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TARIMSAL SU YÖNETİMİ 

 

Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

 

 

 

GİRİŞ 

Dünya su rezervinin ancak % 2,6’sının tatlı sulardan oluştuğu bildirilmektedir. Bunun çok 

büyük bir kısmı da kutup bölgelerinde buzullar halinde bulunmaktadır. Tatlı suların az bir 

bölümü ise atmosferde buhar, yer kabuğunda yüzey ve yeraltı suyu şeklindedir yer 

almaktadır. Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak 20. yüzyılda su tüketiminin 6 kat arttığı 

belirtilmektedir. 1950’de kişi başına düşen su tüketim miktarının 16 bin 800 metreküp olduğu 

ve bu miktarın 2000’de 7 bin 300 metreküpe düştüğü dile getirilmektedir. Dünya nüfusunun 8 

milyarı bulmasının beklendiği 2025 yılında ise kişi başına su tüketiminin yaklaşık 4 bin 800 

metreküpe düşeceği tahmin edilmektedir. Suların kullanımı konusunda şimdiden birçok 

bölgedeki ülkeler arasında tansiyon yükselmiş durumda olduğu bildirilmektedir. ABD’den 

Ortadoğu’ya, Güney Asya’ya kadar geniş bir alanda küresel ısınmaya da bağlı olarak susuz 

ülkelerin sayısının giderek arttığı belirtiliyor. Uzmanlar, su krizinin muhtemel "su 

savaşlarına" neden olabileceği uyarısında bulunmaktadır.  

Ülkemizin toplam su potansiyelinin 501 milyar m
3
/yıl olduğu çeşitli kaynaklarca dile 

getirilmektedir. Bu miktarın; doğrudan akışa geçen kısmı 166 milyar m
3
/yıl, geriye kalan 

suyun %67’sinin sızma, buharlaşma ve transpirasyonla kaybolduğu, akarsularımızın toplam 

debisi yeraltına sızan sularında katkısıyla yılda ortalama 186.1 milyar m3/yıl seviyesinde 

olduğu,  baraj ve göletlerde tutulmanın yaklaşık 91.1 milyar m
3
/yıl olduğu, akarsular, göller 

ve yeraltı sularından oluşan toplam 111 milyar m
3
/yıl suyun, kullanılabilir su potansiyeli 

olduğu belirtilmektedir.  

Ege – Akdeniz – İç Anadolu – Güneydoğu Anadolu akarsularının taşıdığı su, uzun dönemde 

aşırı azalma trendi göstermektedir. Kuzey Ege – Güney Marmara – Orta Akdeniz – İç ve 

Güneydoğunun kuzey kesimlerinde aşırı olmamakla birlikte akarsu debileri azalış 
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trendindedir. Azalış trendi, tarımın egemen olduğu, sanayileşme ve kentleşmenin yoğunlaştığı 

yörelerde daha hızlıdır. 1999-2000 döneminde Doğu, Güneydoğu, İç ve Ege Bölgelerinde 

kurak koşullar yoğunlaşmıştır. Yeraltı su kaynakları hızla azalmaktadır. Yerüstü su kaynakları 

beslenememekte, hızla kirlenmektedir. Sulamaların ise %93 ü yüzey sulama biçimindedir ve 

sulamalar “su ekonomisini” gözetmeyen, fazla su kullanan yöntemlerle yapılmaktadır. Su 

tasarrufu ve sulama verimliliği sağlayan modern –denetimli sulama yöntemleri yeterince 

yaygınlaşamamıştır. Yeryüzüne düşen her damla suyun nasıl tutulacağı ve bu sudan nasıl 

yararlanılacağına dair her türlü bilgiye her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. 

1. TARIMDA SU KULLANIMI 

Ülkemizde kullanılan toplam suyun yaklaşık olarak % 70’den fazlası sulamada 

kullanılmaktadır. Kullanılan sulama yöntemleri içerisinde en fazla su kaybı, ülkemizde en çok 

uygulanan yüzey sulama yönteminde oluşmaktadır (su kaybı % 35-% 60 arasında), 

yağmurlama ve damla sulamada ise su kaybı daha azdır (% 5-% 25 arasında).  

Çiftçilerin suyu gelişigüzel ve bilinçsizce kullanmaları hem kendilerine, hem kullandıkları 

doğal kaynaklara (toprak ve su kaynaklarına) hem de ülkeye fayda yerine zarar vermektedir. 

Bilinçsiz sulama yapılması nedeniyle ülkemizde binlerce dekar arazi tarım yapılamaz hale 

gelmiş ve verim kayıpları oluşmuştur. Çiftçilerin bilinçsiz sulama yapması sonucunda bir 

yandan aşırı su verilerek toprak erozyonu, taban suyu yükselmesi ve tuzlanma veya 

çoraklaşma gibi çevresel sorunlara neden olunurken ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği 

tehlikeye girerken, diğer yandan sulamanın gecikmesiyle bitkide stres oluşturulmakta ve 

gereksiz verim ve gelir kayıpları ile karşılaşılmaktadır.  

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği sosyal, fiziksel, ekonomik ve ekolojik bir kavramdır. 

Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, bir su kaynakları sisteminin gelecek nesillerin 

amaçlarını sağlayabilmelerini tehlikeye atmadan, toplumun şu andaki amaçlarını 

sağlayabilmeleri için gereken içme ve kullanma, sulama, endüstriyel ve rekreasyon amaçlı su 

kullanımı ile ekosistemlerin korunması hizmetlerini kapsamaktadır. Sürdürülebilirliğin 

sağlanması için şu hususların dikkate alınması gerekir: 

 Su israfının önlenerek suyun korunması, 

 Sulama sistemlerinin etkinliğinin arttırılması, 

 Su kalitesinin arttırılması 
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 Yüzey suyu kullanım miktarının toprak ve ürün tipi ile sulama yönteminin gerektirdiği 

miktar ile sınırlandırılması, 

 Yeraltı suyu çekimlerinin sınırlandırılması. 

Belirtilen hususlar arasında yer alan sulama sistemlerinin etkinliğinin artırılması tamamen 

borulu sulama sistemlerinin kullanılması ile sağlanabilir. Borulu ve kontrollü sulama 

sistemlerinin toprak kaybı, toprağın korunması, verimlilik ve su tasarrufu açısından bilinen 

faydalarının yanında, üründe kalite ve standardizasyonu sağlama gibi önemli bir işlevi de 

bulunmaktadır. Mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için toprak, iklim, 

bitki, topografya, sulama sistemi, sulama yöntemi, su-verim ilişkileri ve çiftçi isteklerinin göz 

önüne alındığı sulama zamanının planlanması çalışmaları ile bu sonuçlara dayalı, interaktif bir 

su dağıtım planlaması yapılması da büyük önem taşımaktadır. 

1.1  Yağmurlama Sulama 

Yağmurlama sulama yönteminde sulama suyu kapalı borularla araziye yerleştirilen 

yağmurlama başlıklarına iletilir, başlıklardan belirli basınçla atmosfere püskürtülür ve toprak 

yüzeyine ulaşması sağlanır, toprak yüzeyine ulaşan su toprak içerisine sızar ve bitki kök 

bölgesinde depolanır. 

Yağmurlama sulama yöntemi yaprakların ıslanmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı 

olmayan tüm bitkilerin sulanmasında kullanılabilir. Yağmurlama sulama farklı tiplerde 

olabilmektedir, bunlar: 

 Klasik yağmurlama sulama sistemleri: bu sistemlerde sulama suyu borularla araziye 

iletilir ve borular üzerindeki yağmurlama başlıklarından yüksek basınçla atmosfere 

püskürtülür. Genellikle ana boru hattı sabit, yüzerinde yağmurlama başlıklarının yer aldığı 

lateral boru hatları hareketlidir ve bu lateral boru hatlarının bir duraktan diğerine taşınması 

önemli düzeyde işçiliğe ihtiyaç göstermektedir. Klasik yağmurlama sulama sistemlerinde 

yüzey sulama sistemlerine oranla su kaybı daha azdır. 

 Tamburlu yağmurlama sulama sistemleri: Bir kızak veya tekerlekli araba üzerine 
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yerleştirilmiş yüksek kapasiteli tabanca tipi bir yağmurlama başlığı veya belirli aralıklar ile 

lateral üzerine yerleştirilmiş püskürtmeli yağmurlama başlıklarının bulunduğu hareketli 

yağmurlama sulama sistemleridir. Mevcut bükülebilir polietilen malzemeden imal edilmiş 

olup hortumların uzunluğu 400 metreye kadar ulaşabilmektedir. Her sulama doğrultusunda 

arazinin belirli bir şeridi sulanır. 

  

 Merkezi hareketli (Center pivot) yağmurlama sulama sistemleri: Bu sistem bir 

merkez etrafında hareket eder. Hareket edilen dairenin çapı 1000 m’ye kadar ulaşabilir. Tarla 

bitkilerinin yetiştirildiği alanı 120 da ve fazla olan alanlarda damla sulama sistemleri de dâhil 

tüm sulama sistemlerine göre daha ekonomik bir sulama sistemidir. Yeraltı suyunun sulamada 

kullanıldığı alanlarda kuyunun bulunduğu yere bu sistemin merkezinin yerleştirilmesi halinde 

birim alana düşen sistem maliyeti de azalmaktadır. Parsel köşelerinde bazı alanların 

sulanamaması bu sistemin en önemli dezavantajı olarak gösterilmekle birlikte son yıllardaki 

gelişmeler sayesinde bu olumsuzluk en az düzeye çekilmiştir. Sistemin işletilmesinde sürekli 

iş gücüne ihtiyaç duyulmaması ve %12 eğime kadar olan alanlarda rahatlıkla sulama 

yapılabilmesi bu sistemin tercih edilmesindeki en önemli etkenlerdir. 
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 Doğrusal hareketli (Lineer move) yağmurlama sulama sistemleri: Dikdörtgen 

veya kare şekilli alanların sulanmasında kullanılan bu sistem bir hat boyunca hareket eder. Bu 

hat üzerindeki hidranttan veya kanaldan suyu alan sistem hattın her iki tarafını da 

sulayabilmektedir. Doğrusal hareketli sulama sistemi ile alanın tamamı sulanmaktadır. Eğimi 

% 3’in altında olan alanlarda rahatlıkla çalışabilmektedir. İlk yatırım maliyetini yüksekliği ve 

sulamada iş gücüne ihtiyaç duyulması sistemin dezavantajları olarak kabul edilmektedir. 
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1.2  Ağaçaltı Mikro Yağmurlama Sulama 

Damla yöntemiyle yeterli ıslatma oranının elde edilemediği koşulda meyve ağaçlarının 

sulanmasında kullanılır. Sistem unsurları damla sulama sistemleri ile aynıdır, tek farkı 

damlatıcılar yerine her ağacın altına bir küçük yağmurlama başlığı konmaktadır. 

  

 

1.3  Damla Sulama 

Damla sulama yöntemi diğer yöntemlere oranla daha fazla su tasarrufu ile daha yüksek verim 

ve kalite sağlayan, toprak ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlayan, 

gübrenin sulama suyu ile birlikte uygulanmasına imkan veren, daha az enerji kullanan, diğer 

yöntemlerin uygulanamayacağı koşullarda başarıyla uygulanabilen, üretimde kalite ve 

standartlara en üst düzeyde uyum sağlayan, daha az işçilik ve tarımsal mücadele masrafı 

gerektiren, işletilmesi ve kontrolü çok kolay ve otomasyona çok uygun olan ve teknolojiyi en 

üst düzeyde kullanan bir yöntemdir.  
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Damla sulama yönteminin esası topraktaki nem eksikliği ve yetiştirilen bitkide stres 

yaratmadan, her seferde az miktarda sulama suyunun sık aralıklarla bitki kök 

bölgesindeki toprağa verilmesidir. Sulama suyu bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılardan 

damlalar biçiminde düşük basınçla toprağa verilir ve toprak yüzeyinin tamamı değil sadece 

damlaların toprağa düştüğü yer ve çevresi ıslatılır. Derine sızma veya yüzey akışı ile su kaybı 

olmaz. Su uygulama randımanı yüksektir. Toprak sürekli nemli tutulduğundan verim ve kalite 

yüksektir. 

Gübre suyla birlikte verilir (fertigasyon) ve çok etkin bir gübreleme yapılır. Yüzey sulamanın 

uygulanamayacağı kadar yüksek eğimli, dalgalı, hafif bünyeli veya yüzlek topraklarda 

güvenle uygulanabilir. Arazinin her yerine hemen hemen aynı miktarda sulama suyu 

verilebildiği için tüm bitkiler aynı oranda gelişir, aynı zamanda hasada gelir ve kaliteli ve 

yeknesak ürün alınabilir. 

Damla sulama yönteminin önemli üstünlükleri:  

 Tüm toprak yüzeyi ıslatılmadığından daha az su kullanılması,  sulanan alanın her 

tarafına eş su dağılımı sağlanması, derine sızma ile su kaybı olmaması, arazide tarımsal 

işlemlerin daha kolay yapılabilmesi 

 Hastalıkların ve yabancı otların azalması,  

 Sık sık ve az miktarda su verildiğinden daha fazla ve kaliteli verim alınması, 

 Çok düşük kapasiteli su kaynaklarından bile yararlanılabilmesi, sistemin işletilmesinin 

çok kolay olması,  

 Gübrenin suda eritilerek ve sulama suyu ile birlikte verilerek etkin bir gübreleme 

yapılabilmesi, gübreden tasarruf sağlanması, 

 Ürünün hepsinin hemen hemen aynı büyüklükte ve aynı kalitede olması, erkencilik 

sağlanması, 

 Sulama işçiliği, enerji, tarımsal mücadele ve gübreleme masraflarının azalması,  

 Tuzlu sularla veya tuzlu topraklarda güvenle uygulanabilmesi. 

Damla sulama sisteminin unsurları: Damla sulama sisteminde, sistemin büyüklüğüne göre 

çeşitli unsurlar yer almaktadır. Bunlar: 
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 Kontrol birimi (pompa birimi,  hidrosiklon, kum-çakıl filtre tankı, gübre tankı, elek 

filtre, basınç regülatörü, vanalar, manometreler),  

 Boru hattı (ana boru hattı, manifold boru hatları, lateral boru hattı) ve  

 Damlatıcılar  

 

 

Damla sulama sisteminde sulama suyu kuyudan veya yerüstü su kaynağından alınıp 

motopompla düşük basınçla kontrol ünitesindeki filtrelere ulaştırılır. Filtrelerin, damlatıcıların 

tıkanmaması için mutlaka sistemde yer alması ve gerektiğinde temizlenmesi gerekmektedir.  

Hidrosiklon (kum ayıracı) içerisinde kum gibi iri parçalar tutulur, sulama suyu içerisinde kum 

yoksa hidrosiklon kullanılmayabilir, ancak sulama suyu kuyudan alınıyorsa mutlaka 

hidrosiklon kullanılmalıdır. Kum-çakıl filtre tankında mil, kil, pas, yosun, ot, çöp, yaprak, 

tohum, böcek gibi yabancı maddeler tutulur. Gübreleme yapılacaksa suda eritilmiş gübrenin 

yer aldığı gübre tankı ile sulama suyuna gübre karıştırılır. Elek filtrede daha küçük pislikler ve 

varsa erimemiş gübre kalıntıları tutularak suyun ana boru hattına temiz bir şekilde ulaşması 

sağlanır. Sulama suyunun arazide dağıtımı için manifold boru hattı (yan boru hattı) ve lateral 

KONTROL ÜNİTESİ 

Arazi 

Su kaynağı 
Motopomp 

Hidrosiklon (kum ayıracı) 
Kum-çakıl filtre tankı 

Gübre tankı 

Elek filtre 

Ana boru hattı 

Manifold (yan) boru hatları 

Lateral boru hatları 

Damlatıcılar 
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boru hattı kullanılır. Sulama suyu, lateral boru hattı üzerindeki damlatıcılardan çok düşük 

basınçla dışarıya çıkar ve damlalar halinde toprak yüzeyine ulaşır. 

Lateral boru hattı üzerinde yer alan damlatıcıların içerisindeki çok ince olan akış yolunda 

suyun enerjisi azaltılır ve suyun damla damla toprak yüzeyine düşmesi sağlanır. Sistemin hem 

iyi çalışması hem de ekonomik olması için damlatıcın bilimsel esaslara uygun olarak çok 

dikkatli seçilmesi gerekir. Kontrol birimindeki gübre tankında gübrelerin suya karıştırılarak 

suda erimiş olarak sulama suyu ile birlikte parsele ve bitki kök bölgesine ulaştırılması ve etkin 

bir gübreleme (fertigasyon) yapılması sağlanır. 

İstenirse damla sulama sistemlerinde basit veya gelişmiş bilgisayarlı otomatik denetim 

ekipmanları kullanılabilir. Otomatik denetim ekipmanları ile topraktaki nem düzeyi belirli bir 

seviyeye düşünce motopomp çalıştırılabilir, sistemdeki vanalar otomatik olarak açılıp 

kapanabilir, istenilen miktarda sulama suyu ve gübre uygulanabilir, topraktaki nem düzeyi 

istenilen düzeye yükselince motopomp durdurularak sulamaya son verilebilir. 

  

 

Herhangi bir alanda damla sulama yapılması düşünülüyorsa; önce damla sulama 

yönteminin mevcut koşullara uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Sonra bir kaynak 

araştırması yapılarak planlama için gerekli veriler belirlenmelidir, damla sulama sistemi 

koşullara ve bilimsel esaslara uygun olarak planlanmalı, sistemin tüm unsurları 

boyutlandırılmalıdır (damlatıcı debisi, damlatıcı aralığı, lateral aralığı, lateral debisi, ana boru 

hattı debisi ve çapı gibi). Sonra damla sulama sisteminin araziye nasıl kurulacağı belirlenmeli, 

damla sulama sistemi planlandığı şekilde araziye kurulmalı, sistemin nasıl işletileceği 

(kullanım esasları) belirlenmeli ve çiftçiye sistemle ve çalışmasıyla ilgili eğitim verilmeli, 

bakım ve onarımın nasıl yapılacağı açıklanmalıdır. Daha sonra çiftçinin karşılaştığı sorunlar 

izlenmeli ve bu sorunların nasıl çözüleceği belirlenerek çiftçiye açıklanmalıdır. Eğer bu 

işlemlerden biri veya birkaçı yapılmazsa, kurulan sistem ile başarılı bir sulama yapılması ve 
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beklenen faydanın sağlanması mümkün olmayacaktır. Damla sulama sistemleri deneyimli bir 

teknik eleman tarafından kurulmadığında, bağlantı noktalarında sızma kayıpları oluşabilmekte 

ve çiftçiler bu durumu genellikle önemsememektedirler. Bu kayıplar sulama randımanının 

düşmesine, arazide eş su dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. 

Damla sulamanın önemli özelliği, toprak yüzeyinin tamamının ıslatılmaması, sadece damlatıcı 

çevresindeki bir miktar alanın ıslatılmasıdır. Ancak bu durum bazı çiftçilerde bitkinin yeterli 

su alamayacağı, suya doyamayacağı gibi bir yanlış anlamaya neden olmakta ve çiftçilerin 

damla sulama ile ıslatılan küçük alanların birbirini örtene kadar uzun süre su vermelerine 

neden olmaktadır. Aslında damla sulama ile toprak yüzeyinde küçük bir alan ıslandığında, 

toprak içerisinde ıslanan alan yanlara doğru genişlediğinden toprak içerisinde daha geniş bir 

alan ıslanmakta ve bu alanlar örtüşmekte, bitki kökleri yeterli suyu bulabilmektedir.  

Damla sulama sisteminin işletilmesi: Damla sulama sisteminin işletilmesi sırasında dikkat 

edilmesi gereken bazı hususlar vardır, bunlar: 

 Damla sulama sisteminin kaç işletme biriminden oluştuğu, her ünitede sulama 

zamanının nasıl planlanacağı (ne zaman sulamaya başlanacağı ve ne kadar sulama suyu 

verileceği veya kaç saat sulama yapılacağı) bilinmelidir. 

 Eğer yağış varsa, yağış miktarına göre sulamaların kaç gün geciktirileceği 

bilinmelidir.  

 Sulamaya ne zaman başlanacağının belirlenmesinde bitki su tüketimi değerlerinden 

yararlanılabilir veya topraktaki nem düzeyini gösteren tansiyometre gibi araçlar kullanılabilir.  

 Damla sulama sistemindeki damlatıcıların tıkanmasını önlemek için filtreler periyodik 

olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalı, sulama mevsimi boyunca ve son sulamadan sonra, 

birkaç kez seyreltik asit (hidro-klorik veya orto-fosforik asit gibi) uygulanmalıdır. 

 Damla sulama ile sulanan bitkiden yüksek ve kaliteli verim alınabilmesi için, bitkinin 

ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin elementleri, bitkinin ihtiyaç duyduğu zaman ve 

miktarda, sulama suyuna karıştırılarak uygulanmalıdır. 

 Gübrelerin suda eritilerek sulama suyu ile birlikte verilmesi anlamına gelen 

fertigasyon ile gübre yıkanması önlenir, su ve toprak kirlenmesi azalır, gübrenin etkin 

kullanımı sağlanır, gübrelerden kaynaklanan kök bölgesi tuzluluğu düşük seviyelere indirilir, 

bitkinin gübreden ve sulama suyundan en yüksek düzeyde yararlanması sağlanır, zaman, 

işgücü, alet ve enerji tasarrufu sağlanır ve yüksek verim alınabilir. 
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2. TARIMSAL SU YÖNETİMİ SORUNLARI 

Ülkemizdeki sulama tesislerinin büyük bir kısmı işletmeci organizasyonlara devredilmiştir. 

Devir işlemindeki asıl amaç, devlet tarafından inşa edilen tesislerin kullanıcılarca 

benimsenmesi, işletme bakım ve onarım ile su yönetim hizmetlerine kullanıcıların aktif olarak 

katılımlarının sağlanması ve böylece sulama işletmeciliğinin devlete getirdiği yükün 

azaltılmasıdır.  

DSİ Genel Müdürlüğü sulama sistemlerinin işletme-bakım ve yönetiminin faydalananlara 

devri (sulama birliklerine, belediyelere, köy tüzel kişiliklerine vb.) çalışmalarına başlamış, 

ancak bu çalışmalar 1993 yılına kadar yeterli düzeye ulaşamamış, ayrıca yasal yetersizlikler 

ve tavandan tabana bir yaklaşımın kullanılması nedeniyle devir çalışmalarının sürekliliği ve 

beklenen gelişme sağlanamamıştır. 1995 yılından sonra devir işlemleri dünyada örnek olarak 

gösterilen bir hıza ulaşmış ve sulama tesislerinin büyük bir çoğunluğu Su Kullanıcı 

Örgütlerine devredilmiştir. Bu örgütler arasında Sulama Birlikleri ilk sırada yer almaktadır ve 

08.03.2011 tarihinde çıkarılan 6172 nolu Sulama Birlikleri Kanunu ile yasal boşluk ortadan 

kaldırılmıştır. 

Devredilen sulama tesisleri DSİ’ce izlenmekte ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Sulama 

tesislerinin işletmeci organizasyonlara devrinden sonra özellikle sulama oranları, sulama 

randımanı ve tahsilât oranlarında önemli gelişmeler sağlanmış ve sulama işletmeciliğinin 

devlete olan yükü de azaltılmış, yeterli, bakım onarım yapılamayan şebekelerin faaliyete 

devam etmesi sağlanmıştır. Örneğin 1999’da DSİ’ce işletilen sulamalarda sulama oranı % 41 

iken, bu oran devredilen sulamalarda % 70’dir. Sulama randımanı DSİ’ce işletilen tesislerde 

% 31 ve devredilen sulamalarda ise % 41 olmuştur. DSİ sulamalarında % 36-41 arasında 

değişen tahsilât oranı, devredilen sulamalarda % 90’ın üzerine çıkmıştır.  

DSİ tarafından sulama sistemlerinin işletilmesinde uygulanan ve devirden sonra sulama 

birlikleri tarafından uygulanmaya devam edilen Planlı Su Dağıtımı çalışmaları, sulama 

mevsiminden önce yapılan Genel Sulama Planlaması ve sulama mevsimi içinde yapılan Su 

Dağıtım Programlarını içermektedir.  

Ülkemizde devlet kuruluşları tarafından önemli miktarlarda masraf yapılarak işletilen 

sulamaların önemli bir bölümünde sulamanın tekniğine uygun olarak yapılmaması sonucunda 

işletme-bakım ve yönetim organizasyonundaki bozukluklar nedeniyle aşırı su kullanımı, 

erozyon, taban suyu yükselmesi, topraklarda çoraklaşma gibi sorunlar ortaya çıkmış, sulama 

oranı ile sulama randımanı düşük düzeylerde kalmıştır. Bu sulamalarda sulama suyu ücretinin 
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geri ödenme oranının çeşitli nedenlerle çok düşük düzeylerde kalması, yıldan yıla sulamaya 

açılan alan miktarının artmasıyla, devlet eliyle işletilen sulama sistemlerinin işletme-bakım ve 

yönetiminin milli bütçeye önemli bir yük getirmesine neden olmuş ve birçok sulamada yeterli 

bakım-onarım yapılamamıştır. Bunun yanında her yıl artan sulama alanlarına devlet 

tarafından hizmet götürülmesi güçleşmiştir.  

Ülkemizde yeterli düzeyde ve etkin bir çiftçi eğitim servisinin bulunmaması nedeniyle, sulu 

tarım alanlarında toprak-bitki-su ilişkileri ve bunların insan ve çevreye olan etkileri üzerinde 

fazla durulmamaktadır. Bu nedenle üretici yeterince eğitilememekte, bunun sonucunda da 

aşırı su kullanımı, arazinin sulamaya iyi hazırlanmaması, drenaj, yüksek taban suyu, tuzluluk 

gibi bir dizi sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Devlet, arazisinin sulanması için sulama 

altyapı yatırımı olarak çok büyük miktarlarda yatırım yapmaktadır. Bu kadar büyük yatırıma 

rağmen devlet, sulu tarım eğitimi için bu rakamın % 1’ini bile harcamamaktadır. 

Bir su kullanıcı örgütünün sulama işletmeciliğindeki başarısı, mevcut koşullara uygun bir 

sulama planlaması ve su dağıtım programının yapılması ve adil bir şekilde uygulanmasına 

bağlıdır. Su kullanıcı örgütlerinde koşullara uygun bir sulama zaman planlaması ve planlı su 

dağıtımı, özellikle su kaynaklarının yetersiz olduğu yörelerde önem kazanmakta ve verim ve 

su kullanım randımanında önemli artışlar sağlamaktadır. Bu çalışmalarda yörenin iklim, 

toprak ve su kaynakları ile yetiştirilen bitki, kullanılan sulama sistemi ve sulama yönteminin 

özellikleri ile çiftçi istekleri ve birlik yönetiminin kararları göz önüne alınmalıdır. Sulamadaki 

en büyük sorun, bitkiye gerektiği zaman, gerektiği kadar su verilmemesinden 

kaynaklanmaktadır. 

Ülkemizde işletmelerde kullanılan sulama suyunun ölçümüne yönelik altyapı yeterli 

olmadığından, su ücreti, sulanan alan ve ürün çeşidi esasına dayalı olarak tespit edilmekte ve 

çok az birlikte “sulama süresi-saat” (TL/saat) esasına dayanan fiyatlandırma yöntemi 

kullanılmaktadır. Suyun hacim esasına dayalı fiyatlandırma yöntemlerinin kullanılması, su 

tasarrufu sağlayabilen teknoloji ve yöntemlerin kullanımını teşvik edecektir. Hacim esasına 

(m
3
 veya saat) dayalı fiyatlandırmaya geçiş için altyapı oluşturulmalı ve bu süreç 

hızlandırılmalıdır. 

Yapılan araştırmalar, sulama yapan çiftçiler üzerindeki denetimin yetersiz olduğunu ve 

çiftçinin olması gerekenden birkaç kat fazla su kullandığını göstermektedir. Bu durum sulama 

birliklerinde su yönetiminin yetersizliğinden ve çiftçilerin sulama konusunda bilgisizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Çiftçi talebine dayanan planlı su dağıtımı çalışmaları, çiftçilerin aşırı su 

kullanımına engel olabilecek bir yapıya kavuşturulamamıştır. Bunun sonucunda sulanan 
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alanlarda bir yandan çiftçiler verim azalması ve bitki besin maddelerinin yıkanması gibi 

nedenlerle ekonomik açıdan gelir kaybına uğrarken, diğer yandan toprak erozyonu, taban 

suyu yükselmesi ve çoraklaşma gibi çevresel sorunlar nedeniyle doğal kaynakların 

sürdürülebilirliği tehlikeye girmiştir. 

Birliklerce işletilen tesislerin çoğunluğunun eski olması nedeniyle yıllık bakım, onarım ve 

yenileme ihtiyaçları yüksektir. Özellikle toprak kanalların beton kaplamalı kanallar haline 

getirilmesi, kanal yenilemeleri, yedek ve tersiyerle üzerindeki çek, priz ve ölçüm tesisleri 

eksiklikler, yüksek taban suyu ve sodyumluluk sorunu önemli boyutlardadır. Birliklerce 

işletilen eski tesislerde, yıllık bakım-onarım ve yenileme ihtiyaçlarının sadece sulama 

ücretleri ile karşılaması yeterli olmayacaktır. Diğer yandan birliklerde yıllık bütçeler 

hazırlanırken, tesislerin bakım ve onarım için ayrılan fonlar çok düşük düzeyde (% 0,5-1,5) 

bulunmaktadır. Bu fonlar ile devredilen tesislerin verimli olarak işletmesi ve geliştirilmesi 

olanakları söz konusu olmayacaktır. Sulama tesislerinin modernizasyonu ve rehabilitasyonuna 

yönelik programlar geliştirilmelidir. 

Sulama birlikleri kurulurken veya kurulduktan sonra birliklerde görev yapan sulama 

mühendisleri ve su dağıtım teknisyenlerine yönelik eğitim çalışmaları yeterli değildir. Sulama 

Birliği yöneticileri ve birliklerde çalışanlar sulama tesislerinin işletme ve bakımı ile su 

yönetimi kavramını, özelikle bitki su tüketimleri, sulama suyu ihtiyaçları, sulama zamanının 

planlanması, su dağıtım planlarının hazırlanması konularını yeterince bilmemektedirler.  

Sulama birliklerinde teknik eleman ve teknik donanım sorunları çözülmeli, tarla içi geliştirme 

hizmetleri yapılmalı, üreticilerin aşırı ve kontrolsüz sulama yapmaları önlenmeli, kaliteli 

personel istihdam edilmeli, izleme, değerlendirme, denetleme ve destek hizmetlerine önem ve 

öncelik verilmelidir. Genel olarak kaynaktan saptırılan suyun %25-30’u iletim sırasında 

yaklaşık %25 ‘i de uygulama sırasında kaybolmaktadır (sulama randımanı % 40 civarındadır). 

Sulama teknolojisini geliştirme, modern sulama metotlarının uygulanması ve su tasarrufuna 

yönelik çalışmalar yetersizdir. 

3. SONUÇ  

Günümüzde su kaynaklarının kapasite ve kalitesinde yaşanan sıkıntılar, su kaynaklarından 

optimum düzeyde yararlanmamız gerektiğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktadır. 

Sulu tarımda aşırı su kullanımına yol açan sulama yöntemleri yerine mekanize yağmurlama 

ve damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan sulama yöntemlerine geçilmesi ve tasarruf edilen 

suyla daha fazla tarım alanının sulanması veya tasarruf edilen suyun diğer sektörlere ayrılması 
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(içme-kullanma veya endüstri) tek başına çözüm olarak görülmemelidir. Bunun yanında birim 

sudan daha fazla gelir alınmasını sağlayacak diğer tedbirlerin de alınması gerekmektedir. 

Tarım işletmelerinde su tasarrufu sağlayan sulama teknolojilerinin kullanımı yanında sulama 

programlamasının ve birim sudan daha fazla gelir elde edilmesine yönelik optimizasyon 

çalışmalarının uygulanabilmesi için teknik elemanların çiftçilerin bu konularda eğitilmesi ve 

çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Son dönemde su yönetiminde su, enerji ve gıdanın birbirleriyle olan ilişkisi ön plana çıktı. Bu 

kavramlara en son olarak çevre de eklendi. Bu 4 kavramın birbirleriyle olan ilişkisi su 

kaynakları planlamasında mutlaka dikkate alınmasını gerektiriyor.  

Bu kavramlar arasındaki ilişkinin gündeme gelmesinde teknolojik gelişmelerin teknik ve 

ekonomik olarak kullanabilen enerji ve su kaynaklarında meydana getirdiği artış, kirlenme, 

iklim düzensizlikleri, artan su talebinin su kaynakları üzerine yaptığı baskı, artan enerji talebi 

gibi faktörler etkili olmuştur.  

Özellikle 1970’li yılların ortalarından itibaren klasik havza yönetimi anlayışına eleştiriler 

başlamış ve havza temelinde kaynak planlaması sürdürülebilir kalkınma kavramı ve 

ekosistemin korunması anlayışı ile bütünleştirilmesi çabaları yoğunlaşmıştır.  

Bir diğer deyişle planlamacılar nehir havzalarını sadece coğrafi alanlar olarak değil kendi 

içinde birbirini bütünleyen bir sistem olarak kabul etmiş ve entegre havza yönetimine 

geçmeye başlamıştır.  

Su yönetimi sisteminin bütüncül bir nitelik kazanması için birden fazla sistem arasındaki 

karşılıklı etkileşimin dikkate alınması gereklidir.  

Bu kapsamda iklim düzensizliğinin önümüze koyacağı su ve gıda güvenliğinin sağlanması su 

yönetiminin en çok zorlanacağı alan olacaktır.  

Bu makalede Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi’nin yaşamaya başladığımız iklim 

düzensizliklerinin etkilerinin azaltılmasına veya bu konuya uyum sağlamaya ( adaptasyon) ne 

kadar hazır olduğu incelenmiştir.  

1. SU YÖNETİMİNDE KÜRESEL GELİŞMELER  

1970’li yılların ortalarında geçilmeye çalışılan havza yönetim anlayışından önce su talebinin 

en yakın noktadan bir an önce ve tek amaçlı projelerle karşılanmasına çalışılmaktaydı. Sanayi 

devrimi, hızlı nüfus artışı, kentleşme ile birlikte hızla artan su talebi ve kirlenme su 

yönetimini zorlamaya başlamıştır. Bu zorluklar suyu daha etkin bir şekilde kullanabilmek için 

havzanın bir bütün olarak ele alınması ve su kaynaklarının bir genel planlama anlayışı ile 

geliştirilmesinin önemini ortaya çıkartmıştır.  
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Havza teriminin coğrafi kullanımı çok eski olmasına rağmen su kaynakları planlanmasında bir 

yönetim birimi olarak ele alınması oldukça yenidir
1
.  

Su Kaynaklarının havza ölçeğinde klasik planlanmasına ABD’de 1900’lü yılların başında 

başlanmış, bu planlama anlayışı 1950’li yıllardan itibaren de daha fazla uygulanır olmuştur.  

Bu uygulama Türkiye’de de bu tarihlerde başlamıştır. Havza planlama anlayışı, günümüzden 

yarım asır önce 1958 yılında, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in DSİ Genel Müdürü 

olduğu dönemde yayımlanan, Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat başlığını taşıyan 

belgede yansıtılmıştır. 
2
 

Bu talimatta, havzanın bütün olarak ele alınarak, teknik ve proje ekonomisine ait 

çalışmaların ön inceleme, ana plan ve planlama olarak isimlendirilen üç aşamada 

gerçekleştirilmesi ve farklı seçeneklerin teknik ve ekonomik yönden incelenerek uygulanacak 

projelere karar verileceği yer almıştır.  

1970’li yılların ortalarından itibaren klasik havza yönetimi anlayışı, hızla artan talebin 

karşılanmasında yetersiz kaldığı, talep yönetimini dikkate almadığı, ekosistemi korumadığı, 

katılımcı olmadığı ve durağan bir nitelik taşıdığı için eleştirilmeye başlanmıştır.  

Bu eleştirilerin tümünü dikkate alan bir bütüncül su kaynakları yönetimi (BSKY) için konu 

1990’lı yılların başından itibaren uluslararası toplantıların gündeminde yer almıştır. Bu 

toplantılarda BSKY için su yönetiminin sürdürülebilir olması, çevre yönetimi ile 

bütünleşmesi, tam maliyet esasının yanı sıra suyun ekonomik bir meta olarak benimsenmesi 

gibi bazı strateji ve uygulama teknikleri tartışılmıştır.  

1.1. Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi 

BSKY 
3
 aslında su kaynaklarını geliştirirken ekosistemlere zarar verilmemesini, sürdürülebilir 

sosyo-ekonomik ve çevresel kalkınmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. Kavramdaki 

“bütüncül” terimi pek çok amaç arasındaki ilişkiye atıfta bulunmaktadır. Ancak bu amaçlar 

zaman zaman birbiri ile çatışabilir. Bu çatışma sektörler arasındaki su tahsisi ve doğal çevre 

yaşamı için gerekli su miktarı gibi alanlarda büyüyecektir. Kısaca neyi elde etmek için neden 

vazgeçilmesi kararı karmaşık bir sorun olup BSKY’nin gündemini çok meşgul edecektir.  

Su yönetim sisteminin bütüncül bir nitelik kazanması için, birden fazla sistem arasındaki 

karşılıklı etkileşimin dikkate alınması gerekir. Şekil 1.1’de üç temel sistem arasındaki ilişkiler 

oklarla temsil edilmiştir
4
. Bunlar; doğal su kaynakları ve insan faaliyetlerini içeren sistemler 

ile su yönetim sistemidir. 

Etkili bir BSYK için, havza içinde kullanıcı bütün sektörlerin ve toplulukların gereksinimleri 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, önemli bir husus da, suyun rolünün, hidrolojik, 

                                                 
1
 Özden Bilen “Türkiye’nin Su Gündemi. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları”DSİ Genel Müdürlüğü Ankara 

2009. s. 7 
2
 Nafıa Vekaleti Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü, Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat, Teknik Kitaplar 

No. 10-2, Ankara, 1958, s. 2.  
3
 BSKY’nin en sık ilgi verilen tanımı “hayati önemi haiz ekosistemlerin sürdürülebilirliğinden ödün vermeden, 

hakkaniyet ilkesi esas alınarak, ekonomik ve sosyal refahın en üst düzeye çıkarılması için su, toprak ve ilgili 

kaynakların eşgüdüm içerisinde geliştirilmesi ve yönetiminin teşvik edilmesi”dir.  
4
 M. M. Hufschmidt, “Water Policies for Sustainable Development”, A. K. Biswas, M. Jellau ve G. Stout (der), 

Water for Sustainable Development in the 21st Century, Oxford, Oxford University Press, 1993, s. 62.  
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ekolojik, ekonomik, ticari ve sosyo-politik boyutlarıyla ele alındığı bir çerçeve içinde 

değerlendirilmesine olan ihtiyaçtır
5
 . İşte bu kadar kavramı bir arada ele alıp birbirleriyle olan 

ilişkilerini sağlayarak birçok amacın bir arada gerçekleşmesini yönetebilmek çok kolay 

değildir, hatta bazı uzmanlar bunun olanaksız olduğunu ileri sürmektedir.  

 

1.2. Su Yönetimi İçin Yeni Arayışlar  

Bazı uzmanlar BSKY’inin gerçek yaşamla ilgili olmayacak derecede soyut olduğu, amaçlar 

ve değerlerle ilgili (normatif ) öğeler içerdiğini ileri sürmektedir
6
.  

Bu kavramın Çok yaygın kullanılan bir kavram olmasına rağmen bazı çekici sözcüklerin 

birleştirilmesinden meydana gelen bir söylemden öteye anlam taşımadığı ve BSKY’nin 

uygulanmasından sağlanacak faydaların gözlemlerle teyit edilmediği, hayata geçirilmesinin 

çok güç olduğu savunulmaktadır.  

Bunlardan Prof. Biswas ise “toprak ve ilgili kaynaklar” ile ifade edilmek istenen ilgili 

kaynakların ne olduğunu, “ekonomik ve sosyal refah” içinde ne gibi unsurların yer aldığını, 

“hakkaniyet” ilkesinin işlevsel yönden kim tarafından nasıl sağlanacağını, “hayati önemi 

haiz” ve “haiz olmayan” ekosistemlerin nasıl ayrılacağını sorgulamaktadır
7
.  

Tüm bu eleştiriler ve değerlendirmeler dikkate alındığında BSKY’nin birbirini izleyen 

kararlardan oluşan bir süreç anlamında olup açıkça tanımlanmış bir hedefe yönelik eylem 

olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte nasıl uygulanacağına ilişkin üzerinde uzlaşılmış 

yöntem ve kurallar da bulunmamaktadır. Odendaal’a göre; su kaynakları yönetiminde 

sürdürülebilirliğin sağlanması bir amaç olup, BSKY bu amaca ulaşmak için araç yani; 

stratejidir. Pahl-Wostl ise, BSKY’nin bir hedef ortaya koyduğunu ve bu hedefe ulaşmakta 

                                                 
5 Mostert, E. vd, River Basin Management and Planning, International Workshop of River Basin Management, 

1999, The Netherlands 
6
 P. Jeffrey ve M. Gearey, “Integrated Water Resources…”, ss. 1-8.  

7
 Asit K. Biswas, “Integrated Water Resources Management: A Reassessment”,  Water International, Cilt 29, No 

2, Haziran 2004.  
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“ulusal ve bölgesel koşullara uyan su yönetimi”nin (adaptive management) araç olması 

gerektiğini ileri sürmüştür
8
.  

Bütüncül su kaynakları yönetimi kavramı AB Su Çerçeve Yönergesinde de yer almıştır. Bu 

kavramın uygulanmasına ilişkin sorunları, Birlik bünyesinde ve diğer ülkelerde aşmaya 

yönelik olarak 30 Milyon Avro’luk araştırma projeleri geliştirilmiştir
9
.  

Geldof ’a göre kavramı uygulanabilir kılmak için karmaşıklık, öznellik ve belirsizliklerin 

yönetilmesi önem taşımakta olup, ülkeler arasındaki farklılıklar nedeniyle katı düzenlemeler 

ve reçetelerden kaçınmak gerekmektedir. Politik bir süreç olarak ise bütüncül su yönetimi 

çeşitli çıkarlar arasındaki çatışmaları uzlaştırmalıdır
10

.  

Belirtilen kavramsal sorunlar uyumlaştırılmış su yönetimi (adaptive management) anlayışının 

benimsenmesi gerektiği savının ortaya atılmasına neden olmuştur. Bu savı destekleyenlere 

göre; artık bütüncül su yönetiminin ne olduğu tartışmaları yerine, mevcut sistemin nasıl 

işlemekte olduğu sorusu önem kazanmaya başlamıştır. Gleick’a göre yöneterek öğrenmemiz 

ve öğrenerek yönetme sürecine geçmemiz gerekmektedir.  

Bu süreç kaçınılmaz olarak su yönetim deneyimlerinin geliştirilmesi, belirsizliklerin daha iyi 

anlaşılabilmesi için bilgi toplanması, su yönetiminde lüzumlu değişiklikleri yapabilmek için 

sürekli izleme sisteminin geliştirilmesini gerektirmektedir. Şekil 1.2’de verilen 

uyumlaştırılmış su yönetimi ise birbirini takip eden döngüsel bir sistemdir.  

 

Şekil 1. 2 Uyumlaştırılmış Su Yönetimi  

Özellikle küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde yaratacağı etkilerin belirsizliği 

su yönetimdeki belirsizlikleri artırmıştır. Matematik modeller aracılığı ile su kaynaklarının 

miktar ve kalite değişimlerinin incelenmesi ve sonuçların örnek alınan projeler üzerinde test 

                                                 
8
 NeWater, NeWater Report Series No 7, s. 5 

9
 C. Pahl-Wostl, “The Implications of Complexity for Integrated Resources Management”,  iEMS 2004  

International Congress: Complexity and Integrated Resources Management,  Almanya, International 

Environmental Modelling and Software Society, Hazian 2004, s. 12.  
10

 NeWater, NeWater Report Series No 7…, s. 17.  
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edilmesi, Şekil 1. 2’de belirtilen döngüye göre, en uygun önlemlerin ve su yönetim şeklinin 

araştırılmasının BSKY’ye katkı sağlayacağı ileri sürülmektedir. Ancak, bir matematiksel 

model çerçevesine sokulabilecek unsurlar çok sınırlıdır. Modeller temsil ettikleri toplumsal ve 

fiziksel olayların çok basitleştirilmiş bir şeklidir ve gerçek dünyadan kopuktur
11

.  

Su sektöründe iklim düzensizliklerine adaptasyon planlaması çok detaylı bir planlamadır. 

Çünkü su kaynaklarındaki bir değişiklik tarım, sağlık, enerji ve altyapı gibi diğer sektörleri de 

etkileyecektir. Örneğin bu adaptasyon planlamasında tarım sektöründe ekonomik 

çeşitlendirme ve ürün seçimi su ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmelidir
12

. Su yönetimi 

sisteminin bu konudaki belirsizliklerden çok fazla etkilenmemesi için bu belirsizlikleri 

azaltacak araştırma çalışmalarına büyük ihtiyaç vardır.  

2. İKLİM DÜZENSİZLİĞİ VE TÜRKİYE  

İklim değişmesi, hidrolojik sistemi ve su çevrimini etkileyerek su kaynakları üzerine baskı 

yapar. Bu etkiler yavaş seyreder ve orta vadede ortaya çıkar. Ancak iklim düzensizliklerinin 

sonuçlarını insanlık bugünden hisseder hale gelmiştir. Son on yıl içinde iklim değişmelerinin 

hidroloji ve su kaynakları üzerindeki etkileri hakkında yapılan araştırmalar bazı genel 

eğilimler ortaya çıkartmıştır
13

.  

Mevcut küresel iklim modelleri ne kadar gelişmiş olursa olsun yine de sadece bazı eğilimler 

konusunda güvenilir sonuçlar vermektedir.  

Küresel iklim düzensizlikleri sonucunda seller ve akışa geçen suyun azalması ve yağışların 

mevsimsel dağılımında değişiklikler beklenmektedir. Bunlar akışa geçen suyun azalması ile 

buna bağlı birçok sosyo ekonomik etkiler ortaya çıkartır 

Türkiye, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Doğu Akdeniz Havzasında yer alması ve 

Akdeniz iklim özelliklerinin geniş bir alanda görülmesi sebebi ile iklim değişikliğinin 

olumsuz etkileri yönünden yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir
14

.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı 

tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 2011-2012 Tarım Yılı Kuraklık Analizi” başlıklı 

çalışmada; Türkiye'nin düzensiz bir yağış rejimine sahip olduğu ve yağışlardaki 

değişkenliklerin anlamlı bir seyir izlemediği, bunun ise Türkiye'nin şiddeti değişmek ile 

birlikte zaman zaman kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermekte olduğu bilgisi yer 

almaktadır.  

Rapora
15

 göre; “Türkiye, dünya üzerinde kuraklığın sürekli olarak tehdit oluşturduğu yarı 

kurak bir kuşakta yer almaktadır. Geçmiş dönemlerde kuraklık zaman zaman ülkemizde 

büyük zararlara sebep olmuştur. Özellikle tarımda doğal koşulların etkisine açık bir yapıda 

                                                 
11

 Özden Bilen “Türkiye’nin Su Gündemi. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları”, DSİ Genel Müdürlüğü Ankara 

2009. s. 30.  
12

 A. Deniz ÖZDEMİR, Dilek D. YAZICI, Nurcan YAĞIMLI, Funda PILGIR İklim Değişikliği Etkilerine 

Uyum (Adaptasyon) T. C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan 

Dairesi Başkanlığı Ocak 2009 
13

 Zekai Şen Prof. Dr. İklim Değişikliği ve Su Kaynaklarına Etkisi 22 Mart Dünya Su Günü, "İklim 

Değişikliğinin Su Ve Enerji Kaynaklarımıza Etkisi" Paneli (2005).  s. 8 
14

 TC Çevre ve Orman Bakanlığı “ İklim Değişimi ve Yapılan Çalışmalar 2008” Raporu. Ankara  
15

 Türkiye'nin 2011-2012 Tarım Yılı Kuraklık Analizi MGM Genel Müdürlüğü  
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olan bitkisel üretimimizde kuraklık nedeniyle büyük dalgalanmalar oluşmuş, gıda açığı ve 

yüksek fiyatlar ortaya çıkmıştır. Halen günümüzde de tarımda ve içme suyu temininde 

sıkıntılar yaşanmakta olup 21. yüzyılda yaşanabilecek iklim değişikliği nedeniyle ortaya 

çıkacak kuraklığın bu sıkıntıların daha da artmasına sebep olması beklenmektedir. Bu nedenle 

kuraklığın, değişik disiplinlerden uzmanların oluşturduğu bir merkez tarafından sürekli olarak 

izlenmesi ve tehlike iyice büyümeden gerekli uyarılar yapılarak ve önlemler alınarak 

oluşabilecek zararların en aza indirilmesi büyük önem arz etmektedir. ” Bu tespitler son 10 

yılda yapılan birçok çalışmada detaylı olarak yer almıştır.  

Aslında iklim değişiminin etkileri konusunda somut sonuçlara varmak kolay olmasa da 

bugüne kadar gözlem yapılan belirli bölgelerde nehir akışında meydana gelen değişmelerden 

yola çıkarak, gelecekte su kaynaklarında benzer bir eğilimin süreceği söylenebilir. Bu nedenle 

bu konu su yönetiminin doğrudan sorumluluk alanında olup Su ve Gıda Güvenliğimizi 

doğrudan etkileyecektir.  

3. GIDA GÜVENLİĞİ VE SU YÖNETİMİ 

Yakın gelecekte su yönetimini baskılayan en önemli unsurlardan biri iklimsel düzensizlikler 

olacaktır. Bu düzensizlikler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gıda güvenliğini tehdit 

edecektir. Çünkü ülkemizde sulanacak araziler hala sulanabilecek olanların yaklaşık yarısı 

kadardır
16

. Su enerji ve gıda güvenliğinin artan ilişkisi bu süreci daha zor hale getirmektedir.  

Enerji tarımı uygulamaları bu ilişkinin en somut örneği olup gıda ve enerji ihtiyacının birlikte 

ele alınıp planlanmasını zorunlu kılmıştır. Bunu da havza bazında bütünleşik su yönetimi ile 

yapmak gerekecektir.  

Daha önce de açıklandığı gibi BSKY gıda güvenliğinin sağlanmasında, ekosistemlerin 

korunmasında, risk yönetiminde bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle BSKY 

iklimsel düzensizliklere adaptasyon ve gıda güvenliğinin sağlanması konusunda etkili bir rol 

oynayacaktır. Bu da iklim düzensizliği, su yönetimi ve gıda güvenliğini birbirleriyle doğrudan 

ilişkilendirmektedir.  

4. İKLİM DÜZENSİZLİKLERİNE NE KADAR ADAPTASYON SAĞLANACAK  

Daha önceleri iklim değişikliğine uyum, bu alanda bazı olaylar geliştikten sonra yapılan 

çalışmaları kapsamaktaydı. Son yıllarda ise insan kaynaklı iklim değişikliğinin muhtemel 

etkileri ile ilgili bilinç yükseldikçe önleyici uyum politikaları da olası olumsuz etkileri en aza 

indirmek yönünde çalışmalara dönüşmüştür. Bununla beraber iklim değişikliğine uyum 

planlamaları, kesin iklim tahminlerinin mevcut olmaması ve bu tahminlerin tamamen 

güvenilir olmaması nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle uyum 

politikalarının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda çeşitli iklim senaryolarının sonuçları 

kullanılmaktadır
17

.  

                                                 
16 DSİ tarafından geliştirilen 2, 8 milyon ha. ,  il özel idarelerine bağlanmış olan Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen sulama alanları ise 1, 1 milyon hektar olup, toplam sulama alanı 3, 

9 milyon hektardır. Ayrıca yetersiz düzeyde 1 milyon hektarda sulama yapılmaktadır.  

17 A. Deniz ÖZDEMİR, Dilek D. YAZICI, Nurcan YAĞIMLI, Funda PILGIR İklim Değişikliği Etkilerine 

Uyum (Adaptasyon) T. C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan 

Dairesi Başkanlığı Ocak 2009 
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Su sektöründe iklim düzensizliklerine adaptasyon planlaması çok detaylı bir planlamadır. 

Çünkü su kaynaklarındaki bir değişiklik tarım, sağlık, enerji ve altyapı gibi diğer sektörleri de 

etkileyecektir. Örneğin tarım sektöründe ekonomik çeşitlendirme ve ürün seçimi su ihtiyaçları 

doğrultusunda belirlenmelidir.  

5. SU KAYNAKLARI YÖNETİMİMİZDE DEĞİŞİM  

Su kaynaklarının yönetiminde önemli bir deneyim kazanan ülkemizde en göze çarpan özellik, 

merkezi planlamadır. Bu amaçla hazırlanan 5 yıllık kalkınma planlarında, bütün doğal 

kaynakların çeşitli sektörler arasında en uygun dağılımının sağlanması öngörülür.  

Türkiye'nin idari, sosyal ve ekonomik yapısı çerçevesinde ilgili kurumsal yapılaşma ve 

faaliyetlere bakıldığında, su kaynakları yönetiminin büyük ölçüde su kullanımlarına yönelik 

taleplere uyarlanmış olduğu görülür.  

Cumhuriyet’ten bu yana su yönetimi konusunda oluşan merkezi kamusal idari yapıya son 30 

yılda düzensiz ve plansız olarak birçok kuruluş eklenmiştir. Su yönetiminde yetkili olan 

kuruluşların artması büyük bir yetki karmaşası ve koordinasyon zafiyeti doğurmuştur.  

Türkiye’de su yönetimi ile ilişkili birçok yasal düzenleme bulunmaktadır. Bunların bazıları 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kabul edilen düzenlemeler olup yıllar içinde kabul edilen yeni 

yasal düzenlemeler ile hukuki olarak çatışmaktadır.  

Su Yönetimi artık geçmişte olduğu gibi sadece mühendisliğin bir öznesi değildir. Doğal Çevre 

korunmasından, uluslararası ilişkilere kadar birçok bilimsel disiplinin birlikte çalıştığı bir alan 

olmuştur. Bu da yönetimin yasal ve kurumsal yapısının yeniden düzenlenmesi gereğini ortaya 

çıkartmıştır.  

Ülkemizde 21. yüzyılın başında su yönetimi ve uygulanacak su politikaları konusundaki tablo 

DPT’nin Beş Yıllık Kalkınma Raporunda aşağıdaki gibi özetlenmiştir;  

“Küreselleşen dünya politikaları, 21. yüzyıl su yönetiminin sürdürülebilir, entegre olmuş 

talep odaklı, özel işletmeciliğe olanak sağlayan bir şekilde yürütülmesi gerekliliğini egemen 

kılmıştır. Geçen yüzyılın sonuna doğru dünyada yaygınlaşan çevre bilinci ve çevreye duyarlı 

planlama ve yönetim politikaları tam olarak uygulanamamıştır. Ayrıca; sosyal ve ekonomik 

gelişmelerle birlikte kişi başı günlük su ihtiyacı artmış, koordinasyon eksikliğinden dolayı 

kaynaklar verimli kullanılamamıştır.  

DPT’nin gerek tespit gerekse önerilerinde Türkiye’nin 21. yüzyılın başındaki su 

politikasındaki ana eksenin özelleştirme ve çevre duyarlılığı olması gerektiği yer almıştır. Bu 

iki ana nokta teknik olmaktan çok ekonomik ve politik tercihlerdir. Ancak bu tercihlerin 

mutlaka sosyoekonomik ve sosyo-politik sonuçları olacaktır.  

Son dönemde çaba gösterilmesine rağmen su yönetimi konusunda 8. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda belirtilen eksikliklerin büyük bir kısmı hâlâ giderilememiş, kurumlar arası 

koordinasyon eksikliği ve görev karmaşasına çözüm bulunamamıştır. 2011’de "Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı " kurulmuş olmasına rağmen yeterli kurumsal hazırlık yapılmadığı için hâlâ 
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koordinasyonsuzluk sürmektedir. Bu da havza bazında sürdürülebilir Entegre bir su yönetimi 

oluşturulmasını ötelemektedir.  

5.1. Su Yönetimi Makas Değiştiriyor  

Dünyada su hizmetleri yatırımları yapan ulus ötesi sermayenin çok güçlü merkezi kamusal bir 

yapı istemediği ve böyle yapıların daha esnek bir şekilde yeniden yapılandırılmasını önerdiği 

hatta bunun için Dünya Bankası’nın yapısal uyum kredisi verme kanalını kullandığı 

bilinmektedir. Dünya Bankası uzmanlarınca 2006 yılında Türkiye için hazırlanan Su 

Yönetimi Raporu’nun “Yeni Bir Su Yönetimi İçin Öneriler “ bölümünde de Türkiye için çok 

detaylı önerilerin yer aldığı görülmektedir. 
18

 Türkiye’de su yönetiminde yaşanan makas 

değişimi bu küresel politikaların etkisi de dikkate alınarak değerlendirilmelidir.  

Yerelleşmeye yönelik idari politikaların ve küresel su politikalarının da etkisiyle, ülkemizde 

de yerel yönetimlerin yetkileri artmaktadır. Bu politikalar nedeniyle hâlen günümüzde su 

kaynakları yönetimimiz yerelleşmeye yönelik idari yapılanma ile mevcut merkezi idari yapı 

arasında sıkışıp kalmıştır. Aslında su kaynakları yönetimimizin kurumsal yapısı çağın 

gereklerine ve verimlilik anlayışı ile kapsamlı bir biçimde yenilenmelidir. Ancak ülkemizde 

su yönetiminin yeniden yapılanması ve su yönetimi politikaları tespit edilirken suyun 

yaşamsal öneme sahip bir doğal kaynak olduğu ve bu nedenle de ekonomik olmaktan çok 

toplumsal değere sahip olduğu göz ardı edilmemelidir.  

5.2. Su Yönetimi Kurumsal Yapısı 

Ülkemizde su yönetiminin çok başlı çok parçalı ve koordinasyon eksikliği içinde olduğu ve 

hızla artan su ve çevre sağlığı konusundaki taleplere yanıt veremediği DPT dâhil birçok kişi 

kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmekteydi. Bu durumun çokça kabul görmesi bir 

kurumsal düzenlemeyi gerekli kılmıştır. Bunun sonucu olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

kurulmuştur.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın teşkilat yapısında su işleri konusunda Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü başta olmak üzere yeni genel müdürlükler ihdas edilmiştir. Devlet Meteoroloji 

İşleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü de Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 

bağlanmıştır. Ancak DSİ Genel Müdürlüğü’nün yetki görev ve sorumlulukları ile teşkilat 

yapısı yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda 6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü kuruluş 

yasasında ve kurumsal yapısında düzenleme yapılması çalışmaları sürdürülmektedir.  

Ülkemizin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde en yetkin ve yaygın kuruluşu DSİ 

Genel Müdürlüğü’dür. Bu Genel Müdürlüğün arşivi, bilgi ve deneyimleri ülkemizin su 

kaynaklarının doğaya, toplumsal ve ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde geliştirilmesi için 

çok büyük bir önem taşır. Bu nedenle de DSİ yapısı yeni kurulan Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı yapısı içine dağıtılarak değil ama korunarak ve geliştirilerek yer alması çok büyük 

önem taşımaktadır.  

Son dönemde su yönetimi alanındaki çok başlılık ve çok parçalılığın ortadan kaldırılması ve 

koordinasyonun daha iyi yapılabilmesi için ileri bir adım atılmış ve su işleri bir bakanlık 
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bünyesine alınmıştır. Ancak bu düzenleme öncesinde yeterli hazırlığın yapılmadığı 

görülmektedir. 2012 yılı ise su yönetiminde kurumsal yapı enflasyonu doğuracak ve yeni bir 

yetki karmaşası yaratacak gelişmelere sahne olmaktadır.  

Yakın geçmişte Su Yönetimi Enstitüsü, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Türkiye Su 

Enstitüsü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü gibi 

kurumsal yapılar oluşturulmuştur.  

Ancak hâlen Su Kaynakları Bakanlığı’nın teşkilat yapısı bu yeni kurumlarla yetki ve 

sorumluluk çakışması yaratmayacak şekilde düzenlenememiştir. Bunun zaman alacağı 

görülmektedir.

 

 

5.3. Su Yönetimi Stratejisi  

Su yönetimi konusunda en temel ihtiyaç bir “su yönetimi stratejisine” sahip olunmasıdır. Bu 

strateji temelinde su yönetimi yeniden yapılandırılmalıdır. Bu yeniden yapılandırmanın temel 

taşları da Merkezi Planlama, Nehir Havza Ölçeğinde Yönetim, Kamusal Etkili Denetim, Hızlı 

ve Bilimsel Çözüm Yeteneği, Doğal Hayatı Koruma Duyarlılığı şeklinde sıralanabilir. Su 

yönetimi dinamik, etkin, hızlı karar veren, denetim erki güçlü bir yapıda olmalıdır.  

Bu yapıda nehir havzası ölçeğinde her havza için merkezde planlama birimleri kurulmalıdır. 

Bu birimlerin kararları ise taşrada müdahale gücü yüksek etkin il müdürlükleri yardımı ile 

uygulamaya geçirilmelidir.  
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Tüm bu düzenlemelerin geçmişteki deneyim ve birikimlere duyacağı ihtiyaç çok açıktır. Bu 

nedenle DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurumsal yapısı zafiyete uğratılmadan ve ehil elemanları 

kaybedilmeden bu yapının temel taşları olarak değerlendirilmelidir. Su yönetiminde merkezi 

kamusal yapının ve bugüne değin oluşan birikim ve deneyiminin dağılmasına yönelik 

uygulamalar su yönetiminde büyük boşluk ve karmaşanın doğmasına neden olur. Diğer su 

projelerinin yanı sıra Türkiye hâlen GAP, KOP ve DAP gibi üç adet suya dayalı çok büyük 

bölgesel kalkınma projesi yürütmektedir. Tamamlandıklarında Türkiye’nin çehresini 

değiştirecek olan bu projeler “suyun kalkındırma kuvvetinin” iyi yönetilmesini de zorunlu 

kılmaktadır.  

Stratejik bir planlama anlayışına sahip olmak su kaynakları geliştirme projelerinin temel 

unsurudur. Bu anlayışa ancak uzun yılları kapsayan KURUMSAL HAFIZA ve yüksek teknik 

kapasite ile ulaşılabilir.  

Bu nedenle bugün yeniden yapılanan su yönetiminin kurumsal yapıları, bürokrasi’nin kendine 

inisiyatif alanı açma ve kendi otoritesini koruma gibi temel kendini koruma reflekslerinden 

uzak tutulmalıdır. Bu yapı nesnel ihtiyaçlar ve özgün koşullarımız dikkate alınarak hızla 

oluşturulmalıdır. Bu kurumların ülkenin ihtiyaçlarını kendi uzmanlık alanlarında yönetip 

denetleyecek verimli kuruluşlar olarak oluşturulması veya düzenlenmesi çok önemlidir
19

.  

Su yönetiminin yeniden yapılanmasında özellikle su kullanıcı birlikleri ve sulama 

kooperatifleri gibi kurumların daha güçlü ve etkili bir işleyişe sahip kılınması su yönetiminin 

en önemli anahtar konusudur. Su ve Gıda güvenliğinden su kullanımı ve ürün verimliliğine 

kadar çok etkili olacak olan bu konuda acil düzenlemeler ihtiyaç vardır.  

Bu düzenlemelerin gerçekleşmemesi, kalkınmamızı doğrudan ilgilendiren çok önemli bir 

alanda ülkemizin stratejik ve ekonomik açıdan büyük kayıplar yaşamaya mahkûm olması 

demektir.  

5.4. Yeni Su Çerçeve Yasası Tasarısı  

Türkiye’nin hızla artan su ve enerji talebi bu kaynaklarımızı doğal çevreye zarar vermeden 

geliştirmemizi ve daha akılcı, planlı kullanmamızı zorunlu kılmaktadır.  

Ülkemizde su yönetiminin daha akılcı, planlı ve koordinasyon içinde yapılması için de böyle 

bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizin tartışılan siyasi ve idari yapısına 

karar verilmeden etkili bir su yönetimi yapısı oluşturması zordur. Bu nedenle bu geçiş 

döneminde kargaşa doğuracak ve kurumları zayıflatacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır 

Hazırlanan Yasa Tasarısı Taslağına genel olarak bakıldığında tanımlarda açıklık olmasına 

rağmen ilgili kurumların yetkilerinin net olarak belirlenmediği görülmektedir. Bu belirsizlik 

uygulamada karışıklıklar yaratabilir. Diğer taraftan bu taslak, suyun %75’ini tarımsal 

sulamada kullanan ülkemizde Tarım Havzaları planlaması ile Su Havzaları planlamasını 

örtüştürecek bir yasal düzenleme özelliği taşımamaktadır.  
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Havza Bazlı Sektörel Su Planlarının hazırlanmasında DSİ Genel Müdürlüğünün yetkili olması 

ve sektörel su planlarının Bakanlık yerine DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması veya 

yaptırılması gerekir.  

Örneğin Su Yasası Tasarı taslağında su yönetiminin koordinasyonu için hem Bakanlık hem de 

Su Yönetimi Yüksek Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu durum yetki karmaşasına neden olabilir. 

Yine yasa tasarısında sektörel su tahsisi konusunda DSİ Genel Müdürlüğü’nün görev yetki ve 

sorumlulukları ile yeni oluşturulan Su Tahsisi Komisyonu arasında yetki örtüşmeleri vardır 

Deneyimli personele ve birikime sahip kurum ve kuruluşlar etkin bir su yönetimi için çok 

önemlidir. Ancak kurumlar da hızla gelişen teknoloji, sosyo ekonomik gelişmeler ve 

paradigma değişiklikleri sonucunda veya uygulanan politikalarla hantallaşabilirler. 

Kurumların radikal düzenlemeler yapılmadan en uzun ömürlerinin 40 -50 yıl olduğu ileri 

sürülmektedir. Nesil süreci kavramı dikkate alınırsa 40-50 yıl içinde bu kurumların üçüncü 

nesil tarafından yönetilmeye başlanacağı görülür. Bu durumda ya yeni yöneticiler eski 

anlayışa ya da eski kurumlar yeni kurumlara döner. Ülkemizde de DSİ Genel Müdürlüğü bu 

durumdadır. Bu nedenle büyük bir birikime sahip olan DSİ Genel Müdürlüğü, etkinliği 

azalmadan, arşivleri tümüyle yok olmadan bilgi birikimi tamamen kaybolmadan yeniden 

yapılandırılmalıdır. . Su Yasası tasarısı taslağı DSİ’nin bugüne kadar biriktirdiği bilgi birikimi 

ve deneyimi en etkili şekilde kullanmayı dikkate alan bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. 

Aksi takdirde yasanın etkili bir şekilde uygulamasında sorunlar yaşanacaktır.  

5.5. AB ile Müzakereler  

AB ile Müzakerelerin en önemli parçalarından olan ve su yönetimi konularını da içeren Çevre 

Faslı 2009 yılı sonunda açılmıştır. Su yönetimi ile ilgili projelerde bu tarihten itibaren ciddi 

bir artış gözlenmekte olup bu kapsamda AB Genel Sekreterliği de 2013 e kadar Çerçeve Bir 

Su Yasası çıkartılacağını açıklamıştır. Bu Kanun Avrupa Birliği ile müzakereler ve Çevre 

Faslı’nın kapanış kriterlerinden biridir.  

Bu nedenle yasa tasarısında AB su yönetimi prensiplerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. 

Su çerçeve yasası taslağı AB Su Çerçeve Direktifi’nin Tam Maliyet Prensibini (Su 

kaynaklarının verimli kullanımı ve korunması için yapılan hizmet) esas almıştır.  

Bu kapsamda “Suları; kullanma maksadı, ekonomik, sosyal ve mahalli şartlar göz önüne 

alınarak farklı ücretlendirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. ” diyerek bir istisna getirse de yasa 

taslağının diğer maddeleri de tam maliyet prensibinin işletilmesini kolaylaştıracaktır.  

Yasa tasarısındaki “tam maliyetin karşılanması” prensibinin özellikle tarım kesiminde 

sosyo-politik sıkıntılar yaratacağı açıktır.  

5.6. Nehir Havza Entegre Yönetimi ve Teknoloji  

Su kaynaklarının havza bazında toplu olarak yönetilmesinin çağdaş uygulamalarında, karar 

destek sistemleri çok önemlidir. Bu bağlamda, GIS tabanlı karar destek sistemleri karar 

mekanizmalarına önemli ölçüde yardımcı olurlar. GIS tabanlı görsel malzemeler, master 

planı, su ile ilgili anlaşmazlıklar, rezervuar işletilmesi, su hakları ve tahsisleri gibi konularda 

karar verilmesinde temel oluştururlar. Bu nedenle bu sistem ülkemizde öncelikle 

yerleştirilmesi gereken bir sistemdir.  
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Etkili bir IWRM için, havza içinde kullanıcı bütün sektörlerin ve toplulukların gereksinimleri 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, önemli bir husus da, suyun rolünün, hidrolojik, 

ekolojik, ekonomik, ticari ve sosyo-politik boyutlarıyla ele alındığı bir çerçeve içinde 

değerlendirilmesine olan ihtiyaçtır
20

.  

Su kaynakları yönetiminde, yönetilen nehir sistemleri değil, doğal sistemler içindeki insani 

faaliyetlerdir. Ancak bu yönetim, kullanıcı gruplarının da katılımını gerektirir. Diğer yandan, 

dinamik bir süreç olarak değerlendirilmesi gereken havza yönetiminde, esnekliğin ve 

güncelleştirmenin önemi büyüktür
21

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Dünyada su kaynaklı sorunların kendini hissettirmeye başlaması, sanayi devrimi ile birlikte 

uygulanan sınırsız büyüme modelinin sonucu olarak ekosistemin kendini yenileme zorluğu 

içine düşmesinden sonradır. Su kaynaklarının kirlenmesi, artan tüketim baskısı ve sınırlı bir 

kaynak olan suyun zaman ve mekândaki eşitsiz dağılımı, dünya çapında su yönetiminin 

yeniden ele alınmasını uluslararası gündeme taşımıştır.  

Yukarıda belirtilen ana unsurların bir bütünlük içinde ele alınarak yenilikçi çözümlerin 

bulunması ön koşuldur. Sektör bazlı çözümlerden ziyade sektörler arası entegrasyonu ve 

ekonomi, sosyal gelişme ve çevre korunmasını birlikte dikkate alan çağdaş su planlaması 

gerekli olmaktadır.  

Ülkemiz bütün iklim senaryolarında iklimsel düzensizliklerden ciddi seviyede etkilenecek bir 

bölgede yer almaktadır. Bu nedenle bu düzensizliklere adaptasyon çalışmaları başlamıştır. 

Ancak bunun için su yönetiminin içinde bulunduğu geçiş dönemini hızla ve uygun bir şekilde 

tamamlaması gerekir.  

Su Kaynaklarımız yakın gelecekte klimatolojik, ekonomik, ekolojik, idari ve hidropolitik 

açılardan,  

İklim düzensizliklerinin,  

Enerji ve sanayi’de artacak olan su kullanımının,  

Sektörel su tahsisi sorunlarının,  

Yerel idari birimler arasındaki tahsis ve kullanım sorunlarının,  

Ortadoğu’daki siyasal gelişmelerin baskısı altında kalacaktır.  

Mevcut su yönetimimizin yukarıda sayılan ve üzerimize hızla gelen dalgaları karşılayabilmesi 

zor görünmektedir. Bunun en temel nedeni su yönetiminin bir geçiş dönemi yaşaması ve 

özellikle tarımsal alanda su kullanıcı örgütlerinin kendilerinden beklenen etkinlikten çok uzak 

olmasıdır. Ülkemizde su yönetiminin daha akılcı planlı ve koordinasyon içinde yapılması için 

bir su çerçeve kanuna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu su çerçeve yasasının Su Yönetimi kurumsal 

yapısını da içine alacak şekilde DSİ Genel Müdürlüğü üzerinden oluşturulması daha uygun 
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olacaktı. Ancak son dönemde tartışılan Su Çerçeve Yasa Tasarısı taslağında yerel yönetimler 

reformu çalışmaları nedeniyle biraz da zorunlu olarak kurumsal yapılanma çok fazla yer 

almamıştır.  

Bu tasarı taslağında ilgili kurumların yetkilerinin net olarak belirlenmediği görülmektedir. 

Diğer taraftan bu taslak, suyun %75’ini tarımsal sulamada kullanan ülkemizde Tarım 

havzaları planlaması ile su havzaları planlamasını örtüştürecek bir yasal düzenleme özelliği 

taşımamaktadır. Yasada tahsis ve planlama sonrası hizmet ve faaliyet alanlarında yürütme 

esnasında ilgili kurumları bağlayıcı hükümler konulamamıştır. Bunun nedeni Türkiye’nin 

değişecek olan idari yapısıdır. Bu idari yapıdaki değişiklik, bir diğer deyişle yerel yönetim 

reformu çalışmaları sonucunda, Su Çerçeve Yasa Tasarı taslağında sözü edilen bazı kurumlar 

( İl Özel İdaresi gibi ) 1 yıl içinde kapatılacaktır. Bu kurumsal boşluğun su yönetiminde 

yaratacağı sorunlar şimdiden görülmelidir 

Su yönetimi kurumsal yapılanmasının yerel ve uygulayıcı ayaklarında “Su Kullanıcı 

Örgütlerinden Yerel Yönetimlere kadar birçok eksiklik ve zafiyetler vardır.  

Bu durum su yönetiminin yasal ve kurumsal yapılandırma çalışmalarının yerel idari yapıdaki 

düzenlemelerle birlikte yürümesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Tüm bu gelişmeler ülkemizde bütüncül su kaynakları yönetimi anlayışının yerleşmesinin ve 

ülkemizde suyu baskılayan iklim düzensizliklerine uyumun, gıda güvenliğinin ve su 

güvenliğinin sağlanmasının istenilen şekilde ve sürede gerçekleşmeyeceğini ortaya 

koymaktadır.  
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GİRİŞ 

1970’li yıllardan itibaren, özellikle kapitalizmin birikim krizine eşlik eden 1973 Petrol 

Krizi’ni izleyen süreç içinde enerji kaynaklarının sınırlılığı meselesi, uluslararası politikanın 

önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. 1960’lardan itibaren artarak büyüyen çevreci 

kamuoyunun talep ve baskılarının da bu sürece katkısı ile enerji üretiminin temiz ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına
22

 dayandırılması gerekliliği yaygın kabul görmüştür. 

Günümüzde ise temiz ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin katma değeri 

yüksek bir sektör niteliği kazanmasıyla büyük enerji firmalarının bu alandaki yatırım oranları 

yükselmiştir.  

Sermayenin küreselleşmesiyle diğer birçok sektör gibi temiz enerji sektörü de yerli ve yabancı 

(çoğunluğu ulus ötesi) şirketlerin yatırımları için güvenli yatırım alanları olarak 

düzenlenmiştir. Bununla birlikte, bu konudaki yatırım engellerinin başında da doğa koruma 

kuralları gelmektedir. Çünkü yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim modelleri de doğa 

üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle, temiz enerji yatırımları 

paradoksal biçimde doğa koruma politikalarından artan tavizlerle yaygınlaşmaktadır.  

Bu bağlamda, iklim değişiminin sonuçlarından biri olarak dünyanın birçok bölgesinde su 

kıtlığı söz konusu iken diğer yandan tüm dünyada su, metalaştırılmakta, “temiz ve yenilenilir 

enerji kaynağı”
 

olarak cazip bir yatırım alanı olarak düzenlenmektedir. Suya ilişkin 

yatırımlarda kâr oranlarının yükselmesi, devletin neoliberal dönüşümü ile bu alanın özel 

sektör yatırımlarına açılması ve güvenli yatırım koşullarının sağlanmış olması nedeniyle HES 

(Hidroelektrik Santrali) girişimleri enerji ihtiyacından bağımsız biçimde yaygınlaşmıştır.  

Fosil doğa varlıklarına dayalı enerji üretiminin yarattığı sorunlar ve boyutları artık açık 

biçimde tanımlanmıştır. Ancak ileri sürülenin tersine suya dayalı enerji üretiminin de sanıldığı 

kadar masum olmadığı uygulama sonuçlarından görülmektedir. Bunun açık göstergelerinden 

biri Anadolu’nun dört bir yanından yükselen “karşı sesler”dir. Son on yıllarda insan 

faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkilerinin yoğunlaşmasıyla birlikte doğa korumacı toplumsal 

hareketler de artmıştır. 2000’ler Türkiyesi’nde, televizyon ekranlarında ve gazetelerde pek de 

alışık olmadığımız haber ve görüntülerle karşılaşıyoruz. Anadolu’nun birçok bölgesinde 

                                                 
22

 Su da dahil olmak üzere tüm doğa varlıkları, insan ihtiyaçlarından bağımsız biçimde vardır ve ekolojik öneme 

sahiptir. Bu varlıklar, insanın toplumsal ilişkilerinin uzantısı olarak dönüştüklerinde ve yatırım faaliyetlerine 

girdi olarak dâhil olduklarında “kaynak” niteliği edinmektedir.  
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köylüler iş makinelerinin önüne yatarak, yolları trafiğe kapatarak, üzerlerinde şalvarlarıyla rap 

şarkıları söyleyerek, hatta sosyal medyayı kullanarak eylemler yapıyorlar. Bütün bu 

eylemlerin ortak nedeni ise yaşadıkları, geçimlerini sağladıkları ekosisteme verilen zarar. 

Köylüler, yaşadıkları çevrenin HES’lerle, termik santrallerle yıkıma uğratılmasına karşı 

çıkıyorlar.  

“Çevre dostu” olarak tanımlanan HES yatırımları konusunda böylesine yaygın protesto 

hareketlerinin yaşanıyor olması, daha da yaygın biçimde ilgili yatırımların yargıya taşınması 

şu soruları gündeme taşımaktadır: Birincisi; HES’ler yenilenebilir bir doğa varlığı olan suyu 

kullanarak enerji üretmektedir. Bu enerji üretme biçiminin toplumun geniş kesimlerinin ve 

çevrecilerin desteğini alması beklenirdi. Öyleyse, doğa dostu olması gereken HES’ler neden 

bu kadar büyük ve yaygın “karşı hareketler”e neden olmaktadır? HES’ler konusunda, 

toplumsal hareketlilik kapasitesi düşük olan köylüler bile “doğayı koruma” talepleriyle 

harekete geçiren nedir?  

Bu sorulara yanıt aranırken suyun piyasalaştırılması ve enerji üretiminin özelleştirilmesi 

bağlamından hareket edilmiştir. Ancak, bu çalışmanın yukarıdaki soruların yanıtlarına 

ulaşabilmek için bir düşünme zemini, temel bir çerçeve oluşturmanın ötesinde bir iddiası 

yoktur. Bu konuda daha ayrıntılı ve derinlikli bir çözümlemeye gereksinim olduğu açıktır.  

1. SERMAYE BİRİKİMİNİN YEREL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ VE KÖYLÜ 

TEPKİSİ 

Üretim ve tüketim süreçlerinin toplumsallaşmasıyla, tüketicinin üretim süreciyle bağlantısı 

koptuğu gibi tüketim de yerel üstü ölçeklere taşınmıştır. Sermaye birikimi için mekân soyut 

bir nesneye dönüşmüştür. Ancak uzaktan nasıl algılanırsa algılansın üretim yerel ve somut 

mekânlarda gerçekleşmektedir. Tüketimin üretim mekânlarından uzakta gerçekleşiyor olması 

üretim sürecinin yerel yaşam alanlarında neden olduğu dönüşümü ve yıkımı da görünmez 

kılmaktadır. Günümüzde küresel piyasa sisteminin parçası olarak gerçekleştirilen ve yerel 

üstü ölçeklerde tüketilen mal ve hizmetler, somut durumlarda dünyanın hemen her köşesinde 

yerel yaşam alanlarında üretilmekte ve bu alanları dönüştürmektedir.  

Modern kent planlamasının gelişmesiyle birlikte birçok sektörde üretim tesisleri sanayi 

bölgelerinde toplanmıştır. Ancak, madenler, barajlar, termik ve nükleer santraller gibi tesisler 

kentsel alanın uzağında, genellikle de kırsal yerleşim alanlarında ya da yakın çevrelerinde 

gerçekleştirilmektedir. Sözü edilen yatırım türlerinin her biri gerçekleştirildikleri alanlarda 

büyük ölçekli yıkımlara neden olmaktadır. Buna rağmen, günümüzde, sermayenin 

uluslararasılaşması ve sermaye birikiminin coğrafyasının genişlemesi süreci içinde üretim 

belirli coğrafyalarda gerçekleşirken tüketim küresel ölçeğe yayıldığından yerel yaşam 

alanlarında neden olunan bu yıkım toplumun geniş kesimlerinin gözünden ve ilgisinden uzak 

kalmaktadır.  

Yerel yaşam alanlarında, bu tür yatırımlar nedeniyle ortaya çıkan doğal çevreye ilişkin 

sorunlar öncelikle girişimci ve yerel topluluk arasında çatışmaya neden olmaktadır. Yerel 

topluluğun ve girişimcinin farklı çıkarlara sahip olması, pek çok yatırım konusunda ortaya 

çıkan çatışmanın başlıca nedenidir. Üretim tesisi için yer seçimi yapılırken öncelikli ölçütler, 

yatırım ve üretim maliyetlerini düşük tutacak koşulların sağlanmasıdır. Bunun başlıca 
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koşulları ise emek ve hammaddenin asgari fiyatlarla sağlanması, doğa koruma maliyetlerinin 

asgariye indirilmesidir. Ancak aynı koşullar, yatırım için seçilen yörede yaşayan halkın yaşam 

koşullarının yıkımı sonucunu vermektedir. Çünkü çoğunluğunu köylülerin oluşturduğu yerel 

topluluklar, yaşadıkları doğal çevreyle doğrudan ilişki içinde bir yaşam ve geçim biçimine 

sahiptir. Dolayısıyla girişimci aynı doğal çevreyi kullanarak kârlılık oranını artırmak isterken, 

köylüler yaşam ve geçim biçimlerini koruma mücadelesi vermektedir.  

Köylüler, yaşadıkları doğanın yıkımının arkasındaki ulusal ve uluslararası ölçekteki 

ekonomipolitik faktörleri göremese de söz konusu yıkımın sonuçlarını doğrudan hissetmekte 

ve yaşamaktadır. Ancak, yerel toplulukların bu doğa yıkımına gösterdikleri tepki, çevreci 

birey ve grupların tepkilerinden farklıdır. Çevreci birey ve gruplar, söz konusu ekolojik 

yıkımdan doğrudan zarar görmeseler de ekosistemin bütünselliği ya da ekosistemden ve 

ekolojik varlıklardan bütün insanların yararlanma hakkı olduğu gibi daha evrensel 

yaklaşımlarla ekolojik yıkıma neden olan politika ve yatırımlara karşı mücadele ederler. 

Köylülerin doğa koruma konusundan gösterdikleri tepki ise doğa ile yakın yaşam tarzlarına, 

doğayı gözeten değer sistemlerine sahip olmalarına karşın kendi yaşam ve geçim çevreleri ile 

sınırlıdır. Ayrıca bu köylü hareketleri, kararlı bir örgütlenmeden ve ideolojik yaklaşımdan 

uzaktır. Köylü hareketlerinde belirleyici olan, yerel bağlılıklar, geçim ve yaşam alanı 

savunmasıdır.  

Köylüler, yaşadıkları coğrafyanın da etkisiyle doğa ile farklı biçimlerde ilişki kurmaktadırlar. 

Aynı zamanda birbirlerinden farklı toplumsal, kültürel yapılara, farklı geçim biçimlerine, 

sınıfsal özelliklere sahiptirler. Bu farklılıklar, içinde yaşanılan doğaya yapılan müdahalelere 

(doğada yıkıma neden olan/olabilecek faaliyetlere) verilen tepkilerin de köyden köye 

farklılaşmasına, birbirleri ile bağlantılı hareket edememelerine neden olmaktadır. Köylüler 

arasındaki bu farklılıklar ve yaşadıkları doğaya verilen zarara karşı geliştirdikleri hareketlerin 

toplumsallaşmasının sınırlı olması nedeniyle yerel yaşam alanlarında ortaya çıkan bu 

mücadele biçimleri sınıfsal bir içerikten uzak olduğu gibi birbirleri arasındaki ilişki de kopuk 

ya da esnektir.  

2. ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK SU VE SUYUN PİYASALAŞTIRILMASI 

Su, herhangi bir başka şeyle ikame edilemeyen, yaşamsal bir varlık ve tüm canlılar için bir 

haktır. Buna karşın, ulusal ve uluslararası hukuk yoluyla güvenceye alınmamıştır. Su hakkı, 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde özel olarak tanımlanmış olmasa da yaşam 

hakkından
23

 ayrı tutulamaz. Ancak, su bir hak olarak açık biçimde tanımlanmadığından, 

bugün suyun piyasalaştırılması yönündeki politika ve girişimler karşısında güvence 

sağlamamaktadır. Bu yaklaşım ulusal hukuk sistemlerine de benzer biçimde yansımıştır. 
24

 

Bunun sonucu olarak, tüm öteki canlıların ve insanların bu yaşamsal hakkı güvenceye 

                                                 
23

 Madde 3: “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. ” 
24

 1982 Anayasası da yaşam hakkını benzer biçimde düzenlemiştir: “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını 

koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” (madde 17). Çevre hakkını “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin 

ve vatandaşların ödevidir. ” biçiminde düzenleyen 56.  madde ise Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 

bölümünde düzenlenmiştir ve 65. maddenin sınırlamaları kapsamına girmektedir. Yani Devlet, bu konudaki 

görevlerini, mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirecektir.  
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alınmaksızın, iktisadi sistemin gerekleri doğrultusunda su politikaları geliştirilebilmekte ve 

uygulanabilmektedir.  

Su, ekosistemin ve yaşamın varlığını sürdürmesi için temel varlıklardan biri olmasının yanı 

sıra üretim ve sermaye birikimine yönelik faaliyetlerin en önemli girdilerinden biridir. Hem 

tarımsal hem de endüstriyel üretim için söz konusudur bu. Buğdayın, pirincin 

yetiştirilmesinden, kimya, tekstil, otomotiv sektörlerine her alanda üretimin gerçekleşmesinde 

en önemli faktörlerinden biri sudur.   

Tüm canlı varlıklar için olduğu gibi insanlar için de su yaşamsal bir kullanım değerine 

sahiptir. Ancak “insanlar” homojen bir kitle değildir: İnsanların toplumsal sınıfları, suyu talep 

etme nedenleri, talep ettikleri su miktarı ve bu talepleri yönünde örgütlenme güçleri vb. 

birbirinden farklıdır. Su konusundaki çatışmaların başlıca nedenleri de bu toplumsal 

eşitsizliklerdir. Hayatını emeği üzerinden kazanan insanlar için su yaşamsal bir kullanım 

değerine sahiptir ve suya ilişkin talepleri bunun üzerinden biçimlenmektedir. Hayatını 

geçimlik tarım ve hayvancılıkla sürdüren köylüler ise suyu, yaşamsal kullanım değerine ek 

olarak üretim faktörü olarak talep ederler. Ancak bu durumda suyun üretim faktörü olarak 

taşıdığı işlev yaşamsal kullanım değerinden ayrı tutulamaz. Üretimin ölçeği büyüyüp, ticari 

tarım ve hayvancılık söz konusu olduğunda durum değişir. Büyük sanayi sektörlerine yatırım 

yapan girişimciler ve özellikle doğrudan suya yatırım yapanlar için su çok daha önemli bir 

üretim faktörüdür. Bu girişimciler için su, sermaye birikiminin sürdürülebilmesinin 

vazgeçilmez koşuludur. Su varlığının korunması ve erişilebilir kılınması, sermaye birikiminin 

kesintisiz sürdürülmesi için gereklidir. 1970’li yıllardan sonra ekonomi ve çevre politikalarını 

belirlemeye başlayan “sürdürülebilir kalkınma” anlayışının temel yaklaşımı da budur. Fakat, 

sermayenin ortak çıkarları, vazgeçilmez bir üretim faktörü olan su varlığının “sürdürülebilir 

kullanımı”nı gerektirse de tekil sermaye rekabet ilişkilerinin baskısı altında bu ortak hedeften 

sıklıkla uzaklaşmaktadır. Rekabet fırsatlarını artırmak adına, yatırım ve üretim maliyetlerini 

düşürerek kârlılık oranını yükseltebilmek için suyu ekolojik dengeyi ve öteki toplumsal 

grupların suya ilişkin taleplerini ve çıkarlarını ihlal edecek biçimde kullanabilmektedirler.  

Küresel ısınma ve bununla ilişkili olarak gözlemlenen iklim değişimi, dünyada birçok 

bölgede, kullanılabilir su varlığında “kıtlık” olgusunu gündeme getirmiştir. Uluslararası 

ortamda yaygın olarak dile getirilen “suyun kıtlaşması” teması, girişimcilerin su varlığının 

üretim faktörü olarak korunması, bir meta olarak birikim sürecine girişinin düzenlenmesi 

yönündeki taleplerini de güçlendirmiştir. Bunun en etkili yolunun piyasa mekanizması 

olduğunu ileri sürmektedirler. Bu taleplerin sonucu olarak suda özel mülkiyet ve 

fiyatlandırma sistemine geçilmesi için baskı oluşturmaktadırlar. Suyu üretim faktörü olarak 

gören ve kullanan girişimciler için ise asıl konu su varlıklarına (kaynaklarına) erişim 

olanaklarının açık ve maliyetin düşük olmasıdır. Doğrudan suya yatırım yapan (enerji üretimi, 

paketlenmiş su vb. ) girişimciler için bu daha da önemlidir. Ancak su politikaları konusunda 

bütün girişimcilerin çıkarları da ortak değildir. Suya yatırım yapan girişimciler bu politikaları 

desteklerken, suyu üretim süreçlerinde girdi olarak kullanan öteki girişimciler için suyun 

metalaştırılması, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmesi 

anlamına gelmektedir. Suyun serbest mal olarak sunumu ve kullanımı bu girişimcilerin 

çıkarlarına daha uygundur.  
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Keynesyen politikalarının krizinin ardından kapitalist sermaye birikim süreçlerinin 

coğrafyada yayılarak ve derinleşerek genişlemesi, ekolojik varlıkların metalaştırılması 

sürecini de hızlandırmıştır. İşte suyun metalaşması da bu süreç içinde başlamıştır. Su öteki 

üretim süreçlerinde üretim faktörü olarak işlev görmeye devam ederken doğrudan yatırım 

konusu olmaya başlamıştır.  

1970’li yıllarda bir yandan “sürdürülebilir kalkınma” anlayışını temel alan çevre politikaları 

uluslararası alana taşınırken öte yandan da ulusötesi sermaye gruplarının yukarıda özetlenen 

talepleri yönünde suyun küresel ölçekte piyasalaştırılmasına yönelik girişimler ortaya 

çıkmıştır. Nitekim daha sonraki süreçlerde de suyun piyasalaştırılmasına ilişkin politikalar 

neoliberal içerik taşıyan çevre politikalarıyla birlikte yürütülmüştür. Küresel ölçekte suyun 

piyasalaştırılmasını düzenleyen kurumsal yapılar da aynı dönemde oluşmaya başlamıştır. 
25

 

Suyun piyasalaştırılması sürecinin en önemli aktörleri, küresel ölçekte ülke ekonomilerinin ve 

ulus devlet yapılarının neoliberal dönüşümü sürecini yöneten Dünya Bankası, Dünya Ticaret 

Örgütü gibi uluslararası ekonomik örgütler ve doğrudan bu amaçla kurulmuş Uluslararası Su 

Kaynakları Birliği (IWRA) ve Dünya Su Konseyi (WWC)’dir.  

Suyun küresel ölçekte ticarileştirilmesine yönelik en önemli anlaşma 1994’te imzalanan 

Dünya Ticaret Örgütü’nü oluşturan anlaşmalardan biri olan GATS’tır. Bu anlaşmaya göre su 

kamu hizmeti değildir. Dolayısıyla kamunun bu alanda hizmet vermesi, rekabet kurallarına 

aykırı kabul edilmektedir. Bu Anlaşma’nın sonucunda devlet, öteki kamu hizmetlerinde 

olduğu gibi yatırım ortamını düzenleme işlevi yüklenerek suya ilişkin kamu hizmetlerinden de 

hızla çekilmeye, bu alanı özel sektöre devretmeye başlamıştır.  

Suyun özel mülkiyete aktarılmasına yönelik politikalara karşın günümüzde dünyada su 

varlığının çok büyük bir kısmı devletlerin hüküm ve tasarrufu altındadır ve arz-yönlü 

politikalarla yönetilmektedir. Devletler, suyu sübvanse ederek, düşük maliyetle toplumun tüm 

kesimlerine sunmaktadır. Küresel su şirketleri, bu su politikalarının talep odaklı yaklaşımla 

yeniden yapılandırılması, suyun özel mülkiyete ve fiyatlandırmaya konu edilmesi yönünde 

baskı oluşturmaktadırlar. Bu politikanın sonucu, suyun tüm maliyeti hesaba katılarak, piyasa 

fiyatlama sistemi üzerinden satılmasıdır. Bu talepler, yalnızca kentsel alanda içme ve 

kullanım suyu için değil aynı zamanda tarımsal sulama için de geçerlidir.  

3. TÜRKİYE’NİN SU POLİTİKASININ DÖNÜŞÜMÜ VE YEREL YAŞAM 

ALANLARINA YANSIMALARI 

Türkiye’de 1980 sonrası süreçte ekonominin liberalize edilerek dışa açılması ve ardından 

“devletin küçültülerek” kamu hizmetlerinden hızla çekilmesi suyun piyasalaştırılmasına giden 

süreci de hazırlamıştır. Türkiye’de suyun piyasalaştırılması başlıca üç alan etrafında 

gerçekleşmiştir. Kentsel alanda yerel yönetimlerin piyasacı dönüşümü ile kentsel şebeke suyu 

ve atık su hizmetlerinin piyasaya açılmasına olanak yaratılmıştır. Küresel düzeyde büyük 

boyutlara ulaşan atık su arıtma sektörü, çoğunluğu ulusötesi şirketlerin yatırımlarıyla 
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Türkiye’de de hızla büyümektedir. Kentsel içme suyu hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik 

olarak Antalya Belediyesi su işletme imtiyazı, İzmit Yuvacık Barajı işletme imtiyazı ve 

Çeşme-Alaçatı su temini ve kanalizasyon projesi uygulamaları ise başarılı olmamıştır.  

Türkiye’de suyun piyasalaştırılmasına yönelik öteki önemli bir alan tarımsal sulamadır. 

1998'de Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma gereğince, sulama yatırımı ve yönetiminde 

“Katılımcı Özelleştirme” olarak adlandırılan yeni bir döneme girilmiştir. 2005 yılında Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılarak sulama tesisleri piyasa koşullarında çalışma 

olanaklarıyla donatılmış bulunan il özel idarelerine devredilmiştir. Böylece bu alandaki 

hizmetler için özel sektöre yer açılmıştır. 2011’de 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile 

DSİ’nin tarımsal sulamaya ilişkin tesislerinin yönetimi Sulama Birliklerine devredilmiştir. 

Böylece bir tür gizli özelleştirme ile tarımsal sulama yönetişime açılmıştır. Günümüzde suda 

kamu ağırlığı halen yüksek olmakla birlikte, su kaynaklarını işletme tekelini elinde tutan 

kamu kurum ve işletmelerinin deregülasyonu hemen hemen tamamlanmıştır. Su talep 

yönetimi modelinin sonucu olarak, su kullanım hakları özel mülkiyete aktarılmakta, su 

işletmeciliği ve altyapı sistemleri ihale edilerek özelleştirilmektedir.  

Enerji yatırımlarının özel sektöre açılması ise Türkiye’de suyun piyasalaştırılması konusunda 

öteki önemli bir adımdır. Suya dayalı enerji yatırımlarıyla birlikte, suyun kullanım hakkı da 

49 yıl için özel sektöre devredilmektedir. Çok sayıda girişimcinin yatırım yaptığı ve oldukça 

kârlı bir sektöre dönüşen nehir tipi HES projeleri, su kaynaklarının piyasalaştırılması sürecini 

hızlandırmıştır. Bu kapsamda 2001’de 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik 

üretiminde özel işletmeciliğin önü açılmış, enerji üretim tesislerinin yapımı özel sektöre 

bırakılmıştır. Hidroelektrik Santral projeleri de özel sektöre yatırım alanı olarak sunulmuştur. 

Bu kapsamda, 26 Haziran 2003’te yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde 

Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik ile DSİ sitesinde duyurulan hidroelektrik projeleri özel sektör 

girişimcilerinin başvurusuna açılmıştır. 2005’te ise 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 

akarsu santralleri ve göl alanı 15 km²’den az olan barajlar için özel sektör katılımı başlamıştır.  

 “11. 09. 2008 tarihi temel alınarak, bu tarihe kadar DSİ ve EİE tarafından geliştirilerek 

başvuruya açılmış olan proje sayısı yaklaşık 330 adettir. Tüzel kişiler tarafından geliştirilmiş 

olan proje sayısı 1700 civarındadır. Ancak bunlardan 600 adedi 2007 yılında bir günlük 

başvuru süresi tanınmış ve aynı gün ezbere geliştirilerek yapılmış proje başvurularıdır. Bu 

nedenle ciddiye alınmaması gerekir. Yani toplamda Türkiye’de 2000’e yakın hidroelektrik 

santralinin değerlendirilmesi gündemdedir. Lisans alan bu projelerin birçoğunda da herhangi 

bir gelişme kaydedilmemiş, satışa çıkartılarak lisans ticareti yapılmış, bu da ifade yerindeyse 

bir ‘proje borsası’ oluşmasına yol açmıştır. ”
26

  

Nehir tipi santrallerin yatırım bedelleri, baraj projelerine göre daha düşük olduğundan 

yatırımcıların ilgisini daha çok çekmektedir. Genel olarak, projeler özel sektör için çok kârlı 

olup, yatırımın karşılığını 7-8 yılda veren, geri kalan 42-43 yıl da kâr elde den projelerdir. 
27
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Ancak firmaların büyük çoğunluğunun su yatırımları alanında tecrübesi bulunmamaktadır ve 

başka sektörlerden gelmektedirler (tekstil, çimento, inşaat vs. ). 
28

  

HES projelerinin sayıca artmasının nedenlerinden biri de, karbon salımı yapmadığından 

HES’lerin karbon piyasasında “karbon denkleştirme” (nötrleştirme) olanağı yaratarak 

yatırımcılarına hem elektrik üretiminden hem de karbon ticaretinden para kazanma fırsatı 

sunmasıdır. Nitekim Türkiye’de Ocak 2010 itibariyle emisyon ticaretine dahil olan 45 

projenin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi konusundadır ve 

bunlardan 11’i HES projesidir. 
29

 

4. HES’LER TEMİZ ENERJİ ÜRETİM MODELİYSE NEDEN SORUN OLDU? 

Hidroelektrik, çevreye verilen zarar açısından fosil yakıtlara göre daha tercih edilebilir bir 

enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Ancak ne kadar yenilenebilir doğa varlıklarına 

dayansa da doğaya yapılan her müdahalenin olumsuz etkileri vardır. Ülkenin her bir 

köşesindeki elektrik tüketicileri farkında olmasalar da elektrik üretimi de öteki birçok yatırım 

gibi ekosistem üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. Nükleer ve kömür gibi enerji kaynaklarına 

dayalı elektrik üretim modellerine göre “çevre dostu” olarak tanımlansa da HES’ler de doğaya 

önemli ölçüde müdahale içermektedir.  

Hidroelektrik enerji üretimi baraj tipi ve nehir tipi olmak üzere başlıca iki yöntemle 

gerçekleştirilmektedir. Her iki tip HES modelinin de doğa, tarihi ve kültürel varlıklar ve 

toplumsal-ekonomik çevre üzerinde boyutları değişen etkileri olmaktadır. Bununla birlikte 

baraj tipi ve nehir tipi HES’lerin doğa ve toplum üzerindeki etkileri birbirinden farklıdır.  

Baraj tipi HES’lerde, genellikle yerleşim ve özellikle tarımsal üretim alanlarını kapsayan 

taşınmazların su altında kalması, yöre halkının yeniden iskânı, endemik ya da nesli tehlike 

altında olan bitki ve hayvan türlerinin yaşam ortamlarının bozulması gibi etkiler söz konusu 

olmaktadır. Daha çok küçük akarsular üzerine kurulan nehir tipi santraller ise küçük ölçekli 

olduklarından ve yerleşim alanlarından uzak olduklarından genellikle baraj tipi santraller gibi 

yeniden iskân sorununa neden olmasalar da özellikle sucul ekosistem
30

 ve köylünün geçim 

araçlarını oluşturan tarım alanları üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olabilmektedir.  

Baraj tipi santrallerin neden olduğu sorunlar kamuoyunca daha yaygın biçimde bilinirken, 

nehir tipi HES’lerin etkileri yeterince algılanamamıştır. İlgili kamu kurumları, politikacılar ve 

girişimciler, bu santralleri “boşa akan suların” değerlendirilmesini sağlayan, çevre dostu, 

neredeyse su değirmenleri gibi çarklarıyla aldığı suyu dereye tekrar bırakan basit sistemler 
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olarak sunmaktadır. 
31

 Medyanın ve politikacıların bu tür yayın ve söylemleri, kamuoyunun 

HES’ler konusunda yaşanmakta olan sorunları ve çevrecilerin ve köylülerin neden karşı 

çıktıklarını kavramasını güçleştirmektedir.  

Israrla temiz ve ekolojik enerji üretim modeli olarak sunulan HES’ler şu biçimlerde doğaya ve 

dolaylı olarak yaşam ve geçim biçimi doğa ile doğrudan bağlantılı olan yerel topluluklara 

(köylülere) zarar vermektedir.  

Su yatağının ve debisinin değiştirilmesine bağlı etkiler: HES’lerde elektrik enerjisi 

üretilebilmesi için suyun belirli bir yükseklikten akıtılması gerekmektedir. Oysa HES’lerin 

kurulduğu akarsuların hepsinin bulunduğu topoğrafya bunun için uygun değildir. Bu 

durumda, gerekli düşü alanını yaratmak için kazı vb. çalışması yapılabilmekte ya da su 

kanallarla veya tünellerle yatağından alınarak ihtiyaç duyulan yüksekliği sağlayacak 

kilometrelerce uzaktaki başka bir alana taşınabilmektedir. Böylelikle de su eski yatağından 

alınarak elektrik üretimi için rantabl bulunan başka bir alana taşınmaktadır. Suyun yatağının 

değiştirilmesi, sucul yaşam ve bu akarsuya bağlı ekosistem ve toplumsal-ekonomik ilişki 

biçimleri üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olabilmektedir. HES’lerin gerçekleştirildiği 

coğrafyalar itibariyle su yatağının değişmesinden etkilenen toplumsal-ekonomik çevreleri 

köyler ve köylüler oluşturmaktadır.  

Akarsuların doğal akış rejimine ve bunun sonucu olarak da ekolojisine müdahale 

edilmektedir. Akarsu yatağından elektrik üretimi için gerekli su alındıktan sonra geriye “can 

suyu” ya da “telafi suyu” olarak adlandırılan doğal yaşamın sürdürülmesini engellemeyecek 

ekolojik bir eşik olarak düşünülen ancak herkesçe kabul edilmiş geçerli bir tanımı/miktarı 

belirlenmemiş olan çok sınırlı bir miktarda su bırakılmaktadır. 
32

 Ancak uygulamada birçok 

zaman, ne kadar çok su olursa elektrik üretiminde verimlilik o kadar arttığı için, yatırımcılar 

yasal olarak belirlenen ve ekosistemin dengesi açısından zaten yetersiz olan can suyu 

miktarını da bırakmamaktadır.  

Akarsu yatağının ve debisinin bu şekilde değiştirilmesi, bir yandan sudaki canlı yaşamı 

olumsuz anlamda köktenci biçimde etkilerken, bu akarsuyun beslediği alandaki köylerin 

yaşamlarında da doğrudan etkilere neden olmaktadır. Tarım uğraşılarının yanı sıra tatlı su 

balıkçılığı gibi doğrudan suya bağlı uğraşıların önemli bir geçim kaynağı olduğu köylerde bu 

etki daha yoğun bir biçimde hissedilmektedir.  

Ağaç kesimi ve hafriyata bağlı etkiler: Özellikle topoğrafyanın uygun olmaması durumunda 

(inşaat alanının sarp ve dik olması, vadilerin dar olması gibi) inşaat sırasında tünel, ulaşım 

yolları, iletim tüneli ve kanallarının yapımı aşamasında büyük miktarlarda hafriyat söz konusu 

olmaktadır. Ortaya çıkan bu hafriyat vadilerde depolanamamakta, en kolay yol olarak 

şevlerden aşağıya dökülmektedir. Bu uygulama dereye kadar olan bölümdeki bitki örtüsünün 
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tamamen yok olmasına, habitatların geniş alanlarda ayrılmasına/parçalanmasına, dere 

yatağının dolarak sucul sistemin de bozulmasına neden olmaktadır. 
33

 

Ayrıca yine su yatağının değiştirilmesi ve elektrik iletim hatlarının kurulması çalışmaları 

kapsamında değişen sayıda ağaç kesimi söz konusudur. HES’te üretilen elektriğin ulusal 

şebekeye aktarılabilmesi için binlerce kilometrelik iletim hattına ihtiyaç vardır. Bu iletim 

hatlarının geçirileceği ormanlık alanlarda 20-50 m. arasındaki tüm bitki örtüsünün tamamen 

ve sürekli temizlenmesi söz konusudur. Ormanlara hem ağaç kesilerek zarar verilmekte hem 

de zaten parçalanmış olan ormanlar yeniden daha küçük adalara bölünerek ekosistemin 

sağlığının bozulmasına yol açılmaktadır. 
34

 

Tarım toprakları işgali: Nehir tipi HES’ler küçük ölçekli olduğundan tarım toprağı işgali 

baraj tipi HES’lere oranla çok daha azdır.   

Türkiye’de, özellikle maden ve enerji projelerinin artmasını izleyen süreçle birlikte mevzuatta 

yapılan düzenlemelerle bu yatırımların giremeyeceği alan kalmamıştır. Değişik statülerdeki 

koruma altındaki alanlar da HES ve öteki yatırımlara açılmıştır. 29 Aralık 2010’da 6094 sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nun 5. maddesine eklenen bir fıkra ile “Milli park, 

tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı 

geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili Bakanlığın, doğal sit alanlarında 

ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına” olanak yaratılmıştır. Ayrıca 

Mera Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle
35

 meralar enerji yatırımlarına açılmıştır. Bu 

değişiklikle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun talebi üzerine mera, yaylak ve 

kışlakların tahsis amaçlarında değişiklik yapılmasına olanak yaratılmıştır. Bu düzenleme ile 

özellikle hayvancılık yapan köylerin geçim biçimleri HES yatırımlarının tehdidi altına 

girmiştir.  

Halen TBMM’nin gündeminde olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı 

da koruma alanlarının sınırlarını daraltma, ortadan kaldırma ya da “üstün kamu yararı”, 

“alternatif çözümlerin bulunamaması” gibi gerekçelerle bu alanları "madencilik, enerji, 

sanayi, tarım, turizm" gibi yatırımlar için kullanıma açma olanakları yaratan hükümler 

içermektedir. Tasarı’nın bu şekliyle kanunlaşması durumunda, Türkiye’de HES projeleri dahil 

olmak üzere doğa üzerinde yıkıcı etkiye sahip hiçbir yatırım projesinin giremeyeceği mekân 

kalmayacaktır.  

Ayrıca havza ölçeğinde etki değerlendirmesi yapılmaksızın ve etkili bir denetleme 

mekanizması kurulmaksızın hızla kurulan HES’ler ülkenin irili ufaklı akarsuları üzerinde 

önemli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bir yandan tek tek her bir HES’ten kaynaklanan 

olumsuz etkiler söz konusu iken öte yandan da aynı akarsu üzerinde çok sayıda HES 

kuruluyor olması nedeniyle çok daha geniş bir alanda ve daha büyük boyutlarda zararlar 

ortaya çıkmaktadır.  
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5. HES’LER VE KÖYLÜ PROTESTOLARI 

Köylünün doğa ile ilişkisi doğrudandır. Hem geçim biçimi hem de kültürel ve toplumsal 

yaşam doğa ile doğrudan ilişki içinde biçimlenir. Köylünün yaşadığı doğa ile bu ilişkisi, 

yüzlerce yıllık geçmişe ve kuşaktan kuşağa aktarılan deneyime dayanmaktadır. Dolayısıyla bu 

doğa parçasında gerçekleşen yıkım, yalnızca geçim araçlarının zarar görmesi veya kaybı değil 

aynı zamanda yaşam tarzına saldırı anlamına gelmektedir.  

Köyde yaşam küçüktür ve küçük olduğu kadar da dünyanın geri kalanından uzaktır. Bu 

nedenle kendi yaşamına doğrudan değmeyen toplumsal sorunlar karşısından karşı hareket 

üretme kapasitesi düşüktür. Günümüzde köyle kent arasında yoğunlaşan etkileşim, eğitim 

olanaklarının artması gibi nedenler köylü nüfusun toplumsallaşma alanını genişletse de bu 

gerçek değişmemiştir. Buna karşın son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanından kaynağında 

köylülerin bulunduğu protesto hareketleri yaşanmaktadır. 
36

 Köylüler bir yandan etkin 

biçimde hukuk yoluyla mücadele biçimini kullanırken öte yandan da doğrudan engelleme 

yöntemini de içeren çok çeşitli protesto biçimlerine başvurmaktadır. Hatta bazı köylüler HES 

projesini durdurabilmek için geçim aracını satmayı bile göze alabilmektedir. 
37

  

Köylüler, klasik yol kapatma, yürüyüş gibi eylemlerin yanı sıra “yeni toplumsal hareketler”le 

birlikte gelişen eylem biçimlerine de başvuruyorlar. Kırdan kente göç ederek yerleşen 

kuşakların ya da çevreci gruplarında destek verdiği hareketler de sosyal medyada etkin 

biçimde kullanılmaktadır. Örneğin Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yuvarlakçay Irmağı üzerine 

kurulmak istenen HES’e karşı kurulan ve bu tür bir destekten yararlanan Şalvar-Rap Grubu, 

‘facebook’da da ses getirmiştir. Bölge halkı, bölgede turizm ve tarımı bitireceğini iddia 

ettikleri HES’e karşı açtığı davaları bir bir kazanırken 40 köylü kadından kurulan Şalvar-Rap 

grubu bu protesto biçimiyle taleplerini geniş kamuoyuna ulaştırmıştır. 
38

 Bergama örneğinde 

de maden karşıtı köylü hareketinin uzun soluklu olmasının en önemli nedenlerinden biri 

kentli-eğitimli kesimlerin verdiği destektir.  

Köylüleri böylesine harekete geçirenin ne olduğuna biraz yakından bakmakta yarar vardır. 

Köylünün doğa ile ilişkisi, dolayısıyla geçimi ve yaşamını sürdürmesi açısından su en temel 

varlıktır. Yeterli ve nitelikli suyun ulaşılabilir olmadığı koşullarda toprağa sahip olmak 

anlamını kaybeder. Bu nedenle Türkiye’nin dört bir yanından HES karşıtı köylü 

hareketlerinin yükseliyor olması, son yıllardaki suya ilişkin yatırımların Anadolu köylüsünün 
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yaşam ve geçim olanaklarıyla çatıştığının açık göstergelerinden biridir. Enerji projeleri 

içerisinde en büyük ve yaygın tepkinin HES’ler konusunda yükseliyor olması da benzer 

nedenledir. Nehir tipi HES’ler yalnızca büyük akarsulara değil küçük derelere bile 

kurulduğundan birçok noktada köylerin yaşam ve geçim alanları içine girmiştir. Bu nedenle, 

bu projelerin olumsuz etkileri köylüler tarafından daha uzakta gerçekleşen öteki yatırımlara 

göre doğrudan hissedilmiş ve bu da karşı hareketlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Köylünün doğa ile ilişkisini yalnızca geçim biçimi ile sınırlandırmak fazla indirgemeci bir 

yaklaşım olacaktır. Köylü ile doğa ilişkisi kültürel değerlerinin üretiminde de belirleyicidir. 

Birçok zaman kimi doğal alanlara ve doğa varlıklarına manevi değerler yüklenir. Doğa ile bu 

tür manevi ilişkinin bulunması, doğa yıkımına karşı oluşan hareketlerin de nedeni 

olabilmektedir. Örneğin HES projesi kapsamında Artvin’in Borçka Barajı’nda üretilen 

elektriğin Artvin’in Yusufeli ilçesine taşınması için TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün yüksek 

gerilim iletim hattı kurmak istemesi üzerine Artvin Sümbüllü Köyü ve çevresinde 

yaşayanların, karşı çıkmasının ve yargı yoluna başvurmasının nedeni de “lanetli” olduğuna 

inandıkları Yasak Orman’dan ağaç kesilecek olmasıdır. 
39

  

Akarsuların yakınında yaşayan köyler için tatlı su balıkçılığı geçim desteklerinden biri olduğu 

gibi akarsular üzerinde değişik büyüklüklerde balık çiftlikleri de bulunmaktadır. HES’ler 

öteki su varlıkları gibi balık türlerinin de yaşam ortamlarında yıkıma neden olmaktadır. 

Birçok canlının nesli tehlikeye girerken yöre köylüsünün geçim araçlarından biri de ortadan 

kalkmaktadır. Örneğin çok sayıda HES projesinin yaşama geçirildiği Doğu Karadeniz’de 

derelerde yapılmakta olan en önemli ekonomik faaliyetlerden biri olan çiftlik balıkçılığı ciddi 

tehdit altındadır. Özellikle aynı akarsu üzerine çok sayıda HES’in yapıldığı vadilerde 

çiftliklerin yeterli suyu bulamayacakları açıktır. 
40

 

HES’ler kuruldukları alanın ekolojik özelliklerini değiştirdiğinden köylülerin bu alanlardaki 

arıcılık faaliyetlerini de olumsuz biçimde etkilemektedir. Örneğin, yine Doğu Karadeniz’de 

her vadi için ayrı ün yapmış ve önemli bir ekonomik girdi sağlayan bal üretiminin -HES 

inşaatlarının olduğu vadilerde- eski veriminde olmadığı ve Murgul Kabaca Vadisinde 

rekoltenin önceki yılların üçte birine düştüğü üreticilerce dile getirilmektedir. 
41

 

Yukarıda belirtilen veya benzer nedenlerle köylülerin gerçekleştirdiği protesto hareketlerinin 

son dönemlerde yaygınlık göstermesine karşın bunları sınıfsal hareketler ya da “çevreci 

hareketler” içinde değerlendirmek güçtür. Köylüleri harekete geçiren en önemli neden 

“yaşam ve geçim alanı savunması”dır. Nitekim öteki bazı örneklerde, çevre korumacı 

mücadelenin geçim olanaklarını sınırlayıcı etkilerinin olması durumunda, köylüler çevre 

korumacılara karşı da harekete geçebilmektedir. İzmir Bergama’da köylülerin tarım amaçlı 
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sulama suyu sağlayacağı için destekledikleri ancak çevrecilerinse Allioni Antik Kenti'nin 

üzerinin su altında kalmasına neden olduğu için karşı çıktıkları Yortanlı Barajı örneğinde 

köylüler çevrecilere karşı harekete geçmiştir. 
42

 

Ayrıca köylülerin protesto hareketleri, genel olarak doğanın korunması talebine dayanmadığı 

gibi sistem eleştirisi de içermemektedir. Hemen hemen tüm protesto hareketleri belirli bir 

yatırım projesinin engellenmesine yöneliktir. Bu yatırım projelerinin ortaya çıkmasına ve 

yaygınlaşmasına olanak sağlayan politikalara yönelik eleştiriler de çok zayıftır ya da yoktur.  

6. SONUÇ 

Su, küresel kapitalizmin kurucu aktörleri tarafından yeni sermaye birikim alanı olarak 

düzenlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de de devletin neoliberal dönüşümle birlikte diğer 

kamusal hizmetler gibi suya ilişkin hizmetlerden çekilmesi ve suyu piyasalaştırmasıyla bütün 

canlılar ve insan için yaşamsal bir hak olan su, pazar mekanizmasıyla yönetilecek ekonomik 

bir kaynağa dönüştürülmektedir. Su, bedelini ödeyebilenin yararlanabileceği bir meta halini 

almaktadır.  

Suya ilişkin söz konusu politikaların benzer düzenlemelerin yapıldığı enerji politikalarıyla 

eşgüdülerek uygulanması ve bu yatırımların önündeki doğa koruma engellerinin kaldırılması 

yalnızca doğanın değil yerel yaşam koşullarının da zarar görmesine neden olmaktadır. 

Piyasacı su ve enerji politikalarının sonucu olarak en küçük derelere kadar kurulan nehir tipi 

HES’ler Anadolu’nun birçok noktasında köylülerin karşı hareketlerine yol açmaktadır.  

Köylülerin ortaya koyduğu HES karşıtı hareketleri, sınıfsal, kararlı bir doğa koruma hareketi 

olarak değerlendirmek doğru değildir. Bununla birlikte, toplumsal hareket yaratma ya da bu 

tür hareketlere katılma kapasitesi düşük olmasına karşın köylülerin bu kadar yaygın biçimde 

karşı hareket ortaya koyması, HES’ler nedeniyle yerel yaşam alanlarında ortaya çıkan yıkımın 

en açık göstergelerinden biridir. Doğa ve yerel toplumsal yaşam üzerinde neden olunan 

yıkımın boyutları konusunda köylülerin verdiği bu işaret başta politikacılar, akademisyenler 

ve uygulamacılar olmak üzere konunun bütün taraflarına iyi okunmalıdır.  
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GİRİŞ 

Su, insan yaşamı yanında, ülkelerin varlığını koruması ve sürdürülebilir büyüme için de 

yaşamsal önem taşımaktadır. Fakat su, nüfus artışına bağlı olarak kişi başına kullanılabilir 

niceliğinin azalması, teknoloji ve kentleşme sonucu gereksinmelerin çeşitlenmesi, 

kaynaklarını çevresel kirlenmeden yeterince korunamaması ve küresel iklim değişikliği gibi 

nedenlerle, tüm dünyada hızla nitelik ve nicelik yitirmekte ve gerekli istemi karşılamaktan 

uzaklaşmaktadır. Petrolün yerini alabilecek seçenekler bulunmasına karşın, sağlık, beslenme, 

tarım ve içme amaçlı kullanımları düşünüldüğünde, su tek seçenektir. Bu nedenlerle su 

kaynakları aynı zamanda askeri ve siyasal hedefler içerisinde yer almaktadır. Su kaynakları 

geçmişte silah olarak kullanılmış, dağıtımdaki eşitsizlikler gerilim ve anlaşmazlık nedeni 

olmuş, su sistemleri ve altyapıları hedef alınmıştır. 1950’lerde Suriye’nin İsrail Ulusal Su 

Kanalı’na, Körfez Savaşı’nda Irak’ın Kuveyt arıtma tesislerine, 2004’te teröristlerin Bağdat 

su sağlama hattına saldırıları bu yöndeki önemli örneklerdendir. Bu gerçeklerle birlikte 

dünyada 260’tan fazla akarsu havzasının iki ya da daha fazla sayıda ulus tarafından 

paylaşıldığı göz önüne alındığında, suyun gelecekteki siyasal anlaşmazlıkların odağı olacağı, 

hatta 21. yüzyılda silahlı çatışmalara yol açması olası en önemli doğal kaynak durumuna 

geleceği düşünülmektedir (Abay ve Baykan, 2008:ss:459-460).  

1. SU SORUNUNDA KAVRAM KARGAŞASI 

Uluslararası su kullanımında kavram karmaşasından sıkça söz edilse de suların paylaşılması 

sorunu şeklinde bir değerlendirmenin mansap ülkeler dışında taraftar bulmadığı 

görülmektedir. Bu çerçevede ele alınması gereken temel kavramlar aşağıdaki şekilde 

tanımlanabilir: 

Uluslararası Sular: Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu, uluslararası suları 

‘Çeşitli devletlerde bölümleri bulunan su’ olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre suyun 

birden çok devlet topraklarından geçmesi, ya da birden çok ülke sınırını oluşturması, bu suya 

uluslararası su niteliği kazandırmaktadır (Evsahibioğlu, Aküzüm ve Çakmak, 2010: s. 128).  

Sınır Aşan Sular: Akarsular, ülkenin sınırları içinde aktığı sürece o ülkenin bir parçası kabul 

edilmektedir. Bir akarsu, kaynağından ağzına yani denize ulaştığı noktaya kadar tek bir 

ülkenin toprakları ve sınırları içinde akıyorsa, ülke, o akarsu üzerinde egemenlik hakkına 

sahiptir. Bu tür akarsulara ulusal akarsular adı verilmektedir (Kapan, 2007:s. 2).  
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Sınır Akarsuları: Farklı devletlerin sahip oldukları, ülkeleri birbirinden ayıran sınırı teşkil 

eden akarsulardır. Sınır akarsuları sınırını çizdiği devletlerin parçası kabul edilirler. Bu tür 

nehirlerde “ayırım çizgisi” ya akarsuyun tam ortasından ya da akarsuyun ulaşıma imkan 

verdiği durumlarda ulaşım yapılabilen bölümün ortasından geçer. Bazı akarsular ise, iki veya 

daha fazla devletin sınırından geçtikten sonra denize ulaşır. Çok uluslu akarsular denilen bu 

akarsular üzerindeki egemenlik hakkı suladıkları o ülkelere ait olmaktadır (Kapan, 2007:s. 2).  

Mutlak Hükümranlık Görüşü: Bu görüş, diğer kıyıdaş ülkelere vereceği zarara 

bakılmaksızın su kullanma özgürlüğüne sahip olmak olarak tanımlanmaktadır ki, bu görüş 

uluslararası düzeyde benimsemeyen ve tartışması dahi yapılmayan bir ilke olarak kalmıştır 

(Evsahibioğlu, Aküzüm ve Çakmak, 2010: s. 130). 

Mutlak Bütünlük Görüşü: Yukarıda açıklanan görüşün tam tersi olan bu görüş, sınır aşan 

nehirlerin taşıdığı doğal su miktarı ve kalitesini değiştirecek her türlü faaliyeti yasaklamayı 

savunmaktadır. Suriye, Irak, Mısır, Bangladeş gibi mansap ülkelerinden yandaş 

bulabilmektedir. Bu görüşe göre Türkiye’nin Keban, Karakaya, Atatürk, Kral Kızı, Dicle, 

Birecik, Kargamış barajları ile GAP sulama sistemlerini yapmaya ve Dicle ile Fırat’ın sularını 

bu projede tasarruf etmeye hakkı yoktur. Bu görüş bu katı haliyle uygulanabilirlikten uzaktır 

(Evsahibioğlu, Aküzüm ve Çakmak, 2010: s. 130).  

Sınırlı Bölgesel Hükümranlık Görüşü: Bu görüşe göre; sınır aşan suları kullanan ülkeler 

diğer ülkelere zarar vermemelidir. Orta bir yolda anlaşmayı öneren bir görüş olmasına karşın 

henüz benimsenmiş bir ilke haline gelmemiştir (Evsahibioğlu, Aküzüm ve Çakmak, 2010:s. 

131).  

Karşılıklı Haklar Görüşü: Bu görüşe göre su kaynağından yararlanılabilecek miktar, 

kaynağın verimli bir biçimde kullanılması, diğer ihtiyaç sahiplerinin yararlanmaları ile 

sınırlıdır. Kazanılmış haklar, bir hüküm ifade etmemekte, suların verimli ortak kullanım yolu 

asıl hedef olarak öne çıkmaktadır (Evsahibioğlu, Aküzüm ve Çakmak, 2010:s. 131).  

Uluslararası Suların Ortak Yönetilmesi Görüşü: Su kaynaklarının adil ve optimum 

verimle ortak kullanılması düşüncesinden doğmuştur. Sınır aşan nehri kollarıyla birlikte bir 

bütün olarak ele alıp, nehrin ve kollarının havzaları içinde bulunan ülkelerin, ortak projeler 

üretmek, bunları ortak finanse etmek, tesisleri ortak kullanmak, suyu ortak kullanmak ve 

kurulan su sistemi tesislerini ortak yönetmek, hedeflenmektedir (Evsahibioğlu, Aküzüm ve 

Çakmak, 2010: s. 131).  

Kıyıdaş Devlet: Akarsuyun akış doğrultusu göz önünde tutulduğunda, devletlerin birbirlerine 

karşı durumlarındaki farklılaşma “yukarı devlet, aşağı devlet” ayırımını ortaya çıkarmaktadır. 

Bu durumda akarsuyun mecrasının yukarısında bulunan devletler ile aşağısında bulunan 

devletler birbirlerine göre “yukarı kıyıdaş” veya “aşağı kıyıdaş” ülke durumunda 

olabilmektedir. Yukarı ve aşağı kıyıdaş ülkeler arasında bir karşılıklı bağımlılık söz 

konusudur. İki ülkenin faydalanma hakkının kapsamı birbiri ile ters orantılıdır.  

2. İSRAİL 

İsrail, Asya ile Afrika kıtalarının birleştiği bir noktada bulunmaktadır. Batısında Akdeniz, 

kuzeyinde Lübnan ve Suriye, doğusunda Ürdün, güneyinde Mısır ve Kızıl Deniz ile çevrilidir. 
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Kuzeyden güneye en uzun mesafe 450 km, doğudan batıya 135 km’dir. En yüksek noktası 

Golan Tepeleri’ndeki Hermon Dağı (2. 656 m) ile Negev’deki Rosh Ramon Dağı (1. 035 m), 

en alçak noktası ise deniz seviyesinin 400 metre altında bulunan Ölü Deniz’dir. Ülkede 5 

farklı coğrafi bölge bulunmaktadır (Deniz, 2009:s. 12). Bu bölgeler aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmıştır:  

İsrail birçok etnik, dini, kültürel ve sosyal kökenli nüfus yapısına sahiptir. 7, 1 milyonluk 

nüfusunun %75, 8’i Yahudi, %19, 9’u Arap (çoğu Müslüman) ve geri kalan %4, 3’ü Dürzî, 

Çerkez ve dine göre tasnif edilmeyen başka gruplardır. Nispeten genç olan toplumda sosyal 

ve dini bağlılık, politik ideoloji, ekonomik girişkenlik ve kültürel yaratıcılık nitelikleri 

baskındır (İsrail Dış İşleri Bakanlığı, 2008:p. 127).  

Ülkenin başlıca su kaynakları; Ürdün Nehri, Galile (Kinneret) Gölü ve çevresindeki küçük 

ırmak sistemleridir. Ayrıca yer altı su kaynaklarından da yararlanılmaktadır. Toplam 

yenilenebilir su kaynakları yaklaşık 57 milyon m³olarak hesap edilmektedir. Karmel Dağı'nın 

doğusunda Kişon Irmağı vadisi boyunca uzanan Esdradelon Ovası yer almaktadır. Taberiye 

Gölü'ne kadar uzanan Ürdün Nehri buradan geçerek deniz yüzeyinden 394 m aşağıdaki Lut 

Gölü’ne dökülür. Lut Gölü'nün sadece güneybatı sahili İsrail’indir. İsrail’in doğu bölgeleri 

dağlıktır. Buralar, Şamiriye ve Yahudiye tepelerinden Necef Dağı'na kadar uzanır. Golan 

Tepeleri de kuzeydoğudadır. Şamiriye ve Yahudiye tepeleri üzerinde Kudüs’ün bulunduğu 

yaylanın bir kısmı yer alır (Deniz, 2009: s. 12).  

3. İSRAİL’DE SU KRİZİ 

Ortadoğu’daki su problemi eski olduğu kadar, bölgede yaşayan halklar arasında ciddi 

tartışmaları ve karşıtlıkları da beraberinde getiren dinamik bir süreçtir. Eski Ahit, yaklaşık 

3000 sene öncesinde bile bölgedeki haklar arasında doğal kaynaklar noktasında ciddi 

tartışmalar olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, doğal kaynaklar ekonomisi alanında çalışan 

uzmanlar ve düşünce kuruluşları eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de suyun ve petrolün 

bölgede önemli problemlerin temelini atabileceği görüşünde birleşmektedirler (Beyth, 2001:p. 

171). Bu noktada, bölgede hızla artan nüfus ve kuraklık olgusu bu sürecin yaratacağı etkileri 

büyütebilecek faktörler olarak karşımızda durmaktadır.  

 

Şekil 1: İsrail, Ürdün ve Filistin’in Fiziki Coğrafyası 
Kaynak: (Beyth, 2001:p. 171).  
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Şekil 1’de gösterilen bölgenin fiziki coğrafyası ve yıllık ortalama yağış miktarı İsrail, Ürdün 

ve Filistin’in su kaynaklarının düzeyini etkileyen başlıca faktörler olmaktadır. Düşen kar ve 

yağmur miktarındaki düşüşün yıllar boyunca devam etmesi, su krizinin bölge için kaçınılmaz 

olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, suyun görece bol olduğu İsrail’in kuzey 

bölgesinden güney bölgesine transferi suyun kullanımının etkin planlanması çerçevesinde 

gerekli olmaktadır. Bu çerçevede, İsrail tarafından 1950’li yıllarda inşa edilen Merkez Su 

Taşıyıcısı, 1960’lı yıllardan itibaren kullanılmaktadır. Projenin temel amacını, suyun 

kuzeydeki Galilee gölünden su kıtlığını yaşandığı güney bölgelerine taşınarak İsrail genelinde 

su arz ve talebini eşitlemek ve suya ilişkin spekülatif hareketlerin önüne geçmek 

oluşturmuştur. Ayrıca, benzer bir proje Ürdün’de de hayata geçirilmiş, Yarmuk Irmağından 

Kral Abdullah kanalı ile kuzeye su transfer edilmiştir (Beyth, 2001:pp. 171-174).  

Orta Doğu’da ihtilaflı sınırlar demek kıymetli doğal kaynaklar üzerinde ihtilaflı egemenlik 

anlamına gelmektedir. Bölgenin kurak iklimi dikkate alındığında, bu doğal kaynaklardan en 

önemlisinin su olduğu görülür. İnsani ve doğal sebeplerden ötürü ortaya çıkan su kıtlığı, 

Ürdün Nehri Havzası ülkeleri arasında önemli bir kırılma noktası oluşturmuştur. Tarihi 

gelişmeler, su ile ilgili uluslararası yasal düzenlemelerin yetersizliği ve milliyetçi iç politika 

hırsları, işgal altındaki Filistin topraklarında büyük bir su sorunu yaratmıştır. Bu noktada su, 

stratejik ve siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmış bu durum şiddetli çatışmalar ve insan 

hakları krizi doğurmuştur. Su kaynaklarını hem iç hem de dış politikada; güvenlik, var olma 

ve kalkınma söylemleriyle kullanması, su ihtiyacının yarıdan fazlasını işgal altında tuttuğu 

Filistin topraklarından karşılayan İsrail’in bu toprakları yakın zamanda boşaltmayacağının 

göstergesidir (Kutsal, 2009:ss:89-90).  

4. İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDA SU  

20. yüzyılın başından beri su, İsrail-Filistin çatışmasında önemli bir rol oynamaktadır. 1917 

Balfour Deklarasyonu ile İngiltere’den Filistin mandası topraklarında kurulacak bir ‘Yahudi 

Ulusal Evi’ sözü alan Siyonist liderler, 1919’da Deklarasyon sonrası çizilen sınırların 

değiştirilmesi talebinde bulunmaktadır. Bu talep, önemli su kaynaklarının Filistin mandasına, 

sonrasında da Yahudi devletine dahil edilmesi yönündeydi. Siyonist liderlerin henüz 

kurulmamış devletlerinin sınırlarını su havzalarına göre çizmesi, Yahudi devletinin varlığının 

ancak su kaynaklarını kontrol edebilmesiyle mümkün olacağının göstergesidir. Nitekim 

Yahudi liderler, taleplerinin İngiliz ve Fransızlar tarafından reddedilmesi ve Hitlerin 1933’te 

Almanya’da gücü ele geçirmesinden sonra hızlanan Yahudi göçleri sonucu bölgede nüfusun 

oldukça artmasıyla acil hale gelen su kıtlığı problemini çözmek için uluslararası anlaşmaları 

ihlal eden bir projeyi hayata geçirmişlerdir. Lowdermilk Planı (1944) Ürdün Nehri’nin 

sularının yönünün tek taraflı olarak değiştirilip havza dışına çıkarılmasını, Yahudi 

yerleşimlerine su sağlanmasını ve Necef Çölü’nün sulanarak tarıma uygun hale getirilmesini 

öngörüyordu. 1953’te yapımına başlanan, İsrail ile Arap komşuları arasında çatışmalara 

sebebiyet veren, günümüzde halen çalışmakta olan İsrail Ulusal Su Taşıyıcısı Lowdermilk 

planı doğrultusunda yapılandırıldı. İsrail, dev boru hatları, açık kanallar, yer altı tünelleri ve 

pompalama istasyonlarından oluşan bu 130 kilometrelik Taşıyıcı ile ülkenin kuzeyindeki su 

kaynaklarını güneydeki tarım arazileriyle buluşturmuştur (Kutsal, 2009:s:91).  
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5. İSRAİL’İN SU POLİTİKASI 

İsrail’de suyun üretimi ve tüketimine yönelik kararlar çeşitli seviyelerde gerçekleşmekte ve 

suyun üretiminin ve tüketimin planlanmasında etkinlik gittikçe önem kazanmaktadır. Öte 

yandan, suyun tahsis ve kullanımına ilişkin çerçeveyi çizen mevcut yasalar, su talebi ve kıtlık 

gibi nedenlerle yetersiz kalmakta dolayısıyla değişen ihtiyaçlara göre yasaların gözden 

geçirilmesi gerekliliği oluşmaktadır. Bu çerçevede, iktisat biliminin yöntem ve araçları ile su 

kaynaklarının optimal tahsisini sağlayacak yasaların oluşturulması önem kazanmaktadır.  

Farklı amaçlar doğrultusunda sürdürülebilir su tüketiminin sağlanması da önem taşımaktadır. 

Bunun için de, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmakta ve gelecek dönemlerde 

karşılaşılabilecek sorunların ortaya konulması ve analiz edilmesi önem taşımaktadır (Griffin, 

2006:pp. 1-5).  

Nüfus artışı ve bunun beraberinde artan su talebi su kıtlığına neden olmaktadır. Bu noktada, 

su kaynaklarına ilişkin yeni su politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir.  

Ekonomik aktivitedeki artış su talebini artıran bir faktördür.  

Çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik eğilimler artmaktadır. Bu doğrultuda, suyun 

kirletilmemiş kalması önem taşımaktadır.  

Yeraltı suyunun tükenmesi gibi nedenlerle su arzının artmasını engelleyen nedenler 

bulunmaktadır.  

Küresel ısınma su talebini arttırmaktadır.  

İçme suyu kalitesi ve güvenliği ile ilgili kamu sağlığı kaygıları su ve atık su arıtma işlemleri 

maliyetlerini arttırmaya devam etmektedir. Dolayısıyla artan maliyetler suyun fiyatını da 

yükseltmektedir.  

Tükenebilen fosil yakıt kullanımının artmasından dolayı enerji fiyatları artacaktır. Fiyatlar 

artışları dikkate alınarak yenilenebilir enerji seçenekleri teşvik edilmelidir.  

Yukarıda belirtilen faktörler sonucunda suyun son kullanıcılara nakli daha pahalı olacaktır. 

Ayrıca, gerekli altyapı inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi sonrası su üretimi daha da maliyetli 

olacaktır. Dolayısıyla, gelecek dönemlerde su kaynaklı ekonomik sorunların daha ciddi hale 

geleceği açıktır. Bu çerçevede küresel su kıtlığı artarken ülkelerin su tahsisi ve altyapı 

gelişimi ile ilgili önemli kararlar alması gerekli hale gelmektedir. Ancak, birçok ülkenin artan 

su kıtlığının sosyoekonomik sonuçlarını öngörmek ve analiz edebilmek için kendisindeki su 

kullanımı ve su kaynakları hakkında yeterli veriyi derlemediği görülmektedir. Bu noktada; 

nüfus, ekonomik faaliyet yapısı ve seviyesi, kentleşme ve yükselen yaşam standartları, arazi 

örtüsü ve arazi kullanımı değişiklikleri, suyun elverişliliği ve su kullanımına ilişkin veriler, 

etkin su kaynakları yönetiminin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Su hesapları 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilecek biçimde derlenmektedir (Marie–Lange & Hassan, 2006:p. 

2): 

Su kullanımı ve suyun elverişliliği için ekonomik büyümenin ve nüfus artış verilerinin 

sonuçları,  
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Ekonomik faaliyetlerin yeraltı sularına etkisi, su kirliliği ya da biyolojik çeşitlilik kaybı gibi 

belirli çevresel problemlere katkısı,  

Uygulanan su politikası önlemlerinin ekonomik sonuçları.  

Su kaynakları yönetimine yönelik stratejiler; suyun kaynağının tespiti (yüzeysel akış olarak ya 

da yeraltı suyu biçiminde), suyun depolanması (yüzey suyu ya da yeraltı suyu) ve depolanan 

suyun kullanım noktasına iletilmesi çerçevesinde şekillendirilmelidir. Suya yönelik talep ile 

elverişli su kaynağı arasındaki ilişkiler doğru ve ekonomik anlamda etkin bir biçimde 

gerçekleştirilmelidir (Green, 2003:pp. 203-204).  

İsrail’de su kıtlığı problemi son yıllarda farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır; 

Artmış olan su kullanımı maliyeti,  

Su kaynaklarına erişim için yoğunlaşan rekabet,  

Su eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar.  

Bu noktada, su kıtlığının olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan politikalar yeni 

su kaynaklarının kullanılması temeline dayanmaktadır. Oluşturulacak politikalara ilaveten, 

teknolojik ilerleme sonucunda uzak kaynaklardan suyun transfer edilebilmesi de önem 

taşımaktadır. Ancak, su kaynaklarının kapsamlı bir şekilde kullanımı küresel olarak da 

artmaktadır dolayısıyla suyu transfer etmenin ekonomik yararı sorgulanabilir hale gelmiştir. 

Su kaynakları sınırlıdır ve bu yüzden sürekli olarak artan sayıda potansiyel kullanıcının belirli 

bir sayıda kaynak için rekabet edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Su talebini etkileyen 

faktörlerin başında gelen nüfus artışı ve ekonomik büyüme bu noktada önemli bir 

belirleyicilik taşımaktadır.  

6. İSRAİL’İN SU KAYNAKLARI VE KULLANIMI 

İsrail’deki su arzı temel olarak suyun; yeraltı su depolarından, Kinneret Gölü’nden ve diğer 

yüzey sularından pompalanmasına ve oldukça gelişmiş teslim sistemleri yoluyla tüketicilere 

iletilmesine dayanmaktadır. Ulusal Su Taşıyıcı uzunluğu boyunca tüm depoları ve tüketicileri 

bağlamakta ve su sektörünün tek bir üç havzalı birim olarak yönetilmesini sağlamaktadır. 

Üretimin bir kısmı Mekorot ve kalan kısmı özel üreticiler tarafından gerçekleştirilmektedir 

(İsrail Tabi Kaynaklar Bakanlığı Su Komisyonu, 2002:p. 17).  

6.1. Kıyı Su Havzası 

Kıyı su havzası, doğuda Judean dağlarının kenarından batıda deniz kıyısına kadar uzanmakta, 

yeterli depolama kapasitesine sahiptir ve temel olarak kalker katmanlarını kaplayan kumlu 

çıkıntılar üzerindeki yağış tarafından beslenmektedir. Su havzasının depolama kapasitesi ve 

coğrafi uzantısı (yumuşak eğimli kıyı ovasının tüm uzunluğu ve genişliği boyunca uzanan) 

değişik şekillerde kullanılmasına izin vermektedir. Su havzası, geniş zamanlı bir depo olarak 

hareket etmekte ve yağışlı yıllardan elde edilen suyun kurak yıllarda kullanılmak üzere 

depolanmasını sağlamaktadır. Öte yandan, endüstriyel atık, atık su, katı atık, yakıt deposu, 

böcek ilaçları ve gübreler kıyı su havzasını kirletmektedir. Yine de, bu su havzasından elde 

edilen üretim 2001 yılında toplamda 493, 3 milyon m
3
 olarak gerçekleşmiştir (İsrail Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı Su Komisyonu, 2002:p. 17).  
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6.2. Dağ Su Havzası  

Dağ su havzası kuzeyde Yizreel Vadisi ve güneyde Beersheva Vadisi arasında, doğuda Ürdün 

Vadisi, Ölü Deniz ve batıda yumuşak eğimli kıyı ovasının kenarı olmak üzere ülkenin 

merkezinde bulunmaktadır. Kireç taşı ve dolomit kayaları oldukça serttir. Fakat, yüksek 

derecede birleşme ve karstik sistemlerin varlığı suyun dağlık bölgede akmasına izin vermekte 

ve nispeten yüksek miktarda suyun “depolanmasına” izin veren bir boşluk oluşturmaktadır. 

Su yüksek kalitededir ve her amaç için kullanılabilmektedir. Su havzasıdan üretim başlıca 

Yarkon-Taninim batı havzasında yapılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da bu su havzası 

yaygın olarak Yartan su havzası şeklinde adlandırılmaktadır (İsrail Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Su Komisyonu, 2002:p. 18).  

6.3. Kinneret Su Havzası 

İsrail doğal yüzey depoları bakımından fakirdir. Ürdün’ün üst kısımlarından ve tutma 

havzasından akışlar ve Hermon Dağı, Golan Tepeleri ve Naftali ve Doğu Galilee dağlarının 

nehirleri tarafından beslenen Kinneret Gölü, ülkedeki tek önemli doğal yüzey deposu 

durumundadır. 1999-2001 yıllarındaki kuraklık dolayısıyla çeşitli su havzalarındaki su 

seviyeleri önemli ölçüde düşmüştür. Sonuç olarak, su havzalarının uğradığı geri dönülemez 

hasarın önlenmesi için, 1999 son baharında Su Müdürü Kinneret Gölü’nden yapılan 

pompalamanın deniz seviyesinin altında 213, 5 m’lik bir seviyeye düşene kadar devam 

etmesine izin vermiştir. Bu durum, Su Kanunu düzenlemelerine de yansıtılmıştır. 2000 yılında 

seviye deniz seviyesinin altında 213, 8 m’e düşmüştür ve 2001 son baharında seviye deniz 

seviyesinin altında 214, 87 m’e ulaşmıştır (İsrail Tabi Kaynaklar Bakanlığı Su Komisyonu, 

2002:p. 18).  

6.4. Su Kullanımı 

Su, İsrail’de sanayi sınıflandırmasına göre yıllık tüketimi 5. 000 milyon m
3
’ü aşan üretim 

kapasitesi olan fabrikalar için kanun yoluyla tahsis edilmektedir. Sanayi su kotası, tarımsal su 

kotasından yüksek fakat evsel tüketici su kotasından düşüktür. Su her fabrika için bireysel bir 

temelde tahsis edilmiştir. Bir fabrika talep ettiği su miktarını otomatik olarak alamamaktadır. 

Bir fabrikaya su tahsisi için uygunluk kontrolü süreci, üretim süreçlerindeki su kullanımının 

incelenmesini ve bunu kullanabilecek fabrikalar ve süreçler için daha düşük kalitede suyun 

(içilmez suyu) arzı olasılığının denetlenmesini içermektedir. Su tahsisinin büyüklüğü, üretim 

sürecindeki su kullanımı için üretim birimi başına maksimum tüketim (normlar) miktarlarına 

dayanmaktadır ve fabrika atık suyu arıtma yöntemine tabidir. Su İşleri Müdürü kanun yoluyla 

sanayi su tüketicilerinin, çevre korumasını sağlayan, su kaynaklarının kirlenmesini önleyen ve 

sulamanın geri dönüşümünü mümkün kılan standartlara uygun olarak atık sularının elden 

çıkarılmalarını talep etmek yetkisine sahip kılınmıştır (İsrail Tabi Kaynaklar Bakanlığı Su 

Komisyonu, 2002:p. 37).  

Hane halkı tüketimi; ağırlıklı olarak yerel yönetimlerdeki (belediyeler ve belediye meclisleri) 

kentsel ve kamusal tüketiminden, kırsal yerleşimlerdeki hane halkı tüketimden, topluluk 

yerleşimlerindeki ve azınlıkların köylerindeki hane halkı tüketimlerinden meydana 

gelmektedir. Yerel yönetim, ihtiyaçlarına uygun olarak hane halkı tüketiminin 

yapılandırılması, yönlendirilmesi ve denetimi için su tüketimi konusunda yetkilendirilmiştir. 
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Yerel yönetimlerde yaşayan nüfus ülke nüfusunun yaklaşık %91’ini (yaklaşık 5, 9 milyon 

kişi) temsil etmektedir (İsrail Tabi Kaynaklar Bakanlığı Su Komisyonu, 2002:p. 43).  

7. EKONOMETRİK ÇERÇEVE 

Makroekonomik istikrar için temel koşul olan fiyat istikrarının sağlanmasında üretim ve 

tüketim faaliyetinin bir unsuru olan doğal kaynakların fiyatlarındaki hareketler belirleyici 

olmaktadır. Makro ekonomik değişkenler üzerinde belirleyici olan doğal kaynaklar, makro 

ekonomik gidişattan da etkilenmektedir. Bu noktada, doğal kaynakların üretim ve tüketiminde 

doğru çıkarsamalar yapılabilmesi için makro ekonomik gidişata ilişkin bazı verilerin analizine 

ve geleceğe yönelik tahminine gerek duyulmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada küresel ısınma 

olgusunun varlığı altında gittikçe artan bir öneme sahip olan İsrail’de su üretim ve tüketimine 

ilişkin göstergelerin yanı sıra İsrail ekonomisine ait gösterge niteliğindeki bazı değişkenlerin 

de izleyen dönemlerdeki değerlerinin ne olabileceği zaman serisi analizi kullanılarak tahmin 

edilmiştir. Tahmin değerleri izleyen 10 yılı yani 2011-2022 dönemini kapsamaktadır.  

7.1. Su Talebine İlişkin Değişkenler 

Su talebine ilişkin yapılacak tahminler su kullanıcılarına göre yapılabilmekte, ancak 

kullanılan suyun çeşidine göre (tatlı su, kirli su, geri kazanım vb. . ) de değişebilmektedir. 

Beyth (2001) tarafından gerçekleştirilen suya ilişkin tahminler sadece tatlı su tüketiminin 

kullanıcılara göre 2002-2010 yılları arasında hangi değerleri alabileceğine odaklanmıştır, 

tahmin değerleri Tablo 20 ‘de gösterilmiştir. Ancak, İsrail’de suya ilişkin doğru çıkarsamalar 

yapabilmek için kullanılan tüm su çeşitlerini dikkate alan bir analiz gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla, bu kitapta yapılan analizlerde, İsrail Devleti Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı Komisyonu tarafından hazırlanan rapordaki, kullanım amacına göre tüm 

su cinslerini kapsayan veriler esas alınmıştır.  

Tablo 1: Tatlı Su Tüketimi (milyon m
3
 ) ve Nüfus Tahminleri (2002-2010) 

 2002 2004 2006 2008 2010 

Nüfus 6. 509 6. 705 6. 902 7. 098 7. 300 

Hane halkı 700 763 800 839 878 

Sanayi 99 102 105 108 110 

Tarım 582 544 538 533 530 

Ürdün 35 35 35 35 35 

Filistin 35 38 40 42 45 

Kaynak: (Beyth, 2001:p. 18) 

İsrail ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak toplam üretimde ve özellikle de sanayi 

üretiminde artış olacağı ön görülmektedir. Dolayısıyla, sanayi üretimindeki bu yükseliş 

trendin izleyen yıllarda sanayide su kullanımının artıracağı bulgusuna ulaşılmıştır. İsrail’de 

2022 sonu itibariyle sanayine su kullanımı 168 milyon m
3
 olması beklenmektedir. 

Tahmindeki değişkenliği yansıtan CI alt ve üst bantları ise 2022 sonu itibariyle 153 milyon 
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m
3
-182 milyon m

3
 değerlerine ulaşacaktır. Buna göre, geçmiş değerlere bakarak sanayide su 

kullanımının düşmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

  

Şekil 2: Sanayide Su Kullanımı Tahmini (milyon m
3
) 

Su üretimi açısından gerekli faktörlerdeki değişim, tarımda su kullanımını doğrudan 

etkilemektedir. İsrail’de ise tarımsal üretim önemli ölçüde teknolojik faktörlere dayandığı için 

teknolojik gelişmeler tarımsal üretimde su ihtiyacını doğrudan etkilemektedir. Yapılan analiz 

sonuçları, tarımsal üretimde suya bağımlılığın izleyen dönemlerde azalacağını ortaya 

koymaktadır. Tablo 22’e gönderme yapılabilir. 2022 yılı sonunda tarımda su kullanımının 1. 

235 milyon m
3
 olacağı öngörülmektedir. CI alt ve üst bantları bu bulguyu desteklemekte, 

tarımda su kullanımının artış trendinde olmayacağını yansıtmaktadır.  

 Şekil 3: Tarımda Su Kullanımı Tahmini (milyon m
3
) 

İsrail’de de yurt içi su tüketiminin önemli bir kısmını hane halkı su tüketimi oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla, hane halkı su tüketiminin ne yönde gelişeceği su kullanımını belirleyecek ve suya 

yönelik politik karar alıcılar açısından da büyük önem taşıyacaktır. Gerçekleştirilen ekonomik 
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analize bağlı olarak yapılan tahmin sonuçları hane halkının su tüketiminin ciddi bir artış 

trendinde olacağını ortaya koymaktadır (Şekil 14 ve Tablo 23). Bu sonuç, kentsel su tüketimi 

ve üretiminin planlanması gereği ve önemini arttırmaktadır.  

 

Şekil 4 : Hane Halkı Su Kullanımı Tahmini (milyon m
3
) 

7.2. Tarım Alanına İlişkin Göstergeler 

ARMA modeli temeline dayanan tahmin bulguları, İsrail’de tarımsal üretimin gerçekleşmesi 

için tarım alanı ve ekilebilir alanda artış trendine işaret etse de tahminin değişkenliği tabloda 

görüleceği gibi çok fazladır. 2022 sonu itibari ile 5. 232 km
2
 beklenirken CI alt ve üst bantları 

4. 713 km
2
 – 5. 751 km

2
 çıkmaktadır. Bu durum, tarım alanının genişlemesine ve daralmasına 

yönelik dinamiklerin birlikte bulunduğunu, dolayısıyla tarım alanının genişliğini etkileyen; 

sulama, gübre kullanımı, tohum ıslahı, makine kullanımı, zirai mücadele, toprak bakımı, 

toprak analizi ve teşvikler ve nüfus yoğunluğundaki değişiklikler gibi faktörlerin de 

değerlendirmede göz önünde bulundurulmasını gerekli kılmaktadır (Şekil 15 ve Tablo 24).  

  

Şekil 5: Tarım Alanı Tahmini (km
2
) 
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7.3. Kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla Büyümesi  

Makro ekonomik istikrarın tesisi için gerekli bir unsur olan ekonomik büyümenin 

sağlanmasında ekonomik büyüme trendinin ne yönde gelişebileceğinin tahmin edilmesi 

ekonomik politika uygulayıcıları açısından büyük önem taşımaktadır. Ekonometrik model 

bulgularına dayalı tahminler Kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla büyümesinde bir artışa işaret 

etmektedir. 2022 yılı sonu itibari ile Kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’nın yılda ortalama % 

2, 89 oranında büyüyeceği öngörülmüştür. Ancak, CI alt ve üst bantları olan; % -4, 07 ve % 9, 

86 tahmindeki değişkenliğin fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Küresel kiriz olgusu göze 

alındığında, bu değişkenliğin İsrail ekonomisinin diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

ekonomik açıdan ciddi bir kırılganlık ve risk olgusuna işaret ettiği açıktır.  

 

Şekil 6: Kişi Başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Büyümesi (%) Tahmini 

7.4. Kırsal Kesim Nüfus (%) Değişimi  

Şekil 17-18 ve Tablo 26-27, İsrail’de gerek kırsal gerekse kent nüfusu büyüme hızına ilişkin 

tahminleri ortaya koymaktadır. Kırsal kesim nüfusunun azalış trendinde olması beklenirken, 

kent nüfusunda bir artış olacağı tahmin edilmektedir. Ancak, her iki tahminin de değişkenliği, 

ilgili tablolardan görüleceği gibi yüksek olmaktadır. Dolayısıyla, İsrail’in nüfusunun ne yönde 

değişeceğine dair net bir sonuca bu analiz sonucunda varılamamaktadır. Bu noktada, İsrail’de 

su kullanımının önemli bir belirleyicisi olan nüfus büyüme hızının tahmini için çok farklı 

faktörlerin hesaba katıldığı multi disipliner bir çerçeve gerekmektedir.  

 

Şekil 7 : Kırsal Kesim Nüfus (%) Değişimi Tahmini  



 53 

 

Şekil 8: Şehirlerde Nüfusun (%) Değişimi Tahmini 

 

SONUÇ 

Günümüzde, temel insan haklarının gerçekleştirilebilmesi için suyun gerekliliği artık 

tartışılmamakta olup; “yaşama hakkı”, “sağlık hakkı” ve “yaşama standardına sahip olma 

hakkı” gibi temel hakların su kaynaklarına erişim olmadan gerçekleştirilemeyeceği genel 

kabul görmektedir. Ancak, uluslararası anlaşmalar ve kararnamelerde su hala bir insan hakkı 

olarak tanımlanmamıştır. Su kullanımı konusun siyasi ve iktisadi çıkarlardan tamamen 

arındırılmış da değildir ve ortaklaşa kullanım konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Orta 

doğu, su konusundaki hassasiyetin en yoğun olduğu bölge olup, İsrail bölgedeki su 

hassasiyetinin en yüksek olduğu ülkedir. Bu hassasiyet sonucundadır ki; İsrail’in su 

konusundaki tavrı Ortadoğu coğrafyasında en önemli belirleyicidir.  

İsrail’in su konusunda savaşmayı göze alacak kadar net tavır ortaya koymasının en önemli 

sebebi kuşkusuz bölgede yaşanan su kıtlığıdır. Su sorunu çözülmeden yaşamsal alanın 

genişletilmesinin hiçbir anlam taşımaması İsrail’in bölgedeki tavrının da sınırlarını 

belirlemiştir. Bu sınır, geçmişte olduğu gibi gelecekte de en önemli karar noktası olup İsrail’in 

su konusunda hiçbir taviz vermeyeceğini de açıkça göstermektedir.  

Şimdi sorulması gereken soru; bölgedeki gelişme ve büyümenin su potansiyelinde yaratacağı 

artış oranı ve bu artışın nasıl karşılanacağıdır. Bu noktada İsrail’in su ihtiyacını karşılamada 

mevcut su potansiyeli uzun vadede yeterli olacak mıdır? Yeterli olmaması durumunda suyu 

nereden karşılayacaktır? En önemli soru ise; su ihtiyacı yeni bir savaşa sebep olacak mıdır? 

Bu soruların cevaplandırılmasında, İsrail’in su kullanımı ile ilgili bilgiler ve tahminler haliyle 

çok önem taşımaktadır. Eğer ülkenin gelecekteki su tüketimi ciddi boyutta artacaksa, siyasi 

karar alma mekanizmasının alınacak kararlarda bunu göz ardı etmek bir yana ‘’su temelli’’ 

kararlar alması dışında bir seçeneğinin bulunmadığı kolayca anlaşılmaktadır.  

İsrail’deki su üretim ve tüketimini makro ekonomik değişkenleri de kullanarak analiz 

etmemizi sağlayan ARMA modeli çatısına dayalı geleceğe yönelik tahmin sonuçlarımız, 

İsrail’de su üretim ve tüketiminin İsrail ekonomik aktivitasindeki gelişmeye bağlı olarak 

artabileceği potansiyelini ortaya koymaktadır. Öte yandan, İsrail’in su kullanımındaki bu 

artışın karşılanmasının, İsrail’in daha çok kendi su kaynaklarına dayalı üretim ile ilişkili 
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olabileceği İsrail’deki su tesislerinin teknolojik düzeyi dikkate alındığında 

söylenebilmektedir.  

 İsrail’in su üretiminde sağladığı teknik etkinlik, su talebinde meydana gelebilecek artışın 

karşılanmasında, İsrail sınırları (işgal edilmiş topraklar dâhil) dışındaki kaynaklara pek de 

fazla ihtiyacı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla bu süreçte, İsrail’in sadece suya dayalı 

bir dış politika yürüteceği yaklaşımı gerçekçi görünmemektedir. Kuşkusuz ki; uzun dönemde 

İsrail’in içinde bulunduğu gelişme trendi çerçevesinde mevcut su kaynaklarının yanı sıra 

sınırları dışındaki su kaynaklarına da ihtiyaç duyabileceği, söylenebilir. Ancak, çalışmamızda 

2022 yılına kadar gerçekleştirdiğimiz tahmin sonuçları, İsrail’in su üretimi için dış su 

kaynaklarına ihtiyacının fazla olmayacağına işaret etmektedir. Bu durum, İsrail’in kısa ve orta 

vadeli dış politika perspektifinde su olgusunun ana belirleyici faktör olmayacağını 

göstermektedir.  

İsrail’in su potansiyeli, su kullanımında mevcut yer altı ve yerüstü rezervlerinin optimum 

seviyede kullanılmasını zorunlu kılmaktadır ve İsrail bu konuda oldukça başarılıdır. Ancak, 

bu durum aynı zamanda İsrail’in geçmişte işgal ettiği su alanlarını dolayısıyla toprakları 

gözden çıkaramayacağı anlamına da gelmektedir. Bu görüşü destekleyen en önemli unsur, 

işgal edilmiş topraklarda yeni yerleşim alanları açılması ve mevcutların genişletilmesi 

politikalarının uygulanmasıdır.  

Şu kesindir ki; işgal altında olan su kaynaklarının, ekonomik kalkınma, devletin varlığı ve 

devamlılığı açısından taşıdığı büyük önem, İsrail’i bu toprakları geri vermekten alıkoyan en 

önemli sebeptir. Bu durum, İsrail’in Filistin Devleti’nin oluşumu konusunda ortaya koyduğu 

tavır ve şartlarda da açıkça gözükmektedir. İsrail bölgedeki su alanlarını kontrol etmektedir ve 

bu durum aynı zamanda suyun İsrail tarafından siyasi ve psikolojik baskı aracı olarak 

kullanıldığını göstermektedir.  

Su kullanımında optimum seviyelere ulaşma zorunluluğunun yarattığı hassasiyet, İsrail’in iç 

politikasında da malzeme konusu olmaktadır. Bu yaklaşım özellikle asker-tarım sektörü 

koalisyonunun desteklediği kolektif tarım sektörü ve kentli-çevreci seslerin engellenmesini 

kolaylaştırmaktadır. Bu yöndeki politikaların yaygınlaştırılarak kurumsallaştığı bilinmektedir. 

Özellikle, Su Komisyonu ve Mekorot gibi unsurların etkinliği önemli noktalara ulaşmış 

durumdadır.  

Şu rahatlıkla söylenebilir ki; İsrail’de su kaynaklarına yüklenen anlam ekonomik olmaktan 

çıkarak; ideolojik ve güvenlik boyutlarında değerlendirilmektedir. Bu geçişte Siyonizm’in 

tarıma yüklediği önem su kaynaklarına hayati değer kazandırmış bu ise suyu ulusal güvenlik 

meselesi haline getirmiştir. Günümüzde de, su planlaması ve dağıtımı konusunda asker-tarım 

sektörü işbirliği belirleyici görünmektedir.  

Orta doğu’da yaşanan su kıtlığının yeni bir savaşa zemin hazırlamaması için önerilecek en 

doğru çözüm kuşkusuz, ilgili ülkelerin bir araya gelerek kıt kaynakların insanca bir temelde 

ortak paylaşıma sokulmasıdır. Aksi taktirde su temelli çıkacak her savaş sonu gelmeyen 

süreçlerin de temelini oluşturacaktır. Suyun bir insan hakkı olması dolayısıyla su 

politikalarının adalet ve hakkaniyet ilkelerine dayanan etik bir çerçevesi olmalıdır. Ayrıca bu 
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çerçeve, hem soruna taraf olan ülkelerce hem de uluslararası anlaşmalarca güvence altına 

alınmalıdır.  
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin farklı dönemleri incelendiğinde “bilgi” kavramı her zaman önem arz etmiş 

ve toplumların gelişimine yön vermiş olmakla birlikte hiçbir dönemde şimdiki kadar kritik bir 

konuma ulaşmamıştır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi sonucunda bilginin üretilme, 

kullanılma ve yayılma hızı büyük boyutlara ulaşmış ve bunun sonucunda Bilgi Toplumu 

yapılanmaları ortaya çıkmıştır. Bilgi toplumu sürecinde en önemli uygulamalarından bir 

tanesi etkin bir bilgi yönetim aracı olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojileri, diğeri ise 

devletin sunduğu hizmetleri farklı boyutlara taşıyan e-devlet yaklaşımlarıdır. Bu çalışmada, 

günümüzde büyük önem taşıyan “su yönetimi” konusunun CBS ve e-devlet teknolojilerini 

kullanarak en etkin ve verimli bir biçimde nasıl yönetileceği konusunda bir öneride 

bulunulmuştur.  

1. BİLGİ TOPLUMU VE BİLGİ YÖNETİMİ 

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan “Tarım Toplumu”, “Sanayi Toplumu” ve “Bilgi Toplumu” 

gibi kavramlar çoğunlukla yaşanılan çağın teknolojik düzeyini gösterme anlamında 

kullanılmaktadır. Bu kabullenme yanlış olmasa bile eksiktir. Teknoloji kavramı bu dönemleri 

tanımlarken önemli bir açılım sağlamaktadır ama teknolojinin asıl rolü, toplumsal yaşamın 

ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanları üzerindeki değişimleri başlatmasıdır (Erkan, 

2000:111). Tarım toplumu ve sanayi toplumunun ardından ortaya çıkan yeni teknolojilerin 

etkisiyle son 30 yıla damgasını vuran büyük toplumsal dönüşüm süreci, “Bilgi Toplumu” 

olarak adlandırılmaktadır ve Mackay’a göre ev, iş ve devlet yaşamına nüfuz eden geniş 

açılımlı etkileri mevcuttur (Mackay, 2001:12-17).  

Teknolojik açıdan buhar makinesinin bulunmasına, ekonomik açıdan klasik iktisadın 

doğuşuna, politik açıdan ise Fransız devrimine dayanan (Erkan, 1994:3-4) Sanayi Toplumu, 

yeni teknolojik gelişmelerin hız kazanıp toplumsal yapının her birimine nüfuz etmesiyle 

yerini bilgi toplumuna bırakmıştır. Sanayi toplumuna göre, ekonomiden politikaya kadar daha 

büyük bir sosyal dönüşüm sürecini kapsayan (May, 2002:3) bu yeni yapıda, en önemli 

değişim, bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan değişimdir. Bilgi teknolojilerinin değişimi; 

ekonomik alanda tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri ve alt sektörlerinin tümünü, sosyal 

alanda; insan faktörünün eğitimini ve başta sağlık düzeyi, iletişim ve ulaşım altyapısı olmak 

üzere toplumsal verimliliği ile toplumların kültür düzeyini ve hatta siyasal gücü etkisi altına 

almaktadır (Aktan ve Tunç, 2007).  
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Bilgi kavramının günümüzde ekonomik ve sosyal sistemler içerisinde anahtar bir konuma 

gelmesi sonucu, bilgiyi üreten ve ürettikleri bilgileri doğru bir şekilde kullanan ülkeler rekabet 

güçlerini arttırmakta ve rakiplerine karşı üstünlükler sağlamaktadırlar. Dolayısıyla bilgi 

toplumunda, ülkelerin ya da ülkelerin oluşturdukları ekonomik ve siyasal birliklerin başarılı 

olabilmeleri için, bilgiyi üretim ve kullanım sürecini etkin bir şekilde yönetmeleri 

gerekmektedir.  

Bilgi yönetimi, esas olarak bilginin hangi şekilde edinileceği, nasıl kullanılacağı ve 

paylaşılacağı ile ilgili aşamaları kapsayan bir süreçtir. Bu noktadan bakıldığında bilgi 

yönetiminin temel amacı, bilginin anlamlı hale getirilerek ona ihtiyacı olan herkesin 

kullanabilmesine ve yararlanabilmesine hazır hale getirilmesidir. Bilgi yönetimi sürekli 

gelişen bir kavramdır ve bu değişimin itici gücü yine bilgi teknolojileridir. Bir taraftan 

değişen organizasyon yapıları, diğer yandan bilgi teknolojilerindeki artış, bilgi yönetim 

kavramını farklı boyutlara taşımaktadır. Buradan bakıldığında bilgi yönetimi için, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin üstün yetenekleriyle, insan olgusunu birleştiren ve böylelikle bilgiden 

en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayan süreçler demek yanlış olmayacaktır. Bu kavramın 

önemine değinen Yeniçeri ve İnce, bilgiyi oluşturmak, elde tutma, paylaşmak ve geliştirmek 

için kullanılacak radikal yolların bu tarifin yerine geçebileceğini öngörmüşlerdir (Yeniçeri ve 

İnce, 2005:62-67).  

Bilgi yönetiminin amaçlarını vurgulamak üzere hazırlanan çalışmaların birinde Uçkun ve 

arkadaşları bilgi yönetiminin amacını, karar vermeyi, üretimi, kaynak aktarımını, rekabeti, 

sürekliliği, gelişimi isabetlendirmek ve hızlandırmak için yapılan uygulamalar olarak 

tanımlamaktadırlar (Uçkun vd. 2005:96-97). Ayrıca, bilgi yönetimi, örgütsel amaca hizmet 

eden her türden bilgiyi temin etme, açığa çıkarma, ayıklama geliştirme, yaygınlaştırma, 

denetleme ve üretime dönüştürmek için yönetimler tarafından geliştirilen çabalar seti olarak 

da nitelendirilmiştir (Yeniçeri ve İnce, 2005:62-67). Bu tanımlamalardan yola çıkılarak, bilgi 

yönetimi yardımıyla organizasyonların rekabet güçlerini ve verimliliklerini arttırdıkları, karar 

alma süreçlerini hızlandırdıkları sonucuna varılabilir.  

2. BİLGİ TOPLUMUNDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

Günümüzde üretilen bilginin miktarının artması bu bilgilerin sistemli bir şekilde yönetilme 

zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Bugün yeryüzünde üretilen bilgilerin miktarının büyük 

hacimlere ulaşmasının yanında uydu teknolojisinin de gelişimi sonucunda üretilen konumsal 

bilgilerin artması, bilgi yönetiminin sistem yaklaşımı altında ele alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda bilgi yönetimine konu olan toplam bilgi 

miktarının yaklaşık %75-90 kadarının konum referansı içerdiğinin tahmin edilmesi (Güzel, 

2007:6), konumsal bilgilerin toplanılması, yönetilmesi ve sunulması işlemlerini gerçekleştiren 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojilerinin önemini daha da arttırmıştır.  

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ne olduğunu tanımlamak açısından birçok tanım bulunmakla 

birlikte bazı tanımlar bu sistemlerin bir araç, bazıları bir süreç, bazıları ise bir yöntem olduğu 

konularına ağırlık vermişlerdir. Bu açıdan bakıldığına bazı CBS tanımları şu şekilde ifade 

edilebilir: Aronoff’a göre CBS; bilgisayar tabanlı geliştirilen ve konumsal bilgilerin 

depolanmasını ve manipüle edilmesini sağlayan sistemlerdir (Aronoff, 1995:1). Clarke’ye 
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göre ise, içinde insanların, bilgisayar donanım ve yazılımının yer aldığı, veritabanını ve 

konumsal harita bilgisini içeren sistemlerdir (Clarke, 2003:3). Sullivan ve Unwin’e göre CBS, 

konumsal veri manipülasyonunu, konumsal veri analizini, konumsal istatistik analizini ve 

konumsal modellemeyi kapsayan bir sistemdir (Sullivan ve Unwin, 2003:2). Bu bilgilerden 

yola çıkarak Coğrafi Bilgi Sistemleri; bilgisayar sistemlerinin sunduğu yazılım ve donanım 

özellikleriyle, insan aklının birleşerek uygun yöntemlerin belirlenmesi suretiyle, konum 

referanslı olan ya da olmayan verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve kullanıcıya 

sunulmasını sağlayan sistemler olarak özetlenebilir.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri üstün analiz yetenekleri ile donatılmış yazılımlardır. Bu yetenekleri 

sayesinde karar alma süreçlerinde karşılaşılan zorluklar karşısında etkin çözümler önerirler. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konum analizi, durum analizi, değişim analizi, yol analizi, örnek 

analizi, model analizi (Belsky vd, 1998:9), istatiksel analiz, grid analizi (Taştan, 1999:15-16) 

gibi yöntemlerle karar alıcılara yardımcı olmaktadır.  

Günümüzde CBS teknolojileri, çevre ve doğal kaynak yönetiminden taşınmaz yönetimine, 

ulaşım planlamasından sağlık hizmetlerine, belediye uygulamalarından tarım, turizm ve ticari 

uygulamalara kadar birçok alanda kullanılmaktadır.  

3. BİLGİ TOPLUMUNDA E-DEVLET KAVRAMI 

Devletlerin kural koyduğu, vatandaşların bunlara uyduğu ve devlet-vatandaş ilişkilerinin 

“yönetim” mantığı ile sürdüğü anlayışlar artık giderek terk edilmektedir. Bunun yerine 

“yönetişim” olgusuna dayanan, devletin vatandaş için olduğu ve vatandaşın da yönetime 

katıldığı yaklaşımlar geçerli olmaya başlamıştır. Bu yaklaşımlara göre devlet hizmet sunan, 

vatandaş ise müşteri gibi düşünülmektedir. Ayrıca bilgi çağında devletlerin büyüme ve 

kalkınma stratejilerini yeniden tanımlama ihtiyaçlarının da doğması e-devlet kavramının 

ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır.  

Günümüzde e-devletin ne olduğu ile ilgili birçok tanım geliştirilmiştir. Bunların birçoğu 

konuyu değişik yönleriyle alsa da sonuçta hepsinin ortak noktası e-devletin bilgi toplumu 

unsurlarından biri olduğu ve devlet yönetimine çağdaş anlayışlar kazandırdığıdır. Bhatnagar’a 

göre e-devlet, Devletin işlevlerindeki etkinliği ve verimliliği arttırmak maksadıyla bilgi ve 

iletişim teknolojilerini kullanmasıdır (Bhatnagar, 2004:1). Kırçova e-devleti; devletin 

vatandaşlarına karşı yerine getirmekle sorumlu olduğu görev ve hizmetlerle, vatandaşların 

devlete karşı olan görev ve sorumluluklarının karşılıklı olarak ağ ortamında eşzamanlı ve 

güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi olarak tanımlamakta (Kırçova, 2003:12), buna ilave 

olarak da e-devletin; vatandaş-devlet ilişkilerinin karşılıklı olarak ağ ortamında 

gerçekleştirildiği, devlet hizmetlerinin ağ ortamında zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin 

sunulduğu, buna karşın vatandaşların da vatandaşlık görev ve yükümlülüklerini ağ üzerinden 

yerine getirebildikleri bir sistem olduğunu vurgulamaktadır (Kırçova, 2003:17). E-devletin, 

bilgi toplumu ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yapılan bir dönüşüm olduğunu ifade eden 

Kuran, e-devletin aslında bir vizyon olduğunu ve devletin vatandaşlarına daha etkin hizmet 

verebilmesinin bir aracı olduğunu söylemektedir (Kuran, 2005:7) Konuyu bilgi toplumu 

parametreleri ışığında ele alan Uçkan’a göre ise bu süreç “ağ etkisi” olarak tanımlanabilmekte 

ve bu sosyo-ekonomik paradigma dönüşümü, yönetim biçimlerini ve dolayısı ile devletin 
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işleyiş mekanizmalarını da doğrudan etkilemektedir (Uçkan, 2003:3). Bu tanımlarda yola 

çıkarak e-devlete; bilgi toplumunun ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanları değiştiren 

özelliklerine paralel olarak, devlet yönetimine getirilen dönüşüm olarak bakılabilir. Bu yapıda 

devlet, coğrafik, zamansal ve mekânsal engellerden arınarak, bütün vatandaşlara düşük 

maliyette hizmetler verebilmekte ve hizmetlerin vatandaşlara ulaşım hızı çok yüksek 

olmaktadır.  

4. KONUMSAL VERİ ALTYAPI POLİTİKALARI 

Üretilen CBS projelerinin başarılı olabilmesinin tek şartı konumsal veri altyapı politikalarının 

mevcudiyetidir. Çünkü herhangi bir kurumun ürettiği bir CBS uygulaması, genellikle 

kurumsal öncelikler dikkate alınarak tasarlanan kodlama, isimlendirme ve geometri 

standartlarına göre işlem yapmakta ve bunun sonucu olarak o kurum tarafından üretilen 

bilgiler başka kurumlar tarafından kullanılamamaktadır. Böylelikle aynı coğrafi verilerin 

değişik kurumlarca tekrarlı olarak üretilmesi sonucu emek, zaman ve ekonomik açılardan 

önemli kayıplar oluşmakta ve üretilen bilgilerin eşgüdümlü olarak kullanılamaması durumları 

ortaya çıkmaktadır. Örnek verilecek olursa belediyelerin üretecekleri bir Kent Bilgi Sistemi 

(KBS) uygulamasında; numarataj işlemlerinden çevre yönetimine, emlak vergi işlemlerinden 

imar işlemlerine kadar birçok alt uygulama bulunmaktadır. Oluşturulan böyle bir KBS projesi 

için ayrıca tapu kadastro bilgilerinden altyapı bilgilerine, arazi kullanım bilgilerinden 

mükellef bilgilerine kadar çok sayıda bilgiye de ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin birçoğu 

belediyelerin yetkisi altında üretilmemekte ve başka kurumlardan “var ise” temin 

edilmektedir. İşte bu durumda belediyeye dış ortamdan gelen her bir veri ortak standartta 

üretilmediği takdirde belediyenin sistemiyle uyumsuz olacak ve kullanılamayacaktır. Bu 

verileri belediyenin üretmesi ise tekrarlı veri üretimine sebep olacak ve önemli zaman ve 

maliyet kayıpları ortaya çıkacaktır.  

Bu sorunların ortadan kaldırılması adına günümüzde ülkelerin Konumsal Veri Altyapı 

Politikalarına (KVA) yatırım yapmaya başladığı görülmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeyde bulunan bilgilerin eşgüdümlü olarak üretimi, paylaşımı ve kullanılmasını sağlayan 

KVA’lar, konumsal veri ile iş yapan tüm kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler, 

üniversiteler, diğer kullanıcılar ve vatandaşların aradıkları türde bilgiye ulaşabilmelerini 

sağlayan bir politika bütünü olarak görülebilir. Küresel KVA Birliğine göre Konumsal Veri 

Altyapıları; farklı idari düzeydeki konumsal verinin etkin kullanımı ve paylaşımı için gerekli 

politikalar, konumsal veri setleri, teknik standartlar, teknolojiler ve kişilerin oluşturduğu çatı 

olarak tanımlanmaktadır (Aydınoğlu ve Yomralıoğlu, 2007; Cömert ve Akıncı, 2004).  

Günümüzde KVA’lar özellikle gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği gibi ulus üstü 

yapılanmalarda önemli kullanım alanları bulmaya başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında, 

AB’nin genişlemesi karar alma süreçlerini zorlaştırmış ayrıca üye ülkelerde bulunan parçalı 

verilerin Birlik düzeyinde kullanılamaması sonucunda AB politikalarının uygulanmasında 

güçlükler yaşanmaya başlamıştır. Söz konusu sorunların aşılabilmesi adına AB düzeyinde 

KVA oluşumuna yönelik olarak 14. 03. 2007 tarihinde INSPIRE direktifi çıkarılmıştır. Bu 

direktifle, farklı kaynaklardan elde edilen mekânsal bilginin birleştirilmesi ve bu bilgilerin 
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birçok kullanıcı ve uygulama ile paylaşımını sağlayacak yöntemler ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır (EC, 2008).  

Türkiye’de CBS altyapısı oluşturmayı hedefleyen KVA politikalarının daha fazla gündeme 

gelmesi Avrupa Birliği süreciyle paralel gelişmiştir. AB’nin Bilgi Toplumu politikalarının 

aday ülkelere yönelik biçimi olan eAvrupa + programının Türkiye tarafından kabul 

edilmesinin ardından altyapı politikaları kurumsal bir çerçevede değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Bu kapsamda, Kısa Dönem Eylem Planı ve 2005 Eylem planında KVA 

politikalarına değinilmekle birlikte, 2006-2010 stratejisinde 75 numaralı eylem planının kabul 

edilmesiyle konu daha kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 75 numaralı eylem planının nihai 

amacı Türkiye’de bir Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumunun gerçekleştirilmesidir. Bu 

kapsamda ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere uygun bir CBS altyapısının kurulması ile 

kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden 

kullanıcılara sunma amacıyla bir portal oluşturulması düşünülmektedir. Ayrıca tüm kullanıcı 

kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içerik standartları oluşturularak veri 

değişim standartları belirlenecektir (DPT, 2006:317). Aynı strateji içerisinde üç adet proje de 

tanımlanmıştır. Bunlar Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Tarım Bilgi Sistemi ve Ulusal 

Ulaştırma Portalıdır. Bu projeler CBS altyapısı üzerinde kurularak gelecek dönemde 

bütünleşik veri sunumu yapabilecektir.  

Bu üç proje Türkiye açısından üç önemli konuyla ilgili açılımlar sağlamakla birlikte bilgi 

toplumu sürecinde su yönetimine dayalı bir CBS projesine de ihtiyaç bulunmaktadır. İzleyen 

bölümde öncelikle su yönetiminin kavramsal çerçevesi ortaya konulacak ve ardından bir Su 

Yönetimi Bilgi Sisteminin e-devlet uygulamaları ve KVA politikaları içerisindeki konumu 

üzerine tespitlerde bulunulacaktır.  

5. BİLGİ ÇAĞINDA SU YÖNETİMİ 

5. 1 Su Kaynakları Yönetimi 

Dünya nüfusu 20. Yüzyılda bir önceki yüzyıla oranla üç kat artmış olmasına rağmen su 

kaynaklarının kullanımı altı kat artmıştır. Bunun sonucu olarak dünya üzerinde su krizi 

yaşanmaya başlanmıştır. Su krizinin sonucunda ise bir milyarın üzerindeki insanın sağlıklı 

içme suyuna yeterli erişimi sağlanamamış, aynı zamanda dünya nüfusunun yarısının yeterli su 

ve atık su altyapısına sahip olabilmesinde önemli zorluklar yaşanmıştır (Orhon vd, 2002:3).  

Öte yandan son dönemlerde su kaynaklarının yönetimi daha karmaşık bir hale gelmeye 

başlamıştır. 1980'li yıllarda itibaren çevre sorunları artmış ve bu sorunlardan en geniş düzeyde 

etkilenen doğal kaynaklar da su kaynakları olmuştur. Ayrıca yine bu dönemde artan 

kentleşme sorunlarının etkisiyle dünyada bir küresel ısınma problemi meydana gelmeye 

başlamıştır. Bu sorun nedeniyle çölleşme ve kuraklık gibi su kaynaklarını tehdit eden yeni 

sorun alanları oluşmaya başlamıştır. Böylelikle su yönetiminin içeriği değişerek sadece nerede 

ve ne kadar su bulunduğu sorusuna cevap verilmeye çalışılmamış, buna ek olarak suyun 

miktarı ve kalitesinin de ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla su kaynakları 

yönetiminin çevre bütünü içerisinde değerlendirilmesi ve havza bazında yani diğer doğal 

kaynaklarla entegre bir biçimde ele alınmasının daha etkin bir yöntem olduğu kabul edilmeye 

başlanmıştır (Harmancoğlu vd, 2002:29-30).  
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Günümüzde su kaynakları yönetiminin sadece sorunlu bölgelerde kullanılması gereken bir 

yöntem olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Bunun yerine, mevcut potansiyelinin 

arttırılamayacağı ve insan ve doğal hayatın devamı için alternatifi olmayan bir kaynağın en iyi 

şekilde korunarak, kaynak potansiyeli tehlikeye atılmadan etkin kullanımının sağlanmasını 

amaçlayan yaklaşımlar ön plana çıkartılmalıdır (Meriç, 2004:28).  

Su konusu ile ilgili olarak yaşanan problemlerin çözümü için su yönetiminin önemi her geçen 

gün artmaktadır. Etkin bir su yönetimi stratejisi, su konusunun tüm bileşenleriyle bir sistem 

olduğunun kabul edilmesi ve yönetilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu 

zorunluluğun arkasında yatan gerekçe su yönetimi açısından yaşanan sorunların entegre 

nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, yönetim stratejilerinin de entegre 

çözümleri içerecek şekilde olması gerekmektedir. Dolayısıyla su kaynakları yönetilirken 

suyun sadece miktarı değil, kalitesi, toprak ve havayla ilişkileri, tüm fiziksel faktörlerle bir 

arada ele alınmalıdır. Çünkü sürdürülebilir kalkınma süreci sadece fiziksel faktörleri değil 

aynı zamandan sosyal ve ekonomik unsurları da içermektedir. Bundan dolayı havza yönetimi 

de aynı amaçlara ulaşmak için geliştirilecek yöntemleri kapsamalıdır. Günümüzde entegre 

havza yönetiminin unsurları şu şekilde belirlenmiştir (Harmancoğlu vd, 2002:32).  

Entegre havza yönetimi bütünleyici nitelikte bir sistem yaklaşımıdır. Çok çeşitli konu ve 

problem ile bunların ilişkilerini dikkate alır.  

Suyun miktarı ile kalitesini de dikkate alır. Sadece su temini ve taşkın kontrolü gibi 

problemlerle ilgilenmez.  

Disiplinler arası bir yaklaşımdır. Toplumun her kesimi ile birlikte tüm ekosisteme hitap eder.  

Uzun vadeli sürdürülebilirliği hedefler; mevcut ve gelecekteki problemleri, çözümleri ve 

sonuçları dikkate alır.  

Devletin tüm kademe ve kuruluşları arasında koordinasyon gerektirir.  

Yönetim süreci yaşayan bir olay olup sürekli iyileşmeye ve gelişmeye yer verir.  

Sosyal boyutu son derece önemli olup çoğunlukla toplumun, sorumluluklar konusunda 

eğitilmesini gerektirir.  

Entegre havza yönetimi için tüm toplumun katılımıyla uzun vadeli hedeflerin geliştirilmesi 

gerekir.  

Buradan yola çıkılarak entegre havza yönetiminin temel amacının toplumun ve su 

idarecilerinin beklentileri ile su yönetimi konusunda verilmesi gereken kararlar arasında bir 

denge kurulması olduğu söylenebilir.  

5. 2. Bilgi Çağında Su Yönetim Sistemi İçin Bir Öneri  

Günümüzde su yönetimi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen birçok aktör bulunmakta 

ve gün geçtikçe bunların sayısı artmaktadır. Bu aktörler arasında merkezi yönetim kuruluşları, 

yerel yönetimler, özel kurumlar, sivil toplum örgütleri, suyu değişik amaçlar için kullanan su 

kullanıcıları ve karar verici merciler bulunmakta ve bu aktörler arasındaki ilişkiler de sürekli 

karmaşıklaşan bir süreç izlemektedir.  
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Öte yandan su yönetimi konusunda kullanılacak bilgilerin çoğunluğu konum referansı 

içermektedir. Bunun sonucunda su yönetim sisteminin bir CBS projesi olarak ele alınması da 

zorunluluk arz etmektedir. Kurulacak CBS tabanlı Su Yönetimi Bilgi Sistemi projesinin 

bütünleşik bir yapıda olması gerekmektedir. Dolayısıyla su yönetiminden sorumlu kurumların 

birbirlerinden bağımsız proje üretmelerinin önüne geçilerek ortak bir Konumsal Veri 

Altyapısı kullanarak entegre bir sistem üzerinde çalışmaları sağlanmalıdır. Böylelikle tekrarlı 

veri üretiminin önüne geçilebilecek, aynı zamanda yönetim sürecinde karşılaşılan veri 

eksikliklerinin de önemli oranda önüne geçilebilecektir.  

Bununla birlikte kurulacak sistemin e-devlet yaklaşımıyla da ele alınması gerekmektedir. 

Böylelikle hizmet sunum kalitesi arttırılarak su bilgilerine ihtiyacı olanların belirli kurallar 

dâhilinde kesintisiz hizmet almaları sağlanabilecek ve başka kurumlar tarafından üretilen 

bilgilerin daha seri bir biçimde su yönetimi alanında da kullanımı gerçekleştirilebilecektir.  

Bu kapsamda Türkiye’de su yönetimi açısından önerilecek modele göre öncelikle Entegre Su 

Yönetimi Bilgi Sistemi (ESYBS) oluşturulmalıdır. Bu sistem su yönetiminden sorumlu 

kurumların birlikte çalışabilirlik esaslarına göre ürettikleri bir üst sistem olarak 

tasarlanmalıdır. Ardından ESYBS’nin Bilgi Toplumu Stratejisi içerisinde bir eylem planı 

olması sağlanmalıdır. Çünkü bu proje, Strateji içerisinde tanımlanan diğer CBS tabanlı 

projeler kadar önem arz etmektedir. Böylelikle ülke e-devlet kapısına bağlı, çözüm odaklı ve 

kullanıcıların su yönetim bilgilerine güncel olarak erişebilecekleri bir yapı ortaya çıkacaktır. 

Şekil 1’de ESYBS projesinin Türkiye’nin bilgi toplumu sürecinde olması gereken yerinin 

gösterimi ele alınmaktadır.  

Şekil 1: Entegre Su Yönetimi Bilgi Sisteminin E-Devlet Yapılanması İçerisindeki Yeri  
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SONUÇ 

Bilgi çağında ülkelerin sosyal ve ekonomik açılardan başarılı olabilmeleri, sağlıklı bilgi 

yönetim stratejilerine sahip olmaları ve bu süreci etkin bir biçimde yönetebilmelerine bağlı 

bulunmaktadır. Günümüzde devletleri bu amaçlarına ulaştırabilecek uygulamalardan bir 

tanesi Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojileri, diğeri ise e-devlet uygulamalarıdır. CBS 

projelerinin başarılı olabilmelerinin arkasında ise bu teknolojilerin Konumsal Veri Altyapıları 

ile birlikte uygulanması bulunmaktadır. Özellikle son dönemlerde ortak bir KVA politikasına 

dayanan CBS uygulamaları Türkiye’de bilgi toplumu stratejilerinin anahtar konularından bir 

tanesi haline dönüşmüş, ayrıca e-devlet uygulamaları da CBS teknolojileri ile bir arada 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada, yönetimi her geçen gün daha karmaşık bir yapıya dönüşen su yönetimi 

konusunun en etkin ve verimli yönetiminin sağlanması amacıyla bir teknolojik yapılanma 

önerisinde bulunulmuştur. Bu yapının arka planında Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı 

olması esas alınmış ve su yönetiminden sorumlu tüm kuruluşların bir araya gelerek 

oluşturmaları gereken Entegre Su Yönetimi Bilgi Sistemi kurmalarının gerekliliğine 

değinilmiştir. Bu yapının sağlıklı bir biçimde kurulması ve projenin e-devlet uygulaması 

olarak oluşturulması sonucunda su yönetimi konusu ile ilgilenen herkesin gerçek zamanlı ve 

güncel coğrafi su yönetimi bilgisine ulaşabilmelerinin sağlanacağı düşünülmektedir.  
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Hava; toprak ve su insanoğlunun hayatındaki üç vazgeçilmez değerdir. Su olmadan yaşam 

olmayacağı açıktır. Su, tarih boyunca insanlığın ve tüm canlıların yaşam kaynağı ola gelmiş, 

medeniyetlerin oluşumuna katkı sağlamıştır. Tarihe baktığımızda toplumların gelişimi su 

kaynaklarının bulunduğu alanlarda olmuştur. Su, hem ekonomik bir değer, hem de sosyal ve 

kültürel bir nitelik taşımaktadır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) verilerine göre; Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 

milyar km
3
 olarak hesaplanmaktadır.. Bu suların %97,5’inin okyanuslarda ve denizlerde tuzlu 

su olarak, %2,5’inin ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunduğu öngörülmektedir. Bu kadar 

az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yeraltında bulunması sebebiyle 

insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu 

anlaşılmaktadır.   

Dünyadaki mevcut tatlı su potansiyelinin artmamasına rağmen yaşanan hızlı nüfus artışı, su 

kaynaklarının kirlenmesi ve kuraklık gibi nedenler, dünyanın da ülkemizin de bir su krizinin 

eşiğinde olduğunu göstermektedir. Sağlıklı suya erişim tüm insanlar için bir temel hak olduğu 

halde, bugün dünyada bir milyardan fazla insanın temiz ve güvenli suya erişimi 

sağlanamamaktadır. Kötü kaliteli suların içilmesinden ötürü dünyada her yıl çoğu çocuk 

yaklaşık 5 milyon insan yaşamını yitirmektedir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun %99‘u güvenli 

suya ulaşabilirken, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde bu oran %77, Asya ve Pasifik 

ülkelerinde %63, Afrika ülkelerinde ise %38’dir. Yaklaşık 80 ülkede nüfusun % 40‘ı su 

talebini karşılayamamaktadır. 
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Yine DSİ verilerine göre; Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda 

ortalama 501 milyar m
3
 suya tekabül etmektedir. Bu suyun 274 milyar m

3
’ü toprak ve su 

yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar 

m
3
’lük kısmı yeraltı suyunu beslemekte,158 milyar m

3
’lük kısmı ise akışa geçerek çeşitli 

büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. 

Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar m
3
’lük suyun 28 milyar m

3
’ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü 

suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar 

m
3
 su bulunmaktadır. Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar m

3
 

olmaktadır.   

Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar m
3
 de dikkate alındığında, ülkemizin toplam yenilenebilir 

su potansiyeli brüt 234 milyar m
3
 olarak hesaplanmıştır. Ancak günümüz teknik ve ekonomik 

şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli 

yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m
3
, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 

milyar m
3
 olmak üzere, yılda ortalama toplam 98 milyar m3’tür. 14 milyar m

3
 olarak 

belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su 

potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m
3
 olup, 44 milyar m

3
’ü kullanılmaktadır. (DSİ 

verileri) 

Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: 

Su Fakirliği : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.000 m
3
’ten daha az. 

Su Azlığı : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2.000 m
3
’ten daha az. 

Su Zenginliği : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000-10.000 m
3
’ten daha 

fazla.  

Görüldüğü üzere, 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 1.519 m
3
 civarındadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını 

öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 

m
3
/yıl civarında olacağı söylenebilir. Ayrıca bütün bu tahminler mevcut kaynakların 20 yıl 

sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabildiğinden, ülkemizde 

gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı 

kullanılması gerekmektedir. 
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Yürürlükteki mevzuata göre, ülkemizde içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunması ve 

geliştirilmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumluluk verilen temel kurum/kuruluşlar 

olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığını, büyükşehirlerdeki Su 

ve Kanalizasyon İdarelerini, İller Bankası ile belediyeleri sayabiliriz. Buna rağmen potansiyel 

su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesindeki yetersizlikler, yer altı ve yüzeysel su 

kaynaklarının hoyratça kirletilmesi, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi gibi nedenlerle kentsel 

ve tarımsal alanlar ile sanayi için gerekli olan içme ve kullanma suyu taleplerinin 

karşılanmasında ciddi sorunlarla karşılaşılmaya başlanmıştır. Ayrıca servis edilen su 

maliyetlerinde de ciddi artışlar yaşanmaktadır. Bu yüzden vakit kaybedilmeden gerekli 

önlemlerin alınması bir zorunluluk halini almıştır.  

Bu amaçla, öncelikle, ülkemizde 26 adet "ana" su toplama havzası olması nedeniyle bu 

konuda görev, yetki ve sorumluluk verilen Bakanlık merkez ve taşra idari yapılanmalarının 

ana su toplama havzası sınırlarına göre revize edilmesi gerekmektedir. Tüm plan, program,  

proje ve uygulamaların ana havza bazında bütünsel olarak ele alınması su kaynaklarının etkin 

ve verimli olarak korunması ve geliştirilmesinin ön koşuludur. 

26 adet ana havzanın ayrı ayrı planlanması, bu amaçla bölge ve çevre düzeni planları ile 

nazım imar ve uygulama imar planlarının hazırlanması veya var olanların revize edilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda her havzanın su yönetimi master planlarının hazırlanarak, var 

olanların revize edilmek suretiyle uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 

Kentlerdeki su taleplerinin sağlıklı ve yeterli bir şekilde karşılanması için ise, öncelikle 

yukarıda belirtilen idari yapılanma ve konu ile ilgili olarak hazırlanan plan, program ve 

projelere uygun bir şekilde, yerel yönetimlerle kamu kurumları arasında koordinasyon ve 

işbirliği sağlanmalıdır. Ayrıca, kentlere su teminini sağlayan kurum ve kuruluşların öncelikle 

suyu bir ticari meta olarak değil, kamu kaynağı olarak görmek suretiyle uzun vadeli ve 

akılcı bir yaklaşımla konuyu ele almaları, gelecek nesillere yeterli ve sağlıklı su potansiyelini 

bırakmak açısından önem kazanmaktadır.  

Kentlerdeki temel su tüketimi kaynakları içinde konutlar (mutfak, tuvalet, banyo, bahçe 

sulama, araba yıkama), sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri, yeşil alanlar veya rekreasyon 

amaçlı faaliyetler ile yangınla mücadeleyi sayabiliriz. Su dağıtım şebekesinde meydana gelen 

kayıplar ile rezervuarlarda buharlaşma nedeni ile meydana gelen kayıplar da kentsel su 

tüketimi içinde değerlendirilmektedir. TÜİK, İstatistiklerle Türkiye, 2011 verilerinde,  250 
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belediyede yapılan ankete göre 2010 yılında kişi başına çekilen su miktarı 217 lt/kişi-gün 

olarak belirtilmektedir. Su planlaması ve yatırımlarında ise, İller Bankası kriterleri esas 

alınmakta ve kişi başına su tüketimi değerleri nüfusa bağlı olarak hesaplanmaktadır. 

Su kaynaklarında yaşanan kirlenme sorunları, hızla artan içme ve kullanma suyu talebi ve 

belediyelerin mali ve teknik yapılarındaki yetersizlikler su kaynaklarının planlanması ve 

yönetimini de zorunlu kılmaktadır. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir sözünden hareketle 

içme ve kullanma suyu tasarrufunun yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemeden sağlanması 

da  belediyelerin üzerinde önemle durması gereken bir konudur. Nusret Karakaya ve İ. Ethem 

Gönenç tarafından yayımlanan “Dünyada ve Türkiye’de Su Tüketimi” başlıklı çalışmada,  su 

tüketimindeki % 30 - % 50 oranında bir azalmanın yaşam kalitesinde bozulmaya yol 

açmayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, su tüketimlerinin azaltılması için aşağıda belirtilen 

teknik, ekonomik ve sosyal araçlar önerilmektedir. 

1. Teknik araçlar 

• Şebekedeki kayıpların, kaçakların önlenmesi 

 • Kaçak su kullanımının önlenmesi 

• Tesisatın bakımı veya yenilenmesi 

• Binalara kontrollü su kullanan tesisatın döşenmesi 

• Su kesintileri, su kullanımının sınırlaması 

• Atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılması vb. 

 

2. Ekonomik araçlar 

• Ücretlendirme 

• Vergi  

• İndirim veya ek ücret 

 

3. Sosyal araçlar 

• Eğitim çalışmaları 

• Yasal önlemler 

Söz konusu nedenlerle, kentsel alanlara içme ve kullanma suyunu temin etmekle birinci 

derecede yükümlü olan belediyelere konu ile ilgili her türlü teknik ve mali destek sağlanmalı, 
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kentlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesindeki en önemli faktör olan içme ve kullanma 

suyu temini hizmetleri ile ilgili olarak belediyeler yalnız bırakılmamalıdır. 

Artık, petrol gibi stratejik bir değer olan ve yakın gelecekte savaşlara neden olacağı öngörülen 

su kaynaklarımızı, stratejik bir değer olarak bir devlet politikası belirlemek suretiyle korumak 

ve bu konuda bir bilinç oluşturmak herkesin görevidir.   
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Nevşehir Merkez İçme Suyu Mevcut Durumu ve Proje 

Çalışmaları 
 

Yusuf KAYA 

Belediye Başkan Yardımcısı  

Nevşehir Belediyesi 

 

 

 

 

1. MEVCUT DURUM 

Mevcut durumda Nevşehir Kent Merkezi’nde içme ve kullanma suyu ihtiyacı Senirin ve 

Güvercinlik havzalarında yer alan 19 kuyudan temin edilmektedir. Yörede yapılan çalışmalar 

neticesinde mevcut kuyuların kapasitelerinin azaldığı ve ileride kaynaklardan bazılarından su 

temin edilemeyeceği belirlenmiştir. Mevcut durumda kuyulardan çekilen 148 l/s debinin 2030 

yılına kadar azalarak 50 l/s değerine düşeceği öngörülmektedir. 

 

Şekil 1 Mevcut Su Temin Sistemi 
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NEVŞEHİR İL MERKEZİ MEVCUT DEPO BİLGİLERİ  

Sıra  Depo  Depo  Depodaki  Giriş  Yapım  Tesis  

No  Adı  Kapasitesi (m
3
)  Krepin Kotu (m)  Boru Kotu (m)  Yılı  Durumu  

1  İkibinevler  1500  1185  1189.5  1987  Faal  

2  Stataltı  500  1199  1202.5  1987  Faal  

3  4000'lik  3000  1235  1239.5  1987  Faal  

4  Kuzuluk-1  2000  1285  1289.5  1987  Faal  

5  Kuzuluk-2  2000  1335  1339.5  1987  Faal  

6  Kuzuluk-3  1000  1385  1389.5  1987  Faal  

7  Cezaevi  1500 /1500  1276  1280  1967/1987  Faal  

 

NEVŞEHİR İL MERKEZİ MEVCUT TERFİ MERKEZİ BİLGİLERİ  

Sıra  Konum/  Pompaların  Pompa  Pompaların  Yapım  

No  Pompa Adı  gücü (kW)  Sayısı  Kapasitesi (l/s)  Yılı  

1  Stadaltı  75kW(Yardaş)  3  (97l/s)  1987  

2  4000 lik  90 kw(Sumas)  2  100l/s  1987  

3  4000 lik  55kW(KSB)  1  47l/s  1990  

4  Kuzuluk 1  75 KW (Yardaş)  2  70l/s  1988  

5  Kuzuluk 2  18.5 KW (Sumas)  2  25l/s  1988  
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2. İÇME SUYU PROJESİ 

Nevşehir Kent Merkezi ile Sulusaray, Nar ve Göre Beldelerinin 2045 yılına kadar olan içme 

ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması projenin amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 

Kızılırmak Nehri sol sahilinde yer alan Karaburunada Mevkiinde (Avanos) açılacak 

kuyulardan çekilen sular, arıtma tesisinde arıtılarak sisteme verilecektir.  Nevşehir Kent 

Merkezi ile Sulusaray, Nar ve Göre Beldelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak 

maksadıyla gerekli içme suyu tesisleri proje kapsamında değerlendirilmektedir. 

Mevcut durum değerlendirildiğinde, Nevşehir Kent Merkezi ile Sulusaray, Nar ve Göre 

Beldelerinde ilerleyen yıllarda su teminin mevcut kaynaklardan sağlanamayacağı 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda bahsedilen yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu 

ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Kızılırmak Nehri kaynak olarak seçilmiştir. Kızılırmak 

Nehri kaynağından kuyular vasıtasıyla çekilen sular arıtma işlemine tabi tutulduktan sonra ana 

isale hattı ile yerleşim yerlerinin mevcut depolarına iletilecektir. 

Proje kapsamında su temin edilecek olan yerleşim yerlerinin nüfus ve içme suyu ihtiyaç 

tahminleri hedef yılı olan 2045 yılına göre yapılmıştır. 
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YERLEŞİM ADI: NAR BELDESİ (NEVŞEHİR/MERKEZ)  

Yıl  Nüfus 

(Kişi)  

İnsan Su İhtiyacı             Hayvan  

İhtiyacı  

Diğer 

İhtiyaç  

Toplam Brüt Su 

İhtiyacı  

Maksimum Günlük 

Brüt Su İhtiyacı  

Pik 

(gün) 

Katsayısı  

2  

l/k/g  hm
3
/yıl  hm

3
/yıl  hm

3
/yıl  l/k/g  hm

3
/yıl  m

3
/gün  l/s  

2011   2 834  150  0,155  0  0  150  0,16  850  9,84  

2015   2 949  153  0,165  0  0  153  0,16  902  10,44  

2020   3 100  156  0,176  0  0  156  0,18  967  11,19  

2025   3 258  159  0,189  0  0  159  0,19  1036  11,99  

2030   3 424  162  0,202  0  0  162  0,20  1109  12,84  

2035   3 598  165  0,217  0  0  165  0,22  1187  13,74  

2040   3 782  168  0,232  0  0  168  0,23  1271  14,71  

2045   3 975  170  0,247  0  0  170  0,25  1351  15,64  

Büyükbaş hayvan sayısı = 0,  Küçükbaş hayvan sayısı =0  

 

 

 

YERLEŞİM ADI: SULUSARAY BELDESİ (NEVŞEHİR/MERKEZ)  

Yıl  Nüfus 

(Kişi)  

İnsan Su 

İhtiyacı             

Hayvan  

İhtiyacı  

Diğer 

İhtiyaç  

Toplam Brüt Su 

İhtiyacı  

Maksimum Günlük Brüt 

Su İhtiyacı  

Pik (gün) 

Katsayısı  

2  

l/k/g  hm
3
/yıl  hm

3
/yıl  hm

3
/yıl  l/k/g  hm

3
/yıl  m

3
/gün  l/s  

2011   2 195  150  0,120  0  0  150  0,12  659  7,62  

2015   2 284  153  0,128  0  0  153  0,13  699  8,09  

2020   2 401  156  0,137  0  0  156  0,14  749  8,67  

2025   2 523  159  0,146  0  0  159  0,15  802  9,29  

2030   2 652  162  0,157  0  0  162  0,16  859  9,94  

2035   2 787  165  0,168  0  0  165  0,17  920  10,65  

2040   2 929  168  0,180  0  0  168  0,18  984  11,39  

2045   3 079  170  0,191  0  0  170  0,19  1047  12,12  

Büyükbaş hayvan sayısı =0,  Küçükbaş hayvan sayısı =0  
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YERLEŞİM ADI: GÖRE BELDESİ (NEVŞEHİR/MERKEZ)  

Yıl  Nüfus 

(Kişi)  

İnsan Su İhtiyacı             Hayvan  

İhtiyacı  

Diğer 

İhtiyaç  

Toplam Brüt Su 

İhtiyacı  

Maksimum Günlük 

Brüt Su İhtiyacı  

Pik (gün) 

Katsayısı  

2  

l/k/g  hm3/yıl  hm3/yıl  hm3/yıl  l/k/g  hm3/yıl  m3/gün  l/s  

2011   2 587  150  0,142  0  0  150  0.142  970  8,98  

2015   2 692  153  0,150  0  0  153  0.150  1030  9,53  

2020   2 829  156  0,161  0  0  156  0.161  1103  10,22  

2025   2 974  159  0,173  0  0  159  0.173  1182  10,94  

2030   3 125  162  0,185  0  0  162  0.185  1266  11,72  

2035   3 285  165  0,198  0  0  165  0.198  1355  12,55  

2040   3 452  168  0,212  0  0  168  0.212  1450  13,43  

2045   3 628  170  0,225  0  0  170  0.225  1542  14,28  

Büyükbaş hayvan sayısı =0,  Küçükbaş hayvan sayısı =0  

 

 

 

Nar, Sulusaray Ve Göre Beldeleri Mevcut Su Tüketimi İle Proje Hedef Yılı İçme Suyu 

İhtiyaç Tahminleri 

 

 



 79 

Nüfus ve içme suyu ihtiyaç tahmin hesapları sonucunda Nevşehir Kent Merkezi ile 

Sulusaray, Nar ve Göre Beldelerinin tahmin edilen içme suyu ihtiyaçları; 

S. 

No  

Yerleşim Adı  Maksimum Brüt Su İhtiyacı (l/s)  

2011  2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045  

1  Nevşehir İl Merkezi  233.55  273.07  322.29  375.54  441.98  502.80  565.99  638.60  

2  Sulusaray Beldesi  7.62  8.09  8.67  9.29  9.94  10.65  11.39  12.12  

3  Nar Beldesi  9.84  10.44  11.19  11.99  12.84  13.74  14.71  15.64  

4  Göre Beldesi  8.98  9.53  10.22  10.94  11.72  12.55  13.43  14.28  

Toplam  259.99  301.13  352.37  407.76  476.48  539.74  605.52  680.64  

 

PROJE KAPSAMINDA YER ALAN YERLEŞİM YERLERİNİN PROJE HEDEF YILINA AİT 

PROJELENDİRME DEBİLERİ  

Sıra 

No  

Yerleşim Adı  Mev. İçm. 

Kaynağı  

Ort. Su İht.  Proje 

Esas 

İht.  

Pik 

Faktörü  

Pikli 

İht.  

Proje 

Debisi  

(l/s)  (l/s)  (l/s)  (l/s)  (l/s)  

A  B  C=A-B  D  C*D  

1  Nevşehir  50.0  425.73  375.73  1.5  563.60  565.0  

2  Sulusaray 

Beldesi  

0.0  6.06  6.06  2.0  12.12  12.5  

3  Nar Beldesi  0.0  7.82  7.82  2.0  15.64  16.0  

4  Göre Beldesi  0.0  7.14  7.14  2.0  14.28  14.5  

Toplam  50.0  446.75  396.75     605.64  608.0  
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DÜZENLENEN PROJELENDİRME DEBİSİNİN DEPOLARA DAĞILIMI  

Depo  İhtiyacın  Nüfus  Projelendirme  

Adı  Karşılanacağı Nüfus  Dağılımı  Debisi Dağılımı  

   (Kişi)  (%)  (l/s)  

İkibinevler  15.600  11,93  68,00  

Stataltı  -  -  50,00  

4000'lik  38.400  29,36  140,00  

Kuzuluk-1  25.600  19,57  100,00  

Kuzuluk-2  24.400  18,65  92,00  

Kuzuluk-3  10.400  7,95  45,00  

Cezaevi  16.400  12,54  70,00  

Toplam  130.800  100  565,0  

 

Sonuç olarak proje kapsamında değerlendirilen yerleşimlerin projelendirme debisi; Nevşehir 

İl Merkezi için 565,0 l/s, Sulusaray Beldesi için 12,5 l/s, Nar Beldesi için 16,0 l/s ve Göre 

Beldesi için 14,5 l/s olarak hesaplanmıştır.  

Nevşehir İl Merkezinde projelendirme debisi dağılımı; İkibinevler Deposu için 68,0 l/s, 

Stataltı Deposu için 50,0 l/s, 4000’lik Depo için 140,0 l/s ve Kuzuluk-1 Deposu (Kuzuluk-1, 

Kuzuluk-2, Kuzuluk-3 ve Cezaevi Depoları toplamı) için 307,0 l/s olarak belirlenmiştir. 

3. GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN VE ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME 

ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJE ALTERNATİFLERİ  

ALTERNATİF-1 
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PROJELİ DURUM TERFİ MERKEZLERİ ALTERNATİF-1 (TM1 GENEL YERLEŞİM PLANI) 

 

 

 

PROJELİ DURUM TERFİ MERKEZLERİ ALTERNATİF-1 (TM2 GENEL YERLEŞİM PLANI) 
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PROJELİ DURUM TERFİ MERKEZLERİ ALTERNATİF-1 (TM3 GENEL YERLEŞİM PLANI) 
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ALTERNATİF-2 

 

 

 

PROJELİ DURUM TERFİ MERKEZLERİ ALTERNATİF-2 ( TM1 GENEL YERLEŞİM PLANI) 
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PROJELİ DURUM TERFİ MERKEZLERİ ALTERNATİF-2 ( TM2 GENEL YERLEŞİM PLANI) 

 

 

 

 

PROJELİ DURUM TERFİ MERKEZLERİ ALTERNATİF-2 ( TM3 GENEL YERLEŞİM PLANI) 
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4. ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Her iki alternatifin hidrolik hesapları yapılarak (terfi ve darbe hesaplarıyla birlikte) boru 

çapları ve tipleri tespit edilmiş ve tesis maliyetleri hesaplanmıştır. 

Hesaplanan tesis maliyetleri ile alternatiflerin yatırım bedelleri ve yıllık giderleri 

hesaplanmıştır. Alternatifler yatırım bedelleri, yıllık gider, bakım ve onarım maliyetleri ile 

birim su maliyetleri açısından karşılaştırıldığında 1. Alternatifin 2. Alternatife nazaran daha 

ekonomik bir çözüm sunduğu görülmektedir.  

Bununla birlikte 2. Alternatifte ana isale hattı üzerindeki terfi merkezlerinin sayısının artması 

nedeniyle işletme, bakım ve onarım giderleri artmaktadır. Ayrıca 2. Alternatifte Göre 

Beldesinin su ihtiyacının karşılanması Nevşehir İl Merkezinde yer alan TM3 Terfi 

Merkezinden yapılmaktadır. 1. Alternatifte ise Göre Beldesi için belde sınırları içinde ayrı bir 

terfi merkezi yapılmıştır. 

Alternatiflerin ekonomi, sosyal ve idari açıdan karşılaştırılması sonucunda 1. Alternatif bu 

proje kapsamında daha uygun olduğu kanaati ağır basmaktadır. 

5. SU ALMA KUYULARI 

Kızılırmak sol sahilinde Karaburunada Mevkiinde açılacak olan kuyularla alüvyon 

tabakasından alınacak olan ham su, kuyuların birbirleriyle bağlanması sonucu uygun bir 

depoda toplanıp; su emme pompajı ile arıtma tesisine iletilecektir.  
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Sondaj verilerine göre kuyuların açılacağı zeminde jeolojik istiflenme; 0.00-3.00m arası siltli-

kil/killi-silt, 3.00-8.00 m arası çakıllı - kum, 8.00 - 15.00 m arası kiltaşı - siltaşı şeklindedir. 

Bu durumda 3.00-8.00 m arası çakıllı - kum, tabakasından su alınacaktır. Bu birimin 

geçirgenliği yaklaşık 1 x 10 ˉ4 m/s dir. Alüvyon zeminin geçirgenlik katsayısının ve alüvyon 

derinliğinin az olması nedeniyle, su alma kuyuları; Kızılırmak kenarında geniş kanal şeklinde 

kazı yapıldıktan sonra, kuyu ve pompa emicisi etrafına kum ve çakıldan oluşan filtre zonu 

yapılmasıyla teşkil edilecektir.  

Kuyuların her birinin kapasitesi, 45 l/s olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında yer alan tüm 

yerleşimlerin 2045 yılı hedef projelendirme debisi olan 608 l/s olduğundan arıtma tesisi giriş 

debisinin 760,0 l/s olması gerekmektedir. Bu durumda hedef yılı su ihtiyaçlarına göre 17 adet 

kuyu açılması gerekmektedir. 

6. ARITMA TESİSİ 

Yapılan incelemeler doğrultusunda; arıtma tesisinin taşkından korunması amacıyla, Katranın 

Tepe eteğinde 942 m zemin kotunda projelendirilmesi uygun görülmüştür. Kızılırmak 

Nehri’nden alınan numunelerin su analizleri incelendiğinde; ham sudaki mangan, sülfat, 

klorür, demir, fosfat ve amonyak miktarlarının fazla olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı 

arıtma tesisi membranlı sistem şeklinde tasarlanmalıdır. Membranlı sistemlerde membran 

açıklığı küçüldükçe daha küçük parçacıklar tutulacaktır. Ters Ozmoz sisteminde membran 

açıklığı en küçük olduğu için arıtma tesisi prosesi Ters Ozmoz şeklinde hazırlanmalıdır. Ters 

Ozmoz ile sudaki toplam çözünmüş madde, demir, florür, nitrit, nitrat, amonyum ve fosfat 

parametrelerinde azalma görülecektir. Arıtma tesisi proje debisi; arıtma prosesinin ters ozmoz 

olması nedeniyle toplam projelendirme debisi olan 608 l/s değerinin %25 fazlası seçilerek 760 

l/s olarak belirlenmiştir. 

7. YÜKLEME HAVUZU 

Yükleme havuzu Kükürtlü Tepe üzerinde 1173,00 m zemin kotunda yer almaktadır. Arıtma 

Tesisi Terfi Merkezi (TM1) ile yükleme havuzu arasında yer alan terfi hattının ani kapanma 

durumunda oluşacak olan basınç dalgalarını sönümlemek amacıyla tasarlanmıştır. Yükleme 

Havuzu boyutları proje aşamasında arazinin durumuna ve TM1’de yer alan pompaların 

durduktan sonra tam kapasiteyle çalışması için gereken zamana göre belirlenecektir. Yükleme 

havuzu çıkış boru kotu; TM2 arasında yer alan cazibeli hatta vorteks oluşturmayacak şekilde 

belirlenecektir.  

SONUÇ 

Nevşehir’de mevcut durumda yer altı suyundan kuyularla çekilen su ihtiyacı karşılamakta 

yetersiz kalmaktadır. Çekilen suyun kimyasal özelliklerinin de yetersiz kaldığı ve ayrıca 

mevcut isale hattının eskimiş olduğu ve kayıp ve kaçakların arttığı bilinmektedir. Bu 

sebeplerden dolayı Nevşehir ve civar yerleşimlerinin daha kaliteli ve güvenilir bir içme suyu 

şebekesine ihtiyacı vardır. Tüm bu ihtiyaçları karşılamak adına; proje kapsamında Kızılırmak 

Nehri’nden kuyularla alınacak olan su arıtma tesisinde istenilen kimyasal özelliklerine 

kavuşturularak Nevşehir Kent Merkezi ile Sulusaray, Nar ve Göre Beldelerinin kullanımına 

sunulması düşünülmektedir.  
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Nevşehir İli Su ve Toprak Kaynakları 

 

Ünal YÜCEER 

Planlama Şube Müdürü 

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, Kayseri 

 

 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ALANI VE TARİHÇESİ 

Bölgemizin görev alanı 43 077 km
2
’dir. Bölgemiz, Kayseri ili merkez olmak üzere Kırşehir, 

Nevşehir ve Yozgat illerini kapsamakta ve Türkiye’nin alan olarak %5,5’ine tekabül 

etmektedir. 1 Haziran 1960 tarihinde kurulan Bölgemiz sınırları içinde 2010 yılı nüfus sayımı 

sonuçlarına göre Türkiye nüfusun %3’lük kısmı olan 2 214 960 kişi bulunmakta ve bu 

nüfusunun %25,8’i kırsal kesimdedir. (1990 Kırsal Nüfus %49 idi.) Nevşehir ilinde ise 283 

247kişi yaşamaktadır. 
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TOPRAK VE SU KAYNAKLARI DURUMU 

 

 TOPRAK KAYNAKLARI  Nevşehir  

Yüzölçümü (km²)   5 467  

Tarıma elverişli arazi (ha)  382 820  

Sulanabilir arazi (ha)   355 043  

Etüt edilen arazi   88 051  

Sulamaya elverişli arazi  79 848  

Ekonomik olarak sulanabilir arazi (ha)   53 865  

Toplam yerüstü su potansiyeli (hm³)  2 567  

Toplam YAS potansiyeli (hm³)    205  

Toplam su potansiyeli (hm³)   2 772  

Toprak su kooperatifleri (ha)  2 520  

Halk sulamaları ve diğerleri (ha)  20 025  

DSİ’ce inşa edilerek sulamaya açılan (ha)   5 948  

%11  

Toplam sulama alanları (işletmede) (ha) 28 493  

 

NEVŞEHİR İLİ PROJELERİ DAĞILIMI 

 

Ön inceleme Aşamasında Olan Projeler  : 13 399 ha 

Planlama Aşamasında Olan Projeler  : 33 066 ha 

2013 Yılı Yatırım Programında Olan Projeler :   1 452 ha 

İşletme Aşamasında olan Projeler   :  5 948 ha 

Bölge Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ve ekonomik olarak sulanabilirliği tespit edilen 

alanların toplamı 53 865 ha 
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NEVŞEHİR İLİ ENERJİ POTANSİYELİ  

 

PROJENİN DURUMU İLİ E N E R J İ 

Gücü 

MW 

Yıllık 

Ort.Enj.GWh  

Planlama ve Kesin Proje Safhasında olan Hidroelektrik 

Santraller 

      

İL  T O P L A M I     

2013 Yılı Yatırım Programında Olan Hidroelektrik 

Santraller 

      

Cemel HES  (MOLU Enerji Üretim A.Ş.) Nevşehir 21,60  78,58  

Hasankale HES (ARES Harita Müh.İnş.En.Taah. Dan. 

Ltd.Şti.) 

Nevşehir 5,85  20,06 

İL T O P L A M I   27,45  98,64  

DSİ Dışı İşletmede Olan  Hidroelektrik Santraller       

Sarıhıdır-I HES (MOLU Enerji Üretim A.Ş.) Nevşehir 6,40  23,37  

Bayramhacılı HES (SENERJİ Enerji Üretim A.Ş.) Nevşehir 45,00 166,04 

Tuzköy HES (BATEN Enerji Üretim A.Ş.) Nevşehir 8,88  67,49 

İL  T O P L A M I   60,28  256,90  

İL    E N E R J İ   T O P L A M I   87,73 355,54  

 

PLANLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER  
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PROJE FAALİYETLERİ (6 ADET) 

S. 

No  

Proje Adı 2012 

YILI 

Nakit 

İhale/Keşif 

Bedeli 

Sulama 

Alanı 

(ha) 

İhale 

Tarihi 

İş Bitim 

Tarihi 

Gerçek-

leşme 

% 

İhaleyi 

Alan 

Firma  

1-  Nevşehir 

Bayramhacılı 

Pompaj Sulaması 

Proje Yapımı 

260 

000 

970 000  3610  26.10.2011  18.06.2013  40  Koltek 

Müşavirlik  

Proje Uygulama Durumu: 26.12.2011 tarihinde işe başlanmış olup proje çalışmaları devam ediyor.  

2-  Nevşehir-Damsa 

Sulaması Borulu 

Şebeke Proje 

Yapımı 

490 

644 

385 000  709  09.09.2011  23.10.2012  56  Su-Pek  

Proje Uygulama Durumu: 24.02.2011 tarihinde işe başlanmış olup proje çalışmaları devam 

etmektedir. 

3- Nevşehir-Tatlarin 

Sulaması Borulu 

Şebeke Proje 

Yapımı 

316 

051 

248 000  454  07.09.2011  16.10.2012  33  Alfar 

Müh.  

Proje Uygulama Durumu: 17.10.2011 tarihinde işe başlanmış olup proje çalışmaları devam 

etmektedir.  

4- Nevşehir-Sarıhıdır 

Pompaj Sulaması 

Proje Yapımı 

130 

000 

339 000  709  01.12.2011  04.03.2013  38  Birlik 

Müh.  

Proje Uygulama Durumu: 09.01.2012 tarihinde işe başlanmış olup proje çalışmaları devam 

etmektedir. 

5- Nevşehir-Kozaklı 

Doyduk Projesi 

Borulu Şebeke 

Proje Yapımı 

89 

200 

395 000  1452  22.12.2011  24.05.2013  35  Su-Pek  

Proje Uygulama Durumu: 30.01.2012 tarihinde işe başlanmış olup ön rapor çalışmaları devam 

etmektedir.  

6-  Nevşehir 

(Kızılırmak Nehri) 

İçmesuyu İsale 

Hattı ve Arıtma 

Tesisi Proje 

Yapımı  

100 

000 

1 000 000   04.07.2012  13.04.2013  10  Demsu 

Müh.  

Proje Uygulama Durumu : İş 04.07.2012 tarihinde ihale edilerek 07.08.2012 tarihinde işe 

başlanmıştır. Proje ön raporu idareye sunulmuştur.  

 



 91 

2013 YILI YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ 

PROJE GENEL    : Doyduk Barajı Tesisleri ve Doyduk Sulaması 

ünitelerinden meydana gelmiştir. Toplam 1452 ha alan sulanacaktır.  

DOYDUK  BARAJI 

PROJENİN YERİ   :Orta Kızılırmak Havzasında Nevşehir Kozaklı Doyduk 

Köyünün 2.5 km kuzeyinde Delice Irmağının kollarından Kalaycık Deresi üzerindedir. 

PROJENİN MAKSADI VE FAYDASI: 

Depolama    :13,70 hm³ 

Sulama    :1452 ha  

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ:  

Hidroloji     

Yağış Alanı    : 456    km²  

Yıllık Ortalama Akım  :   16.38 hm³/yıl  

Kadastrofal Feyezan Piki  :   84.96 m³/s  

Çekilen Su    :     6.88 hm³/yıl 

Regülasyon Oranı   : % 42   

Derivasyon Kondüvisi    

Yeri     : Sol sahil  

Kesit Tipi-Sayısı ve Çapı  : Dairesel , 1 adet , 2.5 m 

Toplam Deşarj Kapasitesi  :   32 m³/s 

Boyu     : 225   m  

Gövde      

Gövde Tipi    : Homojen Toprak Dolgu 

Gövde Hacmi    : 1 046  hm³  

Kret Kotu    : 1 041    m  

Kret Uzunluğu   :    644     m  

Gövde Yüksekliği(Talveg)   :      22     m  

Gövde Yüksekliği (Temel)  :      28     m  

Dolusavak     

Yeri     : Sol sahil  

Tipi     : Karşıdan alışlı kontrolsüz  

Deşarj Kapasitesi   : 69.17    m³/s  



 92 

MUKAVELE BİLGİLERİ  

İşin Müteahhidi  : BM Müh. İnş. A.Ş.  

Tabi Olduğu İhale Kanunu : 2886  

İhale Tarihi  : 08.12.1997  

Keşif Bedeli (TL)  : 1 297 919  

İhale Tenzilatı (%)  : 16.30  

İhale Bedeli (TL)  : 1 086 358  

İşe Başlama Tarihi  : 09.03.1998  

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : 17.02.2002 

Süre Uzat. Göre İş Bitim Tarihi : 12.07.2013  

30.06.2012 TARİHİ İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME VE ÖDEME DURUMU  

Gerçekleşme Durumu  : 

Parasal Gerçekleşme (%) :   42  

Fiziki Gerçekleşme (%) :   42 

2012 yılında hedef. fiziki gerç.(%):100  

Ödeme Durumu   : 

Sözleşme Fiy. ile Öd. (TL) :    567 872  

Fiyat Farkı Olarak Öd. (TL) : 4 643 468  

(KDV+Malzeme+F.F. dahil)  

Kamulaştırma İçin Öd. (TL) :    655 147  

Toplam Ödeme  : 5 866 487 

Prj. Uyg.Yılı Fiy.ile Değ.(2012)  

Uyg.Yılı Fiy.ile Toplam Tut. (TL) :25 556 358  

Uyg.Yılı Fiy.ile  Kalan Tutar (TL) :  9 955 001  

Projenin Ödenek Durumu  : 

Uygulama Yılı Ödeneği (TL) :  4 999 999   

Harcama   :  1 544 999 

İlave Ödenek İhtiyacı (TL) :  6 500 000 
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PROGRAM DURUMU            :  

30.06.2012 tarihine kadar yapılan işler  : Baraj ulaşım yolları, derivasyon kondüvisi ve 

memba batardo inşaatı tamamlanarak suyun derivasyonu sağlanmıştır. Baraj gövdesinde 700 

931 m³ sıyırma kazısı yapılarak,  855 m³ başlık betonu dökülmüştür. 

2012 yılında  yapılacak işler             : Baraj temeli enjeksiyonu, gövde dolgusu, dolusavak 

yapısı ile daimi teçhizatı  tamamlanarak iş bitirilecektir. 

KAMULAŞTIRMA             : Baraj göl alanında kalan Doyduk köyünün köy içi ve 

190 ha diğer taşınmazlar için 3 500 000 TL ilave kamulaştırma ödeneğine ihtiyaç vardır. Bu 

ödenek temin edilebildiği takdirde baraj kamulaştırması tamamlanacaktır. 

DARBOĞAZLAR VE ÖNERİLER  : Genel Müdürlüğümüzce planlama revizyonuna karar 

verildiğinden planlama revizyonu ihalesi 30.07.2008 tarihinde yapılmış olup 2010 yılı 

içerisinde bitirilmiştir. Yeni planlama Doyduk Barajında 13.71 hm³ su depolanacak ve 1452 

ha alan sulanacaktır.   

Doyduk Barajı Tip En Kesit 

 

Toplam Gövde Dolgusu  2011 Yılı Sonuna Kadar Yapılan 

Dolgu Miktarı  

Kalan Dolgu Miktarı  

1 046 307 m³ 51 600 m³ 994 607 m³ 
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15

DOYDUK  BARAJIDOYDUK  BARAJI

 

 

Doyduk Sulaması 
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NEVŞEHİR İÇMESUYU PROJESİ 

“Nevşehir İçme Suyu Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı İşi” 30.07.2008 tarihinde 

ihale edilmiştir. Proje alanı Nevşehir il merkezi, Ürgüp, Derinkuyu, Göreme, Kaymaklı, 

Kavak, Göre, Nar ve Sulusaray kasabaları olmak üzere 9 yerleşim yerini kapsamaktadır. Proje 

alanındaki su kaynakları alternatifleri belirlenmiştir. Alternatiflerin değerlendirilmesinde 

Niğde Ecemiş kaynakları ve Kızılırmak öne çıkmıştır. Ecemiş kaynaklarının incelenmesinde 

Niğde il merkezi ile Bor ilçesinin de projeye dâhil edilmesi istenmiştir.  

Bu durumda proje alanı genişlemiş ve buna bağlı olarak da su ihtiyacı artmıştır. Ecemiş 

kaynaklarının, Totari kaynağının alınarak proje alanına cazibe ile verilmesi imkânı 

kalmamıştır  

Proje alanın su ihtiyacının artması sonucu suyun daha mansaptan alınması ortalama 300,00 

m’lik terfi durumu ortaya çıkarmıştır. Su ihtiyacının karşılanması için 300,00 m’lik pompaj 

ile birlikte isale hattının uzun olması (yaklaşık 105 km) projenin yapılabilirliğini ortadan 

kaldırmıştır. Ayrıca Ecemiş suyu vadisindeki yerleşim yerleri suyun havza dışına 

çıkarılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. 

Konu ile ilgili DSİ Genel Müdürlüğünde Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel 

EROĞLU’nun da katıldığı bir sunum yapılmıştır. Bu toplantıda proje alanının su kaynağının 

Kızılırmak nehri olmasına karar verilmiştir.  

Kızılırmak Nehri, hizmet alanı da Nevşehir (merkez) ile Nar, Göre ve Sulusaray beldeleri ile 

sınırlanmıştır. Geliştirilen proje formülasyonuna göre Avanos ilçe merkezinin batısında 

Karaburunada mevkiinde 919,00 m kotunda ırmak kenarına açılacak kuyulardan alınacak su 

arıtma tesisinden pompa istasyonları ve isale sistemi ile proje alanına verilecektir. 

Projenin 2060 yılı su ihtiyacı 15,77 hm³ (500 l/s) olarak tespit edilmiştir.  

Proje kapsamında yer alan ve planlama ön raporu aşamasında incelenen Derinkuyu, 

Kaymaklı, Ürgüp, Göreme ve Kavak yerleşim yerlerinde ise mevcut yeraltısuyu kuyularına 

ilaveler yapılarak projeli içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Ürgüp için özel bir durum olarak 

İller Bankası tarafından açılan 115 l/s kapasiteli 5 yeni kuyu projeli içme suyu ihtiyacını 

karşılayacaktır. 

PROJE AŞAMASI 

Planlama Raporu hazırlanan işin Bölge Müdürlüğümüz tarafından “Nevşehir (Kızılırmak 

Nehri) İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı” işi  07.08.2012 tarihinde ihale 

edilmiş, iş Demsu Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. uhdesinde kalmıştır.  

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşme ile sağlanan yetkiye dayanarak 07.08.2012 

tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Proje yapım süresi 250 gün olarak belirlenmiş 

olup  iş  14.04.2013  tarihinde tamamlanacaktır. 

Proje alanında Nevşehir il merkezinin ihtiyacını karşılayan yer altı suyu kaynakları 50 l/s 

olarak 2045 yılına kadar sabit olarak devam edecektir.  
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Proje alanının 2045 yılı ortalama brüt su ihtiyacı 446,75 l/s olarak tespit edilmiştir. Mevcut 50 

l/s’lik  yeraltısuyu potansiyeli korunduğu için 396,75 l/s’lik suya ihtiyaç duyulmuştur. Ancak 

proje alanında su ihtiyacının pik yaptığı dönemler dikkate alındığı zaman toplamda 608 l/s’lik 

suyun karşılanması gerekmektedir. Projenin su ihtiyacı 608 l/s olarak alınacak tesisler bu 

ihtiyaç debisine göre boyutlandırılacaktır.  

PROJE SAHASINDA YERALAN TÜM YERLEŞİMLERE AİT NÜFUS TAHMİN SONUÇLARI  

Yerleşim Adı Son Nüfus 
Sayımı 

YILLAR 

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Nevşehir İl Merkezi 88 170 96 793 108 
007 

119 
677 

131 
681 

143 
872 

156 
088 

168 
152 

Sulusaray Beldesi 2 195 2 284 2 401 2 523 2 652 2 787 2 929 3 079 

Nar Beldesi 2 834 2 949 3 100 3 258 3 424 3 598 3 782 3 975 

Göre Beldesi 2 587 2 692 2 829 2 974 3 125 3 385 3 452 3 628 

TOPLAM 95 786 104 
718 

116 
337 

128 
432 

140 
882 

153 
642 

166 
251 

178 
834 

 

PROJE SAHASINDA YERALAN TÜM YERLEŞİMLERE AİT BRÜT SU İHTİYACI (hm³/yıl)  

Yerleşim Adı Brüt Su İhtiyacı (hm³/yıl) 

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Nevşehir İl Merkezi 4,91 5,74 6,78 7,9 9,29 10,57 11,9 13,43 

Sulusaray Beldesi 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 

Nar Beldesi 0,16 0,16 0,18 0,19 0,2 0,22 0,23 0,25 

Göre Beldesi 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,2 0,21 0,23 

TOPLAM 5,330 6,180 7,260 8,410 9,830 11,160 12,520 14,100 

 

PROJE SAHASINDA YERALAN YERLEŞİM YERLERİNİN 2045 YILINA AİT PROJELENDİRME DEBİLERİ (l/s)  

Yerleşim Yeri Mevcut İçme 
Suyu Kaynağı 

Ortalama 
Su İhtiyacı 

Projeye Esas 
Su İhtiyacı 

Pik 
Faktörü 

Pikli İhtiyaç Proje 
Debisi  

(l/s) (l/s) (l/s)   (l/s) (l/s) 

Nevşehir İl 
Merkezi 

50,00  425,73  375,73  1,50  563,595  565,00  

Sulusaray Beldesi ,00  6,06  6,06  2,00  12,12  12,50  
Nar Beldesi ,00  7,82  7,82  2,00  15,64  16,00  

Göre Beldesi ,00  7,14  7,14  2,00  14,28  14,50  

TOPLAM 50,00  446,75  396,75    605, 635 608,00  
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KIZILIRMAK NEHRİ SU KALİTESİ  

Proje yerinde Kızılırmak nehrinden planlama ve proje aşamasında alınan su numuneleri 

üzerinde “İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yüzeysel Sular Hakkındaki 

Yönetmelik” hükümleri göre incelenmesi sonucunda; ham suyun mangan, sülfat, klorür 

parametreleri açsından 3.sınıf, demir, fosfat, BOD ve amonyak parametreleri açısından 2. 

Sınıf, diğer parametreler açısından ise 1. Sınıf su kalitesinde olduğu tespit edilmiştir.  

Aynı numunelerin, “İnsan Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 

göre incelenmesi sonucunda da demir, mangan, bulanıklık, renk, klorür, arsenik, organik 

madde, nitrit ve sodyum parametreleri açısından, içme ve kullanma suyu olarak doğrudan 

tüketime verilmesinin uygun olmadığı belirlenmiştir.  

Bu doğrultuda ham su kaynağından alınan suyun tüketime sunulabilmesi için arıtma tesisi 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Bu analiz sonuçlarına göre ham suyun mangan, sülfat, klorür, demir fosfat ve amonyak 

miktarlarının fazla olması nedeniyle arıtma tesisi membranlı sistem şeklinde yapılmasına 

karar verilmiştir.  

Sudaki sertlik kimyasal çöktürme yöntemi ile belirli bir seviyeye kadar indirilebilmektedir. 

Bunun nedeni Ca karbonat, Ca sülfat ve Mg hidroksitin suda belirli seviyede çözünmesidir. 

Sudaki sertliği daha düşük seviyeye indirmek için membran esaslı sistemler kullanılacaktır.  

Membranlı sistemlerde membran açıklığı küçüldükçe daha küçük parçacıklar tutulacaktır. 

Ters Ozmoz sisteminde membran açıklığı en küçük olduğu için arıtma tesisi prosesi Ters 

Ozmoz şeklinde tasarlanmaktadır.  

Ters Ozmoz ile sudaki toplam çözünmüş madde, demir, florür, nitrit, nitrat, amonyum, fosfat 

parametrelerinde azalma görülmektedir.  

Membran Teknolojisi: Ters Ozmoz membranları, inorganik iyonlar, toplam çözünmüş katı 

madde, ağır metaller, nitirt, nitrat ve amonyum giderimini sağlamaktadır. Ters ozmoz 

membranları ile <0,001 mikron partiküller tutulacaktır.  

ÖNERİLEN TESİSLER 

1- Projede su alma kuyuları Avanos ilçesinin yaklaşık 5 km batısında Kızılırmak nehri 

sol sahilinde Karaburun ada mevkiinde açılacak olan kuyularla alüvyon tabakasından alınacak 

olan ham su, kuyuların birbirleriyle bağlanması sonucu uygun bir depoda toplanacaktır. 

Depoda toplana su su emme pompajı ile 1150 m güneyde yer alan Katranın dölek mevkiinde 

inşa edilecek arıtma tesisine getirilecektir. Kuyular ile arıtma tesisi arasındaki boru 1150 m 

uzunluğunda olup kapasitesi 760 l/s’dir. 

Su ihtiyacının 608 l/s olmasına karşılık arıtma tesisine alınacak ham su ihtiyacın %25 

oranında fazla alınmaktadır.  
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2- Arıtma tesisinin taşkından korunması amacıyla tesis Katranın Tepe eteğinde 942 m 

kotunda planlanmıştır. Arıtma Tesisi Ters Ozmoz tipinde olduğundan dolayı tesis için 

yaklaşık 1,5 ha alana inşa edilmesi gerekmektedir. Katranın Tepe eteğinde arıtma tesisi 

yerleşimi için uygun alanın olduğu belirlenmiştir.  

3- Arıtma tesisinden alınan 608 l/s’lik su 5 asil 1 yedek olmak üzere 500 kw kurulu 

gücünde ve 242 m yükseltilerek 2100 m uzunluğunda 800 mm çapındaki çelik boru ile 

yükleme havuzuna getirilmektedir. Yükleme havuzu Kükürtlü tepe üzerinde ve 1173 m zemin 

kotunda yer almaktadır. Yükleme havuzu terfi merkezindeki ani kapanma durumlarında 

oluşacak basınç dalgalarını sönümlemek amacı ile inşa edilecektir.  

4- Yükleme havuzundan alınan 2400 m uzunluğunda ve 608 l/s kapasitesindeki çelik boru ile 

1. Branşman noktasına kadar devam edecektir. Bu noktada Sulusaray kasabasının 12,5 l/s’lik 

ihtiyacını verecektir. İsale hattı ile Sulusaray deposu hattı arası 6 450 m PE 100 boru olarak 

yapılacaktır.  

5-1. Branşmandan sonra ana isale hattı 595,5 l/s debi ile 800 mm çapındaki çelik boru ile 

3450 m devam ederek 2. Terfi merkezine gelecektir. 2. Terfi merkezinde İkibinevler depo 

merkezine 68 l/s debi 32 m terfi edilerek verilecektir. Pompa istasyonu 37 kw kurulu gücünde 

1 asil 1 de yedek pompadan oluşmaktadır. Terfi merkezi, İkibinevler depo merkezi arası 300 

m olup 355 m çapındaki PE 100 boru bağlanacaktır. 2.terfi merkezinde diğer yerlerin ihtiyacı 

olan 527,5 l/s su 150 m daha yükseltilerek proje alanındaki depolara iletilecektir. Pompa 

istasyonu 250 kw kurulu gücünde 5 asil,1 yedek pompadan oluşmaktadır.  

6 - 2. terfi merkezinden alınan su 5 650 m getirilerek 2.branşman noktasında Göre kasabasının 

ihtiyacı olan 14,5 l/s su ana isale hattından ayrılmaktadır. 2. Branşman noktasından 3900 m 

140 mm PE100 olarak devam eden Göre hattı 3.terfi merkezine gelmektedir. 3.terfi 

merkezinde 108 m yükseltilen su 1050 m uzunluğundaki 180 mm’lik PE100 boru ile Göre 

depo merkezine verilecektir.  

7 - 2.branşman noktasından alınan su 750 m sonra 3. Branşman noktasına gelecek ve Stataltı 

depo merkezine 50 l/s ihtiyacını verecektir. 3. Branşman noktasında 463 l/s olarak devam 

eden ana isale hattı 400 m sonra 4. Branşman noktasında Nar kasabasının 16 l/s’lik ihtiyacı 

alınacaktır. Ana isale hattı Nar kasabası depo merkezi arası 2 250 m uzunluğunda olup ihtiyaç 

125 mm çaplı PE100 boru ile temin edilecektir.  

8- 4.branşman noktasından sonra isale hattı 650 m sonra 5. Branşman noktasına gelecek ve 

4000lik depo merkezine 140 l/s su verecektir. Depo merkezi ana isale hattına 50 

uzunluğundaki 355 mm çapında PE100 boru ile bağlanacaktır. Nevşehir il merkezinin su 

ihtiyacının yaklaşık yarından fazlasını karşılayan Kuzukuk – 1 deposuna verilecektir.  

Kuzukuk – 1 deposu 5. Branşman arası 2 150 m olup isale hattı kapasitesi 307 l/s’dir. 

Kızılırmak nehri su alma noktası ile Kuzuluk -1 deposu arası toplam 18 750 m 

uzunluğundadır.  

Sonuç olarak proje alanının 2045 yılı su ihtiyacı olan 608 l/s suyun karşılanabilmesi için 3 

adet terfi merkezine ihtiyaç bulunmaktadır. Sulusaray kasabası 1 kademe pompajla suyunu 
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alıyor, buna karşılık Göre kasabası ancak 3.kademe pompajla sunu alabilmektedir. Ağırlıklı 

olarak 1.ve 2. Terfi istasyonundan %98’i terfi edilmektedir.  

ÖNERİLEN TESİSLER VE KEŞİF BEDELLERİ (2012 YILI BİRİM FİYATLARI)  

İsale Hatları   : 14 168 446 TL  

Terfi Merkezleri   :  8 767 364  TL  

Branşmanlar   :     438 653  TL  

ENH ve Trafo Tesisi  :      503 255 TL  

Arıtma Tesisi   : 22 174 358 TL  

Servis Yolları   :      421 178 TL  

Kamulaştırma   :    5 396 548 TL 

Scada- Otomasyon Sistemi          :    1 106 287 TL  

PROJE TOPLAMI  : 52 976 090 TL  

Projede 2045 Yılı Yıllık Enerji Giderleri  

Terfi Merkezlerinde Enerji Gideri :   670 615   kwh  

Depolarda Enerji Gideri  : 1 448 460   kwh  

Branşmanlarda Enerji Gideri :    243 514  kwh  

TOPLAM ENERJİ GİDERİ  : 2 362 589  kwh  

2045 Yılı için 126 600 TL’lık Klor ve Kimyasal madde gideri hesaplanmıştır.  

Yapılan ekonomik analizlerde birim su maliyeti 0,608 TL/m³ olarak tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

Türkiye’de tarımsal su yönetiminde katılımcı bir yapının oluşturulması adı altında 

gerçekleştirilen, kurumsal ve hukuksal bir yeniden yapılandırma süreci dikkati çekmektedir. 

Fiziksel altyapı yetersizliği, su kirliliği, aşırı su kayıpları, yönetsel ve mali sorunlar ülkemizin 

tarımsal su yönetimi alanında öncelikli olarak sıralanabilecek sorunlarını oluşturmaktadır. 

Nevşehir tarımsal su yönetimi sorunlarının incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada, 

yerel sorunların daha iyi irdelenebilmesi için ilk bölümde Türkiye tarımsal su yönetimi ve 

sorunlarına yer verilmiştir. Sonuç bölümünde de Türkiye geneli ve Nevşehir özelindeki yerel 

sorunlar bütünsel olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Su yönetimi kurumlarının ve 

üreticilerin mali olarak güçlendirilmesi, devlet- üretici işbirliğinin sağlanması gerektiği; 

devlet desteğine ve güçlü bir kamusal kurumsal yapılanmaya gereksinim olduğu araştırmanın 

temel bulgu ve sonuçları arasında yer almıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Su Yönetimi, Katılımcı Sulama Yönetimi, Tarımsal Su 

Yönetimi Sorunları, Nevşehir. 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de su kaynaklarının yüzde yetmişten fazlası tarım sektörüne ayrılmakta, içme ve 

kullanma suyuna oranla sanayi sektöründe daha az su kullanılmaktadır.  Türkiye’nin 77,95 

milyon hektar olan yüzölçümünün yaklaşık olarak 1/3’ünü teşkil eden 28,05 milyon hektarlık 

kısmı ekilebilir arazilerdir ve bunun da 25,85 milyon hektarlık kısmı sulanabilir arazilerden 

oluşmaktadır (DPT, 2001: 41). Yapılan etütler sonucunda Türkiye’de mevcut su potansiyeli 

ile teknik ve ekonomik olarak 2023 yılına kadar açılacak yeraltı ve yerüstü sulanabilecek alan 

miktarı ise 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiştir.  

Ülkemizde sulama yönetimi alanında yapılan çalışmalar, “katılımcı sulama yönetimi”ni 

oluşturmak adına gerçekleştirilmektedir. Dünya Bankası “katılımcı sulama yönetimi 

elektronik öğrenme rehberinde” katılımcı sulama yönetimi şöyle tanımlanmıştır 

(worldbank.org, 2010): Başlangıç planları, yeni sulama projeleri, inşaat-denetim, finans, karar 

alma, bakım onarım izleme sistemin değerlendirilmesi gibi bileşenlerden oluşan her aşamaya 

su kullanıcılarının katılımını işaret eden sulama sistemlerinin verimliliğini ve 

sürdürülebilirliğini geliştiren bir süreçtir. Katılımcı sulama yönetiminin amaçları konusunda, 
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Dünya Bankası raporlarında bilimsel çalışmalarda ileri sürülen temel gerekçeler şöyle 

sıralanabilir: 

 Sulama alt yapısının korunması ve kurtarılması 

 Devletin sulama sistemlerinin yönetim ve işletiminden kaynaklanan mali yükten 

kurtulması 

 Hizmette etkinliği yaratması 

 Sosyal ve ekonomik gelişimi sağlaması 

 Çevrenin korunması 

 Yeni teknolojilerin kullanılması 

Yerel seçkinlerin kontrolü ellerine alması, devletin desteğini çok fazla çekmesi, rehabilitasyon 

finansmanının çözümsüz kalması, su verimliliğinin çok çabuk yükselmemesi ise Doraiswamy 

ve arkadaşları (2005: 71) tarafından katılımcı sulama yönetimi konusunda dile getirilen 

riskleri oluşturmaktadır. Hoering’e (2011: 2) göre, daha önce sulama hizmetini yerine getiren 

devletin yatırımcı iken, devirlerle birlikte izleyici ve denetleyici bir statüye geçmesi ve 

devralan örgüte hizmeti bırakması söz konusudur. Dolayısıyla devredilen kuruluşların 

nitelikleri, hizmeti yerine getirme kapasiteleri önem kazanmakta, güçlerinin sınırlı olduğu 

durumda da yerine getirilmesi gereken sulama hizmetleri aksamaktadır. Katılımcı sulama 

yönetimi oluşturmak adına genellikle yerel ve köy düzeyindeki küçük kullanıcı örgütleri 

sulama hizmetini üstlenmişler ve sıklıkla kâğıt üzerinde var olmuşlardır. Birçok durumda 

yetkililer yalnızca kanalların temizlenmesi ve ücretlerin toplanması gibi kısıtlı ve zor işleri bu 

örgütlere vermiştir. Bu projelerin çoğu da başarısız olmuştur. Destekleyici bir çerçevenin 

yaratılmasındaki yetersizlikler, uygulamaların siyasetçiler ve sivil toplum tarafından 

desteklenmemesi ve kapasite yaratılmadan görevlerin erken bir aşamada devri gibi sorunlar 

Dünya Bankası tarafından su kullanıcı örgütlerindeki başarısızlıkların en önemli nedenleri 

olarak görülmektedir (Hoering, 2011: 1).  

1 TÜRKİYE’DE KATILIMCI SULAMA YÖNETİMİNİN YAPILANDIRILMASI  

Ülkemizde “katılımcı sulama yönetimi”ni oluşturmak adına gerçekleştirilen reformları 

tetikleyen unsur Dünya Bankası ile imzalanan sulama projelerine ilişkin kredi anlaşmaları 

olmuştur. Bu bağlamda “Drenaj ve Tarla içi Geliştirme Projesi (1986)”, “Sulama Yönetimi ve 

Yatırımlarında Katılımcı Özelleştirme Projesi (1998)” iki önemli projedir. Katılımcı 

Özelleştirme Proje Anlaşması ile Türkiye’ye “Su Kullanıcı Örgütleri Kanun Tasarısı” 

hazırlaması ön şartı getirilmiştir. Katılımcı sulama yönetiminin Türkiye’de 

gerçekleştirilmesinde aracı kuruluş olarak işlev gören Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

inşa ettiği ve işlettiği bütün sulama tesislerinin 1993 yılında başlatılan “hızlandırılmış devir 

programı” aracılığıyla devri amaçlanmıştır. DSİ, tesislerin mülkiyeti kendisinde kalmak 

üzere, hizmet alanlarındaki tesislerinin işletim, yönetim hakkı, kullanım, bakım ve onarım 

yükümlülüğünü kooperatif, köy ve belediye tüzel kişilikleri ve sulama birliklerine 

devretmiştir. Ancak sulama alanları itibariyle (% 90’lara varan) büyük oranda devir, teknik ve 

mali açıdan donanımsız, temel yasal dayanaktan yoksun olan sulama birliklerine yapılmıştır. 

Ülkemizde ilk sulama birliği 1959 yılında kurulmuş, 1990’lı yıllara kadar 30 yıllık sürede 
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sayıları yalnızca 13 olan sulama birlik sayısı, 2010 yılına gelindiğinde 20 yıllık sürede 30 katı 

artarak 408’e ulaşmıştır. Sulama Birlikleri 2005 yılına kadar 1580 sayılı Belediye Kanunu, 

2005 yılından itibaren de 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na tabi olarak 

yönetilmişlerdir. Katılımcı sulama yönetimi reformları doğrultusunda hedeflenen sulama 

politikalarına hız kazandıracak kanuni süreç ise 8 Mart 2011 tarihinde kabul edilen 6172 

sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile tamamlanmış, birliklerin yapı ve işleyişleri 

değiştirilmiştir. Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hizmet yerinden yönetim kuruluşları 

olarak görülen sulama birlikleri, kanunun 1. maddesinin gerekçesinde “....demokratik 

katılımcılığı sağlayan yerel sivil toplum örgütü...” olarak tanımlanmıştır. Daha önceki 

kanunlarda kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumları olarak tanımlanan birliklerin, sulama 

birlikleri kanununda “hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi kılınacağı” 

dile getirilmiştir. Personelin İş Kanunu’na tabi olarak çalıştırılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Sulama birlikleri tesislerin işletilmesi konusunda şirketlerle “yap işlet devret sözleşmeleri” 

imzalayabilecektir. Sulama hizmetinden yararlanan her üretici meclis üyesi olamayacak, 

seçimlerde oy kullanamayacaktır. 6172 sayılı kanun, meclis üyeliği için mülk sahibi ya da en 

az 5 yıldır bir araziyi kiralamış olmayı şart koşmuş, birlik borçlusu açısından oy kullanma ve 

seçilme hakkını ortadan kaldırmıştır. Arazisi büyük olan üyelere meclis üyeliği seçimlerinde 

daha fazla oy hakkı tanınmıştır. 6172 sayılı kanun ile su kullanım hizmet bedeli için asgari 

sınır belirlenmiştir. Bakım onarım işleri için, yönetim kurulunun ayırması gereken asgari pay 

belirlenmiştir.
43

 Pompajlı sulama tesislerini devralan birliklerin bütçelerinde, enerji bedelinin 

ödenmesini sağlayacak ödeneği ayırmaları şartı getirilmiştir. Birliklerin borç stoku tutarının 

en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamını aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Bütçede 

personel giderlerine ilişkin üst sınır belirlenmiştir.
44

  

1.1. Türkiye’de Tarımsal Su Yönetimi ve Sorunlar 

Türkiye’de tarımsal su yönetimi konusundaki sorunları Aküzüm ve Çakmak (2006) 

çalışmalarında; fiziksel altyapı yetersizliği, su kalitesinin bozulması, su kirliliği, su iletim ve 

dağıtım sistemlerinin yetersizliği, aşırı su kayıpları ve yönetim sorunları olarak 

sıralamışlardır. Toprak, bitki, su ilişkisi ve bunların çevreye olan etkileri çok önemlidir. Bu 

                                                 
43

 “Su kullanım hizmet bedelini; Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sulama ve kurutma tesisleri 

işletme ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere 

belirlemek.”  

6172 sayılı kanunun 7. maddesinin (h) bendine göre birlik yönetim kuruluna şu görev verilmiştir:  

“Katılım payları, su hizmet bedeli ve para cezalarından tahsil edilen tutarların, cazibeli sulama tesislerini 

devralan birliklerde en az yüzde 30’unu, pompajlı sulama tesislerini devralan birliklerde en az yüzde 15’ini, 

yatırım geri ödemeleri ile bakım ve onarım işlerinde kullanmak; devralınan sulama tesisinin bir bölümünün 

cazibeli, bir bölümünün pompajlı olması durumunda, cazibeli ve pompajlı alanı göz önüne alarak yatırım geri 

ödemeleri ile bakım ve onarım payını yüzde 15 ila yüzde 30 arasında belirleyip uygulamak.”  

Ayrıca aynı maddenin 6. fıkrasında belirtilen bu payların yukarıdaki hükümde yer alan maksatlar dışında hiçbir 

şekilde kullanılamayacağı, yılı içinde kullanılmayan bu payların aynı amaçla kullanılmak üzere bir sonraki yıla 

devredileceği ifade edilmiştir. 
44

 Kanuna göre; birliğin toplam personel giderleri, Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden 

değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın yüzde 30'unu aşamayacaktır. Bu oran ihtiyaç olması 

halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile yüzde 40’a kadar artırılabilecektir. Yıl içerisinde aylık ve 

ücretlerde beklenmedik bir artışın gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; 

cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı 

yapılamayacak, yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, kanuni faiziyle 

birlikte başkandan tahsil edilecektir.  
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konuda üreticilerin yeterince duyarlı ve eğitimli olduklarını söylemek güçtür. Tarımda aşırı su 

kullanımı söz konusu olup bu nedenle de drenaj, yüksek taban suyu, tuzluluk ve sodyumluluk 

gibi birçok problemle karşılaşılmaktadır. Su kaynağı yeterli olmayan sulamalarda çiftçilerin 

kaçak yeraltı suyu kuyularına yönelme eğilimi artmakta bu da sulama randımanının 

düşmesine neden olmaktadır (Aküzüm ve Çakmak, 2006: 351-352). Kurum ve kuruluşlar 

açısından su yönetimindeki parçalı yapı ve çok sayıdaki yasal düzenleme, bütüncül yönetim 

eksikliği, koordinasyon ve işbirliği sorunu, bugüne kadar su yönetimi konusunda bilimsel 

çalışmalarda dile getirilen sorunlardır. Devredilen sulama tesislerinin çok eski, bakım onarım 

ihtiyaçlarının sulama ücretiyle karşılanamayacak boyutta maliyetli olması diğer bir yönetsel 

sorundur.  

Katılımcı sulama yönetimi adına gerçekleştirilen reformlar, yeni çıkarılan Sulama Birlikleri 

Kanunu ve birçok bilimsel çalışmada mevcut sulama ücretlerinin yetersizliği ve suyun 

fiyatlandırılması konusunun önemli olduğu üzerinde durulsa da, üreticilerin sulama ücretlerini 

ve sulamada kullandıkları elektrik borcunu ödeme konusunda yaşadıkları sıkıntı tarımsal su 

yönetimi konusundaki en temel sorunlardan biridir. Bu sorun kanun tekliflerinde, TBMM 

yazılı ve sözlü önergelerinde sıklıkla dile getirilmekte, üreticilerin borçları çıkarılan 

kanunlarla yeniden yapılandırılmaktadır.
45

  2012 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam 253 

bin 621 adet tarımsal sulama abonesi mevcut olup, bunlardan 86 bin 912′sinin, 776 milyon 

608 bin 482 TL’si anapara ve 836 milyon 662 bin 471 TL’si gecikme cezası olmak üzere 

toplam 1 milyar 613 milyon 270 bin 953 TL borcu bulunmaktadır (enerjienstitusu.com, 2012). 

Tarımsal sulama abonesi toplam elektrik abonesinin % 1,3’üdür. Tarımsal sulamada 

kullanılan elektrik Türkiye elektrik tüketiminin % 2,7’sidir. Ancak elektrik sektöründeki 

alacaklar sırasında ise birinci sıradadır. Elektrik borçlarından dolayı icralık olan ve sayaçları 

kapanan üreticiler sulama yapamaz durumdadır (2/1080 esas nolu Kanun Teklifi). 

1.2. Mali Sorunlar: Çözüm Yolundaki Açmaz ve Geleceğe Dair Öngörü 

Ülkemizde devlete yük getirdiği gerekçesiyle sulama tesisleri üreticilere devredilmekte; kamu 

tarafından yönetilen sulama şebekelerinde su ücretinin tahsilinde yaşanan sorunların, 

yönetimin birliklere devri sonrasında ortadan kalkacağı varsayılmaktadır. Nitekim 2011 

yılında çıkarılan 6172 sayılı kanun da -yukarıda bahsedilen birlik bütçesine ilişkin hükümleri 

göz önünde bulundurulduğunda- birliklerin işletim sorunlarının, üreticilerin mali katkısıyla 

çözüleceği beklentisini ortaya koymaktadır. Birliklerin en önemli gelir kaynağını da sulama 

ücretleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte ülkemizdeki sulama birliklerinin pek çoğunun 

ekonomik yetersizlikler sebebiyle kapandığı ya da kapanmak üzere olduğu TBMM Tarım 

Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu’nda ifade edilmektedir (tbmm.gov.tr, 2010).  

Türkiye’deki mevcut sulama birliklerinin on sekiz ay içinde durumlarını 6172 sayılı kanuna 

uygun hale getirmeleri, aksi halde tasfiye edilecekleri hükme bağlanmıştır. 6172 sayılı 

kanunla sulama birliklerinin amacına ulaşamayacağının ya da birlik meclisinin toplantı 

yapmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda da birlik Bakan onayı ile 

feshedilebilecektir. Birliğin kurulamaması veya feshedilmesi hallerinde, hizmetlerin 

aksamaması için, sulama faaliyetlerini DSİ kendi imkanları ile yapacak veya yıllara sari 

                                                 
45

 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı “Torba Yasa” olarak nitelendirilen kanun bunlardan 

biridir. 
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olarak hizmet alımı yoluyla yaptırabilecektir. 6172 sayılı kanuna uygun hareket edebilmek 

için sulama birlikleri sulama ücretlerini artırma yoluna gidecektir. Aksi halde bütçelerine 

ilişkin öngörülen düzenlemeleri yapmaları mümkün olmayacak, feshedilebilecekler, sulama 

hizmeti, “hizmet alımı” yoluyla yaptırılabilecektir. Her halükarda sonuçtan, mali olarak 

üretici olumsuz etkilenecek gibi görünmektedir.  

Ülkemiz tarımsal su yönetimini ilgilendirecek olan önemli bir mevzuat hazırlığı da Su 

Yasası’dır. Su Kullanıcı Örgütleri (sulama birlikleri ve Sulama kooperatifleri ) 1-2 Kasım 

2012 günlerinde Ankara Dedeman Otelinde düzenlenen Çalıştayda Su Yasası Tasarısı Taslağı 

konusunda çeşitli görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir. Yasa tasarısı taslağının su kullanıcı 

örgütlerini ve suyun % 75’inin kullanıldığı sulama sektörünü yeterince dikkate almadan 

hazırlandığı; “suyun tam maliyetinin karşılanması anlayışının, ülkemizin sosyo ekonomik 

gerçekleri ile uyumlu bir anlayış olmadığı ve özellikle bu ilkenin tarım kesiminde yaşama 

geçirilmesinin sosyo politik sıkıntıların doğmasına neden olacağı vurgulanmıştır 

(topraksuenerji.org, 2013). 

2013 yılı Ekim ayında Mardin’de I. Dünya Sulama Forumu gerçekleştirilecektir. Foruma 

ilişkin “Yeni Ürünler, Yaklaşımlar ve Yenilikler” başlıklı duyuruda kurumsal düzenlemelerde 

son yıllarda görülen en önemli değişikliklerden birinin, sulama birliklerinin kurulması yoluyla 

katılımcı sulama yönetimi hareketi olduğu ifade edilmiş, bu alanda özel sektörün rolüne 

ilişkin çeşitli temalara yer verilmiştir. Dünya su forumlarının ardından bir dizi su 

özelleştirmesi politikalarının gerçekleştiği düşünülürse, uluslararası su kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilecek bu organizasyonun sulama alanında da benzer gelişmelere yol açacağını 

söylemek yanlış olmayacaktır.   

2. NEVŞEHİR’DE TARIMSAL SU YÖNETİMİ VE SORUNLAR 

Nevşehir, İç Anadolu Bölgesinde 38 19′ ve 39 24′ enlemleri ile 34 15′ ve 35 15′ doğu 

boylamları arasında bulunmaktadır. Konum itibariyle Türkiye’nin tam ortasında bulunan, 

Erciyes ile Hasan dağı arasındaki volkanik bölge içinde yer alan Nevşehir, 5467 km² 

yüzölçümüyle ülke topraklarının binde 7’sini kaplamaktadır. İl, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, ve 

Niğde illeri ile çevrili olup merkez dahil 8 ilçe, 44 belediye ve 133 köyden oluşmaktadır. İlin 

nüfusu 284.025 kişi olup % 53’ü şehirde, % 47’si de köylerde yaşamaktadır.  

Bu bölümde Nevşehir’in tarımsal sulama konusundaki sorunları irdelenecektir. Bölgenin su 

kaynağı ve su potansiyeli açısından fakir olması; tek yerüstü kaynağının Kızılırmak olması ve 

sulamada yararlanılamayacak kadar derinden akması; depolama tesislerinde yeterli suyun 

toplanamaması ve sulama birliklerinin işleyemez hale gelmesi; artan sondaj ve bilinçsiz 

sulama teknikleriyle yeraltı suyu seviyesinde düşüşlerin yaşanması; üreticilerin elektrik borcu 

sorunu tarımsal sulama konusunda Nevşehir’e ilişkin ileri sürülebilecek önde gelen 

sorunlardır. 

2.1. Bölgenin Su Potansiyeli ve Su Kaynağı Açısından Fakir Olması 

Nevşehir Konya Kapalı ve Orta Kızılırmak Havzası’nda yer almaktadır. Bu havzaların 

özelliklerinin bilinmesi tarımsal sulama açısından önem taşımaktadır. Türkiye’de, su – 

kuraklık - tarımsal su kullanımı - iklim değişikliği gibi anahtar kelimeler üzerinden ilk akla 

gelen; sorunları genel kamuoyu tarafından bilinen bölge Konya Kapalı Havzası’dır 
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(suyonetimi.ormansu.gov.tr, 2012). Havza, Türkiye’nin toplam alanının % 7'sine denk gelen 

50,000 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Anadolu'nun ortasında yükselen eski bir 

nehir yatağının hava hareketlerine bağlı olarak oluşmuştur. Konya, Aksaray, Karaman, 

Isparta, Niğde, Ankara, Nevşehir, Antalya il merkezlerine bağlı merkezler dâhil 39 ilçeyi 

içine almaktadır (Yılmaz vd., 2008:187). Konya Havzası’nın büyük bir bölümünde yıllık 

yağış miktarı 320 mm civarında, bazı yerlerde ise 700 mm’ye kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla 

havzanın büyük bir bölümünde yarı kurak iklim hâkimdir ve düşen yağışların % 70’i bitki 

yetişme dönemi dışında gerçekleşmektedir. Tarımı yapılacak her bitki için sulama 

vazgeçilemez bir zorunluluk durumundadır ancak havzanın su kaynakları oldukça kısıtlıdır ve 

büyük bir kısmını yeraltı suları oluşturmaktadır. Havzada yaşamın devamlılığı, su 

kaynaklarının akılcı kullanımına bağlıdır (Topak vd., 2008: 67). 

Fırat’tan sonra Türkiye’nin ikinci büyük havzası olan Kızılırmak Havzası İç Anadolu 

Bölgesinin doğu bölümünde yer almakta, ülke topraklarının yaklaşık % 11’ini kaplamaktadır. 

Nevşehir’in % 88’i Kızılırmak Havzasına girmekte olup Kırşehir ve Kırıkkale illerinin 

bütünü, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kastamonu, Çankırı illerinin il merkezleri ve büyük bir kısmı; 

Niğde, Ankara, Çorum, Sinop, Aksaray ve Samsun illerinin önemli kısımları havza içinde 

kalmaktadır (TÜBİTAK, 2013: 117). Havzayı tehdit eden en önemli unsurlardan biri tarımsal 

faaliyete dayalı kirlilik potansiyelidir. Tarım arazilerinde bilinçsiz olarak kullanılan tarım 

ilaçları ve gübrelerin yağmur ile yüzeysel sulara ve yeraltı suyuna taşınması su kalitesi 

bozulmalarındaki olası etkenlerdir (TÜBİTAK, 2013: 411). Nevşehir’in içinde yer aldığı 

TR71 Bölgesine düşen ortalama yağış miktarı 365 mm/yıldır. Bölge su potansiyeli açısından 

zengin değildir. İlin yağış miktarı ise 416 mm/yıldır. Nevşehir ilinin toplam su potansiyeli 

2700 hm3/yıl olup bu potansiyelin 133 hm3/yıllık kısmı yeraltı suyu kaynağıdır.  

Tablo 1. Nevşehir İli Su Kaynakları 

Yıllık Ortalama 

Yağış (mm/yıl) 

Toplam Su Potansiyeli  

(hm3/yıl) 

Yüzeysel Su  

(hm3/yıl) 

Yeraltı Suyu  

(hm3/yıl) 

416 2700 2567 133 

Kaynak: TÜBİTAK, 

http://kayseri.ormansu.gov.tr/Kayseri/Files/havza/kizilirmak/Kızılırmak%20%20Revize_Niha

i%20Rapor.pdf, erişim tarihi: Şubat 2013: 197. 

Yeraltı suyu rezervinin ise 31 hm3’ü belediyeler tarafından, kalanı ise diğer yerleşimler için 

yani yer altı suyunun 34 hm3’ü içme ve kullanma suyu için tahsis edilmiştir. Sulama amaçlı 

tahsis edilen su miktarı ise 55 hm3’tür. 

Tablo 2. Nevşehir İli Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Kullanım Durumu (hm3/yıl) 

İÇME SUYU SULAMA 

Belediye Diğer Kooperatif Özel 

31 3 17 38 

Kaynak:TÜBİTAK,http://kayseri.ormansu.gov.tr/Kayseri/Files/havza/kizilirmak/Kızılırmak%20%20Revize_Ni

hai%20Rapor.pdf, erişim tarihi: Şubat 2013: 197. 



 107 

Nevşehir’in tarım alanı 334.413 hektar olup tarım alanının toplam arazi içindeki payı % 

62,1’dir. Nevşehir, Niğde ile birlikte Türkiye patates üretiminin 1/4’ünü karşılamaktadır. İlin 

2011 yılı patates üretimi ortalama 380.086 ton, patates dikili arazi yüzölçümü 93.391 dekardır 

(81 İl Durum Raporu, 2012: 342). Buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, kabak, üzüm ise 

yetiştirilen diğer tarım ürünleridir.  

Tablo3. Nevşehir İlinde Arazinin Kullanım Biçimlerine Göre Dağılımı 

Tarım Alanı (ha) 334.413 

Tarım Alanının Toplam Arazi İçindeki Payı (%) 62,1 

Çayır Mera (ha) 105.100 

Çayır Mera Alanlarının Toplam Arazi İçindeki 

Payı (%) 

19,5 

Orman ve Fundalık (ha) 26.140 

Orman ve Fundalık Alanın Toplam Arazi İçindeki 

Payı (%) 

4,9 

Diğer Araziler (ha) 72.977 

Diğer Arazilerin Toplam Arazi İçindeki Payı (%) 13,5 

Kaynak: TR71 Bölge Planı 2010-2013: 28. 

TR71 Bölgesinde sulanan alanın sulanabilir alana oranı % 25.97’dir. Bölgede tarım ve 

hayvancılığı tehdit eden en önemli sorun sulanabilir alanların kısıtlı oluşudur. Sulanabilir 

alanın büyük bir bölümü olan 948.119 hektarı yani % 74,03 sulanmamaktadır. Nevşehir ilinde 

sulanabilir arazi miktarı ise 150.000 olup 50.000 hektarlık alan sulamaya açılmayı 

beklemektedir. Sulanan alanın yaklaşık % 80’i ise halk sulamasıdır (TR71 Bölge Planı 2010-

2013: 29). 

Tablo 4. Nevşehir İli Tarım Arazilerinin Sulanabilirlik Durumu 

Sulanabilir Arazi (ha) 150.000 

Devlet Sulaması (ha) 

 

KGHM (mülga): 

14.359 

DSİ: 8074 

Halk Sulaması (ha) 77.569 

Toplam Sulanan Arazi (ha) 100.002 

Sulanan Alan/Sulanabilir Alan 

(%) 

66,67 

Kaynak: TR71 Bölge Planı 2010-2013: 30. 
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2.2. İlin En Önemli ve Tek Yerüstü Kaynağının Kızılırmak Olması ve Sulamadan 

Yararlanılamayacak Kadar Derinden Akması 

Nevşehir ili toprak ve jeolojik bünyenin gereği akarsu bakımından fakirdir ve ilin en önemli 

ve tek akarsuyu Sivas ilinden doğup Karadeniz’e (Bafra) dökülen Kızılırmak’tır. Kızılırmak, 

Nevşehir volkanik kütlesi önünden kuzeybatıya doğru yön değiştirerek, iki tarafta yükselen 

birisi volkanik, diğeri strüktüral yaylalar arasında serilen geniş ve çıplak bir vadi içerisinde 

akan tek akarsudur. Arazi yapısı bakımından bu yörede çok su kaybetmekte, buna karşılık 

kendisinin akışı üzerinde etki yapabilecek güçte beslenecek kol almamaktadır. Kızılırmak 

sulamada yararlanılamayacak kadar da derinden akmaktadır (İl Çevre Durum Raporu, 2012). 

2.3.Depolama Tesislerinde Yeterli Suyun Toplanamaması ve Sulama Birliklerinin 

İşleyemez Hale Gelmesi 

Damsa, Tatlarin ve Ayhanlar Barajı ve Sulaması Nevşehir’in büyük su işlerinden olup 2484 

hektar alanın sulanmasını sağlamaktadırlar. Kumtepe, Sarıhıdır, Yalıntaş, Özkonak, Kozaklı 

sulamaları ile 2363 hektar alan sulanmaktadır. Toplam yeraltı kuyusu sayısı 63 olup 2765 

hektar alanda pompajlı sulama yapılmaktadır. 

Tablo 5. Nevşehir İşletmedeki Sulama Tesisleri 

Tesisin Adı İşletmeye  

Girdiği 

Yıl 

Cazibe 

Sulama 

( ha ) 

Pompajlı 

Sulama ( ha ) 

Toplam Sulama 

Alanı ( ha ) 

Brüt  Net Brüt  Net Brüt  Net 

A-Büyük Su İşleri  2936 2484 - - 2936 2484 

Damsa Barajı ve 

Sulaması 

1958 709 600 - - 709 600 

Tatlarin Barajı ve 

Sulaması 

1967 454 384 -  - 454 384 

Ayhanlar Barajı ve 

Sulaması 

Deneme 1773 1500  - - 1773 1500  

B-Küçük Su İşleri  2062 1763 950 827 2771 2363 

Kumtepe Göleti 

Sulaması 

1990 565 478 - - 565 478 

Sarıhıdır Pompaj 

Sulaması 

1987 - - 709 600 709 600 

Yalıntaş Göleti 

Sulaması 

1997 1297 1097 - - 1297 1097 

Özkonak Göleti 

Sulaması 

2008 200 188 - - 200 188 

Kozaklı (Taşlıhöyük) 2010 - - 241 227 241 227 
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Sulaması 

A + B TOPLAMI  4998 4247 950 827 5707 4847 

C-Yeraltı Suyu 

Sulamaları 

Adet       

Toplam Kuyu Adedi 63 - - 3072 2765 3072 2765 

İL SULAMALAR 

TOPLAMI 

 4998 4247 4022 3592 8779 7612 

Kaynak: http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi12/nevsehir.htm, erişim tarihi: Ocak 2013. 

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; bölgedeki temel sıkıntı depolama 

tesislerinde yeterli suyun depolanamamasıdır. 2000 yılından sonra yaşanan kuraklık ve buna 

bağlı olarak su yetersizliği Yalıntaş Sulama Birliği’nin fesh olmasına neden olmuştur.  

Tablo 6. Nevşehir Sulama Birlikleri 

 SARIYAZI 

SULAMA 

BİRLİĞİ 

TUZLA  

SULAMA 

BİRLİĞİ 

AYHANLAR  

SULAMA 

BİRLİĞİ 

DEVİR TARİHİ 14.08.2003 - - 

ÜYE SAYISI 15 18 18 

MERKEZİ Sarıhıdır Köyü Yalıntaş Köyü Avanos 

KURULUŞ TARİHİ 2003 2012 2012 

2012 YILI BÜTÇESİ 145.000 - - 

SU KAYNAĞI Kızılırmak Yalıntaş Göleti Ayhanlar Barajı 

SULANAN NET ALAN (da) 6000 1097 1500 

2012 YILI SULANAN 

ALAN (da) 

2610 - - 

2012 YILI TAHAKKUK 

(TL) 

190.000 - - 

PERSONEL SAYISI 2 - - 

Kaynak: DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nden elde edilmiştir.  

 

2.4.Artan Sondaj, Aşırı Çekim ve Bilinçsiz Sulama Teknikleriyle Yeraltı Suyu 

Seviyesinde Düşüşlerin Yaşanması -Enerji Maliyetinin Artması 

Kızılırmak Havzası’nda sulu tarım yapılan yerlerde bilinçsiz su kullanımı hem toprak 

tuzlulaşmasına hem de su kaynaklarının verimli kullanılamamasına neden olmaktadır 

(TÜBİTAK, 2013: 411). Artan sondajlar, aşırı çekim, bilinçsiz sulama teknikleri ve düşük 
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olan yağış miktarlarının son 15-16 yılda iyice azalması sebebiyle Konya Kapalı 

Havzası’ndaki yeraltı su seviyesinde, 1980 yılından bu yana 27 metre düşüş gözlemlenmiştir. 

Bu düşüş yeryüzünde ani çökmelere neden olmasının yanı sıra havza içerisinde su 

kaynaklarının hızla tükendiğine işaret etmekte ve acilen önlemler alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır (TR71 Bölge Planı 2010-2013: 140). 

Aşırı çekimler nedeniyle hidrolik kuraklığın söz konusu olduğu (Topak vd., 2008: 70) 

bölgede yeraltı suları bazı yerlerde 100-150 metre derinliklerden çıkarılmaktadır. Söz konusu 

derinliklerden su çekilmesi ağırlıklı olarak elektrikli pompalarla gerçekleştirilmekte olup bu 

durum çiftçilerin yüksek elektrik maliyetlerine katlanması anlamına gelmekte ve birim 

maliyetleri artırmaktadır. Artan birim maliyetler ile bölgedeki tarımsal üretimdeki rekabetçilik 

zedelenmekte ve bu durum da tarımın cazibesini kaybetme riskini doğurmaktadır (MEDAŞ, 

2011: 14). 

Nevşehir’in içinde yer aldığı TR71 Bölgesinde sulanan alanın % 93’ü yüzeysel sulama 

yöntemleriyle (karık tava ve salma), % 6’sında yağmurlama yöntemi, % 1’inde ise damla 

sulama yöntemi uygulanmaktadır (TR71 Bölge Planı 2010-2013: 29). Açık sistem kanal 

yapısı bakımsız kanallar su kayıplarına neden olmaktadır. Su kaynaklarının son derece sınırlı 

olduğu bölgede tasarruflu tarımsal su sağlanması ve su tasarrufuna ilişkin modern yöntem ve 

tekniklerin benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Su kaynaklarının verimli kullanılması 

için damla sulama sistemine geçilmesi zorunlu görünmektedir. 

Önder’in (2006) yapmış olduğu araştırmaya göre patatesin yaygın biçimde tarımının yapıldıgı 

Niğde-Nevsehir yöresinde karsılasılan en belirgin sorun aşırı su ve gübre kullanımıdır. 

Bölgede patates bitkisi yetistiricileri dekara 60-90 kg azot uygulamakta ve toplam 17-18 kez 

sulama yapmaktadır. Halitligil ve ark. (2001), Niğde-Nevsehir yöresinde patates bitkisi 

üzerine yapmış oldukları çalısmada damla sulama-fertigasyon sistemi uygulandıgı takdirde, 

suyun daha randımanlı kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Niğde-Nevşehir yöresinde 

bulunan hafif bünyeli, geçirgenlikleri fazla ve su tutma kapasiteleri düşük topraklarında, çiftçi 

patates yetiştirirken sulama metodu olarak yağmurlamayı kullanmakta ve azotlu gübreyi 

yüksek dozlarda (yaklaşık 90 kg N/da), ya toprağa serpmekte veya sulama havuzlarında 

eritildikten sonra yağmurlama sistemiyle vermektedir. Yapılan çalışmalar, yüksek dozlarda 

azotlu gübre ve fazla miktarlarda su tatbik edildiğinde, patates bitkisinin azot ve su kullanma 

randımanlarının düştüğünü ve azotun 200 cm toprak derinliğinin altına yıkanarak taban 

sularını nitrat bakımından kirlettiğini; damla sulama sistemi uygulandığı taktirde suyun % 

50’lik bir tasarrufla daha randımanlı kullanılabileceğini; bu sistemle  azotun, toprağın daha alt 

katmanlara yıkanmasının da önlendiği açık bir şekilde saptanmıştır.  

2.5.Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Borcu Sorunu 

Ülkemizde elektrik dağıtım şirketlerinin toplam tarımsal sulama abone sayısı 458.258’dir. 

Tarımsal sulama abonelerinin illere göre dağılımında birinci sırayı 66.248 abone sayısı ile 

Antalya almaktadır. Nevşehir abone sayısı 4601’dir (7/5405 esas nolu yazılı soru önergesi). 

Ülkemizde olduğu gibi Nevşehir’de de üreticilerin en önemli sorunlarından biri, tarımsal 

sulamada kullandıkları elektriğe ilişkin borçlarını ödeyememeleridir. TBMM 28.11.2011 tarih 
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ve 7/2332 esas nolu yazılı soru önergesinde
46

; hububat ve pancar üretiminin ağırlıklı olduğu 

Konya, Aksaray, Karaman, Niğde illeri başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nin büyük 

bölümünde tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik harcamalarının çiftçinin belini büktüğü; 

susuz ziraatin hâkim olduğu İç Anadolu Bölgesinde hububat ekimiyle geçimini sağlayan 

çiftçinin elektrik giderlerini karşılayamaz halde olduğu; 6111 sayılı Torba Yasa ile çiftçi için 

yapılandırma yolunun açıldığı, ancak çiftçinin büyük bölümünün gübre, mazot, tohumluk gibi 

maliyetlerdeki olağanüstü artışlar nedeniyle elektrik borcunu ödeyemediği dile getirilmiştir. 

Tarımsal sulama sorunları konusunda Nevşehir’le ilgili basında yer bulan haberlerin de en çok 

enerji borcu konusunda yoğunlaştığı görülmüştür.  

 

Tablo 7. Nevşehir’in Tarımsal Sulama Sorunlarına İlişkin Basında Yer Alan Haberler 

Nevşehir: Medaş Tarımsal Sulama Yapan Üreticileri Uyardı (www.haberler.com, 14 

Aralık 2006) Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Medaş) Tarımsal Sulamadan 

Kaynaklanan 230 Milyon YTL Borcu Bulunan Patates Üreticilerinin Borçlarını Ödemeleri 

Konusunda Uyardı. Medaş Üreticilere Gönderdiği Mektupta, Borçların Taksitlendirilmediği 

Takdirde Üreticilere 2007 Yılında Enerji Vermeyeceğini Açıkladı. 

Tarımsal Sulama Abonelerinin Sorunları Nevşehir’de Tartışıldı (www.haberciniz.biz, 03 

Nisan 2010) 

MEDAŞ Tarımsal Sulama Aboneleri Sorunlarını Nevşehir’de Tartışacak 

(www.haber50.com, 02 Nisan 2010) 

Nevşehirli Patates Üreticisinin 400 Milyon TL Elektrik Borcu Var 

(www.avanosgazetesi.com, 30 Kasım 2010) 

Elektrik Çiftçileri Çarptı (www.konyasulama.com/tr/haber8.html, 1 Nisan 2010) 

Çiftçiye Haciz ve Fatura Şoku (www.derinkuyuhaber.com, 17 Temmuz 2010) Nevşehir 

Milletvekili Mahmut Dede’nin Mayıs 2010 tarihinde Nevşehir’in Derinkuyu İlçesi’ne 

gerçekleştirdiği ziyaretlerinde bölge çiftçisinin tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik 

borçlarının çözümüne yönelik müjdeli haberleriyle sevinen çiftçi MEDAŞ’ın haciz ve 15 

günlük fatura şokuna uğradı.    

Tarımsal Sulamada 345 Milyon TL Elektrik Borcu Yapılandırıldı 

(www.gulsehirmedya.com, 25 Ağustos 2011) 

Patates Üreticileri Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik İçin İndirim İstiyor 

(www.haberler.com, 22 Şubat 2012)  

Derinkuyu Çiftçisinin Elektrik Trafoları Toplanıyor (http://yurthaber.mynet.com, 11 

Mayıs 2012) 

Tarlada Eylem (www.cumhuriyet.com.tr, 16 Temmuz 2012) 

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde, patates üreticileri elektrik borçlarından dolayı gelen 

                                                 
46

 Tarımsal sulama ve enerji borcu konusundaki diğer önergeler için bkz: 2001 tarihli 7/3322-8485 esas nolu 

yazılı soru önergesi, 2008 tarihli 7/4911 esas nolu yazılı soru önergesi. 
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hacizler nedeniyle sulayamadıkları patateslerinin tarlada yanmasına tepki gösterdi. 

Derinkuyu’daki Patates Üreticilerinin Elektrik Sorunu (www.haberler.com, 18 Ağustos 

2012) 

Derinkuyu’daki İcralık Trafolar Sökülüyor (www.fibhaber.com, 31 Ağustos 2012) 

Nevşehir’de Patates Üreticileri Çözüm İçin Eylem İstedi (www.fibhaber.com, 10 Aralık 

2012) 

MEDAŞ Çiftçilerle Biraraya Geldi (www.haber3.com, 22 Ocak 2012) 

Nevşehir Milletvekilleri Patates Üreticilerini Dinledi (www.nevsehirden.com, 9 Ağustos 

2012) Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen Patates çiftçisinin en önemli sorununun tarımsal 

sulamada kullanılan elektriklerin kesilmesi olduğunu belirterek buna bir an önce bir çözüm 

bulunması gerektiğin söyleyerek çiftçilerin sorunlarını aktardı. 

 

 

Araştırma çerçevesinde Nevşehir Sulama Birliklerinden en büyüğü olan Sarıhıdır Sulama 

Birliği’nin Başkanı ile görüşme yapılmıştır. Tarımsal sulama konusunda en önemli sorunun 

üreticinin elektrik borcunu ödeyememesi ve birliğin kısıtlı bütçe sorunu olduğu; faturaların 

aylık değil hasat zamanı sonrasında kesilmesinin çiftçinin en önemli şikâyet ve talepleri 

arasında yer aldığı öğrenilmiştir. Basın taraması sonucunda saptanan, üreticilerin elektrik 

borcu konusuna ilişkin talepleri ise maddeler halinde şöyle özetlenebilir: 

 Tarımsal sulama abonelerine elektriğin indirimli olarak verilmesi, 

 Fatura ödeme dönemlerinin ürün hasat dönemlerine göre ayarlanması, 

 Elektrikte yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, 

 Tarım Bakanlığı’nın üreticilere doğrudan gelir desteği ödemesi yaparak elektrik 

ücretlerinin süspanse edilmesi, 

 Üretim potansiyelinin ihracata yönelik olarak değerlendirilmesi, ürünlerin 

pazarlanması, 

 İcralık konumda olan üreticilerin MEDAŞ tarafından sökülen trafolarının iadesi. 

Konya, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Nevşehir illerini kapsayan hizmet bölgesindeki 

sulu tarıma ilişkin sorunların değerlendirildiği MEDAŞ raporunda (2011, s.19-20); üreticilerin 

dile getirildiği bu sorun; "enerji" sorunu değil, bir "tarım" sorunu olarak görülmektedir. 

Raporda su tahsislerinin arazi miktarına göre verilmesi, tahsis edilen suyun kullanımında 

sayaç kullanılması, tahsis edilen miktardan fazla su kullanımlarında cezai müeyyidelerin 

bulunması gerektiği belirtilmektedir. Ölçülemeyen şeyin yönetilemeyeceği ifade edilerek 

kuyularda su sayacı bulunması ve kontörlü (ön ödemeli ya da ön yüklemeli) bir su kullanımı 

mekanizmasına geçilmesi önerilmektedir.  
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SONUÇ 

Su kaynak ve potansiyelindeki yetersizlik, yer altı suyu seviyesinde düşüşlerin yaşanması, 

yanlış su kullanımı, sulama işletmelerinin bütçe yetersizliği, üreticilerin enerji borcu sorunu 

olarak sıralanabilecek Nevşehir sulama sorunlarını Türkiye’nin tarımsal su yönetimi sorunları 

içinde görmek ve birlikte değerlendirmek önem taşımaktadır. Sorunları salt yerelden ve tek 

başına değerlendirmenin ve tek tek sorunlar üzerinden çözüm önerisi sunmanın yetersiz 

kalacağı düşünülmektedir.  

Sorunların hepsi bir arada değerlendirildiğinde ise mevcut sulama sistem ve yönetiminde 

çözümsüzlük üzerine bir kısır döngünün yaşandığı ortaya çıkmaktadır. 6172 sayılı Sulama 

Birlikleri Kanunu’nda sulama ücreti ve bakım onarım hizmetleri konusunda asgari ücretin 

belirlenmesi gibi bütçeyi denetim altına alan hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler ise, 

birliklerin en önemli gelir kaynağı olan, üreticilerden toplanan ve bütçeyi oluşturan sulama 

ücretleri bağlamında değerlendirilmelidir. Sulama işletmelerinin (kooperatif-birlik) 

kendilerini sürdürebilmeleri, ayakta kalabilmeleri; tarımsal sulamada kullandıkları elektrik 

borcunu ödeyemeyen üreticiler eliyle gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Üreticiler elektrik 

borçlarını ödeyememekte, çözüm için ise hizmetin özelleştirilmesi, kuyulara sayaç takılması 

önerilmekte -bu kapsamda yasal değişiklikler yapılmakta ancak zaten ödenemez durumda 

olan borç katmerli bir sorun olarak yeniden ortaya çıkmaktadır. Dönem dönem yasal 

düzenlemelerle üreticilerin sulamaya ilişkin enerji borçları yapılandırılmakta ancak bir süre 

sonra yine aynı sorun gün yüzüne çıkmaktadır. Günübirlik siyasi çözümlere değil kalıcı 

çözümlere gereksinim vardır.  Sorunları ötelemek, bastırmak, görmezden gelmek yerine su 

yönetimi kurumlarını bütçe, alt yapı, teknik donanım ve personel açısından güçlendirmek ve 

aralarında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak çözüm yolu olarak görünmektedir.  

Su zengini olmayan bir ülke ve mevcut su kaynaklarımızın yaklaşık %70’ini tarımsal sulama 

için kullanıyor olduğumuz göz önünde bulundurulduğunda; tarımsal sulama konusundaki 

yönetsel, çevresel, ekonomik sorunlarımız değerlendirildiğinde yerelde hizmet gören su 

işletmelerinin tek başlarına bu sorunlarla baş edebileceğini düşünmek güçtür. Devlet 

desteğine, güçlü kamusal kurumsal yapılanmalara ihtiyaç bulunmakla birlikte, sorunun 

çözümünü sadece devletten beklememek; devlet ve üretici işbirliğiyle çözmek gerekmektedir. 

Üreticinin tarımsal sulama konusunda eğitilmesi, sulama yönetimine sadece maddi değil, 

gerçek ve demokratik anlamda katılımlarının sağlanması ve mali açıdan da güçlendirilmeleri 

elzem görünmektedir.  Sulama; kırsal alandaki ilişkilerin temeli, tarımsal verimliliği ve 

istihdamı arttıran ve gıda gereksinimi için temel bir girdi ve kalkınmanın finansmanıdır. 

Üreticinin tarımdan vazgeçmesi demek işsizlik, göç ve sonucunda da diğer sosyo ekonomik 

sorunlar anlamına gelmektedir.  
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Küresel İklim Değişikliği ile Birlikte Nevşehir Tarımında Su ve 

Suyun Önemi 

 

Mustafa EKİZ 

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı 

 

 

 

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya 

yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse 

dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor.  

Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve 

metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. Bu da 

yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. 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 

gösterdi.  

Bu sıcaklık artışı yani küresel ısınma nelere yol açıyor, hayatımızı nasıl etkiliyor? 

Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek 

zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde 

hissediliyor.  

Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak 

kayıpları artıyor. Örneğin 1960’ların sonlarından bu yana Kuzey Yarı küre’ de kar örtüsünde 

yüzde 10’luk bir azalma oldu. 20’inci yüzyıl boyunca deniz seviyelerinde de 10-25 cm 

arasında bir artış olduğu saptandı.  

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınların 

şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili 

oluyor.  

Kışın sıcaklıklar artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanların göç 

dönemleri değişiyor. Yani iklimler değişiyor.  

İşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen yok 

oluyor.  

Küresel Isınmanın Nevşehir Bölgesinde Neden Olduğu İklimsel Değişiklikler  

Nevşehir bölgesi iklimsel yağış, sıcaklık ve kar örtüsü verilerine baktığımızda aşağıdaki 

tablolarda da göreceğimiz gibi on yıllık iklimsel verileri inceledik. Kar yağışında belirli bir 

düzensizlik yağış miktarında periyodik olarak azalma ve sıcaklık miktarında ise aynı oranda 

bir artış gözlenmiştir.  
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 Nevşehir ili yıllık yağış miktarlarını incelediğimizde 1980 ile 1999 yılları arasında periyodik 

bir gidişat görünmekte iken 2000 ile 2007 yılları arasında yıllık yağış miktarların dalgalanma 

daha düşük seviyede kalmış ve yıllık yağış toplamlarında ise önemli bir düşüş 

gözlemlenmiştir. Bu yağış miktarlarının düşme sebeplerinden temel neden küresel ısınmadır.  

Küresel ısınma ile birlikte sıcaklık miktarında belirli bir oranda artış gözlenmekte iken toplam 

yağış miktarlarında ise dalgalanmalar azalmalar göze çarpmaktadır. Nevşehir bölgesinde de 

tüm dünyada olduğu gibi kış ve yaz mevsimleri tam kendini göstermemektedir. Sonbahar ve 

ilkbahar mevsimleri ise daha kısa sürmektedir.  
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(1997-2007) yıllık yağış toplamlarını yıl yıl incelediğimizde; 

 

Uzun yıllar (1971-2000) Yıllık yağış Toplamı: 426, 5 mm.  

1997 yılının yıllık toplam yağışı: 434, 8 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı )dir.  
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1997 yılında uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

1998 yılının yıllık toplam yağışı: 555, 5 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

1998 yılında uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde yağış düşmüş ve Nemlice olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

1999 yılının yıllık toplam yağışı: 303, 8 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

1999 yılında uzun yıllar ortalamasının altında yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

2000 yılının yıllık toplam yağışı: 442, 9 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

2000 yılında uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

2001 yılının yıllık toplam yağışı: 293, 8 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

2001 yılında uzun yıllar ortalamasının altında yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

2002 yılının yıllık toplam yağışı: 329, 1 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

2002 yılında uzun yıllar ortalamasının altında yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

2003 yılının yıllık toplam yağışı: 372, 9 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

2003 yılında uzun yıllar ortalamasının altında yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

2004 yılının yıllık toplam yağışı: 350, 3 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

2004 yılında uzun yıllar ortalamasının altında yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

2005 yılının yıllık toplam yağışı: 326, 9 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

2005 yılında uzun yıllar ortalamasının altında yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

2006 yılının yıllık toplam yağışı: 310, 3 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

2006 yılında uzun yıllar ortalamasının altında yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  

2007 yılının yıllık toplam yağışı: 483, 1 mm. ( metrekareye düşen kğ. yağış miktarı ) ‘dir.  

2007 yılında uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış düşmüş ve Yarı Kurak olarak 

adlandırabileceğimiz bir kuraklık sınıflandırmasında bu yıl geçmiştir.  
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NEVŞEHİR 1997-2007 YILI YAĞIŞ TOPLAMLARI
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Nevşehir Bölgesinde Tarım ve Basınçlı Sulama Sistemine Neden Geçilmeli Çözüm 

Önerileri 
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Nevşehir ilinde ekilebilir alan toplam arazinin %62’lik bir kısmına sahiptir. Bu alanın 

%85’inde kuru tarım %15’inde sulu tarım yapılmaktadır. Tarımsal üretim bakımından tahıllar 

2 140 305 da, baklagiller 60 085 da, endüstri bitkileri 114 645 da, yem bitkileri 77 718 da 

toplam alanı kapsamaktadır.  

Tarım daha çok kuru olarak yapılmakta ve bir yıl ekim bir yıl nadas modeli uygulanmaktadır. 

Çiftçilerimizi nadasa bırakmaya iten en büyük sebeplerden biri yeterli olmayan yıllık yağış 

miktarıdır. Küresel ısınmanın sebebi ile bu yağış miktarı yıldan yıla azalmakta bir önlem 

alınmazsa çölleşme sonucu kaçınılmaksızın yaşanmak zorunda kalacaktır.  

Nevşehir tarımında üretim çeşitliliğinin ve üretim alanın artırılması mevcut su kaynaklarının 

tarımda kullanılabilir hale getirilmesi sonucu daha hızlı ve tarımda üretimi daha kaliteli ve 

verimli hale getirecektir.  

Mevcut sulu tarım alanları çiftçilerimizin kendi imkânları doğrultusunda yaptıkları sondaj 

kuyuları ile yeraltı suyunun tarımda kullanılması sonucu oluşmuş sulama sistemleridir.  

Sondaj kuyularından yer altı suyu elektrik enerjisi kullanarak ya da mazotlu motorlar 

kullanılarak çıkartılarak tarımda kullanılmaktadır.  

Bu durum üretimde girdileri artırarak çiftçimize büyük bir külfet oluşturmakla birlikte zaten 

ülkemizde bir tarım politikası olmaması sonucu yetiştirdiği üründe beklediği fiyatı da 

bulamayan çiftçimiz büyük bir zararla karşı karşıya kalmaktadır ve haksız rekabet karşısında 

duramamaktadır.  

Bu sistemleri kurmak hem çiftçi başına büyük bir maliyet yükü getirmekte hem de zaten 

üretimde karşılığını alamayan çiftçilerimizi imkânsızlıklar içine sürüklemektedir. İlimizde 

çoğunlukla yağmurlama ve salma sulama sistemleri kullanılmaktadır. Bu sulama 

sistemlerinde su hem daha fazla kullanılmakta hem de büyük bir kısmı israf edilmektedir. 

Çünkü toprak ihtiyacı kadar suyu bünyesine almaktadır daha fazlası su buharı şeklinde 

topraktan uzaklaşmaktadır.  

Şuanda gündemde olan T. C. Orman ve Su bakanlığının yürüttüğü yer altı sularının korunması 

için sondaj kuyularına sayaç takılması ile ilgili çalışmada tarım arazilerinin parçalı olması ve 

üretimin bu parçalı alanların kiralama yöntemi ile yapılması sayaç takılması sonucu sözlü 

olarak kiralanan alanların susuz kalmasına neden olacaktır.  
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Bu nedenle Nevşehir bölgesinde yapımı tamamlanmış ve yapımı devam eden baraj ve 

göletlerin basınçlı sulama sistemleri oluşturarak toplu bir şekilde bölgesel bazda sulu tarıma 

geçilmesi gerekmektedir.  

Bölgemizde basınçlı sulama sistemlerine geçilmiş olsa su direk olarak bitkinin ihtiyacı 

kadarıyla bitki kök bölgesine aktarımı sağlanmış olacak su israfı önlenerek az bir maliyetle 

birim alandan elde edilen verimde artırılmış olacaktır. Yeni teknolojilere geçiş daha kolay 

sağlanacaktır. Çiftçimiz hem su bedeli hem de suyu elde etme bedeli ödemek zorunda 

kalmayacaktır.  

DSİ diğer bölgelerde yaptığı gibi Nevşehir bölgesinde de sulama sistemlerini kurmalı, 

Nevşehir çiftçisine de bu imkânı sağlamalıdır.  

Bölgemizde yer altı sularının kullanımını kontrol altına almaya çalışmak yerine yer üstü 

sularının belirli düzeyde ve israf etmeden kullanımını sağlamak ülke için bölge için daha fazla 

yarar sağlayacaktır. Yer üstü sularının basınçlı sulama sistemleri ile gerektiği kadar kullanımı 

ve kullanmak için çiftçiye sunulması kişisel bazda hem daha az maliyet getirmekte hem de 

yer altı sularının bilinçsiz ve aşırı kullanımının kökten önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır. 

Bu şekilde bölgesel bazda yapılacak olan basınçlı sulama sistemleri hem bölgesel kalkınmayı 

hızlı ve net bir şekilde sağlarken zaten hızla azalan suyun israfını önlemiş olacak hem de 

çiftçimizin gücüne güç katacaktır.  

Kalkınma hızlı ve net adımlarla ilerleyecektir. Çiftçilerimize sulama konusunda 

bilinçlendirmeler yapılarak en az maliyetle en yüksek verim elde edilmiş olacaktır.  

 

Nevşehir Bölgesinde Yapılmış ve Yapımı Devam Eden Gölet ve Barajlar 

Ayhanlar Barajı 

 
 

 Barajın Yeri Nevşehir - Avanos 

 Akarsuyu  Kızılöz Deresi 

 Amacı  Sulama 

 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1996 - 2003  

 Gövde dolgu tipi Homojen Toprak Dolgu 

 Gövde hacmi  1, 2 hm
3
  

 Yükseklik (talvegden) 35, 36 m  

 Normal su kotunda göl 

hacmi 

21, 87 hm
3
  

 Normal su kotunda göl 

alanı 

 2, 76 km
2
  

 Sulama alanı  1773 ha  

 Güç  - MW  

 Yıllık Üretim - GWh  
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Damsa Barajı 

 
 

 Barajın Yeri  Nevşehir - Ürgüp  

 Akarsuyu  Damsa Çayı 

 Amacı  Sulama + Taşkın 

 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1965 - 1971  

 Gövde dolgu tipi Zonlu Toprak Dolgu 

 Gövde hacmi  0, 497 hm
3
  

 Yükseklik (talvegden)  34, 5 m  

 Normal su kotunda göl 

hacmi 

7, 017 hm
3
  

 Normal su kotunda göl 

alanı 

0, 837 km
2
  

 Sulama alanı  709 ha  

 Güç  - MW  

 Yıllık Üretim  - GWh  

 Tatlarin Barajı 

 
 

 Barajın Yeri Nevşehir - Acıgöl 

 Akarsuyu  Acısu Deresi 

 Amacı  Sulama + Taşkın 

 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1964 - 1967  

 Gövde dolgu tipi  Zonlu Toprak Dolgu 

 Gövde hacmi  0, 2 hm
3
  

 Yükseklik (talvegden) 34 m  

 Normal su kotunda göl 

hacmi 

2, 208 hm
3
  

 Normal su kotunda göl 

alanı 

 0, 203 km
2
  

 Sulama alanı  454 ha  

 Güç  - MW  

 Yıllık Üretim  - GWh  
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Doyduk Barajı 

 
 

 Barajın Yeri Nevşehir - Kozaklı 

 Akarsuyu Kalaycık Deresi 

 Amacı  Sulama  

 İnşaatın(başlama-bitiş) yılı 1997 -  

 Gövde dolgu tipi  Kaya Dolgu 

 Gövde hacmi  3, 4 hm
3
  

 Yükseklik(talvegden)  41 m  

 Normal su kotunda göl 

hacmi 

 68, 113 hm
3
  

 Normal su kotunda göl 

alanı 

 5, 4 km
2
  

 Sulama alanı  3245 ha  

 Güç  - MW  

 Yıllık Üretim  - GWh  

 

 

Kumtepe Göleti 

 
 

 Göletin Yeri  Nevşehir - Hacıbektaş 

 Akarsuyu  

 Amacı  Sulama 

 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1980 - 1990 

 Gövde dolgu tipi  Homojen Toprak Dolgu 

 Depolama hacmi  1, 456 hm
3
  

 Aktif Hacim  1, 386 hm
3
  

 Ölü Hacim   0, 07 hm
3
  

 Yükseklik (talvegden)   22 m  

 Yükseklik (temelden)  - m  

 Sulama Alanı  565 ha  

 Proje rantabilitesi  1, 86 
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Yalıntaş Göleti 

 
 

 Göletin Yeri  Nevşehir - Gürşehir 

 Akarsuyu Alaçoraközü deresi 

 Amacı  Sulama 

 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1989 - 1997 

 Gövde dolgu tipi  Homojen Toprak Dolgu 

 Depolama hacmi  10, 161 hm3  

 Aktif Hacim  10, 544 hm3  

 Ölü Hacim   0, 617 hm3  

 Yükseklik (talvegden)   14, 5 m  

 Yükseklik (temelden)  23, 5 m  

 Sulama Alanı  1166 ha  

 Proje rantabilitesi  3, 70 

Taşlıhöyük Göleti (Gölet bitti Sulaması programda) 

 
 

 Göletin Yeri Nevşehir - Kozaklı 

 Akarsuyu  Bardakçıözü Deresi 

 Amacı  Sulama 

 İnşaatın(başlama-bitiş) yılı 1998 -  

 Gövde dolgu tipi  Homojen Toprak Dolgu 

 Depolama hacmi  2, 640 hm3  

 Aktif Hacim  1, 720 hm3  

 Ölü Hacim   0, 92 hm3  

 Yükseklik (talvegden)   17 m  

 Yükseklik (temelden)  25 m  

 Sulama Alanı  241 ha  

 Proje rantabilitesi  2, 14  

Özkonak Göleti (Gölet bitti Sulaması programda) 

 
 

 Göletin Yeri Nevşehir - Avanos 

 Akarsuyu  Kurt Deresi 

 Amacı  Sulama 

 İnşaatın(başlama-bitiş) yılı 2001 -  

 Gövde dolgu tipi  Homojen Toprak Dolgu 

 Depolama hacmi  1, 78 hm3  

 Aktif Hacim  1, 35 hm3  

 Ölü Hacim   0, 43 hm3  

 Yükseklik (talvegden)   28 m  

 Yükseklik (temelden)  34, 5 m  

 Sulama Alanı  200 ha  

 Proje rantabilitesi  1, 13 

 


