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ÖNSÖZ 

 

  Dünya'da küresel iklim değiĢikliği üzerine bir çok senaryo üretilmektedir. Bu 

senaryolarda, üzerinde durulan en önemli konular ise "küresel iklim değiĢikliği" ile 

birçok ülkenin karĢı karĢıya geldiği ve gelecekte de ciddi bir Ģekilde artması 

beklenen "su kıtlığıdır". Bu konuda çeĢitli yayınlar, araĢtırmalar ve hesaplamalar 

yapılmaktadır. Bu denli önemli bir konu üzerindeki bilimsel araĢtırma çalıĢmaları 

üretilmeye devam etmektedir.  

Akdeniz Havzası, dünyadaki antropojenik kaynaklı iklim değiĢimlerine en 

hassas olan havzalardan biridir. Akdeniz havzasıyla ilgili üretilen birçok modelde 

sıcaklık artıĢının yağıĢın azalmasına neden olacağı ön görülmektedir. Artan 

sıcaklıklara bağlı olarak yağıĢın düĢmesiyle Akdeniz Havzasında su varlığının 

azalacağı çok yüksek bir var sayımdır (Calbo, 2010). Bu nedenle hükümetlerdeki 

ilgili makamların, su yöneticilerinin bu konuya büyük önem vermesi gerekmektedir. 

Türkiye karmaĢık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak 

görülebilecek bir iklim değiĢikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biridir. 

Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması, arızalı bir topografyaya sahip 

bulunması ve orografik özellikleri nedeniyle, Türkiye‟nin farklı bölgeleri iklim 

değiĢikliğinden farklı biçimde ve değiĢik boyutlarda etkilenecektir (Öztürk, 2002). 

BirleĢmiĢ Milletler, Hükümetler Arası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC) tarafından 

ortaya konulan senaryolara göre, küresel sıcaklıkta 2100 yılına kadar ortalama 1 ilâ 

3,5 derecelik bir artıĢı olacağı bilinmektedir. Bunun anlamı, en iyimser koĢullarda 

her on yılda yaklaĢık 0,1 derecelik bir sıcaklık artıĢı görülecektir.(IPCC, 2001). 

Bunun sonucunda; deniz seviyesinin yükselmesinden, sıcaklık ve yağıĢ rejimlerinin 
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değiĢmesinden kaynaklanan ve afet boyutlarına ulaĢan çok değiĢik sonuçlar 

yaĢanacaktır. Seller, taĢkınlar, kuraklık ve sonuçta çölleĢme, fırtınalar, biyolojik 

kökenli afet niteliğindeki salgınlar, bu sorunlardan bazıları olup, bunlar daha geniĢ 

alanlara yayılacak ve çok daha sık görülecektir (Öztürk, 2002). 

Bu çalıĢmada akarsu havzalarında kiĢi baĢına düĢen su miktarı hesaplanmıĢtır. 

Havza bazında kiĢi baĢına düĢen su miktarı hesaplanırken doğru sonuçlar elde 

edilebilmesi amacıyla havzaların köy nüfusları dikkate alınmıĢtır. Su kıtlığı ve su 

fazlası olan havzalar belirlenerek havzaların  olması gereken su yönetim planlarına 

iliĢkin öneriler  ortaya konulmuĢtur. Havzaların su potansiyeli ve kiĢi baĢına düĢen 

su miktarının bilinmesi, insanların ekonomik faaliyet türünün, tarımda kullandıkları 

sulama yöntemlerinin, ürün motiflerinin ve sanayi faaliyetlerinin planlanmasında 

büyük önem taĢımaktadır.  

ÇalıĢmalarım sırasında benden yardımlarını ve desteğini hiç esirgemeyen 

değerli tez danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. Necla Türkoğlu‟na, bölümümüzün değerli 

öğretim üyeleri Prof. Dr. Ġhsan Çiçek, Prof. Dr Hakan YiğitbaĢıoğlu ve ArĢ.Gör 

Erkan Yılmaz'a, her zaman yanımda olan Ersin AteĢ'e, hayatımın her anında 

yanımda olan, beni hep destekleyen ve benden maddi ve manevi desteğini hiç 

esirgemeyen aileme yardım ve desteklerinden dolayı  teĢekkür ederim. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

1. GĠRĠġ 

 

Su, insanoğlu için taĢıdığı yaĢamsal önemin ötesinde ülkelerin varlığı, 

güvenlik çıkarları, ekonomik geliĢimleri açısından da büyük bir öneme sahip olan 

doğal bir kaynaktır. Hızlı nüfus artıĢı, kirlenme ve yanlıĢ kullanım baskısı altında 

kalan ve dünyadaki dağılımı yere ve zamana göre değiĢen tatlı su kaynakları 

dünyanın birçok bölgesinde artık stratejik bir doğal kaynak durumuna gelmiĢtir. 

Ġnsanlık tarihinde her zaman güç unsurlarının dengesini ve uygarlığın kalitesini 

belirleyen su kaynakları günümüzde daha da hayati ve stratejik bir konuma 

gelmiĢtir. Bu nedenle Dünya'da petrol ve doğal enerji kaynakları üzerinde asırlardır 

süren egemenlik savaĢı artık su kaynakları üzerinde de baĢlamıĢ bulunmaktadır. 

Mevcut durum ve artan su sıkıntısı ülkelerin daha etkili ve sürdürülebilir su 

politikaları uygulaması gereğini ortaya çıkartmıĢtır. Dünya'da özellikle az geliĢmiĢ 

ve geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanan su sıkıntısında hızlı nüfus artıĢı ve kirlenme 

etkisinin yanı sıra, su yönetiminde yapılan hatalarının payı da büyüktür. Ancak yeni 

su kaynakları yönetim politikaları küresel reçetelerin dıĢında ulusal çıkarlar 

gözetilerek belirlenen ve aynı zamanda sosyal taleplere de duyarlı politikalar 

olmalıdır (USĠAD,2007). 

 

Dünya su varlığı 1,4 milyar km³‟tür. Bu suyun %97.5‟i tuzlu sudur. Toplam su 

varlığının sadece %2.5‟i tatlı sudur. Bu suyun %68,9‟u kutuplarda ve yüksek 

bölgelerde sürekli don olarak, %30,8‟i ise toprak nemi ve yer altı suyu olarak 
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bulunur. Dünya su varlığının sadece %0.3‟ü nehirlerde ve göllerde bulunur (UN, 

2000). 

 

Günümüzde küresel ölçekte meydana gelen iklim değiĢimleri konusunda hem 

iyimser hem de kötümser bir çok senaryo üretilmektedir. Günümüzde meydana 

gelen iklim değiĢimleri bu hızda devam ederse ve gerekli önlemler alınmazsa, 

bugün tüm dünyada büyük bir sorun olan su kıtlığı, gelecekte çok daha ciddi 

boyutlara ulaĢacaktır. Bilindiği gibi su yaĢamın temel zincirini oluĢturmaktadır. Su 

olmazsa dünyada yaĢam da kalmayacaktır. Bu nedenle ülkeler sahip oldukları su 

potansiyelini doğru bir Ģekilde hesaplamalı ve suyun yönetimi konusunda büyük 

adımlar atmalıdır.  

 

Akdeniz Havzası, dünyadaki antropojenik kaynaklı iklim değiĢimlerine en 

hassas olan havzalardan biridir. Akdeniz havzasıyla ilgili üretilen birçok modelde, 

sıcaklık artıĢının yağıĢın azalmasına neden olacağı ön görülmektedir. Havzadaki 

sıcaklıkların bu yüzyılın sonuna kadar spesifik alanlarda fark edilir değiĢimlerle 

ortalama 3.5 ºC artacağı düĢünülmektedir. Bu modellere göre yağıĢ %10 „dan fazla 

azalacak, yağıĢtaki düĢüĢ yazları ve havzanın güneyinde daha fazla olacaktır. Artan 

sıcaklıklara bağlı olarak yağıĢın düĢmesiyle Akdeniz Havzası‟nda su varlığının 

azalacağı çok yüksek bir varsayımdır. Bu nedenle hükümetlerdeki ilgili 

makamların, su yöneticilerinin bu konuya büyük önem vermesi gerekmektedir. 

Bölgesel ve lokal ölçekte de etkili olan iklim değiĢimi küresel ölçekli bir 

fenomendir. Ġklim değiĢimleriyle ilgili üretilen tasarılar 3 ana faktöre bağlıdır; 

Birincisi sera gazlarının gelecekteki emisyonu (ki bu durum demografik, ekonomik 
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ve teknik geliĢimlerle iliĢkilidir), ikincisi; iklim sistemlerini anlamak, üçüncüsü; bu 

iklim sistemlerini üreten bilgisayar sistemleriyle yakından iliĢkili olan sayısal 

modellerin üretilmesidir. Bu modeller, iklimi etkileyen faktörlere (iklim 

zorlamaları) bağlı olarak geliĢen iklim senaryolarının üretilmesi için iklim sistemleri 

hakkındaki bilgileri içeren sayısal araçlardır. Ġklim öngörülerindeki belirsizliğin 

kaynaklarından biri olan bu iklim zorlamaları, sera gazları ve aerosollerle yakından 

iliĢkilidir. Hakikaten gelecek iklim tahminlerini etkileyen en önemli faktör 

(antropojenik) sera gazlarının emisyonu ve aerosollerin her türüdür. Atmosfere 

salınan bu ürünlerin miktarı insanlığın sosyo-ekonomik ve teknik geliĢimiyle 

yakından iliĢkilidir. Sera gazlarındaki içeriğin devamlı artıĢı, son yıllarda da olduğu 

gibi gelecekte küresel sıcaklığın artmasına neden olacaktır. Akdeniz'deki birçok 

bölgede yıllık yağıĢ düĢecek ve yağıĢlı günlerin sayısı azalacaktır. Akdeniz'de 

hidrolojik kuraklık riski (yağıĢ ve buharlaĢma trendlerinin bir sonucu olarak) 

artacaktır (Calbo, 2010).   

 

Akdeniz Bölgesi ile ilgili iklim değiĢimi senaryolarından biri de IPPC'nin 

(BirleĢmiĢ Milletler Hükümetler Arası Ġklim Paneli) 2001 yılında yayınladığı 

raporunda yer almaktadır. Bu rapora göre; 1990-2100 yılları arasında Türkiye'yi de 

içine alan Akdeniz Bölgesi‟nde ortalama sıcaklıkların kıĢın 2 ºC, yazın 2-3 ºC 

artması beklenmektedir. YağıĢ, yazın %15-25 oranında azalacaktır. Ancak kıĢın 

%5-15 oranında artacaktır. Toprak nemi %5-15 oranında düĢecek ve deniz seviyesi 

35-65 cm arasında yükselecektir (Tahmiscioğlu vd.,2007). IPCC "Genel 

Sirkülasyon Modeli" adı altında Türkiye'yi de içine alan küresel ölçekte iklim 

değiĢmelerini hesaplamaya yarayan bir bilgisayar modellemesi üretmiĢtir. Buna 
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göre Türkiye'de 2030 yılında yaz ve kıĢ sıcaklıklarının 2-3 ºC civarında, kıĢ 

yağıĢlarının ise %10'a kadar artacağı, yazın yağıĢların azalacağı ve toprak nemi 

bakımından kuraklığın artacağı tahmin edilmektedir (Çepel, 2003). Yapılan 

araĢtırmalar 2030 yılında Türkiye'de ciddi anlamda bir su kıtlığı yaĢanacağını 

göstermektedir.  

 

Dünya'da 1940 yılında toplam su tüketimi 1000 km³ iken, 1960 yılında ikiye 

katlanarak 2000 km³'e ulaĢmıĢ, 1990 yılında tekrar ikiye katlanarak 4130 km³ olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu suyun 2680 km³ ü (% 65) sulamada, 400 km³ ü (% 10) içme-

kullanma suyu, 950 km³ ü (% 23) sanayi sektöründe kullanılmıĢ, geriye kalan 100 

km³ ü (% 2) ise rezervuarlardan buharlaĢmıĢtır. 2000 yılında ise su tüketiminin % 

25 oranında artarak 5200 km³'e ulaĢması beklenmektedir. Geri kalmıĢ ve geliĢmekte 

olan pek çok ülkedeki hızlı nüfus artıĢının mevcut durumda karĢılaĢılan su 

sıkıntısının giderek artmasına neden olması kuvvetle muhtemel görülmektedir. 

Dünyada kiĢi baĢına su tüketimi yılda ortalama 800 m³ civarında bulunmaktadır. 

Dünyada nüfusunun yılda ortalama 80 milyon kiĢi arttığı göz önünde 

bulundurulduğunda dünyadaki tatlı su ihtiyacının yılda 64 km³ artması kaçınılmaz 

görülmektedir (DPT, 2001). ġekil 1‟de de görüldüğü gibi, 21. Yüzyıl boyunca 

suyun sektörel kullanımındaki en büyük artıĢ tarımsal su kullanımında olmuĢtur. 

Ancak suyun küresel ölçekteki sektörel kullanımlarında ülkelerin endüstrileĢme ve 

geliĢmiĢlik düzeyleri belirleyici bir özellik göstermektedir (USĠAD, 2007). 
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ġekil 1:1900-2000 yılları arasında su kaynaklarının sektörel kullanımındaki değiĢmeler (USĠAD, 2007). 

 

Türkiye karmaĢık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak 

görülebilecek bir iklim değiĢikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biridir. 

Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması, parçalanmıĢ bir topografyaya 

sahip bulunması ve orografik özellikleri nedeniyle, Türkiye‟nin farklı bölgeleri 

iklim değiĢikliğinden farklı biçimde ve değiĢik derecelerde etkilenecektir. Örneğin 

sıcaklık artıĢından daha çok çölleĢme tehdidi altındaki kurak ve yarı kurak 

bölgelerle yeterli suya sahip olmayan yarı nemli bölgeler etkilenecektir (Güney 

doğu, Ġç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri) (Öztürk, 2002). 

 

1.1. ÇalıĢmanın Amacı 

 

"Türkiye'de Akarsu Havzalarında KiĢi BaĢına DüĢen Su Miktarının Coğrafi 

Bilgi Sistemleriyle Analizi" adını taĢıyan bu tezin amacı, Türkiye'de DSĠ tarafından 

belirlenen 26 akarsu havzasının her birinin su potansiyelinin hesaplanması ve bu 

havzalar içerisinde kalan köy nüfuslarını dikkate alarak kiĢi baĢına düĢen su 
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miktarının tespit edilmesidir. Ayrıca Falkenmark Su Stres Ġndeksi'ne göre 26 akarsu 

havzası sınıflandırılarak, su fazlası ve su kıtlığı bulunan havzaların ortaya 

konulması amaçlanmaktadır.  

 

DMĠ'ye ait 451 istasyon, DSĠ'ye ait 452 istasyon ve, EĠE'ye ait istasyonların 

sayıları yağıĢ analizini doğru bir Ģekilde yapmak için yetersiz kalmaktadır. Bu 

istasyonların çoğu Ģehirlerin geniĢlemesine bağlı olarak Ģehirlerin içerisinde 

kalmakta ve ĢehirleĢmenin etkisini yansıtmaktadır. Oysa ki istasyonların doğru bir 

Ģekilde değerlendirilebilmeleri için Ģehrin dıĢarısına kurulmaları gerekmektedir.  

 

Türkiye‟de yüksekliğe bağlı yağıĢ değiĢim oranı tespitinde kullanılabilecek 

yüksek dağ istasyonu sayısı çok azdır. AraĢtırmacılara göre 25 ile 250 km²‟lik alana 

bir istasyon düsen bölgeler yoğun, 250 ile 2500 km²‟lik alana bir istasyon düĢenler 

orta ve 2500 km²‟den büyük bir alana bir istasyon düĢenler ise düĢük istasyon 

yoğunluğuna sahiptir. Türkiye bu durumda orta derecede istasyon yoğunluğuna 

sahiptir. Bunun yanında Türkiye‟de istasyonların dağılıĢında bölgeler arasında 

büyük farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye‟de istasyon dağılımları genellikle 

yerleĢmelerin yakınına kurulmuĢtur. Bu nedenle batı bölgelerinde istasyon sıklığı 

daha yüksek doğuda ise daha düĢüktür. Ayrıca Türkiye‟de topografya kısa 

mesafede hızla değiĢmektedir. Bu meteorolojik parametrelerin kısa mesafede büyük 

farklılıklar göstermesine neden olmaktadır. Türkiye‟de yüksek dağlık alanlarda çok 

az sayıda meteorolojik istasyon bulunmaktadır. Oysa yüksek dağlık alanlarda yağan 

kar su potansiyelimiz için hayati önem taĢımaktadır. Bu durumda Türkiye‟nin 

yüzölçümüne oranla sahip olduğu meteoroloji istasyonlarının sayısının yeterli 
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olmadığı rahatlıkla söylenebilir (Çiçek ve Ataol, 2009). Topografyanın bu denli 

kısa mesafelerde değiĢtiği ve ülkemizde fiziki ve beĢeri olaylarda etkin bir faktör 

olduğu ülkemizde topografyayı yansıtacak sayı ve özellikte istasyonun bulunmayıĢı 

büyük bir eksikliktir. Bu nedenle bu çalıĢmada DSĠ'ye ait mevcut meteoroloji 

istasyonları kullanılarak, topografya faktörü de dikkate alınarak, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ile bu istasyonların sayılarının artırılması amaçlanmıĢtır. Böylece 

ülkemize ait yağıĢ verisi daha güvenilir olacaktır.  

 

Dünya'da küresel iklim değiĢikliği üzerine bir çok senaryo üretilmektedir. Bu 

senaryolarda, üzerinde durulan en önemli konular ise "küresel iklim değiĢikliği" ile 

birçok ülkenin karĢı karĢıya geldiği ve gelecekte de ciddi bir Ģekilde artması 

beklenen "su kıtlığıdır". Bu konuda çeĢitli yayınlar, araĢtırmalar ve hesaplamalar 

yapılmaktadır. Ülkelerin gelecekte su problemleri yaĢamaması için su 

potansiyellerini hesaplayıp ortaya koyması gerekmektedir. Türkiye'de bu iĢi 

üstlenen kurum Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟dür. Devlet Su ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü'nün Türkiye'nin su potansiyeli ile ilgili yaptığı hesaplamalar, tek tek 

havzalar göz önünde bulundurulmadan, km² ye düĢen yağıĢ verisi ve ülkenin toplam 

nüfusu esas alınarak genel bir Ģekilde yapılmıĢtır. DSĠ ülkemizin yıllık su 

potansiyelini ve kiĢi baĢına düĢen su miktarını belirlerken mevcut istasyonlardan 

faydalanarak hesaplamalar yapmıĢ ve her havza için kiĢi baĢına düĢen yıllık 

ortalama kullanılabilir su miktarını eĢit kabul etmiĢtir. Oysa ki her havzanın 

topografik özellikleri ve iklimi farklı olduğundan her havzanın su potansiyelinin eĢit 

olması imkansızdır. Havzaların su potansiyelinin ortaya konulması ve havzalarda 

yapılacak planlamaların uygulanabilir olmasında daha küçük yerleĢim birimlerine 
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inilmelidir. Havza nüfusları hesaplanırken havza içerisinde kalan tüm yerleĢim 

birimlerinin nüfusları dikkate alınmıĢtır (Ģehir, kasaba, köy). YerleĢmelerin Ġdari 

sınırları ile havza sınırları her zaman uyumlu olmadığından havza nüfusları köy 

nüfusları da dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Böylece havza içerisinde kalan 

nüfusun farklı bir havza içerisine girmesinin önlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmada topografik özellikler de dikkate alınarak her havzanın su potansiyeli ile 

kiĢi baĢına düĢen su miktarının hesaplanması amaçlanmıĢtır.  

 

1.2. Türkiye'deki Havzaların Genel Özellikleri 

 

Bir nehir havzası nehrin kaynağı ve sonlandığı yer arasında kalan ve nehre su 

veren tüm alanı kapsamaktadır. Nehir havzaları idari ya da politik bölünmelerden 

ziyade doğal, hidrolojik sınırlara dayanır ve tatlı su sistemlerinin ve ekosistemlerin 

korunması ve sürdürülebilir kullanımının planlanması için en uygun birim “havza” 

ölçeğidir (Atasoy,2005).  DSĠ, su kaynakları geliĢmesi ile ilgili sorunları geniĢ çapta 

etüt etmek üzere Türkiye‟yi drenaj sahaları itibariyle 26 havzaya ayırmıĢtır (DSĠ, 

1997) (ġekil 2). 
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ġekil 2: Türkiye'deki 26 akarsu havzası 

 

Meriç-Ergene Havzası: Bu havzanın alanı 15.553 km²'dir. Meriç-Ergene 

Havzası alan bakımından çok büyük bir alanı kaplamamaktadır. Bu havzanın nüfusu 

ise 1.263.505'tir. Bu havza en az nüfusa sahip olan havzadır. Köy sayısı bakımından 

ise 614 köye sahiptir.  

 

Marmara Havzası: Bu havzanın alanı 17.979 km²'dir. Nüfus bakımından ise 

bu havza 13.710.144 ile en kalabalık olan havzadır. Türkiye'nin en kalabalık Ģehri 

olan Ġstanbul da bu havzada yer almaktadır. Bu havzada 940 adet köy 

bulunmaktadır.  
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Susurluk Havzası: Bu havzanın alanı 25.539 km²'dir. Nüfusu ise 

3.020.258'dir. Ayrıca 1477 tane köye sahiptir.  

 

Ege Havzası: Bu havzanın alanı 13. 088 km²'dir. Nüfusu ise 1.689.490'dır. Bu 

havza 726 adet köye sahiptir.  

 

Gediz Havzası: Bu havzanın alanı 17.600 km²'dir. Nüfusu ise 1.689.354'tür. 

Köy sayısı ise 1006 'dır.  

 

Küçük Menderes: Bu havza 4.558 km² ile en küçük havzadır. Nüfusu ise 

2.377.641'dir. Köy sayısı bakımından ise 292 köy ile en az köye sahip havzadır. 

 

Büyük Menderes Havzası: Bu havzanın alanı 26.671 km²'dir. Nüfusu ise 

2.240.693'tür. Köy sayısı ise 681'dir. 

 

Batı Akdeniz Havzası: Bu havzanın alanı 21.277 km²'dir. Nüfus bakımından 

ise 1.125.414 ile 6. en az nüfusa sahip havzadır. Köy sayısı ise 681 'dir. 

 

Orta Akdeniz Havzası: Bu havzanın alanı 20.537 km²'dir. Nüfusu ise 

2.036.485'tir. Köy sayısı ise 608'dir. 

 

Burdur Havzası: Bu havza 6.401 km² ile en küçük 2. havzadır. Nüfus 

bakımından ise 204.190 ile en az nüfus barındıran havzadır. 196 köy ile de en az 

köye sahip havzadır.  
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Afyon Havzası: Bu havza 8.226 km² ile en küçük 4. havzadır. Nüfus 

bakımından ise 576.142 ile 3. en az nüfus barındıran havzadır. 254 köy ile de 2. en 

az köye sahip havzadır.  

 

Sakarya Havzası: Bu havza 66.437 km² ile 3. en büyük havzadır. Nüfus 

bakımından ise 7.178.226 ile 3. en kalabalık havzadır. Ayrıca Türkiye'nin 2. en 

kalabalık Ģehri olan Ankara bu havzada bulunmaktadır. 2472 köy ile 5. en fazla 

köye sahip havzadır.  

 

Batı Karadeniz Havzası: Bu havzanın alanı 37.827 km²'dir. Nüfus bakımından 

ise 3.810.043 ile 5. en fazla nüfus barındıran havzadır. 2918 köy ile 3. en fazla köye 

sahip havzadır.  

 

Yeşilırmak Havzası: Bu havzanın alanı 40.452 km² 'dir. Nüfusu ise 

1.946.178'tir. 2637 köy ile 4. en fazla köye sahip havzadır.  

 

Kızılırmak Havzası: Bu havza 86.522 km² ile en büyük 2. havzadır. Nüfus 

bakımından ise 3.882.738 ile 4. en kalabalık havzadır. 3810 köy ile 2. en fazla köye 

sahip havzadır.  

 

Konya Havzası: Bu havza 51.116 km² ile 5. en büyük havzadır. Nüfusu 

2.537.119'dur. Köy sayısı ise 930'dur.  
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Doğu Akdeniz Havzası: Bu havzanın alanı 21.802 km²'dir. Nüfusu ise 

1.760.867'dir. Köy sayısı ise 690'dır.  

 

Seyhan Havzası: Bu havzanın alanı 22.682 km²'dir. Nüfusu ise 1.899.117'dir. 

Köy sayısı ise 694'tür. 

 

Ceyhan Havzası: Bu havzanın alanı 21.944 km²'dir. Nüfusu ise 1.868.204'tür. 

Köy sayısı ise 937'dir. 

 

Fırat Havzası: Bu havza 125.854 km² ile en büyük havzadır. Nüfusu ise 

7.695.019 ile en kalabalık 2. havzadır. Köy sayısı bakımından da 6322 ile en fazla 

köye sahip havzadır. 

 

Doğu Karadeniz Havzası: Bu havzanın alanı 25.955 km²'dir. Nüfusu ise 

2.840.064'tür. Köy sayısı ise 2280'dir. 

 

Çoruh Havzası: Bu havzanın alanı 21.558 km²'dir. 324.710 ile 2. en az nüfusa 

sahip havzadır. Köy sayısı ise 857'dir. 

 

Aras Havzası: Bu havzanın alanı 29.735 km²'dir. 849.939 ile 4. en az nüfusa 

sahip havzadır. Köy sayısı ise 1141'dir. 

 

Van Gölü Havzası: Bu havzanın alanı 14.871 km²'dir. Nüfus bakımından ise 

1.048.115 ile 5. en az nüfus ve 540 köy ile 4. en az köye sahip havzadır. 
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Dicle Havzası: Bu havza 55.489 km² ile 4. büyük havzadır. Bu havzanın 

nüfusu 3.412.535 ve köy sayısı 2211'dir.  

 

Havzaların toplam yıllık ortalama akıĢları 186 milyar m³‟tür. Hidrolojik su 

havzalarının her birinde yıllık yağıĢ miktarı aynı olmadığından, verimleri ve su 

potansiyelleri de farklıdır. Fırat Havzası 31.61 milyar m³ ile en fazla su verimine 

sahiptir. Dicle Havzası ise 21.33 milyar m³ ile ikinci sırayı almaktadır. Fırat ve 

Dicle Havzaları toplam ülke su potansiyelinin yaklaĢık %28.5‟ini oluĢturmaktadır. 

Akarçay(Afyon) Havzası 0.49 milyar m³ ve Burdur Gölü Havzası 0.50 milyar m³ ile 

su potansiyeli en düĢük havzalardır (Burak vd.,1997)(Tablo 1).  

 

Türkiye‟nin jeolojik yaĢ olarak oldukça genç ve arazinin fazla eğimli olmasına 

bağlı olarak oluĢan topografyası sonucu akarsuların rejimleri genellikle düzensiz ve 

vahĢi dere (akıĢ) karakterindedir. Bunun için gerekli düzenleme ve önlemler 

alınmadan doğrudan su kullanımı çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Türkiye‟de 

su fazla gibi görünse de, havzalara farklı miktarlarda yağıĢ düĢmesi ve yılın faklı 

zamanlarında yağıĢ alması nedenleriyle her zaman ihtiyaç karĢılanamaz (Burak vd, 

1997). 
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Tablo 1: Türkiye‟deki 26 topografik su havzası ve su potansiyelleri (DSĠ,2006) 

Havza adı Su potansiyeli(milyar m3) 

Meriç-Ergene 1,33 

Marmara 8,33 

Susurluk 5,43 

Ege 2,09 

Gediz 1,95 

K.Menderes 1,19 

B.Menderes 3,03 

Batı Akdeniz 8,93 

Orta Akdeniz 11,06 

Burdur 0,50 

Afyon 0,49 

Sakarya 6,40 

Batı Karadeniz 9,93 

YeĢilırmak 5,80 

Kızılırmak 6,48 

Konya 4,52 

D.Akdeniz 11,07 

Seyhan 8,01 

Asi 1,17 

Ceyhan 7,18 

Fırat 31,61 

D.Karadeniz 14,90 

Çoruh 6,30 

Aras 4,63 

Van gölü 2,39 

Dicle 21,33 

Toplam 186,05 

 

 

26 havzanın 14 tanesi (Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan, Kızılırmak, Sakarya, 

Çoruh, YeĢilırmak, Susurluk, Aras, Büyük Menderes, Gediz ve Küçük Menderes) 

müstakil nehir havzaları olarak kabul edilebilir. Diğer 12 havza ise (Doğu Akdeniz, 

Antalya, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Marmara, Konya, Van Gölü, Kuzey Ege, 

Meriç, Ergene, Burdur Göller ve Akarçay (Afyon) irili ufaklı müteferrik akarsu ve 

gölleri kapsamaktadır. Söz konusu 12 havzadan 4 tanesi (Konya, Van Gölü, Burdur 

göller ve Akarçay) denizlerle irtibatı olmayan kapalı havza niteliği taĢımaktadır. 



 15 

Türkiye akarsu havzalarından 6 tanesi sınır aĢan sulara ait havza niteliğindedir. Bu 

havzalar; Meriç-Ergene, Asi, Çoruh, Aras, Dicle ve Fırat Havzaları'dır. Ancak, 

Dicle ve Fırat nehirleri birleĢerek Basra körfezine döküldüklerinden uluslararası 

platformlarda tek bir hidrolojik havza olarak kabul edilmektedir. Sınır aĢan sulara 

ait havzaların Türkiye topraklarından kaynaklanan yıllık ortalama su potansiyelleri 

toplam 66,37 milyar m³‟ü bulmaktadır. Bu miktar, Türkiye topraklarından 

kaynaklanan toplam yüzey suyu potansiyeli olan 186 milyar m³‟ün yaklaĢık 

%36‟sına tekabül etmektedir. Görüldüğü gibi sınır aĢan sular ülkemizin yer aldığı 

coğrafi bölgenin jeopolitik durumu da göz önünde bulundurulduğunda çok büyük 

bir önem arz etmektedir (Altınbilek,2004). 

 

Türkiye, Dicle ve Fırat nehirleri ile Çoruh ve Aras nehirlerinde yukarı kıyıdaĢ 

ülke, Meriç nehrinde aĢağı kıyıdaĢ(mansap) ülke konumunda, Asi nehrinde ise hem 

yukarı kıyıdaĢ(mansap) ülke ve hem de büyük oranda aĢağı kıyıdaĢ ülke 

konumundadır. Memba-mansap iliĢkileri ve su potansiyeli dikkate alındığında 

Türkiye‟nin genelde bir yukarı kıyıdaĢ ülke olduğu görülmektedir (Altınbilek, 

2004). Bu havzaların Türkiye‟deki yağıĢ alanları toplam 256 bin km²  ile ülke 

yüzölçümünün yaklaĢık 1/3‟ünü kaplamaktadır. Türkiye‟deki ortalama su 

potansiyelleri ise toplam 70 milyar m³/yıl ile ülke ortalama su potansiyelinin üçte 

birinden biraz fazlasına karĢılık gelmektedir (Yıldız ve Özbay, 2008). 

 

26 akarsu havzası içerisinde sınır aĢan ve sınır oluĢturan akarsular da 

bulunmaktadır. Sınır aĢan akarsular Ģu Ģekilde sıralanabilir; Türkiye'nin kuzeybatı, 

kuzeydoğu ve güneydoğu kesimlerinde: (a) Meriç ve kolları; (b) Küçük tekil 
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akarsular; (c) Çoruh ırmağı; (d) Aras havzası; Van havzasında Özalp yakınında 

Kotur kolu; (e) Asi ırmağı ve Afrin kolu; (f) Fırat-Dicle ve doğrudan sınırı aĢan 

kolları; olmak üzere birçok "sınır-aĢan" akarsu yer almaktadır (Avcı ve Yanık, 

1997). 

 

 Sınır aĢan sular Türkiye‟nin yüzölçümünün yaklaĢık 1/3‟ni kaplamaktadır. 

Türkiye‟nin su potansiyelinin %40‟ı sınır aĢan su niteliğindedir. Türkiye, sınır aĢan 

nehir havzalarının büyük kısmında yukarı kıyıdaĢ konumunda bulunmaktadır. Bu 

havzalara iliĢkin genel bilgiler aĢağıda verilmiĢtir (ÖziĢ, 1997)(Tablo 2). 
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Tablo 2: Türkiye'nin sınır aĢan ve sınır oluĢturan akarsuları(Kaynak: Avcı  ve Yanık, 1997) 

Sıra No Nehir Adı Ġlgili Ülkeler (Nehrin akıĢ 

Yukarısından akıĢ aĢağısına doğru) 

SINIR OLUġTURAN SULAR 

1 Meriç Nehri Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan 

2 Aras Nehri Türkiye-Azerbaycan-Ġran-Ermenistan 

3 Arpaçay Türkiye-Ermenistan sınır suyu 

4 Hezil Ç. (Dicle'nin Kolu) Türkiye-Irak sınır suyu 

5 Mutlu Deresi (Rezve) Türkiye-Bulgaristan sınır suyu 

6 Asi Nehri Türkiye-Suriye 

SINIRAġAN SULAR 

1 Fırat Nehri Türkiye-Suriye-Irak 

2 Habur Çayı (Res-ul-Ayn.Pınar) Türkiye-Suriye 

3 Nusaybin Çağ-Çağ Pınar Türkiye-Suriye 

4 Sacir Suyu (Fırat'ın kolu) Türkiye-Suriye 

5 Culap D. (Fırat'ın kolu) Türkiye-Suriye 

6 B. Cırcıp Suyu (Fırat'ın kolu) Türkiye-Suriye 

7 Karacurum Çayı Türkiye-Suriye 

8 Balık Suyu Türkiye-Suriye 

9 Zerkan Suyu Türkiye-Suriye 

10 Senpas Suyu Türkiye-Suriye 

11 Dicle Nehri Türkiye-Suriye (Sınır)-Irak 

12 Zap Suyu (Dicle'nin kolu) Türkiye-Irak 

13 ġemdinen Çayı (Zap'ın kolu) Türkiye-Irak 

14 Drahini D. (Hezel'in kolu) Türkiye-Irak 

15 Nerduç Çayı Türkiye-Suriye 

16 Çoruh Nehri Türkiye-Gürcistan 

17 Asi Nehri Lübnan-Suriye-Türkiye 

18 Afrin Çayı (Asi'nin kolu) Türkiye-Suriye-Türkiye 

19 Sabun Suyu (Afrin'in kolu) Türkiye-Suriye-Türkiye 

20 Kura (Kür) Çayı Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan 

21 Sarısu (Gürbulak sınır kapı) Türkiye-Ġran 

22 Kocadere (Veleka) Türkiye-Bulgaristan 
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Meriç Havzası: Bulgaristan yukarı kıyıdaĢ, Türkiye ve Yunanistan ara ve aĢağı 

kıyıdaĢ konumunda bulunmaktadır. Meriç‟e komĢu Mutludere ve Kocadere 

havzalarında, Türkiye yukarı kıyıdaĢ veya sınır oluĢturan akarsu niteliğindedir. 

 

Çoruh Havzası: Nehir büyük ölçüde Türkiye‟den akmaktadır. Türkiye yukarı 

kıyıdaĢ, Gürcistan aĢağı kıyıdaĢ konumundadır. Çoruh‟a komĢu Sarp havzacığında 

Türkiye yukarı kıyıdaĢ veya sınır oluĢturan akarsu niteliğindedir. 

 

Aras Havzası: Aras Nehri Türkiye‟den çıkmaktadır ve büyük ölçüde 

Türkiye‟den akmaktadır. 

 

Kura Havzası: Kura Türkiye‟den çıkarak, Gürcistan, Azerbaycan‟dan, Bakû 

yakınında Hazar Denizi‟ne dökülmektedir. 

 

Asi Havzası: Türkiye aĢağı kıyıdaĢ ülkedir. Ana yatak Asi ise Lübnan‟ın ünlü 

Bekâ Vadisi‟nden doğup, Suriye‟den geçip Türkiye‟ye girmektedir.  

 

Fırat ve Dicle Havzası: Fırat‟ta Türkiye yukarı kıyıdaĢ, Suriye ara kıyıdaĢ, 

Irak aĢağı kıyıdaĢ. Fırat‟ın bir bölümü, sadece teknik yağıĢ alanı Suudi Arabistan‟da 

gözükmektedir ancak Irak sınırını geçmediği tahmin edilmektedir. Dicle‟de ise 

Türkiye yine yukarı kıyıdaĢ ülkedir. Kısa bir Suriye sınırıyla Suriye‟nin de burada 

katkısı son derece küçük. Irak aĢağı kıyıdaĢ, bazı doğu kollarında Ġran yukarı 

kıyıdaĢ ülkedir (ÖziĢ, 1997). 
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Dicle ve Fırat nehirleri ülkemizin su potansiyelinin yaklaĢık dörtte birini 

oluĢturmasına rağmen sınır aĢan akarsu sistemi niteliği taĢıması nedeniyle 

geliĢtirmekte en çok zorlanılan nehirlerdir. Sınır aĢan su karakterindeki bu 

nehirlerden Fırat‟ın ortalama suyunun beĢte dördünden, Dicle‟nin ise beĢte 

ikisinden fazlası Türkiye‟den kaynaklanmaktadır. Bölgede GAP (Güneydoğu 

Anadolu Projesi) dahil yukarı havzadaki tüm tesislerin gerçekleĢtirilmesinden sonra 

Türkiye‟den kaynaklanan suların normal koĢullarda Fırat‟ta % 40‟ı, Dicle‟de % 65‟i 

komĢu ülkelere akmaya devam edecektir ( Yıldız, 2004). 

 

1.3. Önceki ÇalıĢmalar 

 

Günümüzde baĢ gösteren ve gelecekte daha da artması beklenen kuraklık 

problemlerinden ötürü gelecekte tüm dünyayı büyük bir su problemi beklemektedir. 

Günümüzde tüm dünyada baĢ gösteren fakirliğin ve buna paralel olarak ortaya çıkan 

su kıtlığı problemlerinin artması su kıtlığı ile ilgili olan konulara verilen önemin 

artmasına yol açmıĢtır. Dünyada su kıtlığı ile ilgili olarak indeksler geliĢtirilmiĢ ve 

bu problemle ilgili çözüm arayıĢları baĢlamıĢtır.  

 

Türkiye‟de su yönetimi alanında faaliyet gösteren birçok kurum vardır. Bu 

kurumların baĢlıcaları; su kalite ve miktarını denetlemekle yükümlü Devlet Su 

ĠĢleri(DSĠ) Genel Müdürlüğü ve su kalitesinden sorumlu Çevre ve Orman 

Bakanlığıdır (Çiçek, 2007). Ayrıca, Türkiye'de meteorolojik gözlemler yapan 

kurumlar Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel 

Müdürlüğüdür.  Su yönetiminden sorumlu diğer kurumlar ise Tarım ve Köy ĠĢleri 
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Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ġller Bankası ve Belediyelerdir.  DSĠ ayrıca yerüstü ve 

yeraltı su kaynaklarının korunması, yeraltı suyunun tahsis ve kaydından, taĢkın 

kontrolünden sorumlu olan ve Türkiye'de su varlığını ve kiĢi baĢına düĢen su 

miktarını tespit eden en önemli kurumlardan biridir.  

 

Çiçek ve Ataol, (2009) yaptıkları çalıĢmada Türkiye'nin su potansiyelini 

yeniden hesaplamıĢlardır. Buna göre Türkiye‟nin yıllık kullanılabilir su potansiyel 

112 milyar m³‟ten 127 milyar m³‟e çıkmaktadır. Bu çalıĢmada Türkiye'nin 

bilinenden fazla suya sahip olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmada yapılan hesaplara 

göre Türkiye'de kiĢi baĢına düĢen su miktarı 1586.7 m³'ten (DSĠ'ye göre) 1799.2 

m³'e çıkmıĢtır. DSĠ verilerine göre Türkiye yıllık kiĢi baĢına düĢen su potansiyeli ile 

su stresi çeken bir ülke konumundayken, Falkenmark Su Stresi Ġndeksi'ne göre yeni 

hesaplanan yıllık kiĢi baĢına düĢen su potansiyeli ile su stresi sınırının çok az 

üzerindedir.  

 

 Environment Agency (Çevre Ajansı) (2007) Ġngiltere'de su kıtlığı çeken 

alanları tespit etmek ve su kaynaklarının daha etkili kullanımını sağlamak amacıyla 

bir çalıĢma hazırlamıĢtır. Bu çalıĢma Ġngiltere'deki su stresi çeken alanların 

sınıflandırılması amacıyla yapılmıĢtır. Ġngiltere'nin birçok bölümünde çoğu Akdeniz 

ülkesine oranla kiĢi baĢına düĢen su miktarı daha az olduğu için Ġngiltere su kıtlığı 

çeken bir ülkedir. Sınıflandırmaların sonucunda alandaki su varlığının miktarı 

belirlenerek, sınıflandırılan alanların haritaları elde edilmiĢtir. 

 



 21 

Lawrence vd.  (2002) Uluslararası ölçekte Su Kıtlığı Ġndeksini karĢılaĢtıran bir 

çalıĢma yapmıĢlardır. Su kıtlığı indeksinin amacı su varlığıyla bağlantılı olan hane 

halkı refahının disiplinler arası ölçümüne dikkat çekmek ve insan toplulukları 

üzerinde su kıtlığı etkilerinin derecelerini göstermektir.. Bu çalıĢma su kıtlığı 

indeksinin (Water Poverty Index-WPI) geliĢimi ve test edilmesindeki araĢtırma 

projesinin ilk aĢamasının sonuçlarıdır. Sonuçlar birkaç sürpriz içermektedir. 147 

ülkenin ilk yarısındaki ülkelerin geliĢmiĢ ülke olması beklenirken bu ülkeler ne 

geliĢmiĢ ne de geliĢmekte olan zengin ülkelerdir. Ġlk yarıda göze çarpan birkaç 

istisna bulunmaktadır. Bunlardan Guyana 50. sırada iken Belçika 56. sırada yer 

almaktadır.  

 

Akın ve Akın (2007), yaptıkları çalıĢmada ülkeler yıllık kiĢi baĢına düĢen 

kullanılabilir su miktarına göre sınıflandırılmıĢtır. Buna göre, yıllık kiĢi baĢına 

düĢen kullanılabilir su miktarı 1000 m³‟ten az ise su fakiri, 1000-2000 m³ arasında 

su azlığı çeken ve 2000 m³‟ten çok ise su zengini ülkeler olarak nitelendirilirler. Bu 

çalıĢmaya göre Türkiye'de kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 1555 m³ 

tür. Bu durumda Türkiye su azlığı çeken ülkeler arasına girmektedir.  

 

Heidecke (2006), Benin için Su Kıtlığı Ġndeksinin geliĢtirilmesi amacıyla bir 

çalıĢma yapmıĢtır. Bu indekse baĢvuru sürecinde Benin için bölgesel ölçekte bir 

deneme çalıĢması yapılmıĢtır. Ortaya çıkan sonuçlar ülkenin kuzey ve güneyi 

arasında belirgin farklılıklar olduğunu ve Su Kıtlığı Ġndeksi sıralamalarının fakirlik 

seviyeleri için benzerlikler olduğunu göstermektedir. Bu çalıĢma su kıtlığı 
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indeksinin zayıf ve güçlü yönlerini tartıĢmakta ve toplumsal seviyelerdeki 

baĢvurularda geliĢim önerileri sunmaktadır.  

 

DSĠ Genel Müdürlüğü'nün (2007) yaptığı çalıĢmaya göre Türkiye‟de yıllık 

ortalama yağıĢ yaklaĢık 643 mm olup, bu da yılda ortalama 501 milyar m³ suya 

tekabül etmektedir. Bu çalıĢmada Türkiye'nin brüt yer üstü suyu potansiyeli 193 

milyar m³'tür. Günümüz teknik ve ekonomik Ģartları çerçevesinde, tüketilebilecek 

yer üstü suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m³, komĢu ülkelerden 

yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m³ olmak üzere yılda ortalama toplam 98 

milyar m³‟tür. Türkiye'nin tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli yılda 

ortalama toplam 112 milyar m³'tür. 

 

Devlet Planlama TeĢkilatı (2001) Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında Su 

Havzalarının kullanımı ve yönetimine iliĢkin özel bir ihtisas komisyonu raporu 

yayınlamıĢtır. Bu raporda tarımın ayrılmaz parçası olan su ve toprağa gereken 

önemin verilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu konulardaki sorunlara iliĢkin yenilikçi 

ve katılımcı çözümler üretilmesi bu raporun ana amacını oluĢturmaktadır.  

 

Molle ve Mollinga (2003) su kıtlığı göstergelerinin problemlerini ve politika 

konuları ile ilgili konuları ele alan bir çalıĢma yapmıĢlardır. Göstergeler, politika 

geliĢtirme sürecindeki bilgilendirme ve yönlendirme, durumların karĢılaĢtırılması 

ve performansların ölçülmesi konularında vazgeçilmez araçlardır. Bu çalıĢma su 

kıtlığının farklı yaklaĢımlarını yeniden gözden geçirmekte ve birleĢmiĢ nedenlerin 
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farklılığını göstermektedir. Ayrıca bu çalıĢmada göstergeler ile politika geliĢtirme 

arasındaki iliĢki tartıĢılmaktadır.  

 

Sullivan vd. (2003) Su Kıtlığı indeksinin toplumsal ölçekte geliĢtirilmesi ve 

baĢvuru süreci ile ilgili bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu çalıĢma su kıtlığı indeksinin 

(WPI) geliĢimi ve kullanımını detaylı bir Ģekilde açıklamaktadır. Su kıtlığı 

indeksinin metodolojisi Güney Afrika, Tanzanya ve Sri Lanka gibi pilot projelerde 

geliĢtirilmiĢ ve tüm taraflarla beraber su kullanıcılarını, politikacıları, su sektörü 

uzmanlarını, yardım ajansı personellerini içeren yoğun katılımcı ve baĢvuruları 

içermektedir. 

 

ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Su ÇalıĢma Grubunun Su Hakkı Raporuna Göre 

(2009) Türkiye'de kiĢi baĢına düĢen yıllık teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 

su miktarı 1430 m³ tür. Bu rakamlara göre Türkiye su stresi çeken bir ülke 

konumundadır. Yine bu rapora göre 112 milyar m³ lük su potansiyelinin 40 milyar 

m³'ü (%36) değerlendirilebilmekte geri kalan kısmı verimli kullanılamamaktadır.  

 

Burak vd. (1997) kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 1555 m³ 

hesaplamıĢtır. Bu miktarla Türkiye su azlığı çeken bir ülke konumundadır. Ülkeler, 

yılda kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarına göre sınıflandırılırlar. Buna göre, 

yıllık kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı 1000 m³‟ten az ise su fakiri, 1000-

2000 m³ arasında su azlığı çeken ve 2000 m³‟ten çok ise su zengini ülkeler olarak 

nitelendirilirler. 
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DSĠ'nin yaptığı çalıĢmada (2007) kiĢi baĢına düĢen yıllık su miktarı 1652 m³ 

olarak hesaplanmıĢtır.  

 

Yıldız ve Özbay'ın (2008) çalıĢmasında, su ve toprak kaynaklarından 

bahseden "Su ve Toprak" adlı kitaplarında yılda kiĢi baĢına düĢen yenilenebilir su 

miktarını 1500 m³/kiĢi/yıl olarak belirtmiĢlerdir.  

 

Bayazıt ve Avcı'nın (1997) çalıĢmalarında kiĢi baĢına düĢen yıllık su potansiyeli 

1700 m³ olarak belirtilirken 2020 yılında bu miktarın 1000 m³'e düĢeceği 

beklenmektedir. Türkiye'nin kiĢi baĢına düĢen su potansiyeli göz önünde 

tutulduğunda "su zengini" bir ülke sayılmamaktadır.  

 

Önder ve Önder 'in (2007) yaptıkları çalıĢmada akarsu havzalarındaki su 

kaynakları hesaplanmıĢ ve havza yönetimine iliĢkin öneriler sunulmuĢtur. Bu 

çalıĢmada su kaynaklarının katkısının hesaplanabilmesi amacıyla toplam su 

potansiyeli ve toplam nüfus kullanılmıĢtır. Bu metotlara göre  su stresinin baĢlangıcı 

olarak yılda kiĢi baĢına 1700 m³ suyun düĢmesi kabul edilmiĢtir. Türkiye'de 2000 

yılında kiĢi baĢına düĢen toplam su potansiyeli 2900 m³ tür. Ancak 2025 yılında bu 

değerin 2200 m³ e düĢeceği düĢünülmektedir. 2050 yılında ise bu değerin kritik 

değere ulaĢacağı beklenmektedir.  

 

Demircan (2010) Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanarak sıcaklık verisi 

türetilmesi amacıyla bir çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢmada CBS kullanılarak Ters 

Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon (Inverse Distance Weighted- IDW) yöntemiyle 
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sıcaklık değerlerinin enterpolasyonunu yapılmıĢtır. Bu yöntem ile topografya ve 

ölçüm maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklanan meteorolojik istasyonların 

azlığının giderilmesi amaçlanmıĢtır.  

 

Demir, vd. (2008) çalıĢmalarında Ġngiltere Meteoroloji Servisi Hadley Ġklim 

Tahmin ve AraĢtırma Merkezi tarafından geliĢtirilen Bölgesel Ġklim Modeli, 

PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts Studies) kullanılarak, Akdeniz 

Havzası'nda yer alması nedeniyle gelecekte iklim değiĢikliğinden en fazla 

etkilenecek ülkeler arasında bulunan Türkiye için bölgesel düzeyde ayrıntılar içeren 

iklim değiĢikliği öngörülerinin elde edilmesi amaçlanmıĢtır. Simülasyon 

sonuçlarında, Türkiye'de kıyı bölgeleri dıĢında ortalama sıcaklıklarda 5-6 °C‟lik 

artıĢlar öngörülmektedir. KıĢ mevsiminde sıcaklıklar doğuda (4-6 °C), buna karĢılık 

yaz mevsiminde batıda (6-7 °C) daha fazla artacaktır. 

 

1.4. Veri ve Yöntem 

 

Bu çalıĢmada, yağıĢ haritasını elde etmek amacıyla Devlet Meteoroloji ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü (DMĠ) tarafından iĢletilen 252 adet meteoroloji istasyonu 

kullanılmıĢtır. Ayrıca havzalar içerisine düĢen nüfusu hesaplayabilmek için Türkiye 

Ġstatistik Kurumu‟ndan 2009 yılına ait nüfus verileri elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmadaki 

akıĢ, sızma ve buharlaĢma oranları Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü verileri baz 

alınarak yeniden hesaplanmıĢ ve tüm karĢılaĢtırmalar DSĠ verileri üzerinden 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan verilerin düzenlenmesi ve hesaplamalar yapılması 

amacıyla Microsoft Excel programından yararlanılmıĢtır. Ayrıca bu çalıĢmanın 
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temelini oluĢturan ve analiz yapılmasına imkan sağlayan Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinden yararlanılmıĢtır. Analiz ve haritalar ArcGIS 9.3 programı 

kullanılarak elde edilmiĢtir.  

 

Dünya Meteoroloji TeĢkilatı (WMO)‟nın önerisi ortalama her 25 km² ‟ye bir 

meteoroloji istasyonu açılmasıdır, ancak ülkemizde bu oran 1/438 km² ‟dir (Burak 

vd.,1997). Bilindiği  gibi yağıĢ verisinden verim elde edebilmek amacıyla 

istasyonlar Ģehirlerden uzakta olmalıdır. Ayrıca yükseklik etmeninden dolayı 

yağıĢın en fazla olduğu yerler yüksek dağlardır. Buralarda da meteoroloji 

istasyonlarının bulunması gerekmektedir. Ancak ülkemizde Uludağ dıĢında dağ 

istasyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye'deki istasyonların sayısı yetersiz 

kalmaktadır. Ayrıca istasyonların çoğunun yeri, Ģehrin içinde kalmalarından dolayı 

uygun değildir. Türkiye'deki istasyonların yerleri topografyayı yansıtmamakta ve 

istasyonlar üzerinde ĢehirleĢmenin etkisi büyük oranda hissedilmektedir. Belirtilen 

olumsuzluklardan dolayı hata payını en aza indirgemek ve ölçüm olmayan alanlarda 

istasyon üretilmesi amacıyla yağıĢ değerlerinin enterpolasyonu için Ters Mesafe 

Ağırlıklı Enterpolasyon (Inverse Distance Weighted- IDW) tekniği kullanılmıĢtır. 

Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Tekniği (IDW) örneklem nokta verilerinden 

enterpolasyonla grid üretmede çoğunlukla tercih edilen ortak bir yöntemdir. IDW 

enterpolasyon tekniği enterpole edilecek yüzeyde yakındaki noktaların uzaktaki 

noktalarda daha fazla ağırlığa sahip olması esasına dayandırılır. Bu teknik enterpole 

edilecek noktadan uzaklaĢtıkça ağırlığı da azaltan ve örneklem noktalarının ağırlıklı 

ortalamasına göre bir yüzey enterpolasyonu yapar (Arslanoğlu ve Özçelik, 2005). 
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Noktasal meteoroloji verilerinden alansal değerler elde etmek amacıyla 

ArcGIS 9.3 programının modülü olan ArcToolbox'ta Special Analyst Tools adı 

altında yağıĢ verisinin alansal etkisi hesaplanmıĢtır.  

 

DMĠ'den elde edilen 252 meteoroloji istasyonunun koordinatları belirlenerek 

CBS ortamına atılmıĢ ve kuruldukları yıldan 2003 yılına kadarki yıllık ortalama 

yağıĢ verileri tablo verisi Ģeklinde programa iĢlenmiĢtir. Türkiye'nin tüm yükseklik 

gruplarının yeterince iyi temsil edilebilmesi için 0,2º eĢit aralıklarla noktalar 

oluĢturulmuĢtur. Bu Ģekilde Türkiye sınırları içerisinde 2038 tane nokta 

oluĢturulmuĢtur. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin sağladığı analiz yeteneklerinden 

faydalanılarak noktalar arası komĢuluk iliĢkilerini içeren yakınlık analizi ile her bir 

istasyonun etki alanı oluĢturulmuĢtur. 2038 örnekleme noktası bu poligonların 

üzerine oturtularak en yakın istasyonun yağıĢ verisini referans olarak alması 

sağlanmıĢtır. Yine CBS yardımıyla Türkiye Dijital Yükseklik Modeli (DEM) 

kullanılarak (Endevour uzay mekiğine ait radar sisteminin (SRTM) 2000 yılında 

elde edilmiĢ 90 m'lik çözünürlüğe sahip sayısal yükselti modeli kullanılarak)  bu 

2038 noktaya yükseklik verisi iĢlenmiĢtir. Ġstasyon noktalarına yükseklik verileri 

girildiğinde daha doğru sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 252 istasyon verisinden elde 

edilen 2038 noktaya ait yağıĢ verilerinden yağıĢ haritası elde edilmiĢtir.  

 

Türkiye Ġstatistik Kurumu'ndan elde edilen köy verileri ArcGIS 9.3 programı 

kullanılarak haritalara iĢlenmiĢtir. Ayrıca bu haritalar üzerine 26 akarsu havzasının 

sınırları çizilerek 26 havza içerisinde kalan köy nüfusları hesaplanmıĢtır. Elde 
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edilen yağıĢ haritası ve havza sınırları kullanılarak havzalar içerisine düĢen yağıĢ 

miktarları hesaplanmıĢtır.  

 

CBS ortamında hesaplanan yıllık toplam yağıĢ miktarı ve yıllık ortalama yağıĢ 

verileri kullanılarak Microsoft Excel programında yıllık buharlaĢma, sızma, yüzey 

suyu akıĢı ve yeraltı suyu hesaplanmıĢtır. DSĠ tarafından hesaplanan yıllık su 

potansiyelinin buharlaĢma (%55),  akıĢ (%30), sızma (%13) oranları elde edilen 

yeni hesaplara uygulanmıĢtır. Bu hesaplamalar sonucunda Türkiye'nin yıllık toplam 

su miktarı hesaplanmıĢtır. 

 

Bilindiği gibi komĢu ülkelerden ülkemize su girdisi sağlayan akarsular 

bulunmaktadır. Ülkemize dıĢarıdan katkı sağlayan su miktarı EĠEĠ‟nden elde edilen 

yıllık ortalama akım verilerinden hesaplanmıĢtır. Buna göre bu miktar Meriç 

Nehri‟nde 4,7 milyar m³ ve Asi Nehri‟nde 2,3 milyar m³ olmak üzere toplam 7 

milyar m³ tür. Bu miktarlar yıllık toplam suya eklenmiĢtir.  

 

Yıllık toplam su kullanılarak yıllık kullanılabilir toplam su elde edilmiĢtir. Daha 

sonra 2009 yılı nüfus verileri kullanılarak kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su 

miktarı, yıllık toplam yağıĢ ve akım miktarı ile kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su 

miktarları hesaplanmıĢtır. Hesaplanan tüm veriler tablo ve grafik haline getirilmiĢtir. 

Ayrıca hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan veriler ArcGIS 9.3 programı kullanılarak 

haritalara dönüĢtürülmüĢtür.  
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Hesaplamalarda göz önünde tutulan Türkiye'nin toplam alanı CBS ile 807,000 

km²  olarak hesaplanmıĢtır. Bu hesaplama içerisine göl alanları da dahil edilmiĢtir. Bu 

Ģekilde Türkiye'nin gerçek alanı hesaplanmıĢtır. KiĢi baĢına düĢen su potansiyeli 

hesaplanırken 2009 yılı nüfusu esas alınmıĢtır (2009 Türkiye nüfusu 72,561,312). 

KiĢi baĢına düĢen su miktarı Falkenmark Su Kıtlığı Ġndeksi göz önünde 

bulundurularak sınıflandırılmıĢtır.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

2.  KULLANILABĠLĠR SU KAVRAMININ DÜNYA VE TÜRKĠYE 

ÖLÇEĞĠNDE ĠNCELENMESĠ 

 

2.1 Kullanılabilir Su Kavramının Dünya Ölçeğinde Ġncelenmesi 

 

 

BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı‟na göre Dünya‟da 1400 milyon km³ su 

bulunmaktadır. Ancak bu suyun % 97,5‟i tuzlu su (deniz ve okyanuslarda ) olup % 

2,5‟i tatlı sudur. Tatlı suların % 69,5‟i kutuplarda buzul olarak veya donmuĢ toprak 

tabakasında bulunmaktadır. Tatlı suların, % 30,1‟i yeraltı suyu, kalan % 0,4‟lük 

bölümü ise yüzey ve atmosfer sularını oluĢturmaktadır. Yani kolayca ulaĢılabilecek 

ve kullanılabilecek su oranı toplam suyun % 0,4‟dür. Dünyada kullanılan suyun ise 

% 85‟ini nüfusun % 12‟si tüketmektedir. Suyun dağılımı, yıllara, mevsimlere ve 

bölgelere göre eĢit bir dağılım sergilememektedir. Su varlığının değerlendirilmesi, 

genelde kiĢi baĢına düĢen su miktarı ile belirlenmektedir. Bu nedenle, nüfusun 

dağılımı da su potansiyelinin değerlendirmesinde önemli bir ölçüttür. 

Değerlendirme de, kiĢi baĢına düĢen su miktarı 1000 m³‟ün altında olan ülkeler “su 

fakiri”; 1000 ile 3000 m³ arasında olanlar “su kısıtı -su stresi çeken ülke”; 10000 

m³‟ün üzerinde olan ülkeler ise “su zengini ” olarak tanımlanmaktadır (Su Hakkı 

Raporu, ĠnĢaat Mühendisleri Odası Su ÇalıĢma Grubu, 2009).   

 

Dünyada her yıl 496,000 km³ suyun okyanuslardan buharlaĢtığı ve bunun 

yaklaĢık %90‟ının yağıĢ ile doğrudan tekrar okyanuslara düĢtüğü, kara bölgelerine 
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düĢen miktarın ise sadece 111,000 km³ olduğu tespit edilmiĢtir. Bu değerden 

karalardaki 71,000 km³'lük buharlaĢma çıkartıldığında su döngüsü aracılığıyla 

yaklaĢık 40,000 km³ suyun okyanuslardan karalara transfer olduğu ve akarsularla 

kaynakları oluĢturduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak yeryüzünün yenilenebilir tatlı su 

arzını oluĢturan bu miktarın üçte ikisi okyanuslara geri dönerken geriye kalan 

14,000 km³ tatlı suyun 5000 km³'lük bölümü de dünyanın insansız bölgelerine 

düĢmektedir. Geriye kalan 9000 km³'lük tatlı suyun kuramsal olarak 20 milyar 

insana yetecek bollukta olduğu düĢünülmektedir (Tomanbay, 1998). Nehirler, 

toplam tatlı su rezervlerinin sadece % 0,6‟sını oluĢtururlar. Göllerde, akarsularda, 

barajlarda ve göletlerde bulunan kullanılabilir ve içilebilir özellikte tatlı suların      

% 0,3 oranında olması, tatlı su kaynaklarının % 90‟ının ise kutuplarda ve yeraltında 

hapsedilmiĢ olarak bulunması, kolaylıkla yararlanabilecek elveriĢli tatlı su 

miktarının çok az olduğunu göstermektedir (USĠAD, 1997). 

 

1950 ile 1990 arasında Dünya nüfusu 2,5 milyardan 5,3 milyara çıkarak iki 

mislinden daha fazla artıĢ göstermiĢtir. Bu nüfusun 2025 yılı itibariyle 8.3 milyara 

ulaĢması beklenmektedir (DSĠ, 1997). Son tahminlere göre, kısıtlı miktarda içme ve 

kullanma suyu bulunan veya bu olanağa hiç sahip olmayan nüfus oranı tüm 

dünyada %16, Güneydoğu Asya‟da %21, Doğu Akdeniz‟de %22 ve Afrika‟da 

%48‟dir. Ülkemizde ise bu oran kırsal alan için %3 iken kentsel alan için %0.5 tir. 

Dünya'da yüzyılın baĢından itibaren doğal ortamından çekilen su miktarında altı 

katlık bir artıĢ yaĢanmıĢtır. 1995‟te 7300 m³ olan kiĢi baĢına ortalama yıllık su 

miktarının 2025 yılında 4800 m³ düĢeceği hesaplanmaktadır (DSĠ, 1997). Tablo 3'te 

kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarının dünya ortalaması gösterilmiĢtir. Buna 
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göre dünyada en fazla suya sahip olan kıta yılda 23000 m³ ile Güney Amerika'dır. 

Dünya ortalaması ise yılda 7600 m³'tür. Türkiye'de yılda kiĢi baĢına düĢen su 

miktarı 1735 m³ ile dünya ortalamasının çok altında kalmaktadır (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Dünya ortalamasına göre kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı (Kaynak; DPT, Sekizinci 

Kalkınma Planı, 2001). 

Ülke KiĢi baĢına düĢen su miktarı (m³/yıl) 

Türkiye 1735 

Asya Ortalaması 3000 

Batı Avrupa Ortalaması 5000 

Afrika Ortalaması 7000 

Güney Amerika Ortalaması 23000 

Dünya Ortalaması 7600 

 

KiĢi baĢına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı; Türkiye‟de 111 litre 

olup, dünya ortalaması 150 litredir (DPT, 2007)(Tablo 4). 

 

Tablo 4: KiĢi baĢına günlük ortalama kentsel su tüketimi (litre)(Kaynak; DPT, 2007). 

Kabul Edilen Dünya Ortalaması 150 

SanayileĢmiĢ ülkeler ortalaması 266 

Afrika ülkeleri ortalaması 67 

Asya ülkeleri ortalaması 143 

Latin Amerika ortalaması 184 

Arap ülkeleri ortalaması 158 

Türkiye 111 

 

FAO‟ya göre, 1995 yılında su kıtlığı ve su stresi yaĢayan nüfusun dünya 

nüfusuna oranı sırası ile % 29 ve % 12 iken, 2025 yılında bu oranlar % 34 ve         

% 15‟e yükselecektir. Dünya‟da kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su ortalaması yılda 

7600 m³‟tür (DPT, 2007) (Tablo 5). 
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Tablo 5: 1995 ve 2025'te Dünya'da kiĢi baĢına kullanılabilir su potansiyeli (Kaynak; FAO, 2002) 

1995 2025 

Durum Su Kaynağı Nüfus 

(milyon) 

Dünya 

Nüfusuna 

Oranı (%) 

Nüfus 

(milyon) 

Dünya 

Nüfusuna 

Oranı (%) 

Su Kıtlığı Var <500 

500-1000 

1077 

587 

19 

10 

1783 

624 

25 

9 

Su Stresi Var 1000-1700 669 12 1077 15 

Su Yeterli >1700 3091 55 4494 48 

Sınıflandırma 

DıĢı 

 241 4 296 4 

Toplam  5665 100 7274 100 

 

Tablo 6'ya bakıldığında 1950 yılında Dünya nüfusunun ancak % 3‟ü su stresi 

çekmiĢ, % 97‟sinde ise su stresi yaĢanmamıĢtır. Dünya nüfusunun hızla artmasına 

bağlı olarak su arzında sıkıntı yaĢamayan nüfus oranı hızla azalmıĢtır. Su stresi ve 

kıtlığı yaĢayan nüfus oranı ise artmıĢtır. Eğer dünya nüfusu bu Ģekilde artmaya 

devam ederse 2025 yılında su sıkıntısı çekmeyen insan oranı % 64‟e, 2050 yılında 

ise % 58‟e düĢecektir. Buna karĢın su sıkıntısı yaĢayanların oranı 2025‟te % 36, 

2050‟de ise % 42‟ye çıkacaktır. 1950‟de su kıtlığı yaĢayan nüfus bulunmazken, 

2050‟de su sıkıntısı çekenlerin oranı % 18‟e çıkacaktır. Bu durumda yaklaĢık 2.3 

milyar kiĢi su stresi, 1.7 milyar kiĢi ise su kıtlığı yaĢayacaktır. Günümüzde 43 

ülkede 700 milyon insan su stresi ve su kıtlığı çekmektedir. Dünyada su stresinin 

yaĢandığı bölgelerden biri olan Ortadoğu‟da kiĢi baĢı yıllık su ortalaması 1200 

m³‟tür. KiĢi baĢı su varlığı bu değeri aĢan bölge ülkeleri sadece Ġran, Irak, Lübnan 

ve Türkiye‟dir. Filistin, özellikle Gazze kiĢi baĢına yılda 320 m³ ile su kıtlığını en 

Ģiddetli yaĢayan ülkedir (UNDP, 2006). 
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Tablo 6: Dünya'da kiĢi baĢına kullanılabilir su potansiyelindeki değiĢimler                                                               

( http://www.scribd.com/doc/6038282/waterwater-every-where) 

Yıl Ortalama 

kullanılabilir 

su (m³/yıl/kiĢi) 

Dünya 

Nüfusu 

(milyar) 

Su arzında 

Yeterlilik 

(>1700 

m³/yıl/kiĢi) 

Oranı  (%) 

Su arzında 

Stres (1000-

1700 

m³/yıl/kiĢi) 

Oranı (%) 

Su arzında 

Kıtlık (<1000 

m³/yıl/kiĢi) 

Oranı (%) 

1950 16000 2,5 97 3 0 

1995 7000 4,75 92 5 3 

2025 5000 8,00 64 26 10 

2050 4000 9,50 58 24 18 

 

Dünyadaki toplam su tüketiminin % 73'ü sulamada kullanılmakta olup, 1990 

yılında 2680 km³ su tarım arazilerinin sulanmasında kullanılmıĢtır. Ayrıca, 1990 

yılında sulanabilir arazilerin 1/6'sı geliĢtirilen projeler ile sulu tarım imkanına 

kavuĢmuĢ bulunmaktadır. 1990 yılı itibarıyla dünyada sulanan tarım alanları 

toplamı 240 milyon hektar iken yılda yaklaĢık olarak % 0,8 oranında artarak 2010 

yılında 280 milyon hektar ulaĢması beklenmektedir. Sulanan bu alanlar dünyadaki 

toplam bitkisel üretimin yaklaĢık 1/3 ünü karĢılamaktadır. Dünyada 1990 yılı 

itibarıyla sulanan tarım arazilerinin bölgeler itibarıyla dağılımı Tablo 7'de 

verilmiĢtir (DPT,2001). 

 

Tablo 7: Dünya'daki sulanan alanlar ( FAO,"Water for Life", 1994) 

 

 

 

 

Dünyadaki toplam su tüketimi, çeĢitli kaynaklara göre değiĢse de, yaklaĢık % 

70‟i tarım sektöründe sulama, % 22‟si sanayi ve % 8‟i içme ve kullanma suyu 

amaçlı olarak kullanılmaktadır. Avrupa‟da sektörler itibariyle su kullanımı; % 33 

sulama, % 51 sanayi, % 16 içme ve kullanma amaçlıdır. (DPT, 2007) (Tablo 8). 

 

Asya 

(milyon 

hektar) 

Afrika 

(milyon 

hektar) 

GeliĢmiĢ Ülkeler 

(milyon hektar) 

Uzakdoğu 

(milyon hektar) 

Latin Amerika 

(milyon hektar) 

112 14 98 10 16 
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Tablo 8: Temiz ve tatlı su kaynaklarının sektörel kullanımı (%) (Kaynak; ÇOB, 2005). 

 

 

 

 

 

2.2 Kullanılabilir Su Kavramının Türkiye Ölçeğinde Ġncelenmesi 

 

Türkiye‟nin yıllık brüt yüzeysel su potansiyeli 193 milyar m³‟tür. Bu brüt 

potansiyelin 112 milyar m³‟ü (%58‟i) ekonomik ve teknolojik Ģartlar göz önüne 

alındığında, kullanılabilir su potansiyelidir. 112 milyar m³‟lük su potansiyelinin, 40 

milyar m³‟lük (%36) bölümü değerlendirilebilmektedir. Geri kalan kısmı verimli 

kullanılamamaktadır (ĠnĢaat Mühendisleri Odası,Su Hakkı Raporu, 2009)        

(Tablo 9). 

Tablo 9: Türkiye'nin su varlığı (Kaynak: DSĠ, 2005; DPT,2007). 

Su Kaynağı Yıllık 

Ortalama 

YağıĢ (mm) 

Su Miktarı 

(milyar m³/yıl) 

Brüt su 

potansiyeli 

(milyar m³/yıl) 

Teknik ve Ekonomik 

tüketilebilir potansiyel 

(milyar m³/yıl) 

Yerüstü suyu   193 98 

Yurt içi 646 501 186 95 

Yurt dıĢı   7 3 

Yeraltı suyu   41 14 

Toplam   234 112 

 

Bugünkü koĢullarda 95 milyar m³ yüzey suyu potansiyelinin ancak 27.5 

milyar m³‟ünden (%29) yararlanılabilmektedir. Yararlanılan su potansiyelinin 20.9 

milyar m³‟ü (%76) sulamada, 3.85 milyar m³‟ü (%14) belediyeler tarafından içme 

suyu olarak, 2.75 milyar m³‟ü (%10) de sanayide kullanılmaktadır (Burak vd., 1997) 

(Tablo 10). Ülkeler, yılda kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarına göre 

Sektör Dünya GeliĢmiĢ 

Ülkeler 

GeliĢmekte 

Olan Ülkeler 

Az GeliĢmiĢ 

Ülkeler 

Avrupa Türkiye 

Tarım 67-70 39 52 86 33 72-75 

Sanayi 22-23 46 38 7 51 10-12 

Ġçme ve 

Kullanma 

8-10 15 10 7 16 15-16 
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sınıflandırılırlar. Buna göre, yıllık kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı 1000 

m³‟ten az ise su fakiri, 1000-2000 m³ arasında su azlığı çeken ve 2000 m³‟ten çok 

ise su zengini ülkeler olarak nitelendirilirler. Bugün ülke nüfusumuzun tahmini 72 

milyon olduğu kabul edilirse, kiĢi baĢına düĢen 1555 m³‟lük yıllık kullanılabilir su 

miktarıyla su azlığı yaĢayan bir ülke olduğumuz söylenebilir (Burak vd., 1997). 

Tablo 10: Türkiye'de sektörlere göre su kullanımı (Kaynak; DSĠ, 2005; DPT,2007). 

 
Su Kullanıcı Sektörler 

Yıllar Toplam kullanılan su Sulama Ġçme-kullanma Sanayi 

milyon m³ % milyon m³ % milyon m³ % 

milyon m³ % 

1990 30 600 27 22 016 72 5 141 17 3 443 11 

2000 39 300 35 29 300 75 5 800 15 4 200 10 

2004 40 100 36 29 600 74 6 200 15 4 300 11 

 

DSĠ'nin (2006) verilerine göre Türkiye'de yılda kiĢi baĢına düĢen su miktarı 

1586.7 m³'tür. Bu veriye göre Türkiye su stresi çeken bir ülke konumundadır. 

Türkiye'de kiĢi baĢına düĢen su miktarı 1960 yılında 4000 m³ iken, 2000 yılında bu 

miktar yarı yarıya düĢerek 2000 m³'e inmiĢtir. 2030 yılında kiĢi baĢına düĢen su 

miktarının 1000 m³'e düĢmesi beklenmektedir (Tahmiscioğlu,2006). Tablo 11‟de 

görüldüğü gibi Türkiye'de kiĢi baĢına düĢen su miktarı yıllara göre azalmaktadır. 

2030 yılında nüfusumuzun 100 milyona ulaĢacağı ve su kaynaklarının % 100 

verimle kullanılacağı düĢünüldüğünde, kiĢi baĢına düĢen su miktarı 1000 m³‟e 

düĢecektir (Tablo 11). 

 

Tablo 11: Türkiye'de kiĢi baĢına düĢen su miktarı (Kaynak: Tahmiscioğlu,2006) 

Yıllar KiĢi baĢına düĢen su miktarı 

(m³) 

1960 4000 

2000 2000 

2007 1600 

2030 1000 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 3. SU MĠKTARININ BELĠRLENMESĠNDE KULLANILAN BAZI 

ĠNDEKSLER  

 

BirleĢmiĢ Milletlerin FAO (Food Association Organization) Örgütü 2025'de 

su kıtlığı çeken bölgelerde yaĢayan 1.8 milyar insanın ve dünya nüfusun ⅔'ünün 

stres koĢulları altında olacağını belirtmiĢtir. Günümüzde karĢı karĢıya olduğumuz 

ve gelecekte canlı varlığı için büyük bir tehdit oluĢturacak su kıtlığı problemini 

çözmek amacıyla su stresi seviyelerini ölçmeye yardımcı olan indeksler 

oluĢturulmuĢtur. Bu indekslerden bazıları Ģu Ģekildedir; 

 

1. Su Kıtlığı Ġndeksi (Water Poverty Index-WPI)  

2. Ġklim Kırılganlığı Ġndeksi (Climate Vulnerability Index-CVI)  

3. Su Stres Ġndeksi (Water Stress Index-WSI) 

4. Su Varlığı Ġndeksi (Water Availibility Index-WAI) 

5. Kıtlık Ġndeksi (Shortage Index) 

6. Falkenmark Su Stres Ġndeksi (Falkenmark Water Stress Index) 

 

3.1. Su Kıtlığı Ġndeksi (Water Poverty Index-WPI) 

 

Su Kıtlığı Ġndeksi, Su kıtlığını ölçmek amacıyla en yaygın kullanılan 

indekslerden biridir. Su Kıtlığı Ġndeksi, su stresini ölçmek ve çok daha etkili bir su 

yönetimi sağlamak amacıyla hane halkı ve toplumsal ölçekte geliĢtirilmiĢ bütünsel 
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bir araçtır. Bu indeksin metodolojisi Güney Afrika, Tanzanya ve Sri Lanka'daki 

pilot projelerle geliĢtirilmiĢtir (Sullivan, vd. 2003).  

 

Su kıtlığı indeksinin amacı su varlığıyla bağlantılı olan hane halkı refahının 

disiplinler arası ölçümüne dikkat çekmek ve insan toplulukları üzerinde su kıtlığı 

etkilerinin derecelerini göstermektir. Böyle bir indeks, su kıtlığı ile alakalı olan hem 

fiziki hem de sosyo-ekonomik faktörleri hesaba katarak ülke ve ülkeler içerisindeki 

toplulukların sıralanmasını mümkün kılmaktadır.  Bu da suyun sağlanması ve 

yönetimi ile ilgili olan ulusal ve uluslararası organizasyonların bu kaynakların 

ulaĢılabilirliği ve kullanımını etkileyen kaynak varlığı ve sosyo-ekonomik faktörleri 

kontrol etmelerine olanak sağlamaktadır. Su kıtlığı indeksinde kullanılan metotların 

detayları; kaynaklar, ulaĢılabilirlik, kapasite, kullanım ve çevrenin ölçümlerini 

kapsayan yaklaĢık 140 ülkeden sağlanan sonuçları içermektedir. Uluslararası 

indislerin çoğu, var olan bütünsel milli verilerden elde edilmektedir. Özellikle su 

konusunda coğrafi varyasyonlar önem taĢımaktadır. Bazen yan yana bulunan köyler 

veya toplulukların arasında bile suyun varlığı ve ulaĢılabilirliği konusunda önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Su Kıtlığı Ġndeksinin amacı su varlığının ölçümleri ile 

insanların suya ulaĢılabilirliğinin kapasitesinin ölçümlerini bir araya getirmektir. 

Ġnsanlar temel ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla yeterli suya sahip olamadıkları 

zaman "su fakiri" sayılmaktadırlar. Ġnsanlar kazanç bakımından da "fakir" ise "su 

fakiri" olabilirler; çünkü su olmasına rağmen bunu ödeyecek güce sahip değildirler. 

Su Kıtlığı ile Gelir Kıtlığı arasında güçlü bir bağ vardır (Sullivan,2002). 
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ElveriĢli ve güvenilir suyun eksikliği üretim ve sağlığın düĢmesine yol 

açmaktadır. Var olan su elveriĢli ve güvenilir olmasına rağmen insanların gelirleri 

temiz su kullanım ücretlerini ödemek için çok düĢük olabilir, bu da insanları 

elveriĢsiz ve güvensiz su kaynaklarını kullanmaya yöneltecektir. Ġndeksin 

kavramsal çerçevesi su varlığı, suya ulaĢılabilirlik, ulaĢımın sağlanmasındaki 

kapasite, suyun kullanımı ve su kalitesi ile suyun desteklediği ekolojiyi etkileyen 

çevresel faktörlere ihtiyaç duymaktadır.  

 

Su Kıtlığı Ġndeksi 5 ana bileĢimden oluĢmakta ve her biri alt bileĢimlere 

ayrılmaktadır. 5 ana indeksin alt indeksleri Ģu Ģekildedir; 

 Kaynaklar 

 EriĢim 

 Kapasite 

 Kullanım 

 Çevre 

 

Su Kıtlığı Ġndeksi basit bir formül ile hesaplanmaktadır. Buna göre bu formül 

aĢağıdaki gibidir; 

 

Xi-Xmin/Xmax-Xmin 

 

Su Kıtlığı Ġndeksinin sonuçları en yüksek puanlamadan aĢağıya doğru 

sıralanmıĢtır. En yüksek puanlara sahip olan ülke Finladiya'dır. Bunu ikinci sırada 

Kanada takip etmekte ve ardından Ġzlanda ve Norveç gelmektedir. ġekil 3'e 
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bakıldığında Sonuçlar birkaç sürpriz içermektedir. 147 ülkenin ilk yarısındaki 

ülkeler ne geliĢmiĢ ne de geliĢmekte olan zengin ülkedir. Göze çarpan birkaç istisna 

bulunmaktadır. Guyana'nın kaynaklar, ulaĢılabilirlik ve kullanım bakımından 

yüksek puanlara sahip olması onu 5. sıraya taĢımıĢtır. Kaynaklar ve çevre 

bakımından düĢük puanlara sahip olan Belçika 56. sırada yer almaktadır. Amerika 

ve Yeni Zelanda çevre bakımından yüksek puanlara sahipken kullanım bakımından 

düĢük puanlara sahiptir. Güney Afrika kaynaklar indeksi bakımından düĢük puana 

sahiptir. 

 

Türkiye ise 147 ülke içerisinde 78. sırada yer almaktadır. Türkiye en fazla 

puanlara Kapasite ve UlaĢım indeksleri bakımından sahipken, en düĢük puanlama 

"Kaynaklar" indeksindedir.   

   

Su Kıtlığı Ġndeksi bazı mantıklı sonuçlar verse de kesin olarak bu durumu 

önleyememekte ve tam anlamıyla doğru bir ölçüm sunamamaktadır. Ancak böyle 

bir indeks baĢlangıç niteliği taĢıdığından kesin sonuçlar verememesi normaldir.  
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ġekil 3: Su Kıtlığı Ġndeksi için ulusal değerler (Kaynak: Lawrence vd.,, 2002). 
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3.2. Ġklim Kırılganlığı Ġndeksi(Climate Vulnerability Index -CVI) 

 

Ġnsanların global değiĢikler karĢısındaki kırılganlıkları faktörlerin 

kombinasyonuna bağlıdır. Su kaynaklarına göre, kırılganlık sadece Ģu an var olan 

ve gelecekte var olacak su varlığının miktarından etkilenmemekte; sosyal, 

ekonomik ve çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Nüfusu korumak amacıyla 

en kırılgan alanların öncelikli tanımlanması gerekmektedir. Bu problemle ilgili 

olarak yeni bir yaklaĢım olan "Ġklim kırılganlığı Ġndeksi" geliĢtirilmiĢtir. Ġklim 

Kırılganlığı Ġndeksi geniĢ kapsamlı konuların birleĢtirilmesiyle oluĢturulan bir 

çerçeveye dayanmaktadır. Su kaynaklarının hesaplanmasında bütünsel bir 

yöntemdir. Ġndeks bir puanlama sistemine sahiptir. Bu sisteme göre indeksin 

puanları 6 ana bileĢimin ağırlıklı ortalamasından üretilmekte ve 0 ila 100 arasında 

değiĢmektedir. Ayrıca her bileĢim de kendi içerisinde 0 ila 100 arasında bir puana 

sahiptir. Bu altı ana bileĢim aĢağıdaki gibidir (Kaly and Pratt,2000); 

 

 Kaynaklar:  

 EriĢim 

 Kapasite 

 Kullanım 

 Çevre 

 Yer-Mekan Özelliği (Geo-spatial) 

 

Ġklim kırılganlığı Ġndeksinin bileĢimleri Su Kıtlığı Ġndeksinin bileĢikleri ile 

benzerlik göstermektedir. Ġklim Kırılganlığı indeksini Su Kıtlığı Ġndeksinden farklı 
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olan tek bileĢimi "Yer-mekan özelliği" dir. "Yer-mekan özelliği" bileĢimi Ġklim 

Kırılganlığı Ġndeksinde tanımlanan coğrafi özelliğin spesifik karakteristiğidir.  

 

Ġklim kırılganlığı Ġndeksi, ulusal ölçekte CVI değerlerinin dünya haritasını 

oluĢturmak amacıyla kullanılmaktadır. ġekil 4, tüm dünyadaki CVI değerlerini 

göstermektedir. Yüksek değerler kırılganlığın fazla olduğunu göstermektedir. Bu 

haritaya göre Türkiye iklim kırılganlığının orta derecede olduğu bir ülkedir.  

 

 
ġekil 4: Dünyadaki CVI değerleri (Kaynak: UNEP) 

 

CVI Güney Afrika'nın bazı yerlerinde, Sri Lanka ve Tanzanya'da 

uygulanmıĢtır. CVI, su kaynaklarıyla iliĢki içerisinde olan insan topluluklarına 

sistematik olarak vurgu yapmak amacıyla oluĢturulmuĢ güçlü bir tekniktir. Fiziksel, 

sosyal, ekonomik ve çevresel konuları içeren bütünsel bir tekniktir. Sonuçları 
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anlaması kolay aynı zamanda altta yatan veri denetlenebilir ve tüm süreç açık ve 

transparandır. CVI, var olan iklim kararsızlığının denetlenmesine uygundur. Ayrıca 

iklim değiĢimlerinin etkilerinin incelenmesinde kullanılabilmektedir (Kaly and 

Pratt, 2000). 

 

3.3.  Su Varlığı Ġndeksi (Water Availability Index) 

 

Meigh vd. (1999) su varlığının değiĢkenliğini Global Water Availability 

Değerlendirmelerinin (GWAVA)  içerisinde ele almıĢlardır. Ġndeks yüzey ve yeraltı 

su kaynaklarını içermekte ve tüm sektörlerin toplam talep miktarlarını 

karĢılaĢtırmaktadır. Aylık maksimum zarar ve fazlalıklar kesin olarak ortaya 

konulmaktadır. Bu indeks -1 ila +1 arasında normalleĢtirilmiĢtir. Ġndeks 0 olduğu 

zaman su varlığı ve talep eĢit demektir. 

 

3.4. Su Stres Ġndeksi (Water Stress Index) 

 

Bu indeks Çevre Ajansı tarafından Ġngiltere'de su stresi çeken alanların tespiti 

amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Çevre Ajansı (Environment Agency) (2007) Ġngiltere'de su 

kıtlığı çeken alanları tespit etmek ve su kaynaklarının daha etkili kullanımını 

sağlamak amacıyla bir çalıĢma hazırlamıĢtır. Ġngiltere'deki su stresi çeken alanların 

sınıflandırılması amacıyla yapılan bu çalıĢma bir danıĢma niteliği taĢımakta ve 

bireylerin ve organizasyonların görüĢünü almak amacıyla hazırlanmıĢtır.   
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Ġngiltere'nin birçok bölümünde çoğu Akdeniz ülkesine oranla kiĢi baĢına 

düĢen su miktarı daha azdır. Bu nedenle Ġngiltere su kıtlığı çeken bir ülkedir. 

Nüfusun ve su ihtiyacının arttığı yerlerde sonsuz bir kaynak olmayan su 

kaynaklarımız üzerindeki baskı da katlanarak artacaktır.  

 

Su stresi bir alanda Ģimdi ve gelecekte kiĢi baĢına düĢen su miktarı ile 

iliĢkilidir. Ciddi anlamda su kıtlığı çeken bir alan, "geçerli" hane halkı su talebinin 

kullanılabilir yağıĢtan yüksek olması veya "gelecekteki" hane halkı su talebinin 

kullanılabilir yağıĢtan fazla olması Ģeklinde tanımlanmaktadır. Su talebi fazla ise ya 

da artmaya devam ediyorsa var olan su kaynakları üzerinde su stresi seviyelerinde 

ciddi artıĢlar Ģeklinde sonuçlanacaktır. Bu çalıĢmada hane halkı kullanımına önem 

verilmesinin nedeni su talebinin artması ve önümüzdeki 20 yılda artıĢın devam 

etmesinin beklenmesidir.  

 

Tablo 12: Su stres sınıflandırılması (Environment Agency,2007) 

Su Stres 

Sınıflandırması 

Rölatif su yeterlilik aktivitesinin potansiyel seviyesi 

CĠDDĠ Aktivitenin en yüksek seviyesi; Mecburi ölçüleri içermektedir.  

ORTA Aktivitenin geliĢtirilmiĢ seviyesi; Su muhafaza cihazlarının 

sağlanmasını içermektedir. 

DÜġÜK Aktivitenin standart seviyesi; Su kullanıcıları ile artan iletiĢimi 

içermektedir.  

 

 

Su Ġngiltere'de ihtiyaç duyulan bir kaynaktır. Ġngiltere'deki su Ģirketleri 

tarafından yapılan puanlamaya göre su stresi çeken alanlar "ciddi", "orta" ve 

"düĢük" olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırmalar da puanlama yapılarak 

belirlenmiĢtir. Su talebi ve su varlığı bakımından yüksek puanlı alanlar su stresi 
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bakımından "Ciddi" olarak sınıflandırılmıĢtır. Su talebi ya da su varlığı bakımından 

sadece biri yüksek puanlara sahip ise bu alan su stresi bakımından "Orta" olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Ne su talebi ne de kaynak varlığı bakımından yüksek puanlara 

sahip olmayan alanlar  su stresi bakımından "DüĢük" olarak sınıflandırılmıĢtır 

(Tablo 12). 

 

3.5. Kıtlık Ġndeksi (Shortage Index) 

 

Bu ölçüt kullanılabilir yenilenebilen su arzının kiĢi baĢına talebe oranlanması 

temelinde hesaplanmaktadır. Hem su arzı hem de talebini etkileyen çok sayıda 

değiĢken olması ve bu konulardaki verilerin hala yeterli doğrulukta temin 

edilememesi gibi sorunlar yüzünden su kıtlığı kesin rakamlar yerine yüzdeler ile ya 

da kıyaslamalar ile tanımlanmaktadır (Tomanbay 1998). 

 

Dört değiĢkene bağlı olarak dört ayrı indeksten oluĢan Kıtlık Ġndeksi, 

Tomanbay (1998) tarafından aĢağıdaki Ģekilde verilmiĢtir; 

1. Tüketilen suyun toplam yenilenebilir su potansiyeline oranı, 

2. Nüfus artıĢı ile iliĢkili bir Ģekilde kiĢi baĢına düĢen su miktarı, 

3. KiĢi baĢına yılda 1 000 m³ den daha fazla su tüketimine sahip 

olmak, 

4. Ülke dıĢından gelen suyun ülke içindeki su arzına oranı 
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Türkiye üçüncü indeksin içerisinde yer almaktadır. Buna göre Akdeniz 

havzasında 1995 yılı itibariyle yılda kiĢi baĢına 1000 m³'ten daha fazla kullanılabilir 

suya sahip olan on bir ülke bulunmakta olup bunlar; Arnavutluk, Kıbrıs, Fransa, 

Yunanistan, Ġtalya, Ġspanya, Lübnan, Fas, Suriye, Türkiye ve Eski Yugoslavya'dır.  

 

3.6. Falkenmark Su Stres Ġndeksi 

 

Bu çalıĢmada havzaların yıllık kullanılabilir su miktarları Falkenmark Su Stres 

Ġndeksi göz önünde tutularak hesaplanmıĢtır. 

 

Esas olarak bu indeks bir toplumda yüksek seviyelerde geliĢim olması için 2 

milyon insana yetecek 1 milyon m³ suyun sağlanabilmesine dayanmaktadır. Bu 

göstergede Ġsrail referans alınarak kiĢi baĢına düĢen yıllık toplam yenilenebilir su 

kaynakları hesaplanmıĢtır. Yılda kiĢi baĢına 1700 m³'ten fazla su düĢüyorsa su 

kıtlığının  ülkede düzensiz dağıldığını veya lokal olarak gerçekleĢtiğini söylemek 

mümkündür. Bu seviyenin altında, su kıtlığı farklı Ģiddetlerde ortaya çıkmaktadır. 

Yılda kiĢi baĢına 1700 m³'ün altında su düĢüyorsa su stresi düzenli olarak 

görülmektedir. Yılda kiĢi baĢına 1000 m³'ün altında su düĢüyorsa su kıtlığı 

ekonomik geliĢim, insan sağlığı ve refahını sınırlandırmaktadır. Yılda kiĢi baĢına 

500 m³'ün altında su düĢüyorsa su varlığı hayatı kısıtlayan ana etmendir.  

 

Global bir kabul görse de bu göstergenin çok fazla eksiği bulunmaktadır. Ġlk 

olarak bir ülkedeki sadece yüzey ve yeraltı suları göz önünde tutulmaktadır. Hatta 

kiĢi baĢına düĢen su varlığını ortalama olarak geçici ve mekansal ölçekte 
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hesaplamakta dolayısıyla kurak dönemlerdeki veya bir ülkedeki kesin bölgelerdeki 

su kıtlığını ihmal etmektedir. Buna ek olarak su kalitesini hesaba katmamakta ve bir 

ülkenin kaynaklarını kullanmadaki becerisi hakkında bilgi vermemektedir. 

Falkenmark Ġndeksine göre bir ülkede yeterli su olması bu kaynaklardan tam olarak 

faydalanıldığı anlamına gelmemektedir. Bunun nedeni kirlilik veya eriĢimdeki 

zorluklardır.  

 

Su stresi, su talebi/ihtiyacı ile ihtiyacı karĢılamaya yetecek su varlığı  

arasındaki dengesizlik durumudur. Su stresinin tanımlanması "Su Stres Ġndeksi-

Water Stress Index" adını taĢıyan indeksin kullanılması ile mümkün olmaktadır. Su 

stresi indeksi Ġsveçli araĢtırmacı Prof. Malin Falkenmark tarafından 1989 yılında 

geliĢtirilmiĢ ve ölçümleri çeĢitli ülkeler kullanılarak geliĢtirilmiĢtir (Firdaus, 2009). 

 

Ülkeler üzerinde uygulanan teori ve çalıĢmalara dayandırılarak Su Stres 

Ġndeksinin 3 tane bileĢeni bulunmaktadır. Bunlar; 

a. Su Kaynakları: Bu bileĢen kendi içinde 3 göstergeden oluĢmaktadır. 

Bunlar;  

 Potansiyel/Var olan su kaynakları 

 Borulu Su Kapsamı 

 Su Kaynaklarının Devamlılığı 

 

b. Ekosistem: Ekosistem bileĢimi, borulu su sistemi ve borusuz su sisteminde 

(Yüzey suyu ve Yeraltı suyu)  kullanılan suyun kalitesini tanımlamaktadır. 
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c. Su Tüketimi: Su tüketimi bileĢeni, belirli bir alandaki nüfusun içme suyu 

kaynaklarının kullanımı ve alım gücü (suyu ödeme gücü) veya nüfusun su 

teminini sağlaması için ne kadar suya ihtiyacı olduğunu tanımlamaktadır.  

 

Her bir su stresi bileĢeni, su varlığının durumu ile ilgili tamamlanmıĢ 

açıklamalarının ve nüfusun bunu sağlamadaki ulaĢılabilirliğinin sağlanması 

amacıyla birkaç gösterge tarafından tanımlanmaktadır. Bu göstergeler Ģunlardır; 

 

a) Su varlığı göstergesi (Water Availability Indicator) (I1): Bu gösterge 

belirli bir alandaki herkesin bir yıldaki günlük su talebini karĢılayacak 

su kaynaklarının varlığını tanımlamaktadır. Yağmur suyu ve deniz 

suyu kullanımları rölatif olarak küçük olduğu için su varlığı 

analizlerinde kullanılmamaktadır.  

 

b) Borulu Su Kapsamı Göstergesi (Piped Water Coverage Indicator) (I2): 

Bu gösterge belirli bir alandaki  borulu su servisi kapsamının yüzdesini 

(oranını) göstermektedir. Borulu su servisinden yararlanılan nüfusun 

miktarı ile borulu su servisinden yararlanamayan nüfusun 

karĢılaĢtırılması ile göstermektedir.  

 

c) Su Kaynağı Devamlılığı Göstergesi (Water Source Continuity 

Indicator) (I3): Haftada 7 gün 24 saat boyunca kullanılan su kaynağına 

ulaĢılabilirliği göstermektedir.  

 



 50 

d) Borusuz Su Kalitesi Göstergesi (Non-Piped Water Quality Indicator) 

(I4): Bu gösterge yüzey suyu ve yeraltı suyu kaynaklarını içermektedir. 

 

e) Borulu Su Kalitesi Göstergesi (Piped Water Quality Indicator ) (I5): 

Kaliteli bir içme suyunda bulunması gerekenler bakteriyolojik 

içerikler, kimyasal (inorganik ve organik) içerikler, Pestisitler 

(Dezenfektanlar), Radyoaktivite ve Fiziki özellikler olmak üzere 

sıralanmıĢlardır. Her bir içeriğin tablosunda parametre, birim, 

içeriklerin maksimum izin verilebilirlik derecesi ve açıklamaları yer 

almaktadır. 

 

f) Su Talebi Göstergesi (Water Demand Indicator ) (I6): Bu gösterge gün 

içerisinde her insana düĢen ortalama temiz su tüketimini içermektedir. 

(L/kiĢi baĢı/gün). 

 

g) Ġçme Suyu Kaynak Göstergesi (Drinking Water Source Indicator) (I7): 

Günlük tüketimde kullanılan standart su kaynakları üzerindeki 

fizyolojik kabul açısından insanların güvenini ölçmektedir. Standart su 

kaynakları üzerindeki günlük tüketimin fizyolojik kabulü açısından 

insanların güveninin ölçülmesini içermektedir.  

 

h) Alım Gücü Göstergesi (Affordability Indicator) (I8): MüĢterinin 

gelirine yük olmayacak Ģekilde evlerindeki içme suyu ihtiyaçlarını 

ödeme gücünü tanımlamaktadır.  
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Her bir Su Stresi Ġndeksi Göstergesi için Kullanılan Puanlamanın 

Tanımlanması: 

 

a. Su Varlığı Göstergesi- Water Availability Indicator (I1) 

Bu gösterge için puanlamanın tanımlanmasında Falkenmark Göstergesi 

kullanılmıĢtır. Buna göre; 

Su varlığı (I1) 1700 m³/kiĢi baĢı/yıl 'ten fazlaysa puanlamada "20 puan" 

verilmektedir.  

Su varlığı (I1) 1000-1700 m³/kiĢi baĢı/yıl arasındaysa puanlamada "15 puan" 

almaktadır. 

Su varlığı (I1) 500-1000 m³/kiĢi baĢı/yıl arasındaysa puanlamada "10 puan" 

almaktadır.  

Su varlığı (I1) 500 m³/kiĢi baĢı/yıl 'ten azsa puanlamada "5 puan" almaktadır.  

Su varlığının hesaplanmasında kullanılan formül ise Ģöyledir; 

I1=(GW+SW+PW)/P.......................................................................................1 

Açıklama: 

GW = Yeraltı suyu varlığı- Groundwater availability (m³/yıl) 

SW = Yüzey suyu varlığı- Surface water availability (m³/yıl) 

PW = Borulu su akıĢı kapasitesi- Piped water flow capacity (m³/yıl) 

P = Nüfus miktarı-Number of population (kiĢi) 

 

b. Borulu Su Kapsamı Göstergesi (Piped Water Coverage Indicator) (I2): 

Borulu su servisi kapsamının puanlanmasının tanımlanmasının yürütülmesinde 
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borulu su servisinden faydalanan nüfusun o alanda yaĢayan nüfusa oranına 

dayanmaktadır. Puanlamayı ölçmek için kullanılan denklem Ģudur; 

I2 - T x 20 .....................................................................................................(2) 

T=Borulu su servis kapsamının yüzdesi (%) 

 

c. Su Kaynağı Devamlılığı Göstergesi (Water Source Continuity Indicator) 

(I3):  Puanlamanın tanımlanması, su akıĢındaki devamlılığı veya borulu su, yeraltı 

suyu ve satın alınan su için 24 saat var olması gereken su kaynaklarının 

eriĢilebilirliğini göstermektedir.  

 

Verilen puanlama limiti bir günde 12 saatten fazla veya 12 saatten az suya 

ulaĢılabilirliği göstermektedir. Su sistemi tarafından hizmete sunulan nüfus için 

puan tanımlaması Ģuna dayanmaktadır; 

 12 saatten az suya ulaĢma: 8 puan 

 12 saatten fazla suya ulaĢma: 20 puan 

 

I3  göstergesinin puanlaması Ģu Ģekildedir;  

I3= (K1+K2)/2...............................................................................................(3) 

 

Açıklama; 

K1: Borulu su sistemine ulaĢmada su müĢterilerinin rapor edilmiĢ Ģikayetlerine 

dayanarak memnuniyet seviyesi. 

K2: MüĢteri olmayanlar için su devamlılığında müĢteri memnuniyetinin 

seviyesi. 
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Bu çalıĢmada puanlamanın 20 olmasının nedeni suyun satın aldıktan sonra her 

zaman ulaĢılabilmesi ve evlerde depolanabilmesidir. 

 

d. Borusuz Su Kalitesi Göstergesi (Non-Piped Water Quality Indicator) (I4): 

Bu göstergenin hesaplanması Kirlilik Ġndeksinin (Pollution Index- IP) hesaplanması 

ile ilgilidir. Kirliliğin sınıflandırması 4 sınıfa ayrılan su standart kalitesine 

dayanmaktadır. Bunlar;  

 

0 < IP < 1.0 : Standart kalitenin karĢılanması (iyi durum) 

1.0 < IP < 5.0 : Az kirli 

5.0 < IP < 10 : Orta Kirlilik 

IP > 10 : Çok Kirli 

 

I4 göstergesinin hesaplanmasında kullanılan denklem Ģöyledir; 

I4= 20-IP ......................................................................................................(4) 

Açıklama; 

IP= Kirlilik Ġndeksi 

 

e. Borulu Su Kalitesi Göstergesi (Piped Water Quality Indicator ) (I5): Bu 

göstergenin hesaplanmasında 3 tane parametre kullanılmaktadır. Bu parametreler 

Ģunlardır; Koku, Tat ve Bulanıklık.  

Her bir parametre için verilen puanlama Ģöyledir; 

 Ġyi su kalitesi 20 puan 

 Normal su kalitesi 15 puan 
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 Kötü veya Zayıf su kalitesi 5 puan 

 

Su kalitesi göstergesi (I5) Ģu Ģekilde hesaplanmaktadır; 

I5=Q1+Q2+Q3    ............................................................................................ (5) 

                                                 3 

Açıklama; 

Q1= Koku parametresi puanlaması 

Q2= Tat parametresi puanlaması 

Q3= Bulanıklık parametresi puanlaması 

    

f. Su Talebi Göstergesi (Water Demand Indicator ) (I6) 

 Su tüketimi > 90 L/kiĢi baĢı/gün ise I6=20 

 Su tüketimi < 90 L/kiĢi baĢı/gün ise I6= (Su Tüketimi/90) x 20...............6 

 

g.  Ġçme Suyu Kaynak Göstergesi (Drinking Water Source Indicator) (I7): Bu 

gösterge içme suyu olarak ĢiĢe suyu tüketen nüfusun miktarını bilmek amacıyla 

anketler yardımıyla sağlanmaktadır.  Puanlama aĢağıdaki denklem kullanılarak 

tanımlanmaktadır;  

 

I7= 20- (∑ kullanılan ĢiĢe suyu anket sonucu cevapları x 20 ) ..........................7 

                 ∑ anket cevapları 

 

h. Alım Gücü Göstergesi (Affordability Indicator) (I8): Bu gösterge 

hükümetin aylık gelire göre %4 limitli su tarife ayarlarına iliĢkin düzenlemeler 
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yapmasıyla iliĢkilidir. Puanlama, aĢağıdaki kriterler kullanılarak su talebini 

karĢılayacak kazancın (harcama) kullanılmasına dayanmaktadır.  

 b1 : Kazancın suyun satın alınması için kullanıldığındaki ağır yük > 4,5% 

ise, 2 puan verilir. 

 b2 : Kazancın suyun satın alınması için kullanıldığındaki hafif yük 4-

4,5% arasında ise, 5 puan verilir. 

 b3 : Kazanç suyun satın alınması için kullanıldığında yük olmuyorsa < 

4%, 20 puan verilir.  

Su Kıtlığı Ġndeksinin (WSI) hesaplanmasında kullanılan denklem Ģu 

Ģekildedir; 

 

Wi= Her bir göstergenin i 'ye olan ağırlık değeri 

Ii= i 'ye olan gösterge puanı 

Su Kaynağının teminindeki su stresi seviyesini bilmek için WSI 

sınıflandırması Ģu Ģekildedir; 

 

 WSI<0.2 :Su Stresi olan Alan Yok 

 0,2 < (=) WSI<0,3 : DüĢük Su Stresi Alanı 

 0,3 < (=) WSI<0,4 : Orta Su Stresi Alanı 

 0,4 < (=) WSI<(=)0,5 : Yüksek Su Stresi Alanı 

 WSI >(=) 0,5 : Çok Yüksek Su Stresi Alanı 

 

 

 
                      N 

WSI= (20- ∑ i=1 Wi Ii)  

                   N                     / 20 .....................................................................................9 

               ∑  i=1  W i 
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Tablo 13: Su stres seviyelerinin sınıflandırılması ve renk kodları (Kaynak: Firdaus, 2009). 

Su Stres Ġndeksi Su Stres Seviyelerinin 

Sınıflandırılması 

Renk Kodu 

WSI<0.2  Su Stresi olan Alan Yok  

0,2 < (=) WSI<0,3 DüĢük Su Stresi Alanı  

0,3 < (=) WSI<0,4 Orta Su Stresi Alanı  

0,4 < (=) WSI<(=)0,5 Yüksek Su Stresi Alanı  

WSI >(=) 0,5 Çok Yüksek Su Stresi Alanı  

 

Su Stres Ġndeksi 0,2 puana eĢit ya da az ise o bölgede "Su Stresi" yoktur. 

Burası "yeĢil" renk ile gösterilmektedir. Bir alanda Su Stres Ġndeksi 0,2 ile 0,3 puan 

arasında ise orada "DüĢük su stresi" bulunmaktadır. Burası "sarı" renk ile 

gösterilmektedir. Bir alanda Su Stres Ġndeksi 0,3 ile 0,4 puan arasında ise orada 

"Orta su stresi" vardır. Burası "turuncu" renk ile gösterilmektedir. Bir alanda Su 

Stres Ġndeksi 0,4 ile 0,5 puan arasında ise orada "Yüksek su stresi" vardır. Burası 

"kırmızı" renk ile gösterilmektedir. Bir alanda Su Stres indeksi 0,5 puana eĢit ya da 

fazla ise orada "Çok yüksek su stresi" bulunmaktadır. Burası kahverengi ile 

gösterilmektedir (Tablo 13). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

4. TÜRKĠYE'NĠN MEVCUT SU POTANSĠYELĠ 

 

Bir ülkenin geleceği açısından sahip olduğu su kaynaklarının ve su 

potansiyelinin bilinmesi büyük önem taĢımaktadır. Türkiye sahip olduğu su 

kaynakları  ve su potansiyeli yüksek bir ülke olarak görünse de, su zengini bir ülke 

değildir. Aksine bulunduğu konum itibariyle gerekli önlemler alınmadığı takdirde 

gelecekte ciddi anlamda su kıtlığı çekebilecek bir ülkedir. Bilindiği gibi Türkiye 

Akdeniz Havzasında yer almaktadır. Akdeniz Havzası dünyadaki antropojenik 

kaynaklı iklim değiĢimlerine en hassas olan havzalardan biridir. Akdeniz 

Havzası'yla ilgili üretilen bir çok iklim modelinde sıcaklık artıĢının yağıĢın 

azalmasına neden olacağı ön görülmektedir. YağıĢın azalması da gelecekte su 

sıkıntısı yaĢanacağının göstergesidir (Calbo, 2010). Bu nedenle ülkeler sahip 

oldukları su potansiyellerini doğru hesaplayıp ortaya koymalı ve suyun yönetimi 

konusunda büyük adımlar atmalıdırlar.  

 

Türkiye'nin DSĠ tarafından hesaplanan yüzeysel su kaynakları ġekil 5'te 

gösterilmiĢtir. Ülkemizde ortalama yıllık yağıĢ miktarı ortalama yaklaĢık 643 mm 

olup, bu yağıĢ miktarı ortalama 501 milyar m³ suya karĢılık gelmektedir (DSĠ, 

2001). 

Tablo 14: Türkiye'nin su kaynakları potansiyeli (Kaynak:DSĠ, 2001) 

 
Ortalama (aritmetik) Yıllık yağıĢ 642,6 mm 

Ortalama yıllık yağıĢ miktarı 501,0 km³ 

(milyar m³) 
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ġekil 5: Türkiye'nin yüzeysel kaynakları 

 

YağıĢın 274 milyar m³‟ü çay, nehir, göl ve denizler ile bitkilerden buharlaĢma 

yoluyla atmosfere geri dönmektedir. YağıĢla toprağa düĢen suyun 158 milyar m³‟ü 

irili ufaklı pek çok akarsuyla deniz ya da göllere taĢınmaktadır. Geriye kalan 69 

milyar m³‟ü yeraltı suyunu oluĢturur. OluĢan yeraltı suyunun 28 milyar m³'ü kaynak 

suyu (pınarlar) halinde yüzey sularına tekrar katılmaktadır. Ayrıca Meriç ve Asi gibi 

nehirlerle komĢu ülkelerden ülkemize yılda ortalama 7 milyar m³ su gelmektedir. 

YağıĢla oluĢan 158 milyar m³‟lük yüzey suları, yeraltı sularından kaynak suyu 

Ģeklinde tekrar yüzeye ulaĢan 28 milyar m³‟lük su ile komĢu ülkelerden akarsularla 

gelen 7 milyar m³‟lük sular ülkemizin brüt su potansiyelini (158+28+7=193) 

oluĢturmaktadır.  Yıllık yüzey akıĢı (158+28) 186 milyar m³'tür. Yıllık yüzey akıĢı 

yıllık yağıĢın %37'sine tekabül etmektedir (Tablo 15) (DSĠ, 2001). 
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Tablo 15: Türkiye'nin yerüstü su kaynakları (DSĠ, 2001). 

Yıllık yüzey akıĢ miktarı 186,00 km³ 

Yıllık yüzey akıĢ/Yıllık yağıĢ miktarı 37% 

Yıllık tükenebilir su miktarı 95,00 km³ 

Fiili yıllık tüketim 32,41 km³ 

 

Yeraltına inerek yeraltı suyuna katılan 41 milyar m³‟lük (69-28=41) su da 

ilave edildiğinde, ülkemizin yenilenebilir brüt su potansiyeli 234 milyar m³‟e 

(193+41) ulaĢır (Burak vd., 1997; ÖziĢ vd., 1997). Günümüz teknolojik ve 

ekonomik koĢulları çerçevesinde çeĢitli amaçlara yönelik kullanılabilir yüzey suyu 

potansiyeli, ülke içindeki akarsulardan 95 milyar m³ su ve komĢu ülkelerden 

ülkemize gelen 7 milyar m³'ün 3 milyar m³ 'üyle (kullanılabilir)  toplam 98 milyar 

m³‟ü bulmaktadır. 

 

Ülkemizde çeĢitli amaca yönelik yıllık su tüketimi 31.49 milyar m³‟ü yüzey 

suyundan ve 6.0 milyar m³‟ü yer altı suyundan olmak üzere toplam 37.49 milyar 

m³‟e ulaĢmıĢtır (Tablo 16). 

 

Tablo 16: Türkiye'nin su kaynakları (DSĠ,2001). 

Yıllık Ortalama YağıĢ : 643 mm  

Toplam YağıĢ : 501 km³
                                                                                                                 

1 km³
 

= 1 milyar m³ 

Yüzey Su Potansiyeli Yeraltı Su Potansiyeli 

Yıllık AkıĢ 186.05 

 

 

Çekilebilir Yıllık Su Potansiyeli 12.3 

 

Kullanılabilir Yüzey Su 

Potansiyeli 

95.00 GeliĢtirilen potansiyel 

 

9.0 

 

Fiili Yıllık Tüketim 31.49 Fiili yıllık tüketim 6.0 
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Yapılan teknik hesaplara göre, çeĢitli Ģekillerde yerüstüne çıkarılabilen su 

miktarı 14 milyar m³ civarındadır. ÇalıĢmalar ve etütler, günümüz Ģartlarında 

yurdumuzun tüketilebilir yüzey ve yeraltı suyu potansiyelinin yılda ortalama 112 

milyar m³ (98+14) olduğunu göstermektedir (Burak vd., 1997) (ġekil 6). 

 

 

ġekil 6:  Ülkemizin su kaynakları ve kullanılabilir durumu (Kaynak: DSĠ Genel Müdürlüğü Haritalı Ġstatistik 

Bülteni 1999 Verileri, 2001). 

 

Bugünkü koĢullarda 95 milyar m³ yüzey suyu potansiyelimizin ancak 27.5 

milyar m³‟ünden (%29) yararlanılabilmektedir. Yararlanılan su potansiyelinin 20.9 

milyar m³‟ü (%76) sulamada, 3.85 milyar m³‟ü (%14) belediyeler tarafından içme 

suyu olarak, 2.75 milyar m³‟ü (%10) de sanayide kullanılmaktadır (Burak vd.,1997). 

 

Ülke üzerine düĢen yıllık ortalama 501 milyar m³ suyun 41 milyar m³‟ü sızma 

ile yeraltına geçerek yeraltı suyunu oluĢturmaktadır. Bu suyun da teknik ve 

ekonomik açıdan yaklaĢık 12 milyar m³ kadarı kullanılabilir yıllık potansiyeldir. 

Yeraltı suyu ölçümleri DSĠ tarafından hazırlanmıĢ olan YAS (yeraltı suyu) seviye 



 61 

ölçüm talimatı doğrultusunda yapılmaktadır. Kullanılabilir yeraltı suyu 

potansiyelinin 7.6 milyar m³‟ü DSĠ tarafından tahsis edilmiĢ ve 6 milyar m³‟ü fiilen 

kullanılmaktadır(Burak vd., 1997). Yeraltına sızan suların önemli bir bölümü 

ülkemizin kıyı kesimlerindeki dağlık bölgelerde yaygın yeraltı suyu rezervuarı 

oluĢturmadan denizlere boĢalmaktadır. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü bir 

yandan yeraltı suyu etüt çalıĢmalarını sürdürmekte, diğer yandan tespit ettiği yeraltı 

suyu iĢletme rezervlerini çeĢitli amaçlı kullanımlara açmaktadır. Bu amaçla Devlet 

Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü yurdumuzdaki 12,3 milyar m³ emniyetli yeraltı suyu 

iĢletme rezervinin bugüne kadar 3,51 milyon m³'ünü devlet eliyle yapılan 

sulamalarda, 4,42 milyar m³'ünü içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarında ve 

1,72 milyar m³'ünü ise münferit özel sulamalarda olmak üzere toplam 9,65 milyar 

m³'ünü tahsis etmiĢtir (Tablo 17).  

 

Tablo 17: Yeraltı su kaynakları (Kaynak: DSĠ, 2001) 

Yıllık çekilebilir yeraltı suyu rezervi (yıllık jüvenilir verim) 

1 2,300 km³ 

DSĠ' ce tahsis edilen yıllık miktar 

9,650 km³ 

Fiili yıllık tüketim 

6,000km³ 

 

DSĠ tarafından izin verilmeden açılarak kullanıma sunulan çok sayıda kuyu da 

mevcuttur. Yüzey suyu imkanı olmayan ve kısa sürede inĢa edilerek faydaya 

geçebilen yeraltı suyu kaynaklarına ilgi her geçen gün artmakta ve kullanımı 

yaygınlaĢmaktadır. ÇeĢitli amaçlı özel kullanımların yanı sıra Devlet Su ĠĢleri ve 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerince yapılan çalıĢmalar sonucunda, 1998 yılı 

sonu itibarıyla brüt 470.233 ha (net 406.281 ha.) arazi yeraltı suyundan sulamaya 

açılmıĢ durumdadır. Ayrıca baĢta Ġzmir, Antalya, ġanlıurfa, Diyarbakır olmak üzere 
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bir çok ilimizin ve irili ufaklı birçok yerleĢim yerinin içme-kullanma suyu ihtiyacı 

yeraltı suyundan karĢılanmaktadır. Ülkemizde halihazırda kullanılabilir, iyi nitelikli 

yer altı su potansiyelinin %78,45'inden faydalanılabilmekte olup, %21,55'i henüz 

kullanıma sunulamamıĢtır (DPT 2001). 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

5. HAVZALARA GÖRE SU POTANSĠYELĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

 

Türkiye genelinde yapılan hidrolojik çalıĢmalar 26 ana akarsu havzasına 

ayrılarak yapılmaktadır. Bu çalıĢmada da aynı bölümleme esas alınmıĢ ve tüm 

hesaplamalar buna göre yapılmıĢtır.  

 

Türkiye'de havzaların su potansiyeli hesaplamalarını üstlenen kurum Devlet 

Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟dür. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin 

su potansiyeli ile ilgili yaptığı hesaplamalar, tek tek havzalar göz önünde 

tutulmadan, tüm Türkiye baz alınarak yapılmıĢtır. DSĠ'nin kiĢi baĢına düĢen su 

potansiyeli hesaplamaları, km²'ye düĢen yağıĢ verisi ve nüfus verileri esas alınarak 

genel bir Ģekilde yapılmıĢtır. Havzaların su potansiyelinin ortaya konulmasında ve 

havzalarda yapılacak planlamaların uygulanabilir olmasında daha küçük yerleĢim 

birimlerine inilmeli ve kiĢi baĢına düĢen su miktarı tespit edilmelidir. Bu çalıĢmada 

Türkiye'nin su potansiyelinin net bir Ģekilde ortaya konulabilmesi için köy bazında 

hesaplamalar yapılmıĢtır.  

 

5.1. Havzalara DüĢen Yıllık Ortalama YağıĢ Miktarı 



Yeni yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen verilere göre havzalara 

düĢen yıllık ortalama yağıĢ miktarı ġekil 7 ve Tablo 18 'de gösterilmiĢtir. Yeni 

yapılan hesaplamalara göre yıllık ortalama yağıĢ miktarı DSĠ verilerinden 53 mm 
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daha azdır. Yeni yapılan hesaplamalarda havzaların yıllık ortalama yağıĢ miktarı 

590 mm çıkmakta, bu miktar DSĠ'nin hesaplamalarında yaklaĢık 643 mm'dir. 
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ġekil 7: Havzalara düĢen yıllık ortalama yağıĢ miktarı 

 

 Yıllık ortalama yağıĢ bakımından en fazla yağıĢ alan havza 958 mm ile 

Doğu Karadeniz Havzası'dır. Bunun nedeni Doğu Karadeniz Havzası'nın 

topografyasındaki ani değiĢimlerdir. Bu havzadaki yıllık ortalama yağıĢ miktarı 

DSĠ tarafından 1.198 mm olarak hesaplanmıĢtır. Doğu Karadeniz Havzası'nı 790 

mm ile ikinci sırada Asi Havzası izlemektedir (DSĠ'nin hesaplamasına göre 816 

mm). 766 mm ile Batı Akdeniz üçüncü, 759 mm ile Orta Akdeniz dördüncü, 719 

mm ile Batı Karadeniz beĢinci sırada yer almaktadır.  

 

Yeni yapılan hesaplamalar ile DSĠ'nin yaptığı hesaplamaların 

karĢılaĢtırılması Tablo 18'de verilmiĢtir. Tablo 18'e bakıldığında Batı Akdeniz 
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Havzası'nın ortalama yağıĢ miktarı DSĠ tarafından 876 mm, Orta Akdeniz 

Havzası'nın 1000 mm, Batı Karadeniz Havzası'nın 811 mm olarak hesaplanmıĢtır. 

DSĠ hesaplamalarına göre sıralama değiĢmekte ve yıllık ortalama yağıĢ 

bakımından ikinci sırayı Orta Akdeniz Havzası almaktadır. Bu havzayı sırasıyla 

Batı Akdeniz, Asi ve Batı Karadeniz Havzaları izlemektedir. Görüldüğü gibi 

DSĠ'ye ait veriler ile bu çalıĢmada yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen 

veriler arasında farklılıklar bulunmaktadır (Tablo 18, ġekil 7). 

 

Tablo 18: Havzalara düĢen yıllık ortalama yağıĢ miktarı (mm) 

Havza 

No 

Havza Adı Havza alanı (km² ) Hesaplanan Yıllık 

Ortalama YağıĢ 

(mm) 

DSĠ  tarafından 

hesaplanan yıllık 

ortalama yağıĢ (mm) 

1 Meriç-Ergene 15554 619 504 

2 Marmara 17980 688 729 

3 Susurluk 25540 691 712 

4 Ege 13088 660 624 

5 Gediz 17600 624 603 

6 K. Menderes 4558 660 727 

7 B. Menderes 26672 646 664 

8 Batı Akdeniz 21277 766 876 

9 Orta Akdeniz 20537 759 1000 

10 Burdur 6401 530 446 

11 Afyon  8227 512 456 

12 Sakarya  66438 479 525 

13 Batı Karadeniz  37828 719 811 

14 YeĢilırmak       40452 523 497 

15 Kızılırmak  86523 460 446 

16 Konya Havzası 51116 409 417 

17 Doğu Akdeniz  21803 567 745 

18 Seyhan  22682 574 624 

19 Asi  7919 790 816 

20 Ceyhan  21955 659 732 

21 Fırat  125854 565 540 

22 Doğu Karadeniz  25956 958 1198 

23 Çoruh  21558 674 629 

24 Aras  29736 475 432 

25 Van Gölü  14871 511 474 

26 Dicle  55490 690 807 

 Toplam 807612     

 Ortalama   590 643 
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 Yeni hesaplamalara göre Aras, Çoruh, Fırat, Kızılırmak, Van Gölü, 

YeĢilırmak, Afyon, Burdur, Gediz ve Ege Havzaları'nda DSĠ hesaplamalarından 

farklı olarak artıĢ görülmektedir. Van Gölü, Aras ve YeĢilırmak Havzaları gibi 

havzalarda artıĢın nedeni olarak topografyanın etkisi gösterilebilir. Bu havzalar 

dıĢındaki havzalarda ise yıllık ortalama yağıĢ miktarı, DSĠ verilerine göre düĢüĢ 

göstermektedir. Bu çalıĢmadaki hesaplamalar ile DSĠ hesaplamaları arasında fark 

olmasının en önemli nedeni, DSĠ'nin hesaplamalarında topografyanın etkisini göz 

ardı etmesidir. Bu çalıĢmada Çiçek ve Ataol (2009)'un çalıĢmalarında kullandıkları 

yöntem esas alınarak hesaplamalar yapılmıĢtır. Hesaplamalarda Türkiye'nin gerçek 

alanı (topografyanın etkisi göz önünde bulundurularak) kullanılmıĢtır. Doğuya 

doğru gidildikçe yükseltinin arttığı, dağ kuĢaklarının geniĢ yer kapladığı 

Türkiye‟nin tüm yükseklik gruplarının yeterince iyi temsil edilebilmesi için CBS 

ortamında 0,2 derecelik eĢit aralıklarla (yaklaĢık yirmiĢer kilometre aralıklarla) 

noktalar oluĢturulmuĢtur. Shreiber metodu ile DMĠ'ye ait 252 adet meteoroloji 

istasyonundan 2038 adet istasyon verisi elde edilmiĢtir. DSĠ, sadece kendine ait 452 

istasyon ile DMĠ'ye ait meteoroloji istasyonlarını kullanmıĢtır. Bu da bu çalıĢma ve 

DSĠ'nin hesaplamalarının farklı olmasının bir diğer nedenidir. CBS‟nin sağladığı 

analiz yeteneklerinden faydalanılarak noktalar arası komĢuluk iliĢkilerini içeren 

yakınlık analizi ile her bir istasyonun etki alanı oluĢturulmuĢtur. 2038 örnekleme 

noktası bu poligonların üzerine oturtularak en yakın istasyonun yağıĢ verisini 

referans olarak alması sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmadaki hesaplamalar ile DSĠ 

hesaplamaları arasındaki fark, topografyanın belirgin olduğu yerlerde fazla iken 

topografyanın belirgin olmadığı yerlerde azdır. Örneğin; Doğu Karadeniz 

Havzası'nda fark fazla olurken (DSĠ hesaplamalarından yaklaĢık 240 mm az 
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çıkmaktadır), Konya, Meriç, Aras Havzaları'nda bu fark az olmaktadır (Yeni 

hesaplamalarda Konya 7 mm, Meriç 114 mm, Aras 42 mm daha fazla çıkmaktadır). 

 

Yıllık ortalama yağıĢ miktarı en az olan havza 409 mm ile Konya 

Havzası'dır. DSĠ'nin hesaplamalarına göre Konya Havzasının  yıllık ortalama 

yağıĢ miktarı 417 mm'dir., Konya Havzası'nda topografyanın yağıĢ üzerindeki 

etkisi azalmaktadır. Aynı zamanda Konya Havzası tarımsal faaliyetlerden ötürü su 

talebinin fazla olduğu bir havzadır. Konya Havzası'nı Burdur (446 mm), 

Kızılırmak (460 mm),  Aras (475 mm) ve Sakarya (479 mm) Havzaları takip 

etmektedir (Tablo 18).  

 

ġekil 8'de havzalara düĢen yıllık ortalama yağıĢ miktarlarının durumu 

gösterilmektedir. Buna göre yıllık ortalama yağıĢ miktarı 800 mm' nin üzerinde olan 

tek havza Doğu Karadeniz Havzası'dır. Yıllık ortalama yağıĢ miktarı 700 ila 800 

mm arasında olan dört havza bulunmaktadır. Bu havzalar;  Batı Akdeniz, Orta 

Akdeniz, Batı Karadeniz ve Asi Havzaları'dır. Yıllık ortalama yağıĢ miktarı 600 ila 

700 mm arasında olan on havza (Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Ege, Gediz, 

Küçük Menderes, Büyük Menderes, Ceyhan, Çoruh ve Dicle Havzaları) yıllık 

ortalama yağıĢ miktarı 500 ila 600 mm arasında olan yedi havza (Burdur, Afyon, 

YeĢilırmak, Doğu Akdeniz Seyhan, Fırat ve Van Gölü Havzaları), yıllık ortalama 

yağıĢ miktarı 500 mm'den az olan dört havza (Sakarya, Kızılırmak, Konya ve Aras 

Havzaları) bulunmaktadır.  
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DSĠ'nin hesaplamaları ile bu çalıĢmadaki hesaplamalar arasında fark 

olmasının esas nedeni DSĠ'nin çalıĢmalarında topografyanın etkisini göz ardı 

etmesidir. DSĠ ile bu çalıĢma arasındaki fark topografyanın belirgin olduğu yerlerde 

fazla çıkarken topografyanın etkisinin az olduğu havzalarda daha az çıkmaktadır. 

Bu çalıĢmada yıllık ortalama yağıĢ miktarı DSĠ'den fazla çıkan havzalarda bu fark 

az olurken, DSĠ'nin yıllık ortalama yağıĢının bu çalıĢmadaki hesaplamalardan fazla 

çıktığı havzalarda bu fark fazladır.  

ġekil 8: Havzalara düĢen yıllık ortalama yağıĢ miktarı 
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5.2. Havzalara DüĢen Yıllık Toplam YağıĢ Miktarı 

 

DSĠ'nin yaptığı hesaplamalara göre Türkiye'de yıllık toplam yağıĢ miktarı 501 

milyar m³'tür. Yeni yapılan hesaplamalarda bu miktar 477 milyar m³'tür (Tablo 19).  

Havzalara düĢen yıllık yağıĢ miktarı ġekil 9 ve Tablo 19'da gösterilmiĢtir.  

 

Yıllık toplam yağıĢ miktarı en fazla olan havza 71 milyar m³ ile Fırat 

Havzası'dır. Fırat Havzası'nı 40 milyar m³ ile Kızılırmak, 38 milyar m³ ile Dicle, 32 

milyar m³ ile Sakarya ve 27 milyar m³ ile Batı Karadeniz Havzaları izlemektedir. 

Yıllık yağıĢ miktarı en az olan havza ise 3 milyar m³ ile Küçük Menderes 

Havzası'dır. Küçük Menderes Havzası'nı sırasıyla; 3 milyar m³ ile Burdur, 4 milyar 

m³ ile Afyon, 6 milyar m³ ile Asi ve 8 milyar m³ ile Van Gölü Havzaları 

izlemektedir (Tablo 19 ve ġekil 9). 
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Ġkisi de Türkiye'nin doğusunda bulunan Fırat ve Dicle Havzaları yıllık toplam 

yağıĢ miktarının ¼'ünü oluĢturmaktadır. 

 
 

Tablo 19: Havzalara düĢen yıllık toplam yağıĢ miktarı 

Havza Numarası Havza Adı Havza alanı (km² ) Toplam yağıĢ 

(milyar m³) 

1 Meriç-Ergene 15554 10 

2 Marmara  17980 12 

3 Susurluk 25540 18 

4 Ege  13088 9 

5 Gediz  17600 11 

6 K. Menderes  4558 3 

7 B. Menderes  26672 17 

8 Batı Akdeniz 21277 16 

9 Orta Akdeniz  20537 16 

10 Burdur  6401 3 

11 Afyon  8227 4 

12 Sakarya 66438 32 

13 Batı Karadeniz 37828 27 

14 YeĢilırmak      40452 21 

15 Kızılırmak 86523 40 

16 Konya 51116 21 

17 Doğu Akdeniz 21803 12 

18 Seyhan 22682 13 

19 Asi  7919 6 

20 Ceyhan  21955 15 

21 Fırat  125854 71 

22 Doğu Karadeniz  25956 25 

23 Çoruh  21558 15 

24 Aras 29736 14 

25 Van Gölü  14871 8 

26 Dicle 55490 38 

 Toplam 807612 477 

     

 

ġekil 10'da havzalara düĢen yıllık toplam yağıĢ miktarı gösterilmektedir. Buna 

göre yıllık toplam yağıĢ miktarı 15 milyar m³'ten az olan on dört havza 

bulunmaktadır. Bu havzalar; Meriç-Ergene, Marmara, Ege Gediz, Küçük Menderes, 

Burdur, Afyon Havzası, Doğu Akdeniz, Seyhan, Asi, Ceyhan, Çoruh, Aras  ve Van 

Gölü Havzaları'dır. Yıllık toplam yağıĢ miktarı 15 ila 20 milyar m³ arasında olan 

dört havza bulunmaktadır. Bu havzalar; Susurluk, Büyük Menderes, Batı Akdeniz 
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ve Orta Akdeniz Havzaları'dır. Yıllık yağıĢ miktarı 20 ila 25 milyar m³ arasında 

olan üç  havza bulunmaktadır. Bu havzalar; YeĢilırmak, Konya ve Doğu Karadeniz 

Havzaları'dır. Yıllık toplam yağıĢ miktarı 25 ila 30 milyar m³ arasında olan tek 

havza bulunmaktadır (Batı Karadeniz Havzası). Yıllık toplam yağıĢ miktarı 30 ila 

35 milyar m³ arasında bulunan tek havza Sakarya Havzası'dır. Yıllık toplam yağıĢ 

miktarı 35 ila 40 milyar m³ arasında 2 havza bulunmaktadır. Bu havzalar; 

Kızılırmak ve Dicle Havzaları'dır. Yıllık yağıĢ miktarı 40 milyar m³'ten fazla olan 

ve en fazla yağıĢ alan havza ise Fırat Havzası'dır.  

 

 
ġekil 10: Havzalara düĢen yıllık toplam yağıĢ miktarı 
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5.3. Havzaların Yıllık Akım Miktarı 

 

Akarsuyun herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarına (m
3
) 

akım denir. Akarsuyun akımı yıl içerisinde değiĢir. Akımı etkileyen faktörler; 

Ġklim Ģartları, havzaya düĢen yağıĢ miktarı, buharlaĢma, arazinin eğimi, havzanın 

büyüklüğü, yatağın geçirimliliği, yatağın geniĢliği, beslendiği kaynaklar ve bitki 

örtüsüdür. 

 

Havzaların yıllık akım miktarları ġekil 11 ve Tablo 20'de verilmiĢtir. DSĠ 

hesaplamalarına göre 193 milyar m³ olan yıllık akım miktarı, yeni yapılan 

hesaplamalar sonucunda yıllık akım miktarı 184 milyar m³'tür.  

 

0

5

10

15

20

25

30

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

Havza no

m
il
y
a
r 

m
3

 
ġekil 11: Havzaların yıllık akım miktarı 
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Türkiye'de akımın en fazla olduğu havza 26 milyar m³ ile Fırat Havzası'dır. 

Fırat Havzası'ndan sonra akımın fazla olduğu havzalar sırasıyla; 15milyar m³ ile 

Kızılırmak, 14 milyar m³ ile Dicle, 12 milyar m³ ile Sakarya ve 10 milyar m³ ile 

Batı Karadeniz Havzaları'dır. Akımın en az olduğu ilk beĢ havza ise sırasıyla; 1 

milyar m³ ile Küçük Menderes, 1 milyar m³ ile Burdur, 2 milyar m³ ile Afyon, 3 

milyar m³ ile Van Gölü ve 3 milyar m³ ile Ege Havzaları'dır (Tablo 20, ġekil 11). 

 

Tablo 20: Havzaların yıllık akım miktarı 

Havza Numarası Havza Adı Havza alanı 

(km²) 

Akım (milyar 

m³) 

1 Meriç-Ergene 15554 8 

2 Marmara  17980 5 

3 Susurluk 25540 7 

4 Ege  13088 3 

5 Gediz  17600 4 

6 K. Menderes  4558 1 

7 B. Menderes  26672 6 

8 Batı Akdeniz 21277 6 

9 Orta Akdeniz  20537 6 

10 Burdur  6401 1 

11 Afyon  8227 2 

12 Sakarya 66438 12 

13 Batı Karadeniz 37828 10 

14 YeĢilırmak 40452 8 

15 Kızılırmak 86523 15 

16 Konya 51116 8 

17 Doğu Akdeniz 21803 5 

18 Seyhan 22682 5 

19 Asi  7919 5 

20 Ceyhan  21955 5 

21 Fırat  125854 26 

22 Doğu Karadeniz  25956 9 

23 Çoruh  21558 5 

24 Aras 29736 5 

25 Van Gölü  14871 3 

26 Dicle 55490 14 

 Toplam 807612   

    184 
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ġekil 12: Havzaların yıllık akım miktarı 

 

ġekil 12'de havzaların yıllık akım miktarları verilmiĢtir. Buna göre yıllık 

akım miktarı 20 milyar m³'ten fazla olan tek havza Fırat Havzası'dır. Yıllık akım 

miktarı 10 ila 20 milyar m³ arasında dört  havza bulunmaktadır (Sakarya, Batı 

Karadeniz, Kızılırmak ve Dicle Havzaları). Yıllık akım miktarı 5 ila 10 milyar 

m³ arasında on bir havza bulunmaktadır (Marmara , Susurluk , Büyük 

Menderes, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz, YeĢilırmak, Konya, Ceyhan, Doğu 

Karadeniz, Çoruh ve Aras Havzaları'dır). Yıllık akım miktarı 5 milyar m³'ten az 

olan on havza ise Marmara, Ege, Gediz, Küçük Menderes, Burdur, Afyon, Doğu 

Akdeniz, Seyhan, Asi ve Van Gölü Havzaları'dır.  
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5.4. KiĢi BaĢına DüĢen Yıllık YağıĢ Miktarı 

 

KiĢi baĢına düĢen yıllık yağıĢ miktarları ġekil 13 ve Tablo 21'de 

gösterilmektedir. Yeni yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de ortalama kiĢi baĢına 

düĢen yıllık yağıĢ miktarı 6567 m³'tür..  
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ġekil 13: Havzalarda kiĢi baĢına düĢen yıllık yağıĢ miktarı 

 

 

KiĢi baĢına en fazla yağıĢ Çoruh Havzası'nda düĢmektedir (44.760 m³). Çoruh 

Havzası'ını sırasıyla 16.622,8 m³ ile Burdur,  16.611 m³ ile Aras, 14.476 m³ ile Batı 

Akdeniz ve 11.225 m³ ile Dicle Havzaları takip etmektedir. KiĢi baĢına yağıĢın en 

az düĢtüğü havzalar ise sırasıyla; 902 m³ ile Marmara, 1.266 m³ ile Küçük 

Menderes, 3.971 m³ ile Asi, 4.437 m³ ile Sakarya ve 5.117 m³ ile Ege Havzaları'dır. 

Marmara, Küçük Menderes, Sakarya ve Ege Havzaları Türkiye'de en fazla nüfus 

barındıran havzalar oldukları için suya en fazla ihtiyaç duyan havzalardır. Ancak bu 

havzalar hem yüz ölçümlerinin az olması hem de fazla nüfus barındırmaları 
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açısından kiĢi baĢına yağıĢın en az düĢtüğü havzalardır. Asi Havzası, alanının 

küçük, nüfusunun 1 milyonun üzerinde olmasından ötürü burada kiĢi baĢına düĢen 

yıllık yağıĢ miktarı azdır  (Tablo 21). 

 

Tablo 21: Havzalarda kiĢi baĢına düĢen yıllık yağıĢ miktarı 

Havza Numarası Havza Adı Havza alanı 

(km²) 

Hesaplanan 

YağıĢ 

Nüfus Köy 

sayısı 

1 Meriç-Ergene 15554 7615 1.263.505 614 

2 Marmara 17980 902 13.710.144 940 

3 Susurluk 25540 5839 3.020.258 1477 

4 Ege 13088 5117 1.689.490 726 

5 Gediz 17600 6500 1.689.354 1006 

6 K. Menderes 4558 1266 2.377.641 292 

7 B. Menderes 26672 7690 2.240.693 1295 

8 Batı Akdeniz 21277 14476 1.125.414 681 

9 Orta Akdeniz 20537 7658 2.036.485 608 

10 Burdur 6401 16623 204.190 196 

11 Afyon 8227 7305 576.142 254 

12 Sakarya 66438 4437 7.178.226 2472 

13 Batı Karadeniz 37828 7137 3.810.043 2918 

14 YeĢilırmak 40452 10862 1.946.178 2637 

15 Kızılırmak 86523 10250 3.882.738 3810 

16 Konya 51116 8244 2.537.119 930 

17 Doğu Akdeniz 21803 7024 1.760.867 690 

18 Seyhan 22682 6859 1.899.117 694 

19 Asi 7919 3971 1.575.122 614 

20 Ceyhan 21955 7745 1.868.204 937 

21 Fırat 125854 9243 7.695.019 6322 

22 D. Karadeniz 25956 8751 2.840.064 2280 

23 Çoruh 21558 44760 324.710 857 

24 Aras 29736 16611 849.939 1141 

25 Van Gölü 14871 7245 1.048.115 540 

26 Dicle 55490 11225 3.412.535 2211 

 Toplam 807612   72.561.312 37.142 

 Ortalama   6567   
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ġekil 14: Havzalarda kiĢi baĢına düĢen yıllık yağıĢ miktarı 

  

 

ġekil 14'de havzalarda kiĢi baĢına düĢen yıllık yağıĢ miktarları 

gösterilmektedir. Buna göre, Türkiye'de kiĢi baĢına yıllık yağıĢın 20.000 m³'ten 

fazla düĢtüğü tek havza bulunmaktadır. Bu havza; Çoruh Havzası'dır. KiĢi baĢına 

yağıĢın 15.000 ile 20.000 m³ arasında olduğu havzalar Burdur ve Aras Havzaları'dır. 

KiĢi baĢına yağıĢın 10.000 ile 15.000 arasında düĢtüğü havzalar; Batı Akdeniz, 

Dicle, YeĢilırmak ve Kızılırmak'tır. KiĢi baĢına yıllık yağıĢın 5.000 ile 10.000 m³ 

arasında düĢtüğü havzalar; Meriç-Ergene, Susurluk, Ege, Gediz, Büyük Menderes, 

Orta Akdeniz, Afyon, Batı Karadeniz, Konya, Doğu Akdeniz, Seyhan, Ceyhan, 

Fırat, Doğu Karadeniz ve Van Gölü Havzaları'dır. KiĢi baĢına yıllık yağıĢın 5.000 

m³'ten az düĢtüğü havzalar ise Marmara, Küçük Menderes, Sakarya ve Asi'dir. 
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Bir havzada yağıĢ az bile olsa nüfusun azlığı nedeniyle kiĢi baĢına düĢen yağıĢ 

miktarı artacaktır. Örneğin; Çoruh Havzası yıllık yağıĢ miktarı bakımından 14,5 

milyar m³ ile 13. sırada yer almaktadır. Çok fazla yağıĢ almayan Çoruh Havzası'nın 

kiĢi baĢına yağıĢın en fazla düĢtüğü havza olmasının nedeni nüfus bakımından 

Budur Havzası'ndan sonra Türkiye'de ikinci en az nüfusa (324.710) sahip havza 

olmasıdır. Ayrıca bu havzanın alan bakımından çok büyük bir havza olmaması 

(21.558 km² ile 15. sırada) kiĢi baĢına düĢen yağıĢın fazla olmasına neden olmuĢtur. 

Bir havzanın alanı büyük, nüfusu az ise o havzada kiĢi baĢına düĢen yağıĢ miktarı 

fazladır. Burdur Havzası alan bakımından Türkiye'nin ikinci en küçük havzası ve 

nüfus bakımından Türkiye'nin en az nüfusa ve köye sahip havzasıdır. Ayrıca 

Türkiye'de en az yağıĢ alan ikinci havzadır. Ancak bu havza kiĢi baĢına yağıĢın en 

fazla düĢtüğü ikinci havzadır. Aras Havzası ise alan bakımından 8. sırada yer 

alırken nüfus bakımından 4. en az nüfusa sahip olması bu havzada kiĢi baĢına düĢen 

yağıĢın fazla olmasına neden olmuĢtur. Batı Akdeniz Havzası yıllık yağıĢ 

bakımından 11. sırada yer almakta,  nüfus bakımından 6. en az nüfusu 

barındırmakta ve alan bakımından da 16. sırada  yer almaktadır. Alan bakımından 

çok geniĢ bir havza olmamasına rağmen barındırdığı nüfusun oldukça az olması bu 

havzada kiĢi baĢına yağıĢın fazla düĢmesine neden olmuĢtur. Örneğin; Dicle 

Havzası alan bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü havzasıdır.  Bu havza 

yıllık yağıĢ miktarı bakımından 38,3 milyar m³ ile Türkiye'nin üçüncü en fazla yağıĢ 

alan havzasıdır. Nüfus bakımından ise Türkiye'nin 6. en fazla nüfusunu barındıran 

Dicle Havzası kiĢi baĢına düĢen yağıĢ bakımından beĢinci sırada yer almaktadır. 

Marmara Havzası Türkiye'de en fazla nüfusu barındıran havza olması (13.710.144) 

nedeniyle kiĢi baĢına yağıĢın en az düĢtüğü havzadır. Küçük Menderes Havzası, en 
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az yağıĢ alan havza olması, en küçük alana sahip olması ve nüfus bakımından ikinci 

en kalabalık havza (7.695.019) olması nedeniyle kiĢi baĢına yağıĢın en az düĢtüğü 

ikinci havzadır. Asi Havzası ise yıllık yağıĢ miktarı bakımından üçüncü en az yağıĢ 

alan havza olmasına rağmen yüzölçümü bakımından üçüncü en büyük havza olması 

ve sekizinci en az nüfusu (1.575.122) barındırdığı için burada kiĢi baĢına düĢen 

yağıĢ miktarı fazladır. Sakarya Havzası, dördüncü en fazla yağıĢ alan havza 

olmasına rağmen Türkiye'nin üçüncü büyük ve üçüncü en fazla nüfusu (7.178.226) 

barındıran havza olması nedeniyle kiĢi baĢına yağıĢın en az düĢtüğü dördüncü 

havzadır. Marmara, Küçük Menderes ve Sakarya Havzaları, Ġstanbul, Ġzmir ve 

Ankara gibi en kalabalık Ģehirleri barındıran havzalar oldukları için en fazla suya 

ihtiyaç duyan havzalardır. 

 

5.5. KiĢi BaĢına DüĢen Yıllık Akım Miktarı 

 

KiĢi baĢına düĢen yıllık akım miktarı ġekil 15 ve Tablo 22'de gösterilmiĢtir.  

Yeni hesaplamalara göre Türkiye'de ortalama kiĢi baĢına düĢen yıllık akım miktarı 

2.532 m³'tür.  

 

KiĢi baĢına yıllık akımın en fazla düĢtüğü havza 16.601 m³ ile Çoruh 

Havzası'dır. KiĢi baĢına yıllık akımın fazla düĢtüğü diğer havzalar sırasıyla, 6.518 

m³ ile Meriç-Ergene, 6.165 m³ ile Burdur ve 6.160 m³ ile Aras ve 5.368 m³ ile Batı 

Akdeniz Havzaları'dır. KiĢi baĢına yıllık akımın en az düĢtüğü havza ise 334 m³ ile 

Marmara Havzası'dır. KiĢi baĢına yıllık akımın az düĢtüğü diğer havzalar ise 
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sırasıyla; 469 m³ ile Küçük Menderes, 1645 m³ ile Sakarya, 1897 m³ ile Ege  ve 

2.165 m³ ile Susurluk Havzaları'dır (Tablo 22, ġekil 15).  
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ġekil 15: KiĢi baĢına düĢen yıllık akım miktarı 

 

 

 

Bir havzanın akımı üzerinde havzaya düĢen yağıĢ miktarı, yağıĢın türü, 

havzanın büyüklüğü, iklim, topografya ve su kaynaklarından beslenmesi etkilidir. 

Örneğin; YeĢilırmak Havzası'nda yıllık yağıĢ miktarı fazladır (21 milyar m³-7. 

sırada). Fakat alan bakımından büyük olması (40.452-6. sırada) akıĢa geçen suyun 

azalmasına ve akımın (8 milyar m³-9. sırada) düĢmesine neden olmaktadır. Doğu 

Karadeniz Havzası'nda yağıĢ fazla olmasına rağmen (25 milyar m³-6. sırada) 

topografyasındaki ani değiĢimlerden ötürü yağıĢ doğrudan akıĢa geçmekte ve 

akımın fazla olmasına (9 milyar m³-6. sırada) neden olmaktadır. Fırat Havzası ise 

yıllık yağıĢ ve akım miktarı bakımından ilk sırada yer almaktadır. Ancak alan 
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bakımından en büyük havza olması, nüfus bakımından en kalabalık ikinci havza 

olması nedeniyle kiĢi baĢına akım bakımından 3.428 milyar m³ ile 8. sırada yer 

almaktadır. 

 
 

 

Tablo 22: KiĢi baĢına düĢen yıllık akım miktarı 

Havza Numarası Havza Adı Havza alanı (km²) Hesaplanan 

kiĢi baĢına 

akım (m³) 

Nüfus Köy sayısı 

1 Meriç -Ergene 15554 6518 1.263.505 614 

2 Marmara 17980 335 13.710.144 940 

3 Susurluk 25540 2166 3.020.258 1477 

4 Ege 13088 1898 1.689.490 726 

5 Gediz  17600 2411 1.689.354 1006 

6 K. Menderes 4558 469 2.377.641 292 

7 B. Menderes 26672 2852 2.240.693 1295 

8 Batı Akdeniz 21277 5369 1.125.414 681 

9 Orta Akdeniz 20537 2840 2.036.485 608 

10 Burdur 6401 6165 204.190 196 

11 Afyon 8227 2709 576.142 254 

12 Sakarya 66438 1646 7.178.226 2472 

13 Batı Karadeniz 37828 2647 3.810.043 2918 

14 YeĢilırmak 40452 4029 1.946.178 2637 

15 Kızılırmak 86523 3802 3.882.738 3810 

16 Konya 51116 3058 2.537.119 930 

17 Doğu Akdeniz 21803 2605 1.760.867 690 

18 Seyhan 22682 2544 1.899.117 694 

19 Asi 7919 2954 1.575.122 614 

20 Ceyhan 21955 2873 1.868.204 937 

21 Fırat  125854 3428 7.695.019 6322 

22 Doğu Karadeniz  25956 3246 2.840.064 2280 

23 Çoruh 21558 16601 324.710 857 

24 Aras 29736 6161 849.939 1141 

25 Van Gölü 14871 2687 1.048.115 540 

26 Dicle 55490 4163 3.412.535 2211 

 Toplam 807612   72.561.312 37.142 

 Ortalama   2532   
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ġekil 16: KiĢi baĢına düĢen yıllık akım miktarı 

 

KiĢi baĢına yıllık akımın 10000 m³'ten fazla düĢtüğü tek havza bulunmaktadır. 

Bu havza Çoruh Havzası'dır. KiĢi baĢına yıllık akımın 5000 ile 10000 m³ arasında 

düĢtüğü üç havza Meriç-Ergene, Aras, Batı Akdeniz ve Burdur Havzaları'dır. Bu 

beĢ havza dıĢında kalan yirmi havzada ise kiĢi baĢına yıllık akım miktarı 5000 

m³'ten azdır. Bu havzalar; Marmara, Susurluk, Ege, Gediz, Küçük Menderes, 

Büyük Menderes, Orta Akdeniz, Afyon, Sakarya, YeĢilırmak, Kızılırmak, Konya, 

Doğu Akdeniz, Seyhan, Asi, Ceyhan, Fırat, Doğu Karadeniz, Dicle ve Van Gölü 

Havzaları'dır (ġekil 16). 
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ALTINCI BÖLÜM 

 

6. HAVZALARA GÖRE KULLANILABĠLĠR SU MĠKTARININ 

BELĠRLENMESĠ 

 

Havzaların kullanılabilir su miktarının belirlenmesinde sızma, buharlaĢma, 

yüzey su akıĢı, yeraltına sızma (YAS), nüfus ve köy sayıları gibi parametreler 

kullanılmıĢtır. Bu parametrelerin her birine ait tablo ve Ģekiller alt baĢlıklar halinde 

açıklanmıĢtır.  Yüzey suyu akıĢı, sızma ve buharlaĢma oranları DSĠ tarafından 

belirlenen oranlardır. Buna göre sızma oranı yıllık su potansiyelinin %13'ü , 

buharlaĢma oranı yıllık su potansiyelinin %55'i ve yüzey su akıĢı yıllık su 

potansiyelinin %30'udur (Tablo 23). DSĠ tarafından hesaplanan yıllık su 

potansiyelinin buharlaĢma, akıĢ, sızma oranları yeni hesaba uygulandığında  Tablo 

31'de belirtilen değerler elde edilmektedir. Buna göre, yüzey su akıĢı, sızma ve 

buharlaĢma oranları DSĠ'nin yaptığı hesaplamalardan daha düĢük çıkmaktadır. 

 

Tablo 23: Kullanılabilir su miktarının belirlenmesinde kullanılan parametreler 

 Oranları Yeni Hesaplanan DSĠ milyar m³ 

Yüzey su akıĢı(YağıĢtan 

gelen akıĢ) 

%30 150 158 

Sızma %13 65 69 

BuharlaĢma %55 260 274 
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6.1. Havzaların Kullanılabilir Su Miktarının Belirlenmesinde 

Kullanılan Parametreler 

 

6.1.1. Sızma 

 

Yeryüzünün her hangi bir yerine yağıĢ yada kar olarak düĢen suyun bir kısmı 

yeraltı toprağına ve kayasına süzülür. Ne kadar suyun sızdığı bir çok faktöre 

bağlıdır. Süzülen suyun bir kısmı toprak katmanı içinde kalabilir ve tekrar o 

katmandan kara yüzeyine çıkarak akarsuya kavuĢabilir. Suyun bir kısmı da yüzey 

altında daha derine süzülerek akiferlerin tekrar dolmasını sağlayacaktır. Sızma oranı 

DSĠ tarafından belirlenen yıllık su potansiyelinin %13'üdür. Yeni yapılan 

hesaplamalara göre Türkiye'de toplam sızma miktarı 65 milyar    m³' tür. DSĠ'nin 

hesaplamalarına göre bu miktar 69 milyar m³'tür. Havzaların sızma oranları ġekil 17 

ve Tablo 24'de gösterilmektedir. 
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En fazla sızma miktarına sahip olan havza 10 milyar m³ ile Fırat 

Havzası'dır. Diğer havzalardaki sızma miktarları ise Kızılırmak Havzası 6 

milyar m³, Dicle Havzası 5milyar m³, Sakarya Havzası 4milyar m³ ve Batı 

Akdeniz Havzası 4 milyar m³'tür. En az sızma miktarına sahip akarsu havzası 

0,4 milyar m³ ile Küçük Menderes Havzası'dır. Bu havzayı sırasıyla; 0,5 milyar 

m³ ile Burdur Havzası, 0,6 milyar m³ ile Afyon Havzası, 1 milyar m³ ile Asi 

Havzası ve 1 milyar m³ ile Van Gölü Havzası takip etmektedir (Tablo 24, ġekil 

17). 

 

Tablo 24: Havzalardaki yıllık sızma miktarı 

Havza No Havza Adı SIZMA 

(milyar m³) 

1 Meriç 1 

2 Marmara  2 

3 Susurluk  2, 

4 Ege  1 

5 Gediz  1 

6 K. Menderes 0,4 

7 B. Menderes  2 

8 Batı Akdeniz  2 

9 Orta Akdeniz  2 

10 Burdur  0,4 

11 Afyon 0,6 

12 Sakarya  4 

13 Batı Karadeniz 4 

14 YeĢilırmak 3 

15 Kızılırmak 6 

16 Konya  3 

17 Doğu Akdeniz  2 

18 Seyhan  2 

19 Asi  1 

20 Ceyhan  2 

21 Fırat 10 

22 Doğu Karadeniz 3 

23 Çoruh  2 

24 Aras  2 

25 Van Gölü  1 

26 Dicle  5 

Toplam  66 
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Havzaların, kayaç yapısı, topografik özellikleri ve alanları sızma üzerinde 

etkilidir. Batı Akdeniz Havzası hariç, Fırat, Kızılırmak, Dicle ve Sakarya 

Havzaları en büyük ilk beĢ havza içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle bu 

havzalar sızma miktarının e fazla olduğu havzalardır. Batı Akdeniz Havzası'nda  

ise sızmanın fazla olmasının nedeni kalkerli kayaç yapısı ile alakalıdır. 

KireçtaĢı, geçirimliliği fazla olan bir kayaç olduğu için bu havzada sızma fazla 

olmaktadır. Sızma miktarının en az olduğu Küçük Menderes Havzası ise en 

küçük havzadır. Sızma miktarının az olduğu diğer havzalar (Burdur, Afyon, 

Asi, Van Gölü) da yüzölçümü bakımından en küçük olan havzalardır. 

 

6.1.2. BuharlaĢma 

 

Tabiatta suyun hidrolojik çevriminin önemli bir unsurunu teĢkil eden 

buharlaĢma, yeryüzünde sıvı ve katı halde değiĢik Ģekil ve Ģartlarda bulunan 

suyun meteorolojik faktörler etkisiyle atmosfere gaz halinde dönüĢü olarak tarif 

edilir. Yeryüzünde suyu ihtiva eden her yüzey, atmosferdeki su buharının 

kaynağıdır. Denizler, göller, akarsular, nemli topraklar, karla örtülü veya buzla 

kaplı yüzeyler, ormanlar, bitki örtüsüne sahip araziler üzerinde devamlı 

buharlaĢma meydana gelmektedir. Su yüzeyi ve ıslak yüzeylerde meydana gelen 

buharlaĢma devamlı bir harekettir. Su yüzeyini terk eden su buharı miktarı, birim 

saha üzerindeki havanın özelliklerine (meteorolojik Ģartlar), suyun ve çevrenin 

özelliklerine göre değiĢim gösterir. Suda meydana gelen bu değiĢiklik bir enerji 

etkisiyle olmaktadır. 1 gram suyun buhar haline gelebilmesi için 539-597 kalorilik 

ısıya ihtiyaç vardır. BuharlaĢma, difüzyon, konveksiyon veya rüzgar tesiriyle 

meydana gelir. Havanın buhar basıncı, su sıcaklığına paralel olarak doymuĢ buhar 
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basıncının altına düĢünceye kadar difüzyon olayı devam eder. Su havadan daha 

sıcak olduğu zaman konveksiyon (dikey yönde hareket) hareketi baĢlar (DMĠ). 

BuharlaĢmaya etki eden faktörler meteorolojik faktörler (güneĢ radyasyonu, hava 

buhar basıncı, sıcaklık, rüzgar ve basınç), coğrafik ve topografik faktörler              

(enlem, yükseklik, bakı), suyun kalitesi ve bulunduğu ortam (su kütlesinin 

büyüklüğü, tuz durumu, kirlenme, dalgalı ve hareket halindeki su) Ģeklindedir.  

 

Havzaların buharlaĢma miktarları hesaplanırken DSĠ'nin belirlediği oran 

kabul edilerek yıllık su potansiyelinin %55'i alınmıĢtır. Yeni yapılan 

hesaplamalara göre Türkiye'de toplam buharlaĢma miktarı 260 milyar m ³'tür. 

DSĠ' nin hesaplamalarına göre bu miktar 274 milyar m³'tür. 26 akarsu havzasına 

ait buharlaĢma miktarları ġekil 18 ile Tablo 25'de verilmiĢtir.  
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ġekil 18: Havzalardaki buharlaĢma miktarı 
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En fazla buharlaĢma miktarına sahip olan havza 39 milyar m³ ile Fırat 

Havzası'dır. BuharlaĢma miktarı fazla olan diğer havzalar ise sırasıyla 22 milyar 

m³ Kızılırmak, 21 milyar m³ ile Dicle, 17 milyar m³ ile Sakarya ve 15 milyar m³ 

ile Batı Karadeniz Havzaları'dır. En az buharlaĢma miktarına sahip olan havza 

ise 2 milyar m³ ile Küçük Menderes Havzası'dır. BuharlaĢma miktarı az olan 

diğer  ise havzalar sırasıyla; 2 milyar m³ ile Burdur, 2 milyar m³ ile Afyon, 3 

milyar m³ ile Asi ve 4 milyar m³ ile Van Gölü Havzaları'dır (Tablo 25, ġekil 

18).  

 

Tablo 25: Havzalardaki buharlaĢma miktarı 

Havza No Havza Adı BuharlaĢma 

(milyar m³) 

1 Meriç 5 

2 Marmara 7 

3 Susurluk 10 

4 Ege 5 

5 Gediz 6 

6 K. Menderes 2 

7 B. Menderes 9 

8 Batı Akdeniz 9 

9 Orta Akdeniz 9 

10 Burdur 2 

11 Afyon 2 

12 Sakarya 17 

13 Batı Karadeniz  15 

14 YeĢilırmak  12 

15 Kızılırmak 22 

16 Konya  11 

17 Doğu Akdeniz  7 

18 Seyhan  7 

19 Asi  3 

20 Ceyhan  8 

21 Fırat  39 

22 Doğu Karadeniz  14 

23 Çoruh  8 

24 Aras  8 

25 Van Gölü  4 

26 Dicle  21 

Toplam  261 
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BuharlaĢma miktarı, havzaların büyüklüğü ve sahip oldukları iklim koĢulları 

ile yakından iliĢkilidir. BuharlaĢmanın fazla olduğu ilk beĢ havzaya bakıldığında 

Batı Karadeniz Havzası hariç diğer dört havza yüzölçümü bakımından en büyük 

olan havzalardır. Buna göre, Fırat Havzası'nın yüz ölçümü bakımından 

Türkiye'nin en büyük havzası olması, bulunduğu enlem, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nin karasal ikliminden etkilenmesi ve yazları güneyden esen çöl 

rüzgarının etkisiyle çok sıcak ve kurak geçmesi gibi nedenlerden ötürü bu 

havzada buharlaĢma çok Ģiddetli olmaktadır. Kızılırmak Havzası'nın yüzölçümü 

bakımından ikinci büyük havza konumunda olması ve Ġç Anadolu'nun karasal 

iklimi etkisi olması nedeniyle yazların sıcak ve kurak olması bu havzadaki 

buharlaĢma miktarının fazla olmasına neden olmaktadır. Dicle Havzası,  

yüzölçümü bakımından dördüncü sırada yer almakta ve Fırat Havzası gibi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin karasal ikliminden etkilenmektedir. Bu nedenle 

bu havzada yazları güneyden esen çöl rüzgarının da etkisiyle sıcak ve kurak 

geçmekte ve buharlaĢma fazla olmaktadır. Sakarya Havzası'nın ise yüzölçümü 

bakımından üçüncü büyük havza konumunda olması, Kızılırmak Havzası gibi Ġç 

Anadolu'nun karasal iklimi etkisi altında yazları sıcak ve kurak geçmesi burada 

buharlaĢmanın fazla olmasına neden olmaktadır. Batı Karadeniz Havzasında 

buharlaĢmanın fazla olmasının nedeni ise bu havzanın büyük bir alan 

kaplamasıdır.  

 

En az buharlaĢma miktarına sahip olan havzalara bakıldığında (Küçük 

Menderes, Burdur, Afyon, Asi, Van Gölü) bu havzaların yüz ölçümü bakımından 
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Türkiye'nin en küçük havzaları olduğu görülmektedir. Bu havzalarda buharlaĢma 

miktarları ile yüzölçümleri arasında çok yakın bir iliĢki vardır.  

 

6.1.3 Yüzey Suyu AkıĢı 

 

DüĢen yağmurun bir kısmı toprak tarafından emilir, fakat yağmur 

doymuĢ yada geçirimsiz tabakaya düĢtüğü zaman meyil istikametinde akıĢa geçer. 

Yoğun bir yağmur sırasında oluĢan küçük derecikler oluĢabilir. Su nehirler 

içerisinde aktığı gibi, toprak içerisinde oluĢan kanallar içerisinde de akıĢa 

geçmektedir. Yüzey akıĢı, hem meteorolojik faktörlerden hem de arazinin 

jeolojisi ve topografyasından etkilenir. 

 

Yüzey suyu akıĢı DSĠ tarafından belirlenen yıllık su potansiyelinin 

%30'udur. DSĠ' nin hesaplamalarına göre Türkiye'nin toplam yüzey suyu akıĢı 

miktarı 158 milyar m³ iken yeni yapılan hesaplamalarda bu miktar 150 milyar  

m ³'tür. Yüzey suyu akıĢının havzalara göre miktarları ġekil 19 ile Tablo 26'da 

verilmiĢtir.  
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ġekil 19: Havzalardaki yıllık yüzey suyu akıĢı 

 

 

Yüzey suyu akıĢının en fazla olduğu havza 22 milyar m³ ile Fırat 

Havzası'dır. Yüzey suyu akıĢının fazla olduğu diğer havzalar ise sırasıyla; 13 

milyar m³ ile Kızılırmak, 12 milyar m³ ile Dicle, 10 milyar m³ ile Sakarya ve     

9 milyar m³ ile Batı Karadeniz Havzaları'dır (Tablo 26, ġekil 19). 

 

Yüzey suyu akıĢının en az olduğu havza 1 milyar m³ ile Küçük Menderes 

Havzası'dır. Yüzey suyu akıĢının az olduğu diğer havzalar ise sırasıyla; 1 milyar 

m³ ile Afyon,  2 milyar m³ ile Burdur, 2 milyar m³ ile Asi ve 2 milyar m³ ile 

Van Gölü Havzaları'dır (Tablo 26, ġekil 19). 
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Tablo 26: Havzalardaki yıllık yüzey suyu akıĢı 

Havza No Havza Adı Yüzey Suyu AkıĢı 

(milyar m³) 

1 Meriç 3 

2 Marmara 4 

3 Susurluk 6 

4 Ege 3 

5 Gediz 4 

6 K. Menderes 1 

7 B. Menderes 5 

8 Batı Akdeniz 5 

9 Orta Akdeniz 5 

10 Burdur 2 

11 Afyon 1 

12 Sakarya 10 

13 Batı Karadeniz  9 

14 YeĢilırmak  7 

15 Kızılırmak 13 

16 Konya  7 

17 Doğu Akdeniz  4 

18 Seyhan  4 

19 Asi  2 

20 Ceyhan  5 

21 Fırat  22 

22 Doğu Karadeniz  8 

23 Çoruh  5 

24 Aras  4 

25 Van Gölü  2 

26 Dicle  12 

Toplam  150 

 

Yüzey suyu akıĢı, toprağın yapısı, havzanın alanı, topografya, bitki örtüsü gibi 

fiziksel faktörlerden etkilenmektedir. Yüzölçümü bakımından büyük olan 

havzalarda su akıĢa geçecek fazla alan bulmakta ve buralarda yüzey suyu akıĢı fazla 

olmaktadır. Küçük havzalarda ise su akıĢa geçecek fazla alan bulamadan akarsuya 

katılarak akıma etki etmektedir. Çok engebeli bir topografya sahip havzalarda su 

sızmaya fırsat bulmadan akıĢa geçmekte ve buralarda yüzey suyu akıĢı fazla 

olmaktadır. Nispeten düz bir topografyada ise su yüzeyde çok fazla oyalandığı için 

akıĢa geçemeden sızmaktadır. Bitki örtüsü bakımından yoğun havzalarda ise su 

bitkiler vasıtasıyla tutulmakta ve yüzey akıĢının az olmasına neden olmaktadır. 
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Bitki örtüsü bakımından çıplak havzalarda ise su hemen yüzey akıĢına geçmektedir. 

Fırat Havzası'nın yüzölçümü bakımından en büyük havza olması, bozkır bitki 

örtüsüne sahip olması nedeniyle bu havzada yüzey suyu akıĢı fazla olmaktadır. 

Kızılırmak, Dicle ve Sakarya Havzaları'nın yüz ölçümünün fazla olması ve bozkır 

bitki örtüsüne sahip olmaları yüzey suyu akıĢının fazla olmasına yol açmaktadır. 

Batı Karadeniz Havzası'nda ise yüzölçümü diğer havzalara oranla daha küçük 

olmasına rağmen burada da yüzey suyu akıĢı fazladır. Bunun nedeni bu havzanın 

diğer havzalara nispeten fazla yağıĢ alması ve yüzey akıĢına geçecek fazla suyun 

olmasıdır. Yüzey suyu akıĢının az olduğu havzalar ise yüzölçümü bakımından en 

küçük havzalar olduğu için bu havzalarda yüzey akıĢına geçecek fazla bir alan 

bulamadan akarsuya katılmaktadır. 

 

 

6.1.4.  Yeraltına Sızma 

 

Kara üzerine düĢen yağıĢın bir kısmı yer altı suyuna sızarak, yeraltı 

suyunun bir parçası olur. Bu suyun bir kısmı kara yüzeyine yakın hareket eder ve 

dere yataklarına boĢalarak çok çabuk ortaya çıkar, ancak yer çekimi yüzünden bu 

suyun büyük bir kısmı yer altına doğru daha derinlere inmeye devam eder. 

 

Sızan 69 milyar m³ suyun, 28 milyar m³'ü kaynaklar vasıtasıyla yerüstü 

suyuna tekrar katılmaktadır.  Böylece yeraltı suyunu besleyen su miktarı 41 milyar 

m³'e düĢmektedir. Yeni yapılan hesaplamalara göre 65 milyar m³'lük sızan suyun 26  
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milyar m³'ü kaynaklar yoluyla yerüstü suyuna katılmaktadır. Buna göre yeni hesapta 

yeraltı suyunun beslenmesi 39 milyar m³ çıkmaktadır. (Tablo 27). 

 

Tablo 27: Yıllık yeraltı suyu besleme miktarı 

 DSĠ Hesaplanan 

Yeraltı suyunu besleme 41 milyar m³ 39 milyar m³  

 

26 akarsu havzasına ait yeraltına sızma miktarları ġekil 20 ile Tablo 28'de 

verilmiĢtir. 
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ġekil 20: Havzalarda yıllık yeraltına sızma miktarı 

 

Buna göre yeraltına sızma miktarı en fazla olan havza 4 milyar m³ ile Fırat 

Havzası'dır. Yeraltına sızma miktarının fazla olduğu diğer havzalar ise sırasıyla; 2 

milyar m³ ile Kızılırmak, 2 milyar m³ ile Dicle, 2 milyar m³ ile Sakarya ve 2 milyar 

m³ ile Batı Karadeniz Havzaları'dır. Yeraltına sızma miktarı en az olan havza 0,2 

milyar m³ ile Küçük Menderes Havzası'dır. Yeraltına sızma miktarı az olan diğer 
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havzalar ise sırasıyla 0,2 milyar m³ ile Burdur, 0,2 milyar m³ ile Afyon, 0,3 milyar 

m³ ile Asi ve 0,4 milyar m³ ile Van Gölü Havzaları'dır (Tablo 28, ġekil 20). 

 

Tablo 28: Havzalarda yıllık yeraltına sızma miktarı 

Havza No Havza Adı YAS (milyar 

m³) 

1 Meriç 1 

2 Marmara 1 

3 Susurluk 1 

4 Ege 1 

5 Gediz 1 

6 K. Menderes 0,2 

7 B. Menderes 1 

8 Batı Akdeniz 1 

9 Orta Akdeniz 1 

10 Burdur 0,2 

11 Afyon 0,2 

12 Sakarya 2 

13 Batı Karadeniz  2 

14 YeĢilırmak  1 

15 Kızılırmak 2 

16 Konya  1 

17 Doğu Akdeniz  1 

18 Seyhan  1 

19 Asi  0,3 

20 Ceyhan  1 

21 Fırat  4 

22 Doğu Karadeniz  1 

23 Çoruh  1 

24 Aras  1 

25 Van Gölü  0,4 

26 Dicle  2 

Toplam  27 
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6.1.5. Havzalardaki Nüfus Miktarı 

 

Türkiye'de 26 akarsu havzasına ait nüfus miktarları ġekil 21 ve Tablo 29'da 

gösterilmiĢtir.  
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ġekil 21: Havzalardaki nüfus miktarı 

 

Buna göre Türkiye'de en fazla nüfus barındıran havza 13,7 milyon nüfusu 

ile Marmara Havzası'dır. Türkiye'de en fazla nüfusu barındıran il olan Ġstanbul 

Marmara Havzası'nda yer almaktadır. Kocaeli de bu havzada yer almaktadır. 

Türkiye'de fazla nüfus barındıran diğer havzalar sırasıyla 7,7 milyon ile Fırat, 7,2 

milyon ile Sakarya, 3,9 milyon ile Kızılırmak ve 3,8 milyon ile Batı Karadeniz 

Havzaları'dır (Tablo 29). Fırat Havzası'nda ise en fazla nüfusu barındıran il 

Gaziantep'tir (1.454.097). Sakarya Havzası'nda ise  Türkiye'nin en fazla nüfusu 

barındıran ikinci ili Ankara (4.513.921) yer almaktadır. Türkiye'de en az nüfus 
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barındıran havza 204.190 nüfusu ile Burdur Havzası'dır. Nüfusları az olan diğer 

havzalar ise sırasıyla; 324.710 bin ile Çoruh, 576.142 ile Afyon, 849.939 bin ile 

Aras ve 1,048.115 nüfusuyla Van Gölü Havzaları'dır (Tablo 29, ġekil 21).  

 

 

 

 

Tablo 29: Havzalardaki nüfus miktarı 

Havza Numarası Havza Adı Havza alanı 

(km²) 

Nüfus 

(2009) 

1 Meriç -Ergene 15554 1.263.505 

2 Marmara 17980 13.710.144 

3 Susurluk 25540 3.020.258 

4 Ege 13088 1.689.490 

5 Gediz 17600 1.689.354 

6 K. Menderes 4558 2.377.641 

7 B. Menderes 26672 2.240.693 

8 Batı Akdeniz 21277 1.125.414 

9 Orta Akdeniz 20537 2.036.485 

10 Burdur 6401 204.190 

11 Afyon 8227 576.142 

12 Sakarya 66438 7.178.226 

13 Batı Karadeniz 37828 3.810.043 

14 YeĢilırmak 40452 1.946.178 

15 Kızılırmak 86523 3.882.738 

16 Konya 51116 2.537.119 

17 Doğu Akdeniz 21803 1.760.867 

18 Seyhan 22682 1.899.117 

19 Asi 7919 1.575.122 

20 Ceyhan 21955 1.868.204 

21 Fırat 125854 7.695.019 

22 Doğu Karadeniz 25956 2.840.064 

23 Çoruh 21558 324.710 

24 Aras 29736 849.939 

25 Van Gölü 14871 1.048.115 

26 Dicle 55490 3.412.535 

 Toplam 807612 72.561.312 
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6.1.6. Havzalardaki Köy Sayısı  

 

Türkiye'de 26 akarsu havzasında toplam 37,142 tane köy bulunmaktadır. 

Havzalar içerisinde kalan köylerin miktarları ġekil 22 ve Tablo 30'da verilmiĢtir.  
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ġekil 22: Havzalar içerisinde kalan köy sayısı 

 

Türkiye'de en fazla köye sahip olan havza 6322 köy ile Fırat Havzası'dır. 

Fazla köy barındıran diğer havzalar sırasıyla; 3810 köy ile Kızılırmak, 2918 köy 

ile Batı Karadeniz, 2637 köy ile YeĢilırmak ve 2472 köy ile Sakarya Havzaları'dır 

(Tablo 30, ġekil 22). Fırat ve Kızılırmak Havzaları aynı zamanda Türkiye'de en 

fazla il barındıran havzalardandır. Bu nedenle bu havzalardaki köy sayıları 

fazladır. En az köye sahip olan havza ise 196 köy ile Burdur Havzası'dır. Köy 

sayısı az olan diğer havzalar ise sırasıyla; 254 köy ile Afyon, 292 köy ile Küçük 
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Menderes, 540 köy ile Van Gölü ve 614 köy ile Asi Havzaları'dır (Tablo 30, ġekil 

22). 

 

 

Tablo 30: Havzaların köy sayısı 

Havza Numarası Havza Adı Havza alanı 

(km²) 

Köy 

sayısı 

1 Meriç -Ergene 15554 614 

2 Marmara 17980 940 

3 Susurluk 25540 1477 

4 Ege 13088 726 

5 Gediz  17600 1006 

6 K. Menderes 4558 292 

7 B. Menderes 26672 1295 

8 Batı Akdeniz 21277 681 

9 Orta Akdeniz 20537 608 

10 Burdur 6401 196 

11 Afyon 8227 254 

12 Sakarya 66438 2472 

13 Batı Karadeniz 37828 2918 

14 YeĢilırmak 40452 2637 

15 Kızılırmak 86523 3810 

16 Konya 51116 930 

17 Doğu Akdeniz 21803 690 

18 Seyhan 22682 694 

19 Asi 7919 614 

20 Ceyhan 21955 937 

21 Fırat  125854 6322 

22 Doğu Karadeniz  25956 2280 

23 Çoruh 21558 857 

24 Aras 29736 1141 

25 Van Gölü 14871 540 

26 Dicle 55490 2211 

 Toplam 807612 37142 
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ġekil 23: Havzalar içerisinde kalan köy sayısı 

 

Havzalardaki köy sayıları ġekil 23'te verilmiĢtir. Buna göre 2300'den fazla 

köy içeren 5 tane havza bulunmaktadır. Bu havzalar; Sakarya, Batı Karadeniz, 

YeĢilırmak, Kızılırmak ve Fırat Havzaları'dır. 2300 ile 1800 arasında köye sahip 

olan iki havzadan biri Dicle Havzası diğeri Doğu Karadeniz Havzası'dır. 1800 

ile 1300 arasında köy sayısına sahip olan havzalar Dicle ve Susurluk'tur. 1300 

ile 800 arasında köye sahip olan yedi havza sırasıyla; Marmara, Gediz, Büyük 

Menderes, Konya, Ceyhan, Çoruh ve Aras Havzaları'dır. 800 ile 300 arasında 

köye sahip havzalar; Batı Akdeniz, Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz, Asi, Van 

Gölü, Ege ve Meriç-Ergene Havzaları'dır. 300'den az köye sahip havzalar 

Afyon, Burdur ve Küçük Menderes Havzaları'dır (ġekil 23). 
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6.2.  Havzaların Yıllık Toplam Kullanılabilir Su Miktarı 

 

Havzaların yıllık toplam kullanılabilir su miktarının hesaplamalarında 

DSĠ'nin belirlediği oran kabul edilerek akıma geçen toplam suyun %58'i toplam 

kullanılabilir su miktarını oluĢturmaktadır. Buna göre havzaların yıllık toplam 

kullanılabilir su miktarı ġekil 24 ve Tablo 31'de verilmiĢtir. Yeni yapılan 

hesaplamalara göre yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 108 milyar m³'tür. 

DSĠ'nin yaptığı hesaplamalara göre bu miktar 112 milyar m³'tür.  
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ġekil 24: Havzaların yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 

 

Yıllık toplam kullanılabilir su miktarının en fazla olduğu havza 16 milyar 

m³ ile Fırat Havzası'dır. Fırat Havzası'nı sırasıyla 9 milyar m³ ile Kızılırmak, 8 
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milyar m³ ile Dicle, 7 milyar m³ ile Sakarya ve 6 milyar m³ ile Batı Karadeniz 

Havzaları izlemektedir (Tablo 31, ġekil 24). 

 

Yıllık toplam kullanılabilir su miktarının en az olduğu havza 1 milyar m³ ile 

Küçük Menderes Havzası'dır. Küçük Menderes Havzası'nı sırasıyla; 1 milyar m³ 

ile Burdur, 1 milyar m³ ile Afyon, 2 milyar m³ ile Van Gölü ve 2 milyar m³ ile 

Ege Havzaları izlemektedir (ġekil 24, Tablo 31). 

 

Tablo 31: Havzaların yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 

Havza Numarası Havza Adı Havza alanı (km²) Kullanılabilir 

Su Miktarı 

(milyar m³) 

1 Meriç -Ergene 15554 5 

2 Marmara 17980 3 

3 Susurluk 25540 4 

4 Ege 13088 2 

5 Gediz 17600 2 

6 K. Menderes 4558 1 

7 B. Menderes 26672 4 

8 Batı Akdeniz 21277 4 

9 Orta Akdeniz 20537 3 

10 Burdur 6401 1 

11 Afyon 8227 1 

12 Sakarya 66438 7 

13 Batı Karadeniz 37828 6 

14 YeĢilırmak 40452 5 

15 Kızılırmak 86523 9 

16 Konya 51116 5 

17 Doğu Akdeniz 21803 3 

18 Seyhan 22682 3 

19 Asi 7919 3 

20 Ceyhan 21955 3 

21 Fırat 125854 16 

22 Doğu Karadeniz 25956 5 

23 Çoruh 21558 3 

24 Aras 29736 3 

25 Van Gölü 14871 2 

26 Dicle 55490 8 

 Toplam 807612 108 
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ġekil 25: Havzaların yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 

 

 

ġekil 25'e bakıldığında yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 9 milyar m³'ten 

fazla olan tek havza Fırat Havzası'dır. Yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 6 ile 

9 milyar m³ arasında olan üç havza bulunmaktadır. Bu havzalar Sakarya, 

Kızılırmak ve Dicle Havzaları'dır. Yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 3 ile 6 

milyar m³ arasında olan havzalar Meriç-Ergene, Susurluk, Büyük Menderes, Batı 

Akdeniz, Orta Akdeniz, Batı Karadeniz, YeĢilırmak, Konya, Ceyhan, Doğu 

Karadeniz, Çoruh ve Aras Havzaları'dır. Yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 3 

milyar m³'ten az olduğu  havzalar Marmara, Ege, Küçük Menderes, Gediz, 

Burdur, Afyon, Doğu Akdeniz, Seyhan, Asi ve Van Gölü Havzaları'dır.  
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Kullanılabilir su miktarı bir havzanın alanı ve nüfusuyla yakından iliĢkilidir. 

Fırat Havzası'nın yüzölçümü bakımından en büyük havza olması bu havzadaki 

toplam kullanılabilir su miktarının fazla olmasına neden olmaktadır. Kullanılabilir 

su miktarının fazla olması yüzey akıĢı ve yeraltına sızan suyun fazla olmasıyla 

alakalıdır. Buna göre Fırat Havzası, yüzey akıĢı ve yeraltına sızmanın en fazla 

olduğu havzadır. Kullanılabilir su miktarının fazla olduğu diğer havzalara 

bakıldığında (Kızılırmak, Sakarya, Dicle), bu havzalar yüzölçümü bakımından en 

büyük ilk beĢ havza içine girmektedir. Kullanılabilir su miktarının az olduğu 

havzalara bakıldığında (Küçük Menderes, Burdur, Afyon, Van Gölü, Ege) bu 

havzalar alan bakımından en küçük olan havzalardır. Bir havzanın toplam 

kullanılabilir su miktarı fazla olsa bile o havzanın nüfusu fazla ise kiĢi baĢına 

düĢen kullanılabilir su miktarı azalacaktır. Nüfusu fazla ve yüzölçümü küçük olan 

havzalarda toplam kullanılabilir su miktarı da düĢmektedir. Buna göre yüzölçümü 

bakımından küçük olan ve fazla nüfus barındıran Marmara, Ege, Küçük Menderes 

Havzaları Ġstanbul, Ġzmir gibi en kalabalık Ģehirleri içermekte ve bu havzalarda 

kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı az olmaktadır. 

 

Suyun sektörel kullanımına bakıldığında %74'ü tarımsal sulamada, %15'i 

içme suyu olarak, %11'i ise sanayide kullanılmaktadır. Fırat Havzası'nın 

topografyası tarımsal faaliyetlere uygun olmadığından burada hayvancılık yaygın 

bir Ģekilde yapılmaktadır. Bu nedenle bu havzada fazla olan yıllık kullanılabilir su 

miktarı çok fazla su isteyen ekonomik bir faaliyet türünde kullanılmamaktadır. 

Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi havzalarda meyve ve sebze tarımı 

yaygın olarak yapıldığı için bu havzalar kullanılabilir suya çok fazla ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Sanayi bakımından en geliĢmiĢ iller olan Bursa ve Kocaeli, 

Susurluk ve Marmara Havzaları'nda yer almaktadır. Bu nedenle bu havzalar da 

suya fazla ihtiyaç duymaktadır. Tarım ve sanayi gibi faaliyet türlerinin yoğun bir 

Ģekilde gerçekleĢtirildiği havzalar fazla suya ihtiyaç duymaktadır. Bu havzalar 

Marmara, Ege, Gediz, Küçük Menderes gibi havzalar olmakla birlikte Ġstanbul, 

Bursa, Ġzmir, Kocaeli gibi iller bu havzalarda yer almaktadır. 

 

Ġstanbul, Kocaeli, Bursa, Ġzmir ve Ankara'nın toplam nüfus içindeki payı 

%30,57'sini barındırmakta ve bu illerin toplam alanları ülke yüzölçümünün 

%7,25'ine tekabül etmektedir. Bu illerde nüfusun büyük bir bölümü (%85,45) 

kentlerde yaĢamaktadır. Bu illerin nüfus yoğunluğu ülke genelinin yaklaĢık dört 

katıdır. Nüfus yoğunluğu açısından, kilometrekareye, Türkiye genelinde 88 kiĢi 

düĢerken bu illerde 371 kiĢi düĢmektedir. Nüfusun çarpıcı biçimde yoğun olduğu 

bu illerde doğurganlık hızı kademeli il grupları içinde en düĢük seviyede 

bulunmakla beraber artan oranda göç almaya devam etmektedirler. 1990-2000 

yılları arasında nüfus artıĢ hızı, yıllık ortalama binde 28,15 ile ülke genel 

seviyesinin (binde 18,29) oldukça üzerindedir (DPT, 2003). Marmara, Ege, 

Sakarya, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Susurluk gibi havzalar yıllık 

kullanılabilir suyu az olan havzalardır ancak bu havzalar kullanılabilir suya en fazla 

ihtiyaç duyan havzalardır.  
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6.3. Havzaların Yıllık Kullanılabilir Yüzey Suyu AkıĢı 

 

Havzaların yıllık kullanılabilir yüzey suyu akıĢı ġekil 26 ve Tablo 32 'de 

gösterilmektedir. Kullanılabilir yüzey suyu hesaplamalarında DSĠ'nin belirlediği 

oran kabul edilerek, yıllık kullanılabilir yüzey suyu akıĢı yıllık toplam akımın 

%52'sini oluĢturmaktadır. Buna göre yeni yapılan hesaplamalarda toplam yıllık 

kullanılabilir yüzey suyu akıĢı 96 milyar m³'tür. DSĠ'nin yaptığı hesaplamalarda 

bu miktar 98 milyar m³'tür.  
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ġekil 26: Havzaların yıllık kullanılabilir yüzey suyu akıĢı 

 

Buna göre, en fazla yıllık kullanılabilir yüzey suyu akıĢına sahip olan 

havza 14milyar m³ ile Fırat Havzası'dır. Yıllık kullanılabilir yüzey suyu akıĢı 

fazla olan  diğer havzalar ise sırasıyla; 8 milyar m³ Kızılırmak, 7 milyar m³ ile 

Dicle, 6 milyar m³ ile Sakarya ve 5 milyar m³ ile Batı Karadeniz Havzaları'dır. 
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En az yıllık yüzey suyu akıĢına sahip olan havza ise 1 milyar m³ ile Küçük 

Menderes Havzası'dır. Yıllık kullanılabilir yüzey suyu akıĢı az olan diğer 

havzalar ise sırasıyla; 1 milyar m³ ile Burdur , 1 milyar m³ ile Afyon, 2 milyar 

m³ ile Van Gölü ve 2 milyar m³ ile Ege Havzaları'dır (Tablo 32, ġekil 26). 

 

Tablo 32: Havzalara düĢen yıllık kullanılabilir yüzey suyu akıĢı 

Havza 

Numarası 

Havza Adı Havza alanı 

(km² ) 

Yıllık yüzey suyu akıĢı 

(milyar m³) 

1 Meriç -Ergene 15.553,7 4 

2 Marmara 17.979,6 2 

3 Susurluk 25.539,7 3 

4 Ege 13.088,2 2 

5 Gediz 17.600,1 2 

6 K. Menderes 4.558 1 

7 B. Menderes 26.671,7 3 

8 Batı Akdeniz 21.277 3 

9 Orta Akdeniz 20.537,2 3 

10 Burdur 6.401,2 1 

11 Afyon 8.226,9 1 

12 Sakarya 66.437,9 6 

13 Batı Karadeniz 37.827,7 5 

14 YeĢilırmak 40.452, 4 

15 Kızılırmak 86.522,6 8 

16 Konya 51.116 4 

17 Doğu Akdeniz 21.802,5 2 

18 Seyhan 22.682 3 

19 Asi 7.918,9 2 

20 Ceyhan 21.954,9 3 

21 Fırat 125.854 14 

22 Doğu Karadeniz 25.955,7 5 

23 Çoruh 21.558 3 

24 Aras 29.735,7 3 

25 Van Gölü 14.871 2 

26 Dicle 55.489,8 7 

 Toplam 807.612,9 96 
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6.4.  KiĢi BaĢına DüĢen Yıllık Kullanılabilir Su Miktarı 

 

Yeni yapılan hesaplamalar sonucunda Türkiye'de ortalama kiĢi baĢına düĢen 

yıllık kullanılabilir su miktarı 1498 m³'tür. DSĠ'nin yaptığı hesaplamalarda 

Türkiye'de ortalama kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 1586 m³'tür. 

KiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarına ait veriler ġekil 27 ile Tablo 33'te 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 27: KiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 

 

KiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı, bir havzanın alanı ve nüfusu 

ile yakından iliĢkilidir. Bir havzanın yıllık toplam kullanılabilir su miktarı fazla olsa 

bile yüzölçümü bakımından küçük ve nüfusu az ise kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir 

su miktarı fazla olacaktır. Buna göre yıllık kullanılabilir su miktarının kiĢi baĢına en 

fazla düĢtüğü havza 9.629 m³ ile Çoruh Havzası'dır. Çoruh Havzası 21.558 km² 

alanı ile on beĢinci sırada yer almakta ve 324.710 nüfusuyla en az nüfusa sahip 
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ikinci havzadır. Nüfusunun az olması kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su 

miktarının fazla olmasına neden olmuĢtur. Çoruh Havzası'ndan sonra  kiĢi baĢına 

yıllık kullanılabilir su miktarının fazla olduğu havzalar sırasıyla; 4.787 m³ ile 

Meriç-Ergene, 3575 m³ ile Burdur ve 3.573 m³ ile Aras ve 3.114 m³ ile Batı 

Akdeniz Havzaları'dır. Meriç-Ergene Havzası en küçük yedinci havza olmakla 

birlikte nüfus bakımından yedinci en az (1.263.505) nüfusa sahip havzadır. Ayrıca 

bu havza kullanılabilir su miktarının en fazla düĢtüğü yedinci havzadır. Yıllık 

toplam kullanılabilir su miktarının fazla olması ve nüfus bakımından az bir nüfusu 

barındırması nedeniyle bu havzada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 

fazladır. Burdur Havzası yüz ölçümü bakımından Küçük Menderes Havzası'ndan 

sonra ikinci en küçük havzadır. Alan bakımından küçük olması ve 204.196 nüfusu 

ile en az nüfusa sahip olması bu havzada kiĢi baĢına düĢen su miktarının fazla 

olmasına neden olmuĢtur (ġekil 27,Tablo 33). Aras Havzası sekizinci en büyük 

alana sahip olması ve nüfus bakımından dördüncü en az nüfusu barındırması 

nedeniyle bu havzada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı fazladır. Batı 

Akdeniz Havzası ise çok büyük bir alana sahip olmamakla birlikte (21.277 km² ile 

16. sırada) altıncı en az nüfusa (1.125.414) sahip olan havza olduğu için burada kiĢi 

baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı fazladır (Tablo 33). Yıllık kullanılabilir 

su miktarının en fazla olduğu havza Fırat Havzası olmasına rağmen bu havzada kiĢi 

baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı fazla değildir. Hem alanının büyük olması 

hem de nüfusunun fazla olması (ikinci en kalabalık, 7.695.019) nedeniyle bu 

havzada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı az olmaktadır. KiĢi baĢına 

düĢen yıllık kullanılabilir su miktarının en az olduğu havza 194 m³ ile Marmara 

Havzası'dır. Marmara Havzası'nın yüzölçümü bakımından küçük olması (17.980 
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km² ile 9. en küçük havza), 13,7 milyon nüfusuyla en fazla nüfusa sahip olması 

nedeniyle bu havzada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı azdır. Ayrıca, 

Türkiye'nin en kalabalık Ģehri olan Ġstanbul (12,7 milyon) bu havzada yer 

almaktadır.. Ancak, fazla nüfus barındırması bu havzadaki su kaynakları üzerindeki 

baskıyı artırmakta ve suya olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Marmara 

Havzası'ndan sonra yıllık kullanılabilir su miktarı az olan diğer havzalar sırasıyla; 

272 m³ ile Küçük Menderes, 955 m³ ile Sakarya ve 1101 m³ ile Ege ve 1.256 m³ 

Susurluk Havzaları'dır (Tablo 33). Küçük Menderes ve Sakarya Havzaları 

Türkiye'nin en kalabalık olan Ģehirleri Ġzmir ve Ankara'yı içermektedir. Ayrıca 

Marmara, Susurluk Havzaları Kocaeli ve Bursa gibi sanayi bakımından en geliĢmiĢ 

illeri barındırmakta bu nedenle bu havzalar suya çok fazla ihtiyaç duymaktadır. 
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Tablo 33: KiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 

Havza Numarası Havza Adı Havza alanı (km²)  KiĢi baĢına 

Kullanılabilir 

su (m³) 

1 Meriç -Ergene 15554 4.787 

2 Marmara 17980 194 

3 Susurluk 25540 1.256 

4 Ege 13088 1.101 

5 Gediz 17600 1.398 

6 K. Menderes 4558 272 

7 B. Menderes 26672 1.654 

8 Batı Akdeniz 21277 3.114 

9 Orta Akdeniz 20537 1.647 

10 Burdur 6401 3.576 

11 Afyon 8227 1.571 

12 Sakarya 66438 955 

13 Batı Karadeniz 37828 1.535 

14 YeĢilırmak 40452 2.337 

15 Kızılırmak 86523 2.205 

16 Konya 51116 1.773 

17 Doğu Akdeniz 21803 1.511 

18 Seyhan 22682 1.475 

19 Asi 7919 2239 

20 Ceyhan 21955 1.666 

21 Fırat 125854 1.988 

22 Doğu Karadeniz 25956 1.883 

23 Çoruh 21558 9629 

24 Aras 29736 3573 

25 Van Gölü 14871 1559 

26 Dicle 55490 2415 

 Toplam 807612  

 Ortalama   1.498 

 

 
 

Bu çalıĢmada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı Falkenmark Su 

Stres Ġndeksi'ne göre değerlendirilmiĢtir. Falkenmark Su Stres Ġndeksi'ne göre bir 

ülkede kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 10,000 m³'ten fazla ise o ülke 

su zengini sayılmaktadır. Bir ülkede kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 

10,000 ile 2,500 m³ arasında ise o ülkede yeterli su bulunmaktadır. Bir ülkede kiĢi 

baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı 2,500 ile 1,700 m³ arasında ise o ülke 
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Kırılgan/Savunmasızdır. Bir ülkede kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı 1700 

ile 1000 m³ arasında ise o ülkede Su stresi/Su azlığı var demektir. Bir ülkede kiĢi 

baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı 1,000 ile 500 m³ arasında ise o ülkede Su 

Kıtlığı var demektir. Eğer bir ülkede kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı 500 

m³'ten az ise o ülke Mutlak Kıtlık var demektir. Buna göre bu çalıĢmada kiĢi baĢına 

düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 1498 m³ çıkmakta ve Türkiye Su stresi/Su 

azlığı çeken ülke konumuna girmektedir. Falkenmark Su Stres Ġndeksi'ne göre 

Türkiye'de 26 akarsu havzasının %8'i (2) "Mutlak Kıtlık", %4'ü (1) "Su Kıtlığı", 

%42'si (11) "Su Stresi/Azlığı" çekmekte, %27'si (7) Kırılgan/Savunmasız ve %19'u 

(5) "Yeterli Su" ya sahiptir (ġekil 28). 

 

8%

4%

42%27%

19%

<500
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1700-2500

2500<

 

ġekil 28: Falkenmark Su Stres Ġndeksi'ne göre havzaların sıralanması 
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ġekil 29: Falkenmark Su Stres Ġndeksi'ne göre kiĢi baĢına düĢen su miktarı 

 

 

Tablo 34 ve ġekil 29 Falkenmark Su Stres Ġndeksi'ne göre havzalarda kiĢi 

baĢına düĢen su miktarlarını göstermektedir. Buna göre kiĢi baĢına düĢen yıllık su 

miktarının 2500 m³'ten fazla olduğu beĢ havza bulunmaktadır. Bu havzalar; Çoruh, 

Meriç-Ergene, Batı Akdeniz, Burdur ve Aras Havzaları'dır. KiĢi baĢına yıllık 

kullanılabilir su miktarı 1700 ile 2500 m³ arasında olan 7 havza; Dicle, YeĢilırmak, 

Kızılırmak, Konya, Asi, Fırat ve Doğu Karadeniz Havzaları'dır. KiĢi baĢına düĢen 

yıllık kullanılabilir su miktarının 1000 ile 1700 m³ arasında olan on bir havza Gediz, 

Ege, Büyük Menderes, Orta Akdeniz, Afyon, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, 

Ceyhan ,Seyhan, Susurluk ve Van Gölü Havzaları'dır. KiĢi baĢına düĢen yıllık 

kullanılabilir su miktarı 500 ile 1000  m³ arasında olan tek havza Sakarya 

Havzası'dır. KiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 500 m³'ten fazla olan 
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iki havza ise Marmara ve Küçük Menderes Havzaları'dır (Tablo 34, ġekil 29). Buna 

göre Çoruh, Meriç-Ergene, Batı Akdeniz, Burdur ve Aras Havzaları "Yeterli su"ya; 

YeĢilırmak Kızılırmak, Konya, Fırat, Doğu Karadeniz, Asi ve Dicle Havzaları 

Kırılgan/Savunmasız; Susurluk, Ege, Gediz, Büyük Menderes, Orta Akdeniz, 

Afyon, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Seyhan, Ceyhan ve Van Gölü Havzaları 

Su "Stresi/Su azlığı" çekmekte; Sakarya Havzası "Su kıtlığı" çekmekte; Marmara ve 

Küçük Menderes Havzaları ise "Mutlak kıtlık" çekmektedir.  

 
 

Tablo 34: Falkenmark Su Sstres Ġndeksi'ne göre havzalar 

<500 500-1000 1000-1700 1700-2500 2500< 

Marmara  Sakarya  Susurluk  YeĢilırmak Meriç-Ergene 

K.Menderes   Ege Kızılırmak  Batı Akdeniz 

  Gediz  Konya  Burdur  

  B. Menderes Fırat  Aras  

  Orta Akdeniz  Doğu Karadeniz  Çoruh 

  Afyon  Asi  

  Batı Karadeniz  Dicle  

  Doğu Akdeniz    

  Seyhan    

  Ceyhan    

  Van Gölü   

2 1 11 7 5 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Akdeniz Havzası, dünyadaki antropojenik kaynaklı iklim değiĢimlerine en 

hassas olan havzalardan biridir. Akdeniz havzasıyla ilgili üretilen birçok modelde 

sıcaklık artıĢının yağıĢın azalmasına neden olacağı ön görülmektedir. Artan 

sıcaklıklara bağlı olarak yağıĢın düĢmesiyle Akdeniz Havzasında su varlığının 

azalacağı çok yüksek bir var sayımdır (Calbo, 2010). Türkiye Akdeniz Havzası'nda 

bulunan bir ülke olduğu için gelecekte ciddi anlamda su sıkıntısı yaĢayacağı 

öngörülmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin havza bazında su potansiyelinin ve kiĢi 

baĢına düĢen su miktarının bilinmesi büyük önem taĢımaktadır. Havzaların su 

potansiyeli ve kiĢi baĢına düĢen su miktarının bilinmesi, insanların ekonomik 

faaliyet türünün, tarımda kullandıkları sulama yöntemlerinin, ürün motiflerinin ve 

sanayi faaliyetlerinin planlanmasında büyük önem taĢımaktadır. 

 

Yapılan araĢtırmalarda, küresel ısınmadan dolayı oluĢacak iklim 

değiĢiklikleriyle, özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve 

çölleĢme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalardan ülkemizin olumsuz etkileneceği 

belirtilmektedir. Türkiye, küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından, riskli 

ülkeler arasında yer almaktadır. Ġklim değiĢikliklerine karĢı gerekli önlemler 

alınmaz ise ülkemizin, kurak ve yarı kurak alanlarındaki su kaynakları özellikle 

kentlerdeki su kaynaklarının durumu, sorunlara yenilerini ekleyecek ve içme amaçlı 

su ihtiyacı daha da artacaktır (Öztürk, 2002). 
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DSĠ tarafından yaklaĢık 643 mm olarak hesaplanan yıllık ortalama yağıĢ 

miktarı yeni yapılan hesaplamalar sonucunda 590 mm olarak hesaplanmıĢtır. Yıllık 

ortalama yağıĢ miktarı en fazla olan havza Doğu Karadeniz'dir (958 mm). Bunun 

nedeni bu havzanın topografyasındaki ani değiĢimlerdir. Asi (790 mm), Batı 

Akdeniz (766 mm), Orta Akdeniz (759 mm) ve Batı Karadeniz (719 mm) Havzaları 

yıllık ortalama yağıĢın fazla olduğu havzalardır. Yıllık ortalama yağıĢı en az olan 

havza Konya'dır (409 mm). Yıllık ortalama yağıĢ miktarı az olan diğer havzalar ise 

Burdur (446 mm), Kızılırmak (460 mm), Aras (475 mm) ve Sakarya (479 mm) 'dır.  

 

 DSĠ tarafından 501 milyar m³ olarak hesaplanan yıllık yağıĢ miktarı yeni 

yapılan hesaplamalar sonucunda 476 milyar m³ olarak hesaplanmıĢtır. Yıllık yağıĢ 

miktarı en fazla olan havza 71 milyar m³ ile Fırat Havzası'dır. Fırat Havzası'nı 40 

milyar m³ ile Kızılırmak, 38 milyar m³ ile Dicle, 32 milyar m³ ile Sakarya ve 27 

milyar m³ ile Batı Karadeniz Havzaları izlemektedir. Yıllık yağıĢ miktarı en az olan 

havza ise 3 milyar m³ ile Küçük Menderes Havzası'dır. Küçük Menderes Havzası'nı 

sırasıyla; 3 milyar m³ ile Burdur, 4 milyar m³ ile Afyon, 6 milyar m³ ile Asi ve 8 

milyar m³ ile Van Gölü Havzaları izlemektedir. 

 

 Sahip olduğumuz su potansiyeli DSĠ tarafından hesaplanan miktardan daha 

düĢük çıkmaktadır. DSĠ tarafından hesaplanan yıllık su potansiyelinin buharlaĢma, 

akıĢ, sızma oranları yeni hesaba uygulandığında DSĠ tarafından 158 milyar m³ 

olarak hesaplanan yüzey su akıĢı (YağıĢtan gelen akıĢ) yeni yapılan hesaplamalar 

sonucunda 150 milyar m³; DSĠ tarafından 69 milyar m³ olarak hesaplanan sızma 

yeni yapılan hesaplamalar sonucunda 65 milyar m³; DSĠ tarafından 274 milyar m³ 
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olarak hesaplanan buharlaĢma yeni yapılan hesaplamalar sonucunda 260 milyar m³ 

olarak hesaplanmıĢtır.  69 milyar m³ suyun 28 milyar m³' ü kaynaklar vasıtasıyla 

yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır.  Böylece yeraltı suyunu besleyen su miktarı 41 

milyar m³' e düĢmektedir. Yeni yapılan hesaplamalara göre 65 milyar m³ lük sızan 

suyun 26  milyar m³ ü kaynaklar yoluyla yerüstü suyuna katılmaktadır. Buna göre 

yeni hesaba göre yeraltı suyunun beslenmesi 39 milyar m³ çıkmaktadır. DSĠ 

tarafından 193 milyar m³ (158+28+7) olarak hesaplanan Brüt Su Kaynakları 

Potansiyeli yeni yapılan hesaplamalar sonucunda 183 milyar m³ (150+26+7) olarak 

hesaplanmıĢtır. DSĠ tarafından 98 milyar m³ olarak hesaplanan yıllık kullanılabilir 

yüzey suyu miktarı bu çalıĢmada 95 milyar m³ olarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca DSĠ 

tarafından 14 milyar m³ olarak hesaplanan Yıllık Çekilebilir Yeraltı suyu miktarı bu 

çalıĢmada 13 milyar m³ olarak hesaplanmıĢtır. Bu durumda DSĠ tarafından 112 

milyar m³ (98+14) olarak hesaplanan Net Su Kaynakları Potansiyeli (Toplam 

Kullanılabilir Su Miktarı) yeni yapılan hesaplamalar sonucunda 108 milyar m³ 

(95+13) olarak hesaplanmıĢtır. DSĠ tarafından 234 milyar m³ (193+41) olarak 

hesaplanan Yenilenebilir Brüt Su Potansiyeli yeni yapılan hesaplamalar sonucunda 

222 milyar m³ (183+39) olarak hesaplanmıĢtır. "Yıllık Kullanılabilir Yüzey suyu 

akıĢı", Yıllık Yüzey Suyu AkıĢının %52'sini oluĢtururken, "Yıllık Çekilebilir Yeraltı 

Suyu Miktarı" Yeraltını Besleyen Toplam Suyun %34'ünü oluĢturmaktadır.  

 

Yeni yapılan hesaplamalar sonucunda Türkiye'de ortalama kiĢi baĢına düĢen 

kullanılabilir su miktarı 1498 m³ olarak hesaplanmıĢtır. DSĠ'nin yaptığı 

hesaplamalara göre bu miktar ortalama yılda kiĢi baĢına 1586 m³'tür. Buna göre 

Türkiye'de nüfusun %54'ü su stresi yaĢamaktadır. KiĢi baĢına düĢen yıllık 
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kullanılabilir su miktarı (1489 m³) ile Türkiye Su stresi/azlığı yaĢayan bir ülke 

konumundadır. Türkiye'de kiĢi baĢına düĢen yıllık ortalama kullanılabilir su 

miktarının en fazla olduğu havza Çoruh Havzası'dır. Buna göre Çoruh Havzasında 

kiĢi baĢına düĢen yıllık ortalama kullanılabilir su miktarı 9.629 m³'tür. Falkenmark 

Su Kıtlığı Ġndeksi'ne göre bu havza yeterli suya sahiptir. Yapılan hesaplamalar 

sonucunda Türkiye'de su zengini sayılabilecek konumda olan hiçbir havza 

bulunmamaktadır. Falkenmark Su Kıtlığı Ġndeksine göre kiĢi baĢına düĢen su 

miktarı bakımından Türkiye'de "Yeterli Su" ya sahip diğer havzalar ise Meriç-

Ergene, Batı Akdeniz, Burdur ve Aras Havzaları'dır. YeĢilırmak Kızılırmak, Konya, 

Fırat, Doğu Karadeniz, Asi ve Dicle Havzaları Kırılgan/Savunmasız; Susurluk, Ege, 

Gediz, Büyük Menderes, Orta Akdeniz, Afyon, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, 

Seyhan, Ceyhan ve Van Gölü Havzaları Su "Stresi/Su azlığı" çekmekte; Sakarya 

Havzası "Su kıtlığı" çekmekte; Marmara ve Küçük Menderes Havzaları ise "Mutlak 

kıtlık" çekmektedir. Çoruh Havzası 21.558 km² alanı ile on beĢinci sırada yer 

almakta ve 324.710 nüfusuyla en az nüfusa sahip ikinci havzadır. Nüfusunun az 

olması kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarının fazla olmasına neden 

olmuĢtur.  Meriç-Ergene Havzası en küçük yedinci havza olmakla birlikte nüfus 

bakımından yedinci en az (1.263.505) nüfusa sahip havzadır. Ayrıca bu havza 

kullanılabilir su miktarının en fazla düĢtüğü yedinci havzadır. Yıllık toplam 

kullanılabilir su miktarının fazla olması ve nüfus bakımından az bir nüfusu 

barındırması nedeniyle bu havzada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı 

fazladır. Burdur Havzası yüz ölçümü bakımından Küçük Menderes Havzası'ndan 

sonra ikinci en küçük havzadır. Alan bakımından küçük olması ve 204.196 nüfusu 

ile en az nüfusa sahip olması bu havzada kiĢi baĢına düĢen su miktarının fazla 
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olmasına neden olmuĢtur (ġekil 27,Tablo 33). Aras Havzası sekizinci en büyük 

alana sahip olması ve nüfus bakımından dördüncü en az nüfusu barındırması 

nedeniyle bu havzada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı fazladır. Batı 

Akdeniz Havzası ise çok büyük bir alana sahip olmamakla birlikte (21.277 km² ile 

16. sırada) altıncı en az nüfusa (1.125.414) sahip olan havza olduğu için burada kiĢi 

baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı fazladır (Tablo 33). Yıllık kullanılabilir 

su miktarının en fazla olduğu havza Fırat Havzası olmasına rağmen bu havzada kiĢi 

baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı fazla değildir. Hem alanının büyük olması 

hem de nüfusunun fazla olması (ikinci en kalabalık, 7.695.019) nedeniyle bu 

havzada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı az olmaktadır. KiĢi baĢına 

düĢen yıllık kullanılabilir su miktarının en az olduğu havza 194 m³ ile Marmara 

Havzası'dır. Marmara Havzası'nın yüzölçümü bakımından küçük olması (17.979,6 

km² ile 9. en küçük havza), 13,7 milyon nüfusuyla en fazla nüfusa sahip olması 

nedeniyle bu havzada kiĢi baĢına düĢen yıllık kullanılabilir su miktarı azdır. Ayrıca, 

Türkiye'nin en kalabalık Ģehri olan Ġstanbul (12,7) bu havzada yer almaktadır. 

Ancak, fazla nüfus barındırması bu havzadaki su kaynakları üzerindeki baskıyı 

artırmakta ve suya olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Marmara 

Havzası'ndan sonra yıllık kullanılabilir su miktarı az olan diğer havzalar sırasıyla; 

272 m³ ile Küçük Menderes, 955 m³ ile Sakarya ve 1101 m³ ile Ege ve 1.256 m³ 

Susurluk Havzaları'dır (Tablo 33). Küçük Menderes ve Sakarya Havzaları 

Türkiye'nin en kalabalık olan Ģehirleri Ġzmir ve Ankara'yı içermektedir. Ayrıca 

Marmara, Susurluk Havzaları Kocaeli ve Bursa gibi sanayi bakımından en geliĢmiĢ 

illeri barındırmakta bu nedenle bu havzalar suya çok fazla ihtiyaç duymaktadır. 
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Türkiye'de su stresi yaĢanmasının nedeni olarak talepteki artıĢ 

gösterilmektedir. Çünkü Türkiye'nin nüfusu hızla artmakta ancak su miktarı aynı 

kalmaktadır. Bu durum da su talebinin karĢılanamamasına yol açmaktadır. TÜĠK'in 

tahminlerine göre 2030 yılında Türkiye'de nüfusun 100 milyona ulaĢması 

beklenmektedir. Bu durumda kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su miktarı 1000 m³'ün 

altına düĢecek ve Türkiye su kıtlığı yaĢayan ülke konumuna düĢecektir. Su kıtlığı 

bölgesel ölçekte bazı havzalarda daha fazla hissedilmektedir. Buraları nüfusun 

yoğunluğunun yüksek olduğu baĢta Marmara, Küçük Menderes ve Sakarya 

Havzaları'dır. Ayrıca; Meriç, Gediz, YeĢilırmak, Kızılırmak ve Konya 

Havzaları'nda da nüfus hızla artmakta bu nedenle buralarda gerekli planlamaların 

yapılması gerekmektedir.  

 

Bilindiği gibi bir ülkenin su problemi ile baĢa çıkabilmesi için öncelikle su 

potansiyelinin doğru bir Ģekilde değerlendirilip ortaya konulması gerekmektedir. Bu 

nedenle yağıĢ verisinin doğru hesaplanabilmesi için meteoroloji istasyonlarının 

yeterli sayıda ve uygun lokasyonlarda olması çok önemlidir. Dünya Meteoroloji 

TeĢkilatı (WMO)‟nın önerisi ortalama her 25 km²‟ye bir meteoroloji istasyonu 

açılmasıdır. Ancak ülkemizde bu oran 1/438 km²‟dir (Burak vd., 1997). Bilindiği  

gibi yağıĢ verisinden verim elde edebilmek amacıyla istasyonların Ģehirden uzakta 

olması gerekmektedir. Ayrıca yükseklik etmeninden dolayı yağıĢın en fazla olduğu 

yerler yüksek dağlardır. Buralarda da meteoroloji istasyonlarının bulunması 

gerekmektedir. Ancak ülkemizde Uludağ dıĢında dağ verisi bulunmamaktadır 

(Çiçek ve Ataol, 2009). Türkiye'deki istasyonların sayısı yetersiz kalmaktadır. 

Ayrıca istasyonlarının çoğunun yerleri uygun değildir. Ġstasyonların çoğu Ģehir 
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içinde kalmaktadır. Türkiye'deki istasyonların yerleri topografyayı yansıtmamakta 

ve istasyonlar üzerinde ĢehirleĢmenin etkisi büyük oranda hissedilmektedir. Bu 

nedenle Türkiye'deki meteoroloji istasyonların hata payı çok yüksek olmakla 

birlikte eksik verilerden ötürü sağlıklı yağıĢ verisine ulaĢılamamaktadır. Bu nedenle 

meteoroloji  istasyonların topografyayı yansıtması, yeterli sayıda olması ve 

yerlerinin uygun olması gerekmektedir.   

 

Yukarıda bahsedilen sorunlar ve bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar göz 

önünde tutulduğunda bazı önerilere dikkat çekmek gerekmektedir. Buna göre; 

 

 Öncelikle geliĢmiĢ ülkelerin su potansiyeli hesaplama çalıĢmalarında 

uyguladıkları yöntemlerin araĢtırılması amacıyla, yabancı literatürlerin gözden 

geçirilmesi ve bunların Türkiye'ye uygulanabilirliğinin tespit edilmesi 

gerekmektedir.  

 Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda Türkiye ciddi bir kuraklık dönemi 

geçirmiĢtir. Böyle durumlarda bilinçli hareket edebilmek amacıyla iklimsel öngörü 

çalıĢmalarına önem verilmeli, kuraklık dönemleri önceden tahmin edilmeli ve 

gelecekte ortaya çıkabilecek bir kuraklık sorununda su kaynaklarının yönetimi 

konusunda çözüm önerileri üretilmelidir.  

 Türkiye'de mevcut su potansiyeli çalıĢmaları eksik verilere göre 

değerlendirilmektedir. Dünya Meteoroloji TeĢkilatı'nın (WMO) önerisi her 25 

km²'ye 1 meteoroloji istasyonu açılmasıdır. Ancak Türkiye'de bu oran 1/438 

km²'dir. Ayrıca var olan istasyonların çoğu Ģehirlerin içinde kalmakta ve 

topografyanın etkisini yansıtmamaktadır. Bu nedenle doğru yağıĢ verisi üretebilmek 
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amacıyla Türkiye'de yeterli sayıda meteoroloji istasyonu kurulmalı ve istasyonların 

ĢehirleĢmenin etkisinden uzak olan uygun yerlere kurulması gerekmektedir. 

 Dünyadaki tatlı su kaynaklarının %97'sini yeraltı suları oluĢtururken 

Türkiye'deki veriler tam tersi bir durum göstermektedir (98 milyar m³, 14 milyar m³ 

çekilebilir yeraltı suyu). Bu hesaplamalar 1960'lı yıllarda elde edilen verilere göre 

yapıldığından çok da doğru değildir. Bu nedenle Türkiye'de yeraltı su kaynaklarının 

doğru bir Ģekilde hesaplanması gerekmektedir. Türkiye'de en derin yeraltı suyu 

kuyusu 650 m civarındadır. Ancak bunun çok altı 1000 ve 2000 m hakkında hiçbir 

veri bulunmamaktadır. Yeraltı suları için çok sayıda araĢtırma kuyusu açılarak 

mevcut durum ortaya konulmalıdır. 

 Türkiye var olan su potansiyelinden tam olarak yararlanamamaktadır. 

Örneğin, Toroslar‟dan Akdeniz‟e, deniz suyu sıcaklığını değiĢtirecek kadar su 

akmaktadır. Yalnızca, Antalya kenti civarından denize giren su miktarı saniyede 80 

m³'tür. Düden Ģelalesinden denize dökülen suyla Ġsrail‟in 1 yıllık su gereksinimi 

karĢılanabilir. Eğer bu potansiyelden tam olarak faydalanılırsa Türkiye su zengini 

bir ülke konumunda olacaktır. 

 Türkiye'den Suriye'ye giden yeraltı suyu miktarının ölçümleri 

yapılmamaktadır. Bu nedenle sınır aĢan sularımıza verilen önemin artırılması 

gerekmekte ve ne kadar suyumuzun dıĢa gittiğinin hesaplanması gerekmektedir.   

 Gelecekte yaĢanması beklenen ciddi su kıtlığı sorununu aĢabilmek amacıyla 

Türkiye'nin su potansiyelinin doğru bir Ģekilde hesaplanması ve geleceğe yönelik su 

kullanım planlamalarının yapılması gerekmektedir.  

 Su potansiyeli hesaplamalarının en alt birimlere inilerek, havza, alt havza ve il 

bazında yapılması gerekmektedir. 
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 Suyumuzun boĢa harcanmaması amacıyla halkın su kullanımı konusunda 

eğitilmesi gerekmektedir.  

 Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü su  kaynaklarının doğru bir Ģekilde hesaplanıp 

envanterlerinin çıkartılması ve düzenli olarak her yıl güncelleĢtirilmesi 

gerekmektedir.  

 Türkiye'de suyun en fazla kullanıldığı sektör tarım sektörüdür. Bu nedenle 

tarımda kullanılan ürün motifleri bölgesel koĢullara uyum gösteren yüksek verimli 

bitki türlerinden seçilmeli ve uygun sulama tekniği ile sulanmalıdır.  

 Türkiye'de çiftçiler genellikle salma sulama yöntemine göre sulama yapmakta 

ve su açık kanallar ile iletilmektedir. Bu durum suyun fazla kullanılmasına ve iletim 

sistemiyle de suyun buharlaĢma yoluyla kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle 

çiftçiler basınçlı sulama yöntemlerini kullanma konusunda eğitilmeli ve 

desteklenmelidir.  

 Türkiye'de su fazlalığı bulunan havzalar tespit edilmeli ve buralardan su azlığı 

yaĢayan havzalara su nakli yapılmalıdır.   

 Bilindiği gibi su talebindeki artıĢ su kaynakları üzerindeki baskıyı 

artırmaktadır. Su talebindeki artıĢı önlemek amacıyla nüfus artıĢı ve kentsel göçün 

kontrol altına alınması gerekmekte, artan ihtiyaçların karĢılanması için de su artıma 

tesisleri, yağmur suyu depolanması gibi teknolojik geliĢmelere önem verilmesi 

gerekmektedir.  

 Okullarda çevre dersinde su kıtlığı ile ilgili konularda eğitim verilmelidir. 
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ÖZET 

 

Bir ülkede kiĢi baĢına düĢen su miktarının doğru bir Ģekilde hesaplanması, en 

küçük yerleĢim birimlerindeki nüfusun dikkate alınmasıyla mümkündür. Bu konuda 

çalıĢmalar yapan Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Türkiye‟nin su potansiyelini 

km² ye düĢen yağıĢ ve toplam nüfusu baz alarak ortaya koymaktadır. Bu çalıĢmada 

Türkiye‟deki 26 akarsu havzasının su potansiyelinin belirlenmesi, havzalar içinde 

yer alan köylerin nüfusları dikkate alınarak, her bir havzada kiĢi baĢına düĢen su 

miktarının hesaplanması amaçlanmaktadır.  

 

ÇalıĢmada, yağıĢ haritasını elde etmek amacıyla Devlet Meteoroloji ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü (DMĠ) tarafından iĢletilen 252 adet meteoroloji istasyonu 

kullanılmıĢtır. Havzaların nüfusları ise Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun 2009 yılına 

ait nüfus verileri kullanılarak hesaplanmıĢtır. Havzalardaki akıĢ, sızma ve 

buharlaĢma miktarları Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü verileri baz alınarak 

yeniden hesaplanmıĢtır. Harita ve analizler ArcGIS 9.3 programı kullanılarak 

yapılmıĢtır.  

 

Bu çalıĢmada havzalar Falkenmark su stres indeksine göre sınıflandırılmakta, 

su kıtlığına neden olan faktörler ve bunların etki dereceleri ortaya konulmaktadır. 

Havzaların sınıflandırılmalarında ve su potansiyellerinin karĢılaĢtırılmasında 

Falkenmark su stres indeksi kullanılmıĢtır. Falkenmark su kıtlığı indeksine göre bir 

ülkede kiĢi baĢına düĢen su miktarı <500 m³'ün altında ise "Mutlak Kıtlık", 500-
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1000 m³ arasında ise "Su Kıtlığı", 1000-1700 m³ arasında ise "Su stresi/azlığı" 

bulunmaktadır. KiĢi baĢına düĢen su miktarı 1700-2500 m³ arasında ise bu ülkedeki 

insanlar su kaynakları bakımından "Kırılgan/savunmasız" sayılmaktadır. KiĢi baĢına 

düĢen su miktarı  2500-10000 m³ arasında ise o ülkede "Yeterli su" bulunmaktadır. 

Eğer bir ülkede kiĢi baĢına düĢen su miktarı. 10000 m³'ün üzerindeyse o ülke "Su 

Zengini" sayılmaktadır. Bu indekse göre havzalarımızın 2‟si mutlak kıtlık, 2‟si su 

kıtlığı, 10‟u su stresi/azlığı, 7‟si kırılgan/savunmasız, 5‟i yeterli su kategorilerine 

girmektedir. Dicle , Aras, Batı Akdeniz ve Meriç yeterli suya sahip, Marmara ve 

Küçük Menderes Havzaları ise su kıtlığı yaĢanan havzalardır. 
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SUMMARY 

 

In a country, calculation of a per capita water amount properly, is possible 

with considering lowest allocotion unit. General directorate of state hydraolic works 

(DSĠ) who is working on this subject is calculating Turkey's water potantial by 

considering per square kilometers precipitation and population. The establishment 

of the water potantial of 26 river basins and the per capita amount of the population 

who are living in these basins are aimed. 

 

In this studey, it's been used 252 meteorological stations which are running by 

General Directorate os State Meteorology (DMĠ) to obtain a precipitation map. .the 

populations of the river basins's are obtained by using the 2009 population datas of 

Turkish Statistical Institute (TÜĠK). The amounts of flow, leakage and evaporation 

of basins' are calculated by using General Directorate of State Hydraolic Works 

(DSĠ)'s datas. The maps and Analyses are constituted by using the program of 

ArcGIS 9.3. 

 

In this study, the basins are classified according to Falkenmark Water Stress 

index. The factors of water stress and these effectiveness are presented. In the 

classification and the comparion of basins' pwate potantials Falkenmark's Water 

Stress Index is used. According to Falkenmark Water Stress index , in a country if 

per capita water amount is under <500 m³ there is "Absolute Shortage", if the water 

amount is between 500 and 1000 m³ there is " Water Poverty", if the water amount 
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is between 1000 and 1700 m³ there is " Water Stress/Scarcity" if the water amount 

is between 1700 and 2500 m³ the people are Embritle/indefensible" if the water 

amount is between 2500 and 10.000 m³ there is "Enough Water" if the water 

amount is more than 10. 000 m³ that country is "Water Rich". According to this 

index in 2 basins there are "Absolute Shortage", in 2 basins there are " Water 

Poverty", in 10 basins there are " Water Stress/Scarcity"" and 5 basins are in the 

category of " Enough Water".  
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