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ÖZET 

Dönem Projesi 

SULARDA NİTRAT KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ 

NİTRAT DİREKTİFİ VE İYİ TARIM UYGULAMALARI KODUNUN 

GETİRDİKLERİ 

Deniz TOPTAŞ 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Günay ERPUL 

Kırsal alandan kente göçün artması kentlerde yaşayan nüfusta artışa neden olurken, bu 

durum beraberinde çevre kirliliği ve kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesi sorununu 

gündeme getirmektedir. Günümüzde yoğun betonlaşmanın artışı ve çarpık kentleşme 

insan yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Üreticinin tarımsal üretimde daha 

yüksek verim elde etmek adına bilinçsiz şekilde gübre kullanımı ve hatalı sulama 

teknikleri gibi nedenlerden dolayı, son derece hareketli (mobil) element olan azot yeraltı 

suyuna çok hızlı bir şekilde ulaşarak nitrat kirliğine neden olmaktadır. Bu nedenle 

tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sularda nitrat kirliliğinin önlenmesi sürdürülebilir 

su yönetimi için son derece önemlidir. Daha sağlıklı, temiz bir çevre ve mekanların 

sayısını artırarak gelecek nesillere yaşanabilir kentler bırakmak sürdürülebilir çevre 

yönetimi için gereklidir. Dünyada her geçen gün çevre kirliliğinin artış göstermesi ve su 

kaynaklarının nitrat ile kirlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği 1991 yılında (91/676/EEC 

sayılı) Nitrat Direktifini kabul etmiştir. Avrupa Birliği Nitrat Direktifi su kaynaklarının 

korunması ve iyileştirilmesi açısından çok önemli bir direktiftir. İyi Tarım Uygulamaları 

Kodunun çiftçiler tarafından uygulanması ile sularda tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanan nitrat kirliliğini azaltma yönünden iyi bir uygulama olacaktır. Tarım 

arazilerine uygulanacak gübre miktarının 170 kg/ha/yıl, yeraltı ve yüzey sularında nitrat 

konsantrasyonunun 50 mg/L miktarını geçmesini önlemek su kaynaklarının kalitesinin 

korunması açısından son derece önemlidir. İlgili kurum ve kuruluşların, üreticilere İyi 

Tarım Uygulamaları hakkında bilinçlendirmeye yönelik eğitim programları vermeleri 

söz konusu eksikliğin giderilmesinde etkili olacaktır.  

Çalışmada tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yeraltı suyu kirliliğinin nedenleri ve 

mevcut kirliliğin önlenmesi için AB Nitrat Direktifi- İyi Tarım Uygulama Kodunun 

sunduğu çözüm önerileri incelenmiştir. Sularda nitrat kirliliğine yönelik yapılmış 

araştırmalardan örnekler sunulmuştur. Kaynak araştırmasına dayalı olan bu çalışma, su 

kaynaklarının korunması, sularda nitrat kirliliğinin önlenmesi, sürdürülebilir su 

yönetimi ve iyi tarım uygulama kurallarının hayata geçirilmesi yönünde üreticiler ve 

sivil toplum açısından bilgilendirici rehber niteliği taşımaktadır. Konu ile ilgili çeşitli 

kamu ve özel kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar incelenmiş ayrıca akademik 
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yayınlardan, internet kaynaklarından konu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerden 

yararlanılmıştır.  Bu çalışmada yol haritamızda önemli yeri olan Avrupa Birliği Nitrat 

Direktifi ve Türkiye için çok önemli olan İyi Tarım Uygulamaları Kodunun 

uygulanması ile nitrata hassas alanların belirlenmesi, gübre ve arazi yönetim esaslarının 

ortaya konularak yeraltı sularında meydana gelen nitrat kirliliğinin azaltılması 

hedeflenmiştir. Aynı zamanda üretici tarafından İyi Tarımsal Uygulama Kodunun 

uygulanması ile daha az girdi kullanarak tarımsal üretimde oluşan iyileşme sayesinde 

tarımsal arazilerin net gelirin de önemli artış meydana gelecektir. Sonuç olarak kırsal 

kalkınma yatırımları ile üreticilerin desteklenmesi ve kırsal alandan kentlere göçün 

azaltılması yoluyla şehirlerde aşırı nüfus yoğunlaşmasının ve çarpık kentleşmenin 

önüne geçilebilecek, daha yaşanılabilir kent ve mekanların oluşmasına katkı yapılması 

söz konusu olacaktır. Belirtilen çalışmaların yapılabilmesi için kırsal ve kentsel arazi 

yönetimi ile ilgili kamu ve özel kurumlarda politika geliştirme ve uygulama 

çalışmalarında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görevlendirilmesi, 

başarılı uygulama yapılmasına olanak verebilecektir.   

Eylül 2020, 74 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, tarımsal faaliyetler, nitrat, Nitrat Direktifi, İyi 

Tarım Uygulamaları Kodları, hassas alan ve tarımsal çevre politikaları.  
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ABSTRACT 

Term Project 

EU NITRATE DIRECTIVE ON THE PREVENTION OF NITRATE POLLUTION IN 

WATER AND GAINS OF CODE OF GOOD AGRICULTURAL PRACTICES 

Deniz TOPTAŞ 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Günay ERPUL 

Increase in urban migration from rural areas leads to an increase in the population living 

in cities raises the issue of environmental pollution and rapid consumption of resources. 

Now a days, increase dense concretization and distorted urbanization adversely affect 

human quality of life. Unconscious use of fertilizer in order to obtain higher yields in 

agricultural production in manufacturer, for instance incorrect irrigation techniques, 

such as extremely mobile nitrogen ground water penetrates the ground very quickly and 

causes nitrate pollution. Therefore, prevention of nitrate pollution in waters from 

agricultural activities is extremely important for sustainable water management. A 

healthier, cleaner environment and increasing the number of places to provide liveable 

cities for future generations is essential for Sustainable Environmental Management. 

The European Union adopted the Nitrate Directive (91/676 / EEC) in 1991, due to the 

increasing environmental pollution and water pollution by nitrate in the world. The 

Nitrate Directive of the European Union is a very important directive in terms of 

protection and improvement of water resources. Implementation of the Code of Good 

Agricultural Practices by farmers would be good practice in terms of reducing nitrate 

pollution from agricultural activities in waters. Preventing the amount of fertilizer to be 

applied to agricultural lands from exceeding 170 kg/ha/year, 50 mg/L of nitrate 

concentration in underground and surface waters is extremely important for the 

protection of the quality of Water Resources. Related institutions and organizations to 
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provide training programs to producers to raise awareness about good agricultural 

practices will be effective in eliminating this deficiency. 

In this study, the causes of groundwater pollution arising from agricultural activities and 

the solutions proposed by the EU Nitrate Directive - Good Agricultural Practice Code 

for the prevention of existing pollution were examined. Examples from researches about 

nitrate pollution in water are presented. This study is based on findings from various 

resources, is an informative guide for producers and civil society in terms of protection 

of water resources, prevention of nitrate pollution in water, sustainable water 

management and implementation of good agricultural practice rules. The study carried 

out by various public and private institutions related to the subject have been examined, 

and academic publications, internet resources and related regulations and communiqués 

have been utilized. The aim behind of this study is to determine the sensitive areas of 

nitrate with the implementation of the European Union Nitrate Directive and the Code 

of Good Agricultural Practices which are very important for Turkey and to reduce the 

nitrate pollution that occurs in groundwater by laying down the principles of fertilizer 

and land management. At the same time, with the implementation of the Code of Good 

Agricultural Practice by the producer, the improvement of agricultural production using 

less input will result in a significant increase in net income of agricultural land. Finally, 

supporting farmers through rural development investments, preventing migration from 

rural to urban areas will prevent overpopulation and skewed urbanization in cities and 

will create more prosperous and liveable cities and spaces. To conduct such tasks, 

deploying real estate development and management experts will provide successful 

implementation in policy development and implementation activities in urban and rural 

land management in public and private organisations. 

September 2020, 74 pages 

Key Words: Land use, agricultural activities, nitrate, Nitrate Directive, codes of good 

agricultural practices, environmentally sensitive area and agri-environmental 

policies.  
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TEŞEKKÜR 

Birçok ülkede kamu ve özel kurumlarda gayrimenkul geliştirme, değerleme ve 

gayrimenkul yönetimi uzmanlarına ihtiyaç gün geçtikçe artış göstermektedir. Hızla 

gelişen bu alanda lisansüstü eğitim yapma olanağını kamu kurumları, yerel yönetimler 

ve özel kurumlarda çalışanlara sağlayan, dersler ve uygulamalar ile çalışma ortamının 

sağlanması ve hemen her konuda bize desteğini esirgemeyen değerli hocam sayın Prof. 

Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi Dekanı) sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dönem projesi çalışmamda 

desteğini esirgemeyen, bilgi ve birikiminden her anlamda çok faydalandığım çok 

değerli danışman hocam sayın Prof. Dr. Günay ERPUL’a çok teşekkür ediyorum. 

Akademik anlamda beni her daim destekleyen ve hayatımda çok önemli yeri olan Opr. 

Dr. Sinan KARADENİZ, destek ve yardımlarını esirgemeyen Albay Metin DEMİRBAŞ 

ve Uzman Dr. Rıfat BOZKUŞ’a projemin son aşamasında bana elinden gelen yardımı 

esirgemeyen İlhan YILDIRIM’a çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmamda bana destek 

veren biricik aileme teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu çalışma için verdiğim emek 

ve çabadan ötürü kendime teşekkür etmek istiyorum. 

Deniz TOPTAŞ 

Ankara, Eylül 2020 
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1. GİRİŞ 

Yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan su, sadece insanlar için değil ekosistemdeki bütün 

canlıların nesillerini devam ettirebilmesi açısından son derece önemli bir kaynaktır. 

Nüfusun hızla artışına paralel dünyada ve Türkiye’de suya olan talep artmaktadır. Artan 

bu talep karşısında ne yazık ki kaliteli suya erişim; çevre kirliliği, sanayileşme ve 

tarımsal faaliyetlerde yoğun gübre ve ilaç kullanımından dolayı hızla azalmaktadır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) resmi internet sitesinde su zengini ya da 

fakiri olma kriteri, ülkelerde kişi başına düşen su varlığına göre belirtilmiştir. Yıllık 

kullanılabilir su miktarı kişi başına 8.000 m3‘den fazla olan ülkeler su zengini, 2.000 

m3’den az olan ülkeler su kıtlığı yaşayan ülkeler ve 1.000 m3‘den az olan ülkeler ise su 

fakirliği çeken ülkeler arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Kişi başına düşen yıllık su 

miktarı 1.593 m3 olan Türkiye şu an için su kıtlığı çeken ülkeler sınıfında yer alırken, 

ancak 2030’a kadar nüfusun 100 milyona ulaşması halinde Türkiye’de bu miktarın 

1.120 m3’e düşmesi beklenmektedir (Anonim 2017). Yaşam ve canlılar için bulunmaz 

bir nimet olan ve tükenebilir bir kaynak olan su, dünya yüzeyinin % 71’ini kaplamasına 

rağmen bu miktarın sadece % 2,5’u içilebilir niteliktedir. Türkiye’de 1996 yılında su 

tüketiminin % 74’ü sulama, %16’sı içme ve kullanma, % 10’u sanayi faaliyetlerinde 

yönelik iken, 2030 yılı tahminlerine göre toplam su kullanımının % 65’inin sulama, % 

23’ünün içme ve kullanma, % 12’sinin ise sanayi faaliyetlerine yönelik olması 

beklenmektedir (Aydoğdu vd.2015). 

Çevresel sorunların artış göstermesiyle beraber su kaynaklarının verimli biçimde 

kullanılması ve kirlenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak şarttır. 1982 

Anayasası’nın 56. maddesinde herkesin sağlıklı, kaliteli, dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahip olduğu ve çevreyi geliştirmek, çevreyi kirliğinin önüne geçilmesinin 

devletin ve vatandaşın görevi olduğu ifade edilmiştir 1. 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nun su kaynaklarının korunması ile ilgili 756. maddesi; “Kaynaklar arazinin 

bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile 

kazanılabilir” hükmünü amirdir2. Yeraltı suları, kamu yararına ait sular içinde yer 

                                                           
1 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 20.10. 1982, Sayı:17844. 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 08.12.2001 Sayı:24607. 
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almakta ve kamu malı özelliğini göstermektedir. Arza malik olmak, o arazinin altındaki 

yeraltı sularına da malik olmak anlamına gelmemelidir (Aytuğ 2014). 

Projenin kavramsal akışı ve ana teması; tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin 

tespit edilmesi ve üreticilerin bilinç düzeyinin ortaya konularak Avrupa Birliği nitrat 

direktifi ve iyi tarım uygulamaları ışığı altında mevcut kirliliğin önlenmesi için neler 

yapılması gerektiğini oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri (SKH) çerçevesinde konu ile ilgili stratejik hedeflere değinilmiştir. Proje 

tarımsal daha az girdi kullanarak tarımda verimi artırmayı, su kaynaklarının ve çevrenin 

sürdürülebilir yönetimi sayesinde gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, yaşanabilecek 

şehir ve mekanlar bırakabilmeyi hedeflemiştir (Şekil 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1 Proje kavramsal yaklaşımı 

Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri 

 

AB Nitrat Direktifi 

 

İyi Tarım Uygulamaları 

Kodu 

 

* Hedef 2 Açlığa son 

* Hedef 3 Sağlıklı bireyler 

* Hedef 6 Temiz ve Sıhhi Koşullar 
* Hedef 11 Sürdürülebilir Şehir ve 

Yaşam Alanları 

* Hedef 13 lklim Eylemi 
* Hedef 15 Karasal Yaşam 

* Nitrata hassas Alanların 
Belirlenmesi 

*İyi Tarım Uygulamaları 

Kodunun Hazırlanması 
* Eylem programlarının 

oluşturulması 

*İzleme ağının kurulması 

*Gübrelerin toprağa 

uygulanmasının uygun 
olmadığı dönemler 

*Eğimli arazilere gübre 

uygulama koşulları 
*Suya doymuş karla kaplı 

toprağa gübre uygulama 

koşulları 
*Gübre depolama 

koşullarının belirlenmesi 

*Kimyasal ve hayvansal 
gübrelerin uygulama 

yöntemlerinin belirlenmesi 
HEDEF 

 
*Sularda Nitrat Kirliliğinin azaltılıp önlenmesi 
*Ötrofikasyonun önlenmesi 

*Tarımsal verimi artırmak 

*Toprağa daha az girdi kullanarak tarımsal faaliyetlerden 
kaynaklanan toprak - su kirliliğinin azaltılması 

*Gıda güvenliğinin sağlanması 

*Temiz ve hijyen suya erişim koşulları 
*Sürdürülebilir su ve çevre yönetimi 

* Sürdürülebilir mekanlar ve çevre 

Sularda Nitrat Kirliliğinin Önlenmesinde AB Nitrat Direktifi ve İyi Tarım 

Uygulamaları Kodunun Getirdikleri 
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Tarım alanlarında yanlış ve bilinçsiz gübrelemelerle birlikte yüzey ve yeraltı sularında 

ciddi miktarlarda nitrat birikimi meydana gelmektedir. Nitrat Direktifi su kaynaklarında 

ve tarım alanlarında azottan kaynaklanan kirliliğin engellenmesi açısından önemli bir 

direktiftir. Türkiye için son derece önemli olan bu direktif iyi tarım uygulamaları 

kodları, nitrata hassas alanların belirlenmesi, gübre, sulama ve arazi yönetimi gibi 

önemli konuları içermektedir. Bu direktifin oluşmasında en önemli etken Avrupa’da 

1970’li yıllarda birim alandan daha fazla verim almak için bilinçsizce araziye uygulanan 

gübrenin içinde son derece hareketli olan azot elementinin yağışlarla hızlı bir şekilde 

yıkanarak yeraltı sularında kirliliğe sebep vermesidir.   

Su Kirliliği ve Avrupa Birliği Nitrat Direktifi ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalara 

bakıldığında; örneğin Olhan ve Ataseven (2009) tarafından yapılan “Türkiye’deki İçme 

Suyu Havzalarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanabilecek Kirliliği Önleme İle 

İlgili Yasal Düzenlemeler” adlı çalışma çalışmada; genel olarak araziye uygulanan 

pestisit ve azotlu gübrelerin kullanımından kaynaklanan sorunlar üzerinde durulmuştur. 

Pestisitlerden kaynaklanan yer altı ve yerüstü sularında mevcut kirliliğin önlenmesi için 

pestisitlerin sadece gerekli olduğu zamanda ve uygun dozda kullanılması gerektiği 

konusu vurgulanmıştır. Yeraltı sularına sızan nitratın miktarının nitratlı gübrelerin 

uygulanma zamanına ve miktarına bağlı olduğunu dolayısıyla bitkinin ihtiyacından 

fazla kullanılmasının yeraltı sularında kirliliğe sebep verdiğini ifade edilmiştir.  

Morkoyunlu vd (2017) tarafından Avrupa Birliği Nitrat Direktifi (91/676/EEC) ile ilgili 

olarak yapılan çalışmada; Kocaeli ili, kuyu suyu numunelerindeki nitrat 

konsantrasyonları ortalaması 1,65–14,55 mg/L arasında olduğu saptanmıştır. İncelenen 

istasyonlara ait ortalama nitrat konsantrasyonları incelendiğinde, birinci istasyondan 

dördüncü istasyona kadar yıllar bazında birbirine yakın değerler tespit edilirken, beşinci 

istasyon değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle, bu kuyudan alınan su 

numune değerleri 2013-2014 yılları arasında yüksek belirlenirken, takip eden yıllarda 

azalış göstermiştir. Bu bölgeye ait kuyuda, Mart 2014 tarihinde, 31,17 mg/L olarak en 

yüksek değer tespit edilmiştir. Bu değerin yüksek çıkmasının sebebi, kuyunun 

bulunduğu alanda bahar aylarında tarımsal faaliyetler deki artış ve yüksek miktarda 

gübre kullanımından kaynaklandığı belirlenmiştir. Diğer istasyonlarda, 2011-2012 
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yıllarında belirlenen nitrat konsantrasyonlarındaki artış ve sonrasında görülen 

dalgalanmalar ise, o yıllara ait yağış, sıcaklık ve tarımsal aktiviteler gibi faktörlerle 

birlikte, tarım alanlarında kullanılan nitratlı gübrelerin yağmur suları ile taşınmasına 

bağlı olabilmektedir. 

Önceki çalışmalar, raporlar ve ikincil verilerin değerlendirilmesine dayalı olarak bu 

çalışmada; arazi kullanımı ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklı nitrat kirliliğinin sebepleri 

ve bu kirlilik unsurunun giderilmesi veya azaltılmasına yönelik tarımsal çevre 

politikalarının tespiti, temel sorunların tanımlanması ve başlıca çözüm önerilerinin 

sunumu yapılmıştır. Özellikle Türkiye’de su kaynakları ve içme suyu havzalarında 

tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin genel durumu bilgi verilmiş, arazi 

kullanımı-nitrat ilişkisi ve tarımda girdi kullanımındaki artışın neden olacağı çevre 

sorunlarının tespiti yapılarak ilgili kamu ve kuruluşlarının yaptığı çalışmalar, konu ile 

ilgili kamu ve özel kurumlar ile uluslararası kurumların raporları ve önerileri dikkate 

alınarak çalışmanın tamamlanmasına özen gösterilmiştir.  

Kaynak araştırmasına dayalı olarak yapılan bu çalışmanın sonuçları dokuz bölümde özet 

olarak sunulmuştur. Konunun önemi ve amaçlarının açıklandığı giriş bölümünü izleyen 

ikinci bölümde önceki kaynakların özetleri verilmiş, üçüncü bölümde AB çevre 

politikasının gelişimi ve tarımsal çevre politikası uygulamaları özetlenmiş ve dördüncü 

bölümde ise Türkiye’de makro dokümanlarda ve kalkınma planlarında çevre konusuna 

yaklaşım ve çevre politikalarının gelişimi değerlendirilmiştir. Çalışmanın beşinci 

bölümünde sürdürülebilir kalkınma kavram ve hedeflerinin gelişimi ve su kirliğinin 

nedenleri ve sonuçları, altıncı bölümde tarımsal faaliyetlerinden kaynaklanan nitrat 

kirliliği, yedinci bölümde AB Nitrat Direktifinin ana hatları ve uygulama olanakları ile 

Nitrat Bilgi Sisteminin kurulması, sekizinci bölümde İyi Tarım Uygulamalarının yasal 

ve kurumsal yönleri ve etkileri değerlendirilmiştir. Kaynak araştırmasına dayalı olarak 

elde edilen önemli sonuçlar, temel sorun alanları ve başlıca öneriler ise son bölümde 

sunulmuştur.  
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Bu bölümde, sularda nitrat kirliliği ve bu kirliliğin hangi faktörlerden kaynaklandığı 

hususuna ilişkin yapılmış literatürün kısa özeti verilmiş ve konu hakkında ilave çalışma 

gerekliliği ortaya konulmuştur. 

Yahşi (1981) tarafından “Su ve Toprak Kaynaklarının Kirlenmesi” ile ilgili olarak 

Bursa ovasında açılmış bir sondaj kuyusunda NO3 konsantrasyonu 16-20 mg/L 

saptanmış olup, bu değer gübreleme uygulanan mevsimlerde 110-150 mg/L’ye 

yükseldiği ortaya konulmuştur.   

Yüceer ve Ardıçoğlu’nun (1993) “Yeraltı Su Kaynaklarının Korunmasında Öncelikler” 

konulu yaptıkları çalışmalarında tarımsal faaliyetlerin yer altı suyu kirliliğine sebep 

olduğu konusu üzerinde durulmuştur. Adana ilinde yer altı sularında nitrit ve fosfora 

rastlanması kirliliğin kimyasal gübrelerden kaynaklandığını göstermektedir. 

Gurbetoğlu (1996) tarafından yapılan “Elmalı Baraj Havzası’ndaki Yerleşimlerin Çevre 

Politikası Yönünden İrdelenmesi” konulu yüksek lisans tez çalışmasında; İstanbul’da 

bulunan Elmalı Baraj havzası kirliliğinde sanayi tesislerinin, karayollarının yol açtığı 

kirlenme dışında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlenmenin havza açısından 

önemine değinilmiştir. Özellikle yoğun gübre kullanılması ile azotun yağmur suları ile 

yıkanarak su kaynaklarına ulaşıp kirlilik oluşturduğu belirtilmiştir. 

Burak vd (1997) tarafından yürütülen su havzalarının kirlenmesi ile ilgili çalışmada; su 

kaynaklarının kirlenmesine sebep olan etmenler gözden geçirilerek incelenen Marmara, 

Sakarya, Meriç, Yeşilırmak, Kızılırmak, Seyhan, Ceyhan, Gediz, Ege ve Konya kapalı 

havzasında tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasallardan suya geçen azot ve fosforun 

kirlilik yükü araştırılmıştır. 

Çoksen’in (1999) “Tahtalı Havzası Koruma Alanında Seçilmiş Bir Köy Grubundaki 

Tarım İşletmelerinde Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Olanakları” adlı çalışmasında; 
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İzmir’in içme suyunu karşılaması açısından önemli konumda olan Tahtalı Havzasının 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için üreticilere organik tarım yapmaları ve organik 

tarımın su kirliliğinin azaltılmasına katkısı vurgulanmıştır.   

Kaplan vd. (1999) tarafından yürütülen “Antalya’nın Kumluca Yöresindeki Yer altı 

Sularında Nitrat Kirliliği” isimli araştırmada; Kumluca yöresinde yeraltı sularında nitrat 

konsantrasyonu değerlendirildiğinde bu oranın 2,46- 164,91 mg/L aralığında olduğu 

belirlenmiştir. Buna ilave olarak bölgedeki kuyu sularının neredeyse % 50’nde nitrat 

konsantrasyonunun yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Avcı vd. (2005) tarafından yapılan “Çevre Kirliliği ve Kontrolünde Ekolojik Tarımın 

Yeri” konulu çalışmada, bilinçsiz kullanılan kimyasal ilaç ve gübrelerin toprak, su ve 

ekosistem üzerine olan olumsuz etkisinin önlenmesi için organik tarımın uygun bir 

yöntem olduğu üzerinde durulmuştur.  

Bulut’un (2005) “Trabzon Kalyan Akarsuyunun Su Kalitesinin Araştırılması ve 

Modellenmesi” adlı çalışmada; kentinin içme suyu kalitesini artırmak için 

Değirmendere suyu ile birlikte şehir şebekesine verilen Kalyan akarsuyunun su 

kalitesini incelenmiştir. Yaklaşık bir yıl boyunca üç ayrı noktadan aldığı örnek 

sonuçlarında nitrat azotu çok yüksek miktarda olmayıp 1,01-1,86 mg/L arasında olduğu 

tespit edilmiştir. 

Ekşi’nin (2005) “Samsun Sebze Pazarında Toplanan Bazı Sebze ve Gıda Örnekleriyle 

Bazı İçme Suyu ve Taban Suyu Örneklerinin Nitrat İçeriğine İlişkin Bir Araştırma” adlı 

araştırmasında; içme suyu ve yeraltı suyu numunelerini nitrat içeriği incelenmiş ve 

sonuçları tartışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre en yüksek kuyu suyunda 815 mg/L 

nitrat tespit edilmiştir. Diğer su örneklerinden Samsun şebeke suyunda 40 mg/L ve 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi şebeke suyunda 39 mg/L nitrat konsantrasyonu 

belirlenmiştir. Araştırmada bulunan nitrat miktarlarına bakıldığı zaman kuyu suyunda 

nitrat konsantrasyonu oldukça yüksek tespit edilirken şebeke suyunda nitrat sınır 

değerden (45 mg/L) daha düşük olduğu belirlenmiştir. Sebze ve meyve örneklerinde 
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sadece birkaç örnekte yüksek nitrat konsantrasyonu tespit edilirken genel olarak insan 

sağlığını olumsuz etkileyip riske sokacak değerlerin olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Kumbur vd. (2005) tarafından yürütülen “Tarım İlaçlarının (Pestisitlerin) Çevresel 

Etkileri ve Mersin İlinde Kullanım Düzeyleri” adlı çalışmalarında; Mersin ilindeki tarım 

arazilerinde turfanda sebze ve meyve yetiştirilmesi esnasında bilinçsiz bir şekilde 

kullanılan kimyasalların toprak kirliliğine neden olduğu ve bu kimyasal maddelerin 

özellikle de azotun yıkanarak kolaylıkla yer altı sularına karıştığı üzerinde durmuştur.   

Mahvi vd.’nin (2005) “Yer altı Sularında Nitrat Kirliliğinin Tarım Alanlarına Etkisi” 

adlı çalışmalarında; tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin su kalitesi üzerine 

etkisinin giderek artış gösterdiği, yüksek oranda azot içeren gübrelerin araziye 

uygulanmasının yer altı suları açısından büyük bir tehlike olduğu tespit edilmiştir. 

İran’ın kuzeyinde yer alan Khozestan bölgesinde gübrelerin içme suyu kalitesi üzerine 

etkilerinin incelenmesi amacıyla 42 kuyudan 168 adet su numunesi alınmıştır. Tarımsal 

faaliyetlerde verimin artırılması ve yer altı sularındaki nitrat kirliliğinin azaltılması için 

İyi Tarım Uygulamaları adı altında toprağın korunması, nitratlı gübrelerin daha az 

ölçüde kullanılması gibi öneriler getirmişlerdir. 

Baylan ve Karadeniz (2006) tarafından yürütülen “Terkos Gölü (İstanbul” Örneğinde 

Doğal ve Kültürel Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi” isimli araştırmada; gölde 

ötrofikasyon tehlikesinin olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma neticesinde tarımsal 

faaliyetler kontrolsüz bir şekilde yapıldığı takdirde su havzaları bu durumdan aşırı 

derecede etkilenebilmektedir sonucuna varılmıştır. 

Nas ve Berktay (2006) tarafından yapılan “Konya’da Nitrat’ın Yer altı Sularına 

Bulaşması” konulu araştırmada; 1998-2001 yıllarında Konya’da 156 adet kuyu üzerinde 

nitrat ölçümü yapılmıştır.  Kuyularda ortalama nitrat derişimleri 1998 yılında 2.2 mg/L 

olarak belirlenirken bu değer 2001 yılında 116.1 mg/L’ye yükselttiği saptanmıştır. 
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Çakmak’ın (2007) “Eskişehir İlinde Yeraltı ve Yüzey Sularında Nitrat Kirliliğinin 

Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında; Eskişehir’de Ekim 2005-Temmuz 2006 tarihleri 

arasında yer altı ve yerüstü sularının nitrat derişimlerini belirlenmek üzerine yapılan 

araştırmada yer altı sularında nitrat konsantrasyonunun 13-360 mg/L arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. Bu değerlerin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirtilen sınır 

değerlerin oldukça üzerinde olduğu saptanmıştır.   

Koçak’ın (2007) “Erzurum İl Merkezinde İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, 

Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi” adlı tez araştırmasında; Erzurum il merkezinde su 

dağıtım şebekesinin farklı noktalarından toplanan 70 su numunesinin kimyasal, fiziksel 

ve mikrobiyolojik özellikleri incelenmiştir. Alınan su numunelerinin nitrat 

konsantrasyonları 4,08-128,39 mg/L arasında değişmekte olduğu tespit edilmiştir. 

İncelenen su numunelerin yaklaşık % 37’sinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkındaki Yönetmelik’te (Resmi Gazete, 2005) izin verilen maksimum değerden (50 

mg/L) fazla nitrat içerdiği tespit edilmiştir3. Çalışmada ayrıca Erzurum Su ve 

Kanalizasyon İdaresi’nden 2007 tarihli kimyasal su analiz raporlarından alınan verilere 

göre sularda Nitrat derişimi 29,127 mg/L olarak görüldüğü belirtilmiştir. 

Polat vd (2007) tarafından yapılan “İzmir Nif Dağı Çevresindeki Yeraltı Suyu Nitrat 

Kirliği Boyutunun Mevsimsel Değerlendirilmesi” isimli araştırmada; kuyu ve 

pınarlardan alınan toplam elli dokuz örnekleme noktasından su numuneleri alınmıştır. 

Örnekler 2006 yılında Nisan ve Eylül aylarında iki defa alınmıştır. Nitrat değerleri 

Nisan ayında 0,2-293,8 mg/L ortalama 16,8 mg/L bulunurken, Eylül ayında bu değer 

0,3-344,4 mg/L ortalama 18,9 mg/L olduğu bilgisi verilmiştir.  

Güzelordu’nun (2008) “Avrupa Birliği Nitrat Direktifi Uygulamaları ve Türkiye’de 

Uygulanabilirliği” adlı çalışmasında; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat 

kirliliği ve sebepleri Nitrat direktifine ait temel kavramları açıklanmıştır. Türkiye’de il 

bazında muhtemel nitrata hassas alanlar belirlenmiştir. Kirliliğin azaltılmasında etkili 

olacak çözüm önerileri sunulmuştur. 

                                                           
3 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 17.02.2005, Sayı:25730. 
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Tayfur vd (2008) tarafından İzmir Torbalı’da yapılan bir çalışmada; bölgede 10 farklı 

nokta tespit edilerek Ekim (2001) ve Temmuz (2002) ayları arasında numuneler alınmış 

ortalama 25 mg/L olmak üzere, maksimum nitrat konsantrasyonu Şubat (2002) ayında 

65 mg/L olarak, minimum nitrat konsantrasyonu Mart (2002) ayında 2 mg/L olduğu 

belirtilmiştir. İki örneklem noktasında TS 266’ya göre müsaade edilen limitin üzerinde 

nitrat değerleri gözlenmiştir. Bütün noktalarda nitrat konsantrasyonu Nisan ve Ekim 

aylarında azalırken yaz aylarında yükseliş göstermiştir. Bu durum yağışlı geçen bahar 

aylarında konsantrasyondaki seyrelmeye bağlı olabileceği düşünülürken, yaz 

aylarındaki artışın ise artan tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığı ifade edilmiştir. 

Korkut (2009) tarafından yapılan “Deliçay-Tarsus Çayı Arasındaki Bölgedeki Yeraltı 

Sularında Nitrat ve Nitrit Kirliliğinin Araştırılması” adlı yüksek lisans çalışmasında; 

205 adet kuyudan alınan su numunelerinde nitrat ve nitrit parametreleri incelenmiştir. 

Söz konusu su numuneleri için nitrat konsantrasyonu 0,44-73,48 mg/L, ortalama nitrat 

konsantrasyonun 16,41 mg/L, medyan nitrat konsantrasyonu 11,95 mg/L ve standart 

sapma 15,86 olduğu saptanmıştır. Bölgedeki yüksek nitrat kirliliğinin kaynağının 

endüstriyel ve evsel atıklardan kaynaklandığı tahmin edilmiştir. 

Olhan ve Ataseven’in (2009) “Türkiye’deki İçme Suyu Havzalarında Tarımsal 

Faaliyetlerden Kaynaklanan Yer Altı Sularında Oluşan Kirliliğin Önlenmesi Ve Bu 

Konuyla İlgili Yasal Düzenlemeler” adlı araştırmasında; genel olarak araziye uygulanan 

pestisit ve azotlu gübrelerin kullanımından kaynaklanan sorunlar üzerinde durulmuştur. 

Pestisitlerden kaynaklanan yer altı ve yerüstü sularında mevcut kirliliğin önlenmesi için 

pestisitlerin sadece gerekli olduğu zamanda ve uygun dozda kullanılması gerektiği 

vurgulanmıştır. Yeraltı sularına sızan nitratın miktarının nitratlı gübrelerin uygulanma 

zamanına ve miktarına bağlı olduğunu dolayısıyla bitkinin ihtiyacından fazla 

kullanılmasının yeraltı sularında kirliliğe neden olduğu saptanmıştır. 

Öztürk (2009) tarafından yürütülen “Aydın Söke Ovasında Yoğun Sulu Tarım Yapılan 

Bazı Alanlarda Yer Altı Sularının Kirlilik Parametreleri” adlı araştırmada; Aydın ilinin 

yaklaşık 450 bin dekar araziye sahip sulu tarım olarak pamuk ve mısır tarımı yapılan 

Söke Ovası’nda 25.000 hektarında tespit edilen yer altı sularında kirliliğin sebebi 
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araştırılmıştır. Sulama sularında sülfat ve nitrat içerikleri oldukça yüksek değerlerde 

olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Yeraltı sularında kirliliğin sebebi aşırı gübre 

kullanımından kaynaklandığını belirtilmiştir. 

Ataseven’in (2010) “Tarımsal Faaliyetlerin İçme Suyu Havzalarında Meydana Getirdiği 

Kirliliğin Araştırılması” adlı doktora tezinde; üreticilerin bilinç düzeyinin ortaya 

konularak içme suyu havzalarında kirliliğin önüne geçilmesi için alınması gerekli olan 

tedbirler değerlendirilmiştir. Çamlıdere ve Kızılcahamam pilot bölge olarak seçilmiştir. 

Bu bölgede tarımsal üretim yapan 110 üretici ile görüşme sağlanmıştır. Araştırma için 

NH4, NO2, NO3, PO4 parametreleri ve 2007, 2008, 2009 yılları baz alınmıştır. Araştırma 

sonucunda elde edilen verilere göre su havzaları koruma alanlarında Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği ve Ankara Su ve Kanalizasyon Havza Koruma Yönetmeliği’ne göre her 

türlü kimyasal gübrenin kullanımının yasak olduğu mutlak koruma alanlarında 

üreticilerin % 89,1’nin kimyasal gübre kullandığı ve dekara gübre kullanımının 17,8 kg 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca üreticilere sorulan “araştırma alanında üreticiler tarımsal 

faaliyetlerde kullandıkları aşırı kimyasal gübre ve tarımsal ilacın içme suları kalitesini 

olumsuz yönde etkilediği konusunda bilgi sahibi midir ?” sorusuna verilen cevap 

üreticilerin % 76,4’nün kullanılan kimyasal gübrelerin içme suyu kaynaklarını 

kirletmediği yönünde olmuştur. Görüşme yapılan üreticilerin büyük bir kısmının içme 

suyu havzalarının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması 

yönündeki yasal zorunluluklardan haberdar olmadığı sonucunu çıkarmıştır. Araştırma 

sonucunda üreticilerin kimyasal gübre kullanımı yönünde yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları ve içme suyu havzalarının korunması yönünde yasal düzenlemelerin eksik 

olması dolayısıyla ilgili kurumların gerekli çalışmaları yapmaması sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Sönmez ve Demir (2011) tarafından yapılan “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin 

Meydana Getirdiği Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri” adlı çalışmada nitrat 

kirliliğinin giderilmesi için gerekli çözüm yolları değerlendirilmiştir. Tarımsal üretimde 

bir gereklilik olan azotlu gübre kullanımının arazi koşulları, bitki çeşidi ve tarımsal 

tekniklerinin dikkate alınması gerektiği vurgulayarak aşırı gübre kullanımından 

kaçınılması gerektiğini ifade edilmiştir. 
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Uçmakoğlu’nun (2011) “Aydın ilinde İçme Suyu Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Yüksek 

Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Belirlenmesi” adlı çalışmasında; Aydın’da tüketilen 

104 adet su örneği incelenmiştir. Yaz ve kış aylarında olmak üzere 71 adet artezyen, 22 

adet kaynak ve 11 adet şişe suyu toplanarak bu su numunelerinde ph, nitrat ve nitrit 

derişim değerleri incelenmiştir. Ortalama nitrat seviyesi kaynak sularında 3,04± 2,57, 

artezyen sularında 21,84± 29,96 ve şişe sularında 3,61±2,31 olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda Aydın ilinin yaz ve kış aylarında artezyen sularının nitrat 

içeriğinin insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edilmiştir.  

Ardıç’ın (2013) “İçme Suyundaki Nitrat Konsantrasyonunun İnsan Sağlığı Üzerine 

Oluşturduğu Risklerin Belirlenmesi” adlı çalışmasında; Antalya bölgesinde seralarda 

kullanılan gübre miktarları ve gübrelerin çevresel etkilerinin belirlenmesini amaçlayan 

bir çalışmada üreticilere anket soruları sorulmuştur. Anket yapılacak işletme sayısı 123 

olarak belirtilmiştir. Bölgedeki üreticilerin eğitim düzeyine bakıldığında % 48’nin 

eğitim düzeyinin ilkokul olduğu belirlenmiştir. Üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun 

toprak analizi yaptırmadan araziye kimyasal gübre uyguladıkları belirlenmiştir. Fakat 

üreticilerin eğitim düzeyi arttıkça tarımsal bilgi donanımı yönünden daha bilinçli 

davranarak öncesinde toprak analizi yaptırarak toprağa kimyasal gübre uyguladıkları 

tespit edilmiştir.   

Adalı’nın (2014) “Su Kirliliği Açısından Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin 

Belirlenmesi İle Hassas Alanların Yönetimine İlişkin Esaslar” adlı uzmanlık tezinde; 

nitrata hassas alanlar ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat araştırılarak nitrat 

kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır. Nitrata hassas alanlarda 

su kaynaklarının kalitesinin korunması adına yönetim esaslarının uygulamaya 

konulması amaçlanmıştır. Su kaynaklarında ötrofikasyonun önlenmesi için yapılması 

gerekenler ele alınarak Ulubat Gölü pilot bölge olarak seçilerek mevcut su kirliliği 

faktörleri değerlendirilmiştir. 

Morkoyunlu vd (2017) tarafından yapılan Avrupa Birliği Nitrat Direktifi (91/676/EEC) 

adlı çalışmada; sularda nitrat konsantrasyon değerlerinin incelenmiş ve Kocaeli ili, kuyu 

suyu numunelerindeki nitrat konsantrasyonları ortalaması 1,65–14,55 mg/L arasında 
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olduğu saptanmıştır. İstasyonlara ait ortalama nitrat konsantrasyonları incelendiğinde, 

birinci istasyondan dördüncü istasyona kadar yıllar bazında birbirine yakın değerler 

tespit edilirken, beşinci istasyon değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle, bu 

kuyudan alınan su numune değerleri 2013-2014 yılları arasında yüksek belirlenirken, 

takip eden yıllarda azalış göstermiştir. Bu bölgeye ait kuyuda, Mart 2014 tarihinde, 

31,17 mg/L olarak en yüksek değer tespit edilmiştir. Bu değerin yüksek çıkmasının 

sebebi, kuyunun bulunduğu alanda bahar aylarında tarımsal faaliyetler deki artış ve 

yüksek miktarda gübre kullanımından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Diğer 

istasyonlarda, 2011-2012 yıllarında belirlenen nitrat konsantrasyonundaki artış ve 

sonrasında görülen dalgalanmalar ise, o yıllara ait yağış, sıcaklık ve tarımsal aktiviteler 

gibi faktörlerle birlikte, tarım alanlarında kullanılan nitratlı gübrelerin yağmur suları ile 

taşınmasına bağlı olabilmektedir. 

Öztürk ve Göncü (2017) tarafından Ege Bölgesi’nde Urla ve Menemen ilçelerindeki 

kuyuların nitrat konsantrasyon içeriğinin incelenen çalışmada; 14 değişik kuyudan 

alınan su örneklerde yüksek nitrat konsantrasyonlarına rastlanmıştır. Bu yüksek değerin 

sebebinin aşırı gübre ve tarım ilacı kullanılmasından kaynaklandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Menemen’de yapılan ölçümlerde iki kuyudaki nitrat derişimlerinin 53-146 

mg/L arasında olduğu tespit edilmiştir. Urla da ise 6 farklı kuyudan alınan örneklerde 

nitrat derişimlerinin 69-129 mg/L arasında olduğu gözlemlenmiştir. 
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3. AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASININ GELİŞİM SÜRECİ 

AB Çevre Politikasının gelişim sürecine iki bölümde incelenmiştir. İlk dönem 1952 

yılında Paris antlaşmasıyla başlayıp 1972 yılı Stockholm Konferansına kadar süren 

dönemi içermektedir. Bu ilk dönemde çevre bilinci toplumlarda henüz oturmuş 

durumda değildir. Çevreye gereken önem verilmediğinden dolayı bu dönemde çevreyle 

ilgili politikalarda yeterli seviyede değildir. İkinci dönem ise; Çevre Eylem Planının 

(1973) onaylanmasıyla başlayıp Tek Avrupa Senedi’nin (TAS) 1986 yılında 

imzalanması sürecini kapsamaktadır. Bu süreçten sonra çevre konusunda ciddi adımlar 

atılmaya başlanmıştır.  

Türkiye’nin tam üyelik için müzakerelere başladığı 2005 yılında, Avrupa Birliği’nin 

(AB) kurulduğu günden itibaren geliştirdiği en önemli politikalardan biri çevre 

politikasıdır. Avrupa Topluluklarını kuran Paris ve Roma Anlaşmalarında doğrudan 

çevreyi ilgilendiren bir hüküm bulunmamaktadır. 1986 yılında kabul edilen Tek Avrupa 

Senedi’nin 25. maddesi gereğince, Roma Antlaşması’na çevre ile ilgili maddelerin 

eklenmesiyle çevre kavramına önem verilmiştir. 1993 yılında yürürlüğe giren 

Maastricht Antlaşması ile çevre politikasının önemi vurgulanmıştır (Anonim 2005).  

AB Çevre Politikası içinde önem taşıyan bir konu olan su kaynaklarının korunması ve 

yönetilmesi ile ilgili mevzuat Avrupa Birliği çevre politikaları içinde önemli konulardan 

biri durumuna gelmiştir. Su mevzuatı çevre politikalarındaki değişime bağlı olarak üç 

dönem içinde incelenir. 1978-1988 yılları arasında insan faaliyetlerinde suyun 

korunmasını hedefleyen birinci dönem, 1988-1995 yılları arasında daha çok düzenleme 

ve denetleme yaklaşımının ağır bastığı ve daha özel konularda önlemlerin alındığı ikinci 

dönem ve son olarak 1995 yılında Su Çerçeve Direktifinin hazırlanmaya başlamasıyla 

ortaya çıkan üçüncü dönemdir (Aytuğ 2014). 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, hızlı nüfus artışı, sanayileşmenin artması gibi nedenlerle 

su kaynaklarının her geçen gün kirlenmesi nedeniyle çevresel tehditlere maruz kalan 

ülkelerdir. 1970’li yıllarda dünyadaki gelişmelere bağlı olarak çevre ve su kaynaklarının 

korunması Avrupa Birliği’nde önem kazanmıştır. Bu nedenle Avrupa Birliği, su 
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kaynaklarının korunması, mevcut kalitesinin artırılması, denizlerde kirlenmesinin önüne 

geçilmesi, yer altı ve yerüstü sularının kimyasallardan korunmasına ilişkin geniş 

politikalara sahiptir (Tübitak  Mam 2014). 

1970’li yıllardan itibaren düzenlenen çevre politikaları arasında ötrofikasyon ve buna 

bağlı olarak hassas alanlarla ilgili olanlar “91/271/EEC sayılı Kentsel Atıksu Arıtma 

Tesislerine İlişkin Direktif (KASAD)”, “91/676/EEC sayılı Tarımsal Kaynaklardan 

Gelen Nitratların Neden Olduğu Kirlenmeye Karşı Suların Korunması Hakkında 

Direktif (ND)” ve en önemlisi ise 23 Ekim 2000 tarihli, “2000/60/EC sayılı Su Çerçeve 

Direktifi (SÇD)”dir (Adalı 2014). Su Çerçeve Direktifi 26 madde ve 11 ekten 

oluşmaktadır. 22.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren Su Çerçeve Direktifi Avrupa 

Birliği’nde su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik yürürlüğe giren 

direktifler arasında en önemlisi olup Avrupa su politikasının “anayasası” niteliğindedir. 

Direktif temelde havza bazlı yönetimi esas almaktadır. Bu yaklaşım, kaliteli suya 

ulaşmak için su kütlelerinin doğru belirlenmesi ve yönetilmesine oldukça önem 

vermektedir. Direktifin amacı suyu “bir ticari ürün değil, aksine korunması, 

savunulması ve gereğince davranılması gereken bir miras” olduğu ilkesiyle yola çıkarak 

su kaynaklarının kalite açısından iyi duruma ulaşması ve kirliliğin önlenmesi şeklinde 

özetlenebilir (Kibaroğlu vd. 2008). 
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4. TÜRKİYENİN KALKINMA PLANLARINDA ÇEVRE POLİTİKALARI 

Gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkeler, çevre ile ilgili politikalar geliştirirken 

çoğunlukla gelişmiş ülkelerin politikalarından etkilenebilmektedir.  Bu duruma örnek 

olarak gelişmekte olan bir ülke konumunda olan Türkiye’de gösterilebilir. Çevre 

konusuna Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı (1968-1972)’nda yer verilmemiş olup, bu oldukça önem arz eden konu Üçüncü 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ancak yerini alabilmiştir. 

Türkiye’de çevre ile ilgili politikalarını yürütmek, sanayileşme ve kalkınma hedeflerini 

planlama esası ile gerçekleştirmek için 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilat (DPT) 

kurulmuştur. 1960’lı yılların sonu gelişmiş ülkeler öncülüğünde çevreye olan ilginin 

arttığı bir dönemdir. Çevre sorunlarının artık bölgesel olmaktan çıkıp dünyayı tehdit 

etmesinden dolayı oluşan kamuoyunun etkisiyle gerçekleşen Stockholm İnsan Çevre 

Konferansı, Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı ve Kyoto Protokolü gibi çeşitli 

oluşumların ardından yayımlanan bildirilerle çevre sorunlarına ilişkin neler yapılması 

gerektiğinin önemi vurgulanarak, çevrenin korunması ve geliştirilmesi hususunda 

ülkelere ve insanlara yol gösterecek önemli kararlar alınmıştır.  

Birleşmiş Milletler tarafından 1972’de gerçekleştirilen Stockholm İnsan Çevre 

Konferansı’ndan sonra Türkiye ulusal bir çevre politikası geliştirme çabası içerisine 

girmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan ilk iki Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda çevreyle ilgili bir bölüm olmamasına rağmen Stockholm İnsan Çevre 

Konferansı’nın ardından hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’na çevre konusu 

dahil edilmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda çevre ile ilgili kararların 

alınmasında özellikle Stockholm İnsan Çevre Konferansı’nda alınan kararların etkili 

olduğu belirtilmiştir. Stockholm İnsan Çevre Konferansı’nın ilkelerinden biri olan 

sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir çevrede yaşama ilkesi 1982 Anayasası’nda da ele 

alınmıştır. 1982 Anayasası’nın 56. maddesi ile “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 

kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir” şeklinde anayasaya dahil olan 

çevre konusu yine dışsal etkilerin fazla olduğu bir dönemde Türkiye’nin gündemine 
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girmiştir. Türkiye gibi sanayileşmekte olan ülkelerde çevre ile ilgili alınan kararlar ve 

politikalar ülkenin iç dinamikleri tarafından değil, dışsal etkiler altında belirlenmektedir.  

Türkiye’de çevre sorunlarını ele alan politikalar sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 

çerçevesinde yürütülmüştür. Şehirlerin daha temiz ve sağlıklı ve yaşanabilir hale 

gelmesi açısından kentsel altyapı yatırımlarına öncelik verilmiş, başta içme suyu ve atık 

su ile katı atık hizmetleri olmak üzere, toplumun bu hizmetlere kolaylıkla ulaşmasında 

gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Şehirlerde ekonomik gelişmeleri hızlandırmak, alt yapı ve hizmet kalitesini artırmak 

amacıyla yapılan yatırımlar yeni sektörlerin gelişmesine olanak vermektedir. Ticari 

amaçlı kar sağlamak adına hızla büyüyen gayrimenkul sektörleri sebebiyle ani artan 

fiyat dalgalanmaları aslında finansal krizlerin oluşmasına neden olmaktadır. Dünyada 

çevre kirliliği, iklim değişikliği, küresel ısınma, hızlı şehirleşme gibi nedenlerden dolayı 

çevre ve doğal kaynaklar üzerinde baskı her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için “yeşil büyüme” ve “yeşil ekonomi” gibi 

kavramlardan son zamanlarda sıklıkla bahsedilmektedir. Bu kavram çevre ile 

iyileştirilmelerine ve sürdürülebilir çevre yönetimine olumlu yönde etkilerde 

bulunurken, ekonomik gelişmeye, istihdam artışına, fakirliğin azaltılmasında olumlu 

katkı sağlayabilmektedir. Yeşil ekonomi ile yenilebilir enerji kullanım, enerji 

verimliliği, tarım ve turizm sektörlerinde çevreye duyarlı düzenleme ve yatırımlarla 

çevre dostu şehirlerin ön plana çıkması önem kazanacaktır (Anonim 2018 a). 

İklim değişikliği, tarımsal verimde azalma, enerji ve diğer girdilerdeki fiyat artışları, 

nüfus artışı gibi faktörler 2000’li yılların ikinci yarısında gıda sektöründe fiyatlarda 

artışa sebep olmuştur. Gıda fiyatlarındaki bu artış gelirinin büyük bir kısmını gıda 

sektörüne harcayan kesim için olumsuz etkiler gündeme getirmiştir. Onuncu Kalkınma 

Planı (2014-2018) ile fiyatlardaki artışın önlenmesi için gerekli tedbirler alınarak ve 

gereken tarımsal desteklerle ürün deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilecektir. Ayrıca 

tarım sigortalarının içeriği genişletilerek yaygınlaştırılacaktır. 2014-2018 dönemini 

kapsayan Onuncu Kalkınma Planı (Şekil 4.1), 2023 hedefleri yönünden toplumu kaliteli 

yaşam seviyesine ulaştırma konusunda önemli bir adım olacaktır. 
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Şekil 4.1 Onuncu Kalkınma Planı dönemi değerlendirmesi 

Onuncu Plan Dönemi Değerlendirmesi; 

Su Kanunu Taslağı çalışmalarına ağırlık verilecektir,               

                  

 
 Su Kaynaklarının Yönetiminde ilgili kurum ve kuruluşların su kaynakları yönetimindeki 

kapasite ve verimliliği artırılacaktır,  

 

 Havza çalışmalarına veri altlık sağlayacak ulusal havza sınıflama sistemi geliştirilecektir. 

 Havza yönetimi ile ilgili olarak alınan politik kararların uygulanması ve uygulama 

sonuçlarının değerlendirilmesi ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla gerçekleşmesini 

sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır,  

 Yüzey sularına yönelik Çevresel Kalite Standartları (ÇKS) belirlenecektir, 

 Yapılacak çalışmalarla iklim değişikliğinden etkilenecek ya da etkilenme ihtimali olan 

havzalar belirlenecektir,  

 Sulamada kullanılan enerjinin ucuzlatılması için güneş ve rüzgar enerjisinden 

yararlanılması imkanları sağlanacaktır, 

 Yağmurlama ve damla sulama yöntemleri gibi modern sulama yöntemlerinin 

kullanılmasına ağırlık  verilecek, 

 Kentsel atık su arıtma tesislerinin çıkış suyunun tarımsal sulama, park-bahçe sulaması 

gibi yeniden kullanımı konusunda uygulamalar başlatılacaktır, başlatılacaktır. 
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5. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ KAPSAMINDA SU KİRLİLİĞİ 

Sürdürülebilirlik kavramının ilk kez 1970’li yıllarda üzerinde durulmaya başlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramı 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında Almanya’nın Baden 

Bölgesi’nde Kara Ormanların (Schwarzvald) yok oluşunu önlemek amacıyla çıkarılan 

yasalarda yer almıştır (Kılıçoğlu 2005). Sürdürülebilirlik kavramı resmî olarak ilk kez 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından yayımlanan “Ortak 

Geleceğimiz” (Brundtland Raporu) adlı raporda ele alınmıştır. Bu rapora göre 

sürdürülebilir kalkınma “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 

karşılama konusunda ödün vermeden karşılamak” olarak açıklanmıştır. Sürdürülebilir 

kalkınma ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan üç unsurun önemine dikkat çekmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma 

Konferansından sonra 1996 yılında gündemine aldığı konulardandır. 1996 yılından 

sonra sürdürülebilirlik kavramını Kalkınma Planlarına ve birçok politika belgesine 

yansıtmıştır. 10. Kalkınma planında sürdürülebilirlik konusu detaylı olarak ele 

alınmıştır. 25-27/09/2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları 

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for Sustainable 

Development) 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. 2030 gündemi açlığın sona 

erdirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliği, su kaynaklarının 

korunması gibi çok önemli konuları içeren 2000 yılında Binyıl Kalkınma Hedeflerinin 

(BKH) devamı şeklinde hazırlanmıştır (Anonim 2018 b). 

Ekonomik anlamda sürdürülebilirlik, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak 

üretim teknolojilerinin kullanımı, enerji ve doğal kaynakların korunmasında dikkatli 

davranılması, gelir düzeyleri açısından dengesizliğin ortadan kaldırılması şeklinde 

sıralanabilir. Sosyal açıdan nüfus artışının dengelenmesi, kırsal kalkınmayı 

destekleyerek kırdan kente göçün önüne geçilmesi, kentleşmenin yarattığı çevre 

problemlerinin azaltılması, eğitim standartlarının yükseltilmesi, sağlık hizmetlerine 

kolay ulaşılabilirliğin sağlanması, sosyal statünün iyileştirilmesi ve okur-yazar nüfusun 

artması olarak açıklanmaktadır.  



19 

Sürdürülebilir kalkınmayı çevre açısından değerlendirdiğimizde su kaynaklarının 

korunması ve kalitesinin artırılması, tarım arazilerinde daha az kimyasal girdi ile 

tarımsal verimin artırılması, sulama tekniklerinin geliştirilmesi, biyoçeşitliliğin 

korunması, doğal kaynakların korunması, yüksek verimli tarım arazilerinin tarım dışı 

amaçlar için kullanımının engellenmesi, ormanların ve sulak alanların tahribatının 

engellenmesi göze çarpan önemli hususlar arasındadır. Karbondioksit emisyonlarının ve 

fosil yakıt kullanımının azaltılması çevre açısından ve küresel ısınmanın önüne 

geçilmesi için önemli bir gelişme olacaktır (Yaylalı 2009). 

Sürdürülebilir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ve kaynakların devamlılığı ile 

sağlanabilir. Çevresel boyutta ele alındığında sürdürülebilirlik; doğal kaynakların 

sürekliliğinin sağlanması şeklinde ifade edilebilir. Biyoçeşitliliğinin korunması insan 

sağlığının korunması, hava-su-toprak kalitesinin korunması, doğal fauna ve floranın 

korunması çevresel sürdürülebilirlik içinde yer alan önemli konulardır. Sürdürülebilir 

kalkınma gündemin en önemli konuları içinde yerini alarak günümüz koşullarında 

insanlığın karşı karşıya kaldığı çevre sorunlarını çözebilmesi için kilit anahtar rolü 

oynayacaktır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, açlığa son vermek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, 

nitelikli eğitim, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlamak için toplam 17 amacı güden evrensel bir 

eylem planıdır (Şekil 5.1). Bu 17 hedefte başarılı olmanın temel anahtarı birbiriyle ortak 

yönleri olan sorunları bağımsız olarak değil de, bir bütün olarak ele alıp dünyanın karşı 

karşıya olduğu çevre sorunlarını önlemek adına gereken girişimlerde bulunmaktır.  

Ocak 2016 yılında yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gelecek nesillere 

daha yaşanılabilir bir dünya sunmak adına ışık tutacaktır. UNDP (Birleşmiş Milletler 

Ajansı) 170’den fazla ülke ve bölgede çalışması potansiyeli ile hedeflerin uygulamaya 

konulması için çok iyi durumdadır. Yer altı suları ve toprak insani faaliyetler, gübreler 

ve tarımsal ilaçlardan dolayı her zaman kirlenme riski ile karşı karşıya kalmıştır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde belirlenen hedeflerin tamamına 2030 yılına 
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kadar ulaşmamızı sağlamak adına hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşlar 

hep birlikte ele vererek çalışması son derece önemli olacaktır (Anonim 2018 c). 

 

Şekil 5.1 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) içerisinde çalışma konusu içeriği ile ilgili 

hedeflere değinilmiştir: 

 Hedef 2 (Açlığa Son): Açlığı bitirmeyi hedeflerken iyi beslenmeyi, gıda güvenliğini 

ve sürdürülebilir tarımı desteklemektedir. Son 20 yılda hızlı ekonomik gelişme, tarımsal 

verimlilikte artışta yetersiz beslenenlerin sayısı artarken 2014 yılı itibariyle arazi 

bozulması, biyoçeşitliliğin azalması, kuraklık, su kaynaklarının aşırı kirlenmesi nedeni 

ile 795 milyon insanin yetersiz beslendiği tahmin edilmektedir (Anonim 2018 c). 

Türkiye uluslararası karşılaştırmalarda 2000-2016 döneminde açlığın azaltılması 
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konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ilerlemenin gelecek yıllara taşınması 

için beslenmenin kalitesinin yükseltilmesi, yeterli gıda ve gıda çeşitliliğinin sağlanması 

için tarımsal üretimin artırılması, gıda çeşitliliğinin yerli üretimle sağlanması, iyi tarım 

uygulamaları konusunda üreticinin ve halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2’nin uygulanmasında koordinatör kurum olarak 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgilenmektedir. Türkiye’nin tarım arazi miktarı 1990 

yılında 27 milyon 856 bin hektar iken, 2016 yılında 23 milyon 763 bin hektara düşerek 

bu dönemde tarım arazilerinin % 14,7’nin kaybedildiği belirtilmiştir. Hızlı kentleşme 

sonucu tarım arazilerin amaç dışı kullanımı ve yapılaşmaya açılması bu gerilemede 

önemli bir paya sahiptir. Tarımsal üretkenliğin artırılarak, dış ülkelere gıda 

bağımlılığının azaltılması ve yerli üretime ağırlık vererek gıda üretiminin artırılması, 

kuraklık ve doğal afetlerin önüne geçmek için gereken tedbirlerin alınması, kırsal 

kalkınmanın artırılması, iyi tarım uygulamalarının üreticiler tarafından uygulanması 

yönünde teşviklerin sağlanması Hedef 2’de üzerinde durulan konulardır (Anonim 

2018b). 

 Hedef 3 (Sağlıklı Bireyler): 2030 yılına kadar tehlikeli kimyasal maddelerin hava, su 

ve toprağa karışarak insan sağlığını riske sokan etmenlerin ortadan kaldırılmasını ve 

oluşabilecek hastalık ve ölümlerin azaltılması hedeflenmektedir.  

Türkiye’de yeraltı suları hayvancılık, sanayi, tarımsal atıklar, baraj havzalarındaki 

yapılaşmadan ve katı atık depolarındaki sızmalardan dolayı kirlendiği görülmektedir.  

(Sönmez 1992). Gıdalarda bulunan yüksek miktarda nitrat ve nitrit kalıntısı insanların 

sağlığını riske sokarak insanlar için akut veya kronik zehirlenmelere yol açmaktadır. 

İçme suyunda yüksek oranda nitrat, özellikle bebeklerde nitrite indirgendiği için kanın 

oksijen taşıma kapasitesini methemoglobine dönüşmektedir (Bayraktar vd. 1998). 

Amerika Çevre Koruma Ajansı (USEPA) bebeklerde methemoglobinden korumak 

amacıyla içme sularında Nitrat konsantrasyonunu 10 mg/L NO3-N olarak belirlemiştir 

(Yang vd 2007).  
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Türkiye’de Türk Standartları TS 266’ya ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre içme 

sularında nitrat için limit değer 50 mg/L olarak belirlenmiştir. Son yıllarda yapılan pek 

çok araştırma nitrat ve nitritin kanserojen etkiye sahip olabileceğini dolayısıyla 

sulardaki yüksek konsantrasyonda nitratın insan sağlığı açısından son derece riskli 

olduğu belirlenmiştir. SKH 3’te kurumsal çerçeve açısından Sağlık Bakanlığı 

koordinatör kurumdur. 

 Hedef 6 (Temiz Su ve Sağlıklı Koşullar): bu hedef insanlar ve canlılar için yüksek 

kalitede içilebilir suya ulaşabilmenin kolaylığı ve sürdürülebilir su yönetimi açısından 

son derece önemlidir. 2030 yılına kadar herkesin güvenilir ve kolay erişebilir içme 

suyuna eşit bir şekilde ulaşabilmenin güvence altına alınması, 2030’a kadar sularda 

bulunan zararlı kimyasal maddelerin ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan besin 

maddelerin (azot, fosfor gibi) yoğunluğunu azaltarak en aza indirmeyi hedeflemektedir. 

SKH 6’da kurumsal çerçeve açısından Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatör 

kurumdur (Çizelge 5.1). 

Çizelge 5.1 SKH 6 ile ilgili sorumlu ve ilgili kuruluşlar  

SKH6 Koordinatör: Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı  

Sorumlu Kurum ve 

Kuruluşlar 
İlgili Kurum 

2030 yılına kadar herkesin güvenilir, 

sağlıklı ve kaliteli suya erişiminin 

sağlanması. 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Türkiye Belediyeler Birliği 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  

DSİ Genel Müdürlüğü, 

İçişleri Bakanlığı, 

İller Bankası A.Ş 

İçişleri Bakanlığı 

 

2030 yılına kadar herkes için yeterli alt 

yapı hizmetlerine ulaşımın sağlanması  

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Türkiye Belediyeler Birliği 

İçişleri Bakanlığı, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

İller Bankası A.Ş 

2030 yılına kadar tehlikeli kimyasal 

maddelerin, çöplerin suya karışmasını 

engelleyerek su kalitesinin 

yükseltilmesini sağlamak ve 

arıtılmamış atık su oranını yarıya 

indirmek, geri dönüşümü ve tekrar 

kullanımı sağlayarak su kalitesinin 

yükseltilmesi, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

 

 

DSİ Genel Müdürlüğü 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, 

İller Bankası A.Ş  
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Çizelge 5.1 SKH 6 ile ilgili sorumlu ve ilgili kuruluşlar (devam)  

SKH6 Koordinatör: Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı  

Sorumlu Kurum ve 

Kuruluşlar 
İlgili Kurum 

2030 yılına kadar su verimliliğinin 

artırılması, sürdürülebilir su 

kaynaklarının yönetimi çerçevesinde su 

kıtlığından mağdur insan sayısının 

azaltılması 

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı 

DSİ Genel Müdürlüğü, Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü ve 

İller Bankası A.Ş. 

2030 yılına kadar entegre su kaynakları 

yönetimin uygulanması  

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı  

Dışişleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı 

DSİ Genel Müdürlüğü  

Türkiye Su Enstitüsü 

 
2030 yılına kadar ormanlar, nehirler ve 

göller dahil olmak üzere tüm 

ekosistemlerin korunması  

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, 

DSİ Genel Müdürlüğü  

 
2030 yılına kadar gelişmekte olan 

ülkelerde atıksu arıtma, geri dönüşüm 

teknolojilerini içerecek su ve atıksu ile 

ilgili eylemler ve programlar 

konusunda Uluslararası işbirliğinin 

genişletilmesi  

 

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı AB Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Kalkınma Bakanlığı 

Hazine Müsteşarlığı Türkiye Su 

Enstitüsü 

İller Bankası A.Ş. 

Su kaynaklarının iyileştirilmesi ve 

korunması için yerel halkın katılımının 

sağlanması, 

İçişleri Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı 

Türkiye Belediyeler Birliği 

Hedef 6’a yönelik içme suyuna erişimin sağlanması kapsamında politika, programlarda 

olumlu yönde ilerleme kaydedilmiş olup alt yapı yatırımları devam etmektedir (Şekil 

5.2). Özellikle kırsal nüfusun altyapı hizmetlerine erişiminin artırılmasına yönelik 

çalışmalar devam etmektedir. Yine bu hedefte arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması ve 

su kayıplarının önlenmesi vurgulanan önemli konular arasındadır.  
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Şekil 5.2 SKH 6 Sağlıklı suya erişim hedef ve gerekçeleri 

Türkiye’de su toplama havzalarındaki kirlenme gibi nedenlerden dolayı temiz suya 

ulaşma konusunda ilerleyen zamanlarda zorluklar yaşanacağı tahmin edilmektedir. Su 

kaynakları yönetiminde karşılaşılan başlıca problemler ortak veri tabanının ve bilgi 

akışının olmaması, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanamamasıdır. Ayrıca 

denetim, izleme ve değerlendirme açısından eksiklikler söz konusudur. Sürdürülebilir su 

kullanımını sağlayacak, su kaynaklarının korunmasına öncelik verecek yönetim 

sistemlerinin devreye sokulması çok önemli bir adım olacaktır. Su yönetimi ile ilgili 

SKH 6 SAĞLIKLI SUYA ERİŞİM 

Gerekçe Hedefler 

2030 yılına kadar herkesin güvenilir, sağlıklı ve kaliteli suya 

erişimin sağlanması. 

Güvenilir içme suyuna erişim sağlanması kapsamında 

Türkiye’de önemli ilerlmeler kaydedilmiş olup, nüfus artşına 

bağlı olarak artacak altyapı hizmetleri ve yatırımların devam 

etmesi beklenmektedir. 

Türkiye’de kanalizasyon hizmetlerine erişim yönünde 

önemli gelişmeler kaydedilmiştir Nüfus artışına bağlı 

olarak artacak alt yapı hizmetleri ve yatırımların devam 

etmesi beklenmektedir. 

Su kaynaklarındaki kirliliğin önlenmesi ve atıksu 

yönetiminin geliştirilmesi açısından çok önemelidir. 

kaynaklarındaki kirliliğin önlenmesi ve atık su yönetiminin 

geliştirilmesi ihtiyacından dolayı geçerlidir. 

Sınırlı olan su kaynaklarının verimli kullanımı açısından son 

derece önemlidir. 

Entegre Su Kaynaklarınınprensiplerinin uygulanması 

açısından önemlidir.. 

Su ekosistemleri için geçerlidir. 

 

2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde atıksu arıtma, geri 

dönüşüm teknolojilerini içerecek su ve atıksu ile ilgil ieylemler 

ve programlar konusunda Uluslar arası işbirliliğinin 

genişletilmesi  

2030 yılına kadar ormanlar, nehirler ve göller dahil olmak üzere 

tüm ekosistemlerin korunması 

2030 yılına kadar entegre su kaynakları yönetiminin 

uygulanması 

2030 yılına kadar su verimliliğin artılması, sürdürülebilir su 

kaynakların yönetimi çerçevesinde su kıtlığından madur 

insan sayısının azaltılması, 

2030 yılına kadar tehlikeli kimyasal maddelerin, çöplerin 

suya karışmasını engelleyerek su kalitesinin yükseltilmesini 

sağlamak ve arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek, 

geri dönüşümü ve tekrar kullanımı sağlayarak su kalitesinin 

yükseltilmesi 

2030 yılına kadar herkes içinyeterli altyapın hizmetlerine 

ulaşımın sağlanması. 

İçme suyu ve kanalizasyon hizmetleri yatırımları ve su 

kaynaklarının verimli kullanımı açısısndan geçerlidir. 
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tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, 

mevzuattaki eksiklik ve belirsizliklerin giderilmesi sürdürülebilir su yönetimi için 

gereklidir. Yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizliklerin giderilmesi 

kurumların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilmesi, su yönetimiyle ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilmesi konusunda 

yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Ulusal havza sınıflama sistemi, su 

kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanıma göre geliştirilip, yer altı ve yerüstü 

su kalitesinin korunması için kirliliğini önlemek adına gerekli çalışmaların yapılması 

hedeflenmektedir (Anonim 2018 a). 

 Hedef 11 (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları): Sürdürebilir kent, günümüzde 

kentlerde yaşanan problemlerin en aza indirildiği hatta bu problemlerin yaşanmadığı 

insan gereksinimlerine daha iyi yanıt veren ve kentle ilgili gelecek kuşakların 

ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilen kent olarak ifade edilmiştir (Ertürk, 1996). 

Sürdürülebilir kentleşmenin hedefleri; yaşam kalitesinin geliştirilmesi, sağlık ve 

ulaşımla ilgili ihtiyaçların karşılanması, istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü, 

nüfus artışının kontrol edilmesi, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması, temiz ve 

güvenli suya ulaşma şeklinde sıralanabilir. 

2030’a kadar herkesin güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin 

sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir (Şekil 5.3). 

Kentsel alanlarımızı inşa etmeyi ve yönetme biçimini başarılı bir şekilde uygularsak 

sürdürülebilir kalkınmayı başarabiliriz. Kırdan kente olan göçün artması mega kentlerin 

artışına yol açmıştır. Mega kentlerin artmasıyla beraber alt yapıda eksikliklerin 

giderilmesi için yerel yönetimlere önemli rol düşmektedir. Kentleri güvenli ve 

sürdürülebilir kılmak güvenli ve erişebilir konut sağlamak, gecekonduları dönüştürmek, 

kentsel düzenlemeler yapmak, kamusal yeşil alanlar yaratmak çok önemlidir (Anonim 

2018c). 
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            Şekil 5.3 SKH 11 Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları hedef ve gerekçeler 

HEDEFLER 
GEREKÇE 

2030 yılına kadar herkesin yeterli, güvenli, 

yaşanabilir konut ve temel hizmetlere erişiminin 

sağlanması ve gecekondu alanlarının iyileştirilmesi 

Türkiye nüfusu hergeçen gün artan bir ülke 

olarak sürekli bu alanda gelişme 

göstermektedir.  

2030 yılına kadar herkesin (kadınların, çocukların, 

engellilerin, yaşlıların) ihtiyaçlarına önem verilerek 

toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi, yol 

güvenliğinin artırılması, güvenli konforlu ulaşım 

sitemlerine erişimin sağlanması 

Ulaşım Sistemlerinin geliştirilmesi yönünde 

iyileşme alanı bulunmaktadır. 

2030 yılına kadar sürdürülebilir kentleşmenin 

sağlanması 

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak 

kentleşmenin sürdürülebilirlik olgusuyla 

birlikte ele alınması önemlidir. 

Kültürel ve doğal mirasın korumaya ve sahip çıkmaya 

özen gösterilmesi   

Kültürel ve doğal miras zengini bir ülke 

olan Türkiye için, bu mirasın korunması 

alanında iyileşme ihtiyacı bulunmaktadır. 

2030’a kadar, yoksulları ve kırılgan durumdaki insanları 

korumaya odaklanarak, su kaynaklı afetler de dâhil 

olmak üzere doğal afetlerden kaynaklanan ölümlerin ve 

bu durumdan  etkilenen insan sayısının kaydadeğer 

miktarda azaltılması ve ekonomik kayıpların küresel 

GSYH içindeki payının büyük oranda düşürülmesi 

Doğal afet yönetimi ile ilgili gelişmeler 

sağlanmış olsada sürekli gelişim alanı 

içersinde olduğundan geçerliliğini 

sürdürmektedir 

2030 yılına kadar atıkların yönetimi ile ilgili hava 

kalitesine önem verilerek oluşabilecek hava kirliliğinin 

azaltılması  

Daha güçlü temsil konusunda gelişim alanı 

bulunmaktadır. 

2030 yılına kadar kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve 

engellilerin yeşil ve kamusal alanlara erişiminin 

sağlanması  

Artan nüfusa bağlı olarak sürekli gelişim 

alanı bulmaktadır 

SKH 11 

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları Hedef ve Gerekçeler 
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Yaşanabilir mekân kavramının önemli konularından biri de yaşanabilir kentlerin 

sağlanması, gelecek nesillerin huzurunu üst seviyeye çıkartacak bir kalkınma ve 

mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir.  

2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin kentsel dönüşüm 

uygulamalarında yetkilendirilmesinin ardından, afet riskli alanlarda riskli yapıların 

yenilenmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiştir. Şehirlerde 

afet riski taşıyan, altyapı sorunu yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân 

kalitesi düşük yerleşim yerlerini sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik değerler dikkate 

alınarak yenilemek kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek hedefler 

arasındadır.  SKH 11’te koordinatör kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. 

Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında Hedef 11 kapsamında birçok yasal ve kurumsal 

düzenleme yapılmıştır. 12.05.2004 yılında 5162 sayılı kanunla Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı’na imar yapma yetkisi verilerek TOKİ Gecekondu Dönüşüm Projesi 

kapsamında yaptığı konutları yapım maliyetleri altında satmıştır. 2023 yılına kadar 

TOKİ’nin 1.2 milyon konuta ulaşmayı hedeflemektedir.  

Kentlerde toplu taşıma hizmetleri 5216 sayılı Belediyeler Kanunu4, 5393 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu5 ve 6360 Sayılı Kanun gereği belediyenin kaynakları 

tarafından karşılanmaktadır6.  Bu hedef kapsamında toplu taşıma ve ulaşım hizmetleri 

konusunda ki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. 22.07.2004 tarihinde yürürlüğe 

giren 5216 Sayılı Kanun ile her ölçekteki imar ve parselasyon çalışmaları, imar 

uygulama ve ruhsatlandırma yetkileri Belediyelere verilmiştir. 12.10.2004 tarihinde 

yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na “İmar Kirliliği” tanımı eklenerek 

kentlerde ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran ve bu konutlara altyapı 

hizmeti götürenlere ceza uygulanması hakkında hükümler getirilmiştir7. 

                                                           
4 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 23.07.2004, Sayı: 25531. 
5 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005, Sayı: 25874. 
6 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 06.12.2012, Sayı: 28489. 
7 T.C. Resmi Gazete, Tarih: 12.10.2004, Sayı: 25611. 
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Kırdan kente göçün artması beraberinde kentlerde yaşayan nüfus sayısında artışa 

sebebiyet verirken beraberinde çevre kirliliği, hammadde kaynaklarının hızlı bir şekilde 

tüketilmesini gündeme getirmektedir. Yaşanan çevre sorunları yoğun betonlaşma ve 

çarpık kentleşme beraberinde çevre sorunlarına sebep olurken doğal kaynakların 

tüketilmesine yol açmaktadır. Kentlerde yaşanan çevresel sorunlar; evsel endüstriyel ve 

tehlikeli katı-sıvı atıkların NO2 ve CO2 emisyonlarının sebep olduğu asit yağmurları, 

kanalizasyon ve arıtma yetersizlikleri nedeniyle alt yapıda eksiklikler, yeterli kalitede ve 

yeter miktarda içme suyuna erişmedeki güçlükler göze çarpmaktadır. Çevre sorunlarına 

duyarlı bir yapılaşma sayesinde doğal kaynaklar üzerindeki tehditlerin azalarak ile daha 

refah daha yaşanabilir şehirlerin oluşmasına imkan verilecektir. 

Hedef 11 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 

şehircilik projeleri çok önemlidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 

Kadim şehirler projesi gibi tarihsel ve özgün dokunun korunarak sürdürülebilir kentler 

kapsamında yaşanabilir şehirlerin ortaya çıkmasını hedefleyen, büyük şehirlere nüfus 

akışının durması adına küçük kentlerde yaşamın daha cazip hale gelmesi gibi akıllı şehir 

uygulama projelerinin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 Hedef 13 (İklim Eylemi): Küresel ısınma ve iklim değişikliği insanların hayatını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Sera gazı emisyonları 1990 yılına göre %50 oranında 

artmış durumdadır. Özellikle Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri durumdan çok 

etkilenen ülkelerdir. Moldova ve Güney Ukrayna’da yaşanan ciddi kuraklık, tarım 

alanlarını ciddi anlamda etkilemektedir.  Batı Balkanlarda yaşanan sel felaketi çok 

sayıda can kaybına yol açmıştır. Görüldüğü üzere su kaynakları iklim değişikliğinin 

tehdidi altındadır (Anonim 2018 c). 

IPCC’nin (Hükümetler arası iklim değişikliği paneli) yapmış olduğu araştırma 

neticesinde dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğinde ciddi artışlar söz konusudur. 

Son 20 yılda sıcaklığın 0,5-0,7 ͦ C arttığı tespit edilmiştir (Anonim 2018 d). 

Paris Antlaşması, 26.11.2017 tarihi itibariyle küresel sıcaklık artışının 2 ͦ C’nin altında 

tutulması ve 1,5 ͦ C ile sınırlandırılması hedefleri arasındadır. Anlaşma kapsamında bu 
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doğrultuda küresek sıcaklıkta azalması ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için gelişmiş 

ülkelerin gelişmekte olan ülkelere teknoloji ve finansman sağlaması yönünde teşvikler 

uygun bulunmuştur. 22.04.2016 tarihinde Türkiye anlaşmayı imzalamış fakat henüz 

anlaşmaya taraf değildir. Türkiye’nin BMİDÇS (BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi) kararlarına göre sera gazı emisyonlarında 2030 yılında % 21 oranında 

azaltım şeklinde olup, Türkiye sera gazı emisyonlarını azaltmak için yerli kaynak 

kullanacağı ve Yeşil İklim Fonu da dahil olmak üzere uluslar arası destekleri 

kullanacağını belirtmiştir (Anonim 2018 b). 

Küresel ısınma ile yağışlar kuzeye doğru artacağı, Güney Avrupa’da yaz yağmurları 

azalacağı ve ciddi kuraklık yaşanacağı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Küresel 

ısınma sonucu ortaya çıkan su sıkıntısı, kuraklık ve çölleşme gibi çevresel faktörler 

canlı yaşamını ve doğal kaynakları önemli derecede etkileyecektir (Özel ve Kılıç 2008). 

İklimdeki düzensizlikler, mevsimlerin değişmesi neticesinde tarımla uğraşmak son 

derece maliyetli ve riskli hale gelmiştir. Arabistan da 2006 yılı yaz mevsiminde yaşanan 

yağışlar, Türkiye’de yaşanan kış günlerinin azalması, kar yağışlarının mevsiminde 

gerçekleşmemesi, sonbahar yağmurlarının Aralık ayına kadar kayması bunların hemen 

hepsi son yıllarda yaşadığımız iklim değişikliğinin bir sonucudur. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), 1994 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi ve 

Orman Varlığının Korunmasına yönelik bildirilerle beraber sürdürülebilir kalkınmanın 

ana temasını oluşturmaktadır.  Sözleşmenin amacı karbondioksit (CO2) ve diğer sera 

gazı emisyonlarının azaltılması, atmosferdeki sera gazı birikimlerini iklim sistemi 

üzerindeki olumsuz etkisinin önlenmesidir. Avrupa Birliği 2020 yılına kadar sera gazı 

emisyon oranlarını % 20 oranında azaltırken, enerji kaynaklarının % 20’sinin 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesine önem verip ve elektrik tasarrufunu % 20 

oranında artırmayı hedeflemektedir (Traş 2011). 

1997 yılında BM’nin Japonya’nın Kyoto kentinde düzenlediği toplantıda BM İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde imzalanan “Kyoto Protokolü” çok önemli 

çevre işbirliği protokolüdür.  Kyoto Protokolü, atmosfere salınan sera gazı miktarı % 
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5,2 seviyelerine getirecek, daha az enerji ile ısınma, atmosfere bırakılan metan ve 

karbondioksit oranının düşürülmesi, fosil yakıtların yerine biodizel yakıt kullanılması 

gibi uygulamaları kapsamaktadır. 

 Hedef 15 (Karasal Yaşam): İnsan yaşamı gereği gıda ihtiyacının karşılanası 

bakımından su kaynaklarına olduğu kadar karaya da bağımlıdır. Arazi bozulumu açık 

şekilde küresel ölçekte bir sorundur. Bitkiler insanların besin kaynaklarının % 80’nini 

sağlar. Su kaynaklarını olduğu kadar toprağın korunması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması gerekmektedir. Günümüzde ekilebilir arazilerin kaybı % 30-35 oranında 

artmıştır. Arazi bozulması, kuraklık ve çölleşme her yıl artış göstermektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2020 yılına kadar ormanları, sulak alanları ve 

karasal ekosistemleri koruyarak oluşan tahribatın önüne geçmeyi hedeflemektedir. 

Arazi bozulumu, çoğunlukla, ormanların yok edilmesi, aşırı otlatma, tuzlulaşma, yanlış 

gübre ve/veya kimyasal kullanımı, kötü tarım uygulamaları, toprak erozyonu gibi yanlış 

arazi uygulamaları sonucunda oluşur.  Toprak erozyonu ile topraklarımız her geçen gün 

kaybolmaktadır. 10 santimetre kalınlığında toprak yüzeyinin yenilenmesi yaklaşık 2000 

yıl sürmektedir. Arazi bozulumunun olumsuz etkileri, sağlıklı ve yeterli gıdaya 

erişmekte zorluk, içilebilir su varlığındaki azalma, iklim değişikliklerine karşı artan 

hassasiyet, biyoçeşitlilikte azalma bizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen sorunları 

gündeme getirir (Anonim 2018e). 

10. Kalkınma Planı (2014-2018) hedeflerinde belirtildiği üzere, tarım arazilerinin amaç 

dışı kullanımı engellenerek mevcut orman varlığını korumak için gerekli tedbirler 

alınacaktır. Bu doğrultuda çölleşme ve erozyona karşı gereken mücadele yapılarak 

toprak kayıplarının önüne geçmek adına gereken tedbirler alınması hedeflenmektedir. 

Güncel ve sağlıklı arazi bilgisine ulaşmak için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi 

sistemlerinden yararlanılarak gerekli Ulusal Toprak Veri Tabanı oluşturularak arazi 

kullanım planlamasının yapılması öngörülmektedir (Anonim 2018 c). 

Türkiye’de sürdürülebilir su yönetimi konusunda, suyun sadece insanlığın değil tüm 

canlı yaşamının devamlılığı için gereken bir kaynak olduğundan yola çıkarak etkin, 
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şeffaf ve sürdürülebilir su kullanımını sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarının bu 

konuda gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeleri yapmaları kaçınılmazdır. Su ile ilgili 

kuruluşların tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sebeplerden dolayı yeraltı ve yerüstü 

su kirlenmesinin önüne geçilmesi için tüm yasal düzenlemeleri yapmalı ve kaynakların 

sürdürülebilirliği açısından gerekli politikaları uygulamaya geçirmesi gerekir (Aytuğ 

2014).  



32 

6. TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİ 

Tarımsal üretimin artırılmasında önemli role sahip olan gübre kullanımının 

sürdürülebilir arazi yönetimi, gıda güvenliği ve su-toprak kaynaklarının korunması 

açısından birlikte ele alınarak çevre politikalarının bu yönde oluşturulması çok 

önemlidir. Gübre arazi yönetimi kapsamında önemli bir tarımsal girdidir. Gübreler 

içersinden bitkisel üretimi etkileyen en önemli gübreler azotlu gübrelerdir. Türkiye’de 

kimyasal gübre kullanım oranları yıllar itibarıyla değişiklikler göstermektedir. Bunlar 

içerisinde en fazla azotlu gübre kullanılmıştır (Çizelge 6.1) (Anonim 2018f). 

Dünyada ise gübre tüketimi hızla artış göstermektedir. 1980 yılında kimyasal gübre 

tüketiminin % 67’si gelişmiş ülkeler tarafından uygulanırken, % 33’ü ise gelişmekte 

olan ülkeler tarafından uygulandığı belirtilmektedir. Bugün ise durum tam tersidir. Yani 

gübre tüketiminin büyük bir kısmının gelişmekte olan ülkeler tarafından uygulandığı 

gözlenmiştir. Asya ülkeleri toplam gübrenin % 48’ini tüketmektedir (Anonim 2004). 

Tarımsal girdilerin artması dolayısıyla fazla miktarda gübre kullanımı ile karşı karşıya 

kalan Avrupa ülkeleri 2000’li yıllardan sonra ise gübre tüketimini azaltma arayışına 

girmiş ve birtakım önlemler alınması gerektiği kanısına varmıştır. Tarım ve Çevre 

koruyucu önlemlerin alınmasını teşvik edecek politikaları yürürlüğe koymuştur. 

Çizelge 6.1 Türkiye’de Kimyasal Gübre Kullanım Oranları (2009-2017)  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Azotlu 

(%21 N) - 
Nitrogen N 

6730852 6397089 5995500 6817217 7542247 7107106 7077214 9028793 8401087 65097105 

Fosforlu 

(%17  P2O5) 

-

Phosphorous  

3416978 3028666 2882296 3129299 3662099 3353104 3437368 4660032 4438096 32007938 

Potaslı (% 

50K2O) -

Potash  

130901 166997 196512 202466 211410 234333 263197 236623 249891 1892330 

Kullanılan 

gübre -

Fertilizer 

used  

10280740 9594762 9076319 10150994 11417769 10696557 10779794 13927464 13091091 99015490 
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Tarım ilaçları su ekosistemine ulaştığında su flora ve faunası bu durumdan olumsuz 

yönde etkilenerek su havzalarında önemli kirliliğe yol açmaktadır. Türkiye’de tarımsal 

ilaç kullanım oranlarında yıllar itibarıyla değişim görülmektedir (Çizelge 6.2) (Anonim 

2018 f).  

Çizelge 6.2 Türkiye’de tarımsal ilaç kullanım oranları 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

İnsektisitler  9 251  9 914  7 176  6 120  7 264  7 741  7 586  8 117  10 425  11 436 

Fungusitler  16 707  17 863  17 396  17 546  18 124  16 248  16 674  15 984  20 485  22 006 

Herbisitler  6 177  5 961  7 452  7 407  7 351  7 336  7 794  7 825  10 025  11 759 

Akarisitler   737  1 533  1 040  1 062   859   858  1 513  1 576  2 025  2 452 

Rodentisitler   351   78   147   421   247   129   149   197   259   236 

Diğer  5 613  2 302  5 344  6 978  8 766  7 128  6 007  5 327  6 835  6 209 

Toplam  38 836  37 651  38 555  39 534  42 611  39 440  39 723  39 026  50 054  54 098 

Yeraltı ve yüzey sularında pestisit kaynaklı kirliliğin azaltılması açıdan önemli tedbirler 

alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin başında pestisitler hedef bölge için sadece 

uygun zaman ve uygun doz oranında kullanılması sayılabilir. 

Yeraltı sularına sızan nitratın miktarını etkileyen birçok parametre söz konusudur. 

Bunlar, nitratlı gübrelerin uygulama zamanına, miktarına, iklim, toprağın organik 

madde içeriğine, toprak tekstürü olabilir (Çizelge 6.3). Tarımsal faaliyetlerin yoğun 

yapıldığı bölgelerde sularda nitrat kirlenmesi riski oldukça yüksektir. Özellikle bu 

bölgelerde sularda nitrat kirliliğinin önlenmesi için bir dizi önlemler alınıp çeşitli 

politikaların devreye sokulması gerekmektedir. 
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Çizelge 6.3 Gübrelerin Toprak ve İklim Koşullarına Bağlı  Tahmini N Kayıpları 

(Güzelordu 2008) 

Azotlu gübre formu Uygulama metodu 

İlklim 

Humid 

(Nemli) 

Yarı Humid 

(yarı nemli)  
Kurak 

Gübre - N kayıp oranı % 

Toprak pH<7 

Üre, Üre+AN Yüzeye serpme 0-20 20-30 2  -40 

  Yüzeye damlatma 0-15 2  -20 2  -30 

  Karıştırma 0-10 0-10 0-10 

  

Amonyum Sülfat Karıştırma 0-40 2  -50 5  -60 

  Yüzeye serpme 0-10 2 - 20 0-30 

  

Amonyum Nitrat Yüzeye serpme 0-20 2  -25 5  -30 

  Karıştırma 0-10 0-15 0-20 

    Toprak pH>7 

Üre + AN Yüzeye serpme 0-50 2  -15 2  -20 

  Yüzeye damlatma 0-50 2  -10 2  -15 

  Karıştırma 0 0-20 0-20 

Gübre, tarımsal üretimde en önemli girdi olmakla beraber kullanımında etkin ve etkili 

dozun ayarlanması son derece önem taşımaktadır. Eğer gübre yeterli dozda uygulanmaz 

ise verim ve kalitede düşüşlere neden olurken, fazla uygulanması durumunda ise 

özellikle azot ve fosforlu gübrenin yıkanması ile taban ve yüzey sularının kirliliği 

meydana gelmektedir. Gereğinden fazla azotlu gübre uygulaması ile bitkide nitrat 

birikimi söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla yaprağı tüketilen bitkilerde nitrat 

birikerek yarattığı toksik etkiden dolayı insan sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. 
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7. NİTRAT DİREKTİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1991 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Nitrat Direktifi’nin (91/676/EEC sayılı) 

konusu, sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin azaltılması ve 

önlenmesidir. Direktif; kirlenmiş ya da kirlenme riski olan suların belirlenmesi, nitrata 

hassas alanların belirlenmesi, iyi tarım uygulamamalı kodlarının hazırlanması ve nitrata 

hassas alanlara yönelik eylem planlarını içermektedir. Direktifte tarım arazisine 

uygulanacak hayvan gübresi miktarının 170 kg/N/ha/yıl, yeraltı ve yüzey sularında 

nitrat konsantrasyonunun 50 mg/L’yi geçmemesi ve ötrofikasyonun engellenmesi 

üzerinde durulan önemli hususlardır.  Nitrat Direktifinin uygulanmasına ilişkin adımlar 

aşağıda belirtildiği gibidir:  

 Kirlenmiş ya da kirlenme riski taşıyan suların belirlenmesi 

 Nitrata hassas alanları belirlenmesi 

 İTU kodlarının oluşturulması  

 Eylem planlarının hazırlanıp uygulanması 

Yeraltı ve yüzey sularında nitrat 50 mg/L üzeri risk oluşturduğundan dolayı bu değeri 

aşmaması gerekmektedir. Nitrattan dolayı etkilenen alanlar için üye ülkeler hayvan 

gübresi ve organik olmayan gübreler için gübre depolama planları yapmaları ve üye 

ülkede bu alanlar dışında kalan tüm alanlar için gönüllülük esasına dayanan iyi tarım 

uygulamalarına geçmelidirler. Nitrat Direktifi ile İyi Tarım Uygulamaları (İTU) 

arasında sıkı bir ilişki vardır. Nitrata hassas bölgelerde (NHB) eylem programlarına 

çiftçiler tarafından uyulması zorunlu olup İyi Tarım Uygulamaları hassas alanlar için 

uygulanması zorunlu kuralları içerir.  

7.1 Nitrat Direktifi’ne Yönelik Tanımlar 

Nitrat Direktifi ile ilgili kavramlar aşağıda açıklanmıştır: 

 Yeraltı suyu: Yağmur, kar, dolu şeklinde yeryüzüne düşen sular toprak 

gözeneklerinden sızarak ve kırıklı, çatlaklı kayaçların arasından geçerek yeraltında 

toplanıp yeraltı birikmesiyle meydana gelen sulara denilmektedir. 



36 

  Yüzey suyu: Yeryüzü üstünde bulunan her türlü deniz, göl, akarsulara verilen isimdir.  

 Tatlı su: Denizlere kıyasla daha az miktarda tuz içeren sulardır.  

 İyi Tarım Uygulama Kodları: Sularda Nitrat Kirliliğini önlemek için uyulması gereken 

birtakım kuralları içermektedir. Amacı; Sularda nitrat kirliliğini azaltmak ve 

uygulanacak hayvan gübresi miktarının 170 kg/ha/yıl, yer altı ve yüzey sularında ise 

nitrat konsantrasyonunu 50 mg/L düzeyini geçmesini engellemektir  

 Örnek Alma İstasyonu: Sudaki kirlilik parametrelerini ölçmek için koordinatları 

belirlenmiş olan yer altı ve yüzey su numunelerinin alındığı noktalardır.  

 Organik Gübre: Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelmek için bitki hayvan 

canlılara ait atıklardan veya yan ürünlerden oluşan organik içerikli materyaldir. 

Toprağın aynı zamanda organik madde içeriğini de artırırlar.  

 Kimyasal Gübre: Tarımsal verimliliği artırmak amacıyla yapay yöntemlerle elde 

edilen azot, fosfor ve potasyum gibi birtakım kimyasal bileşikleri içeren gübrelerdir. 

Örnek olarak Amonyum nitrat, amonyum sülfat, üre gibi bileşikler verilebilir. 

 Bitki Besin Maddesi : Bitkinin yaşamını devam ettirebilmesi için olması gereken bitki 

metabolizması için gerekli elementlerdir. Bitkiler optimal gelişme gösterebilmeleri 

için 17 bitki besin maddesine gereksinim duymaktadırlar. 

  Azot Bileşiği: Atom numarası 7 olan Simgesi N olan atmosferin hacimce % 78′ini 

oluşturan renksiz ve kokusuz tadı olmayan elementtir.  

 Aminizasyon: Toprakta bulunan bazı organik atıklar aminoasitler birtakım mantarlar 

ve saprofit bakteriler aracılığıyla parçalanarak amonyağa (NH3) dönüşmesi olayıdır. 

 Nitrifikasyon: Ortamda bulunana aerobik bakteriler sayesinde amonyum iyonunun 

kademeli olarak nitrata yükseltgenmesidir.  

 Denitrifikasyon: Nitrat ve Nitrit bileşiklerinin oksijensiz ortamda (anaerobik) 

koşullarda birtakım mikroorganizmalar sayesinde redüksüyona uğratılarak azot 

formlarının N2 ve N2O atmosfere kaçması olayıdır. 

 Ötrofikasyon: Göl ve nehir gibi büyük su ekosistemlerinde çeşitli nedenlerle besin 

maddesinin artması sonucu plankton ve alg sayısında aşırı artış şeklinde 

tanımlanabilir.  

 Topraktan yıkanma: Bitki besin elementlerinin toprak yüzeyinden toprak profilinin alt 

kısımlarına doğru inmesi olayına denir. Topraktan yıkanma olayında iklim, toprak tipi, 

topraktaki organik madde miktarı, toprak içindeki çözünmüş madde içeriği gibi 
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faktörler etkilidir. Özellikle fazla drene olan kumlu topraklarda yıkanma çok daha 

fazla olmaktadır. Yine iklim faktörü dikkate alınırsa fazla yağış alan yörelerde 

perkolasyon yüksek olduğu için bitki besin elementlerinin yıkanması da fazla olabilir. 

Kumlu tekstüre sahip hafif bünyeli topraklarda azot mobil (hareketli) olduğu için 

toprak derinliklerine sızarak yeraltı sularına hızlı bir şekilde ulaşır. Bilhassa azotlu 

gübrelerin yoğun kullanılması halinde yer altı sularında nitratla kirlenmesine sebep 

olmaktadır.  Konuyla ilgili olarak yapılan çok sayıdaki araştırmada, özellikle azotlu 

gübre uygulanan toprakların taban sularında, çok yüksek konsantrasyonlarda nitrat 

varlığına rastlandığı belirtilmiştir. 

 

 7.2 Nitrat Direktifi ve Uygulanması 

Avrupa Birliği tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bölgelerde yer altı ve yüzey 

sularında nitrat kirliliğinin artışına değinerek bu yüksek nitrat konsantrasyonunun çevre 

ve insan sağlığı açısından risk oluşturmasından dolayı bazı önlemler alma arayışına 

girmişlerdir. Avrupa Birliği 2 Aralık 1991 yılında Nitrat Direktifi’ni tarımsal kaynaklı 

nitrat kirliliğine karşı korunması amacıyla kabul etmiştir (Güzelordu 2008). 

Üye ülkeler, yüksek nitrat konsantrasyonundan dolayı kirlenen veya gelecekte önlem 

alınmaz ise kirlenmesi muhtemel olan suları belirlemek zorundadır. Nitrat Direktifi, 

nitrata hassas alanları belirledikten sonra bu alanların her 4 yılda bir gözden 

geçirilmesini gerekli kılmaktadır Nitrat konsantrasyonunun 50 mg/L’nin üzerinde 

olması o suyun nitratla kirlenmiş olduğunu ve ifade etmektir. Bu değerin üzerinde olan 

alanlar Nitrata Hassas Alanlar olarak tanımlanmaktadır. Nitrata Hassas Alanlarda üye 

ülkelerin gübre depolamasına ve bu alanlarda gübre uygulanmasına dair bazı tedbirleri 

içeren Eylem Programları oluşturmaları gerekmektedir Direktifte araziye uygulanacak 

hayvan gübresi miktarının 170 kg N/ha’ı geçmemesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

Gübre uygulama zamanı, gübre dozunun ayarlanması, gübrelerin hangi koşullarda 

depolanması ve farklı bitkiler için uygulama yöntemlerini içeren İyi Tarım Uygulama 

Kodlarının hazırlanması önem taşımaktadır.  Buna göre, gübrenin toprağa uygulanması 

gereken gübre dozu, ülkeden ülkeye değiştiği için gübre uygularken iklim ve toprak 

koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. İyi tarım Uygulamaları Kodu, nitrata hassas 
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bölgelerde zorunlu olup; nitrata hassas olmayan bölgeler de iyi tarım uygulamaları kodu 

gönüllülük esasına dayanmaktadır (Güzelordu 2008).  

Nitrat direktifi üye ülkelerin aşağıda belirtilen ilkeleri yapmalarını zorunlu kılmaktadır: 

 Tarımsal faaliyetlerde aşırı gübre kullanımından dolayı nitrat ile kirlenmiş veya 

kirlenme riski bulunan suların belirlenmesi,  

 Su kaynaklarının Nitrat Kirliliğinden korunması için İyi Tarım Uygulamaları (İTU) 

kodlarının belirlenmesi,  

 Çiftçilere İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kodlarının uygulamaları yönünde teşviklerin 

yapılması, 

 Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinden dolayı suların korunması için eylem 

programlarının uygulanması, 

 Eylem programlarının etkinliğin takip edilmesi, 

 Avrupa Birliğine Komisyonuna rapor sunulması (Güzelordu 2008).  

Yer altı ve yüzey sularında nitrat konsantrasyonu 50 mg/L den fazla nitrat içeren suların 

bulunduğu alanlara Nitrata Hassas Alanlar olarak belirlendiği için, hassas alanlara 

ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından farklı eylem programları 

oluşturulmaktadır. Bu eylem programlarında nitrat kirliliğine ilişkin önlemler belirlenir 

ve bu önlemler dört yıl için uygulanır. Eylem programları gübrelerin toprağa uygulanma 

dönemlerinin belirlenmesi, gübrelerin eğimli arazilerde uygulama koşullarının 

belirlenmesi, hayvan gübresi depolama yapılarının kapasitelerinin belirlenmesi gibi İyi 

Tarım Uygulamaları (İTU) kodlarını içinde barındıran bir dizi önlemi gerektirir. 

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin düzeyini belirlemek için 

belirlenen ölçüm noktalarında nitrat derişimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından izlenmektedir (Olhan ve Ataseven 2009). 

İzleme ağlarının geliştirilmesi, yer altı ve yüzey sularında tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanan kirlilik izleme çalışmalarından elde edilen analiz sonuçları WEB tabanlı 
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Nitrat Bilgi Sistemine kaydedilmektedir. Türkiye’de yüzey ve yer altı sularında il 

bazında kirlilik izleme amaçlı izleme istasyonları kurulmuştur. İzleme çalışmalarında 

yüzey sularında aylık olarak nitrat, toplam fosfor, ortofosfat, çözünmüş oksijen, ph, 

klorofil- a; yer altı sularında ise üç ayda bir nitrat, ph ve sıcaklık parametreleri için 

analizler yapılmaktadır.  

Sularda nitrat düzeyini belirlemek için üye ülkeler örnek alma istasyon ağı 

oluşturmuşlardır. 100-200 km2’ye bir istasyon uygun görülmektedir. Avrupa Birliği 

kirlilik parametrelerini izlemek için yüzey sularında, yer altı sularında ve kıyı sularında 

ayrı olmak üzere analizler yapmaktadır. Bu hazırlanan rehberler, örnek alma sıklığı, 

örnek alma yeri ve zamanı gibi konuları kapsamaktadır (Güzelordu 2008).  

Yönetmelik çerçevesinde tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme ağında 2008 yılında 

çalışmalara başlanılmış olup 2416 yerüstü ve 2260 yer altı suyu olmak üzere toplam 

4676 istasyonda sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme çalışmaları Gıda ve 

Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.  

Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi, nitrat kirliliği izleme sonuçlarına göre Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hassas bölgelerin belirlenme işlemine halen 

devam edilmektedir. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması 

Yönetmeliğinin 6.maddesine göre nitrata hassas bölgelerin 2 yıl içinde yani 23.07.2018 

tarihine kadar belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu konu ile ilgili Bakanlık, Devlet Su 

İşleri ve Orman Su İşleri Bakanlığı tarafından bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Nitrat 

direktifinin en temel uygulama basamağıdır. Direktife göre, kirlenmiş veya gelecekte 

herhangi bir önlem alınmaz ise kirlenme ihtimali yüksek olan sular ve bu sulara drene 

olan araziler nitrata duyarlı alanlar olarak açıklanmaktadır.  

Üye ülkeler Nitrat Direktifinin 3. maddesine göre nitrata hassas alanları belirlemek 

adına iki seçenekleri vardır. Tüm toprakları veya belirli bir bölgeyi nitrata hassas alan 

olarak ilan edebildikleri gibi (çizelge 7.1) ülke topraklarının tümüne eylem planı 

uygulamak yerine ayrı ayrı belirlediği nitrata hassas alanlara eylem planı 

uygulayabilirler (Adalı 2014).  
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Çizelge 7.1 Nitrat Direktifi’ne göre Üye Ülkelerin NHB Belirleme Yaklaşımları 

Hassas Alan Belirleme  

Tüm ülkeyi Nitrata Hassas Bölge 

İlan ederek Tek Bir Eylem Planı 

Uygulama Yaklaşımı 

Özel Nitrata Hassas Bölge Belirleyerek 

Ayrı Ayrı Eylem Planları Yaklaşımı 

UYGULAYAN 

ÜLKELER 

Danimarka, Avusturya, 

Finlandiya, Almanya, Litvanya, 

İrlanda, Luxemburg, Malta, 

Slovenya, Hollanda 

Almanya, Güney Kıbrıs, Macaristan, 

İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, 

Portekiz, İngiltere, Belçika, Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, Polonya, 

Slovakya, İsveç, Bulgaristan ve 

Romanya  

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, 

Slovenya, Almanya 27 ülke içinden tüm ülkeyi nitrata hassas ilan eden 10 ülkedir 

(Güzelordu 2008). Bu karar tüm bölge genelinde aslında yer altı ve yüzey sularında 

yüksek düzeyde kirlilik olduğu tahminlerinden kaynaklanmaktadır. 2007 verilerine göre 

Avrupa Birliği 27 ülkenin % 40,9’nu nitrata hassas alan olarak ilan etmiştir.  

Türkiye’de Nitrata hassas olması beklenen alanların belirlenmesi aşağıdaki belirtilen 

kriterler önemli olmaktadır: 

 Pilot alanda yeraltı suyu ortalama nitrat derişiminin 40 mg/L’yi geçtiği bölgeler var 

mı?  

 Pilot alanda yüzeysel su ortalama nitrat derişiminin 25 mg/L’yi geçtiği bölgeler var 

mı? (Eğer amaç daha yüksek su kalitesine ulaşmak ise bu değer 10 mg/L alınabilir) 

 Pilot alanda yeraltı sularından örnek alınan noktaların %25’inden fazlasında nitrat 

konsantrasyonu 40 mg/L’yi geçiyor mu? 

 Pilot alanda yeraltı sularından örnek alınan noktaların %25’inden fazlasında nitrat 

konsantrasyonu 25 mg/L’yi geçiyor mu? (Eğer amaç daha yüksek su kalitesine 

ulaşmak ise bu değer 10 mg/L alınabilir) 

 Pilot alanda hayvanların N üretim durumu ne düzeyde? Yüksek mi? Hayvansal gübre 

kullanımı 170 (ya da 210) kg N/hektarı geçiyor mu?  

 Pilot alanda kimyasal gübre tüketimi ve hayvansal gübre üretiminin toplamı ne 

düzeyde yüksek mi? Tarım arazilerinde gübre kullanımı (çayırlıklar dahil olmak 

üzere) 210 (ya da 250) kg N/hektarı geçiyor mu? 
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Yukarıda belirtilen sorular ışığında Türkiye’de il bazında muhtemel nitrata hassas 

alanlar verilmiştir (Çizelge 7.2). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

2011yılında Proje kapsamında Nitrata Hassas Bölgeler taslak olarak belirlenmiş ve bu 

taslakta 53 ilde ve 24 nehir havzasında “Nitrata Hassas Bölge” tespit edilmiştir (Şekil 

7.1). Proje kapsamında 2016 yılında Nitrata Hassas Bölgeler taslak olarak belirlenmiş 

olup bu değer ülke yüzölçümünün (% 40-45’ne) tekabül etmektedir (Şekil 7.2).  

 

Şekil 7.1Nitrat Direktifi Projesi kapsamında belirlenen nitrata hassas alanlar 

Çizelge 7.2 Türkiye’de NHB bulunması beklenen iller (Güzelordu 2008) 

Kriterler  Potansiyel NBD Bulunan İller 

Yüzey suyu Nitrat Konsantrasyonu>40 mg/L   Eskişehir 

Yeraltı suyu Nitrat Konsantrasyonu >40 mg/L                                         Aksaray, Eskişehir, Kilis 

Yer altı su noktalarının %25’i >25 mg/L Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Konya 

Yüzey su noktalarının %25’i >10 mg/L 
Adana, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Aksaray, 

Antalya, Balıkesir, Mardin, Osmaniye  

Hayvan Gübresi N Üretimi>170 kg N/ha                                                       Bolu 

Toplam N Üretimi >210 kg N/ha    Adana, Bolu, Sakarya 
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 Şekil 7.2 Havza Bazında Nitrata Hassas Alanlar 

7.3 Nitrat Bilgi Sitemi (NİBİS) 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan Nitrat Bilgi Sistemi 

(NİBİS), sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğine yönelik 

değerlendirmelerin yapılması amacıyla geliştirilmiştir. NİBİS içerisinde geliştirilen 

NHB metodolojisi daha önce yürütülen Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi 

kapsamında tasarlanan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kabul 

edilmiş olan Nitrat Bilgi Sistemi belirleme yaklaşımına dayanmaktadır (Çizelge 7.3). 

Çizelge 7.3 NİBİS (Nitrat Bilgi Sisteminin) kullanıcıları  

Projenin Amacı Kullanıcılar 

- Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği 

-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal 

Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi 

Başkanlığı, 

-Mevcut kirliliğin izlenmesi, -Tarım İlçe Müdürlükleri, 

-Toplanan verilerin değerlendirilerek harita üzerinde 

gösterilmesi, 

-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım 

Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 

-Sonuçların raporlanması ve istatistiksel olarak 

sunulmasını sağlayan coğrafi bilgi sistemidir. 

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Web Servis 

Üzerinden) 

-Sağlık Bakanlığı (Web Servis Üzerinden)  



43 

8.  İYİ TARIM UYGULAMALAR KODU 

İyi tarım uygulamaları kodunun amacı; sularda meydana gelen nitrat kirliliğini 

azaltmak, tarım arazilerine uygulanacak gübre miktarını 170 kg N/ha/yıl, yeraltı ve 

yüzey sularındaki nitrat konsantrasyonunun 50 mg/L miktarını geçmesini ve 

ötrofikasyonun engellenmesini sağlamaktır.  İyi Tarımsal Uygulamalar Kodu (İTU) 

sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önüne geçmek ve ilerde 

oluşabilme riski olan alanlarda gerekli tedbirleri almak için 23.07.2016 tarihli ve 29779 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların 

Korunması Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca hazırlanmıştır4. Yönetmeliğin 6. 

maddesine göre 50 mg/L’den fazla nitrat içeren tüm yer altı ve yüzey suları ile ilerde 

gerekli tedbirler alınmaz ise ötrofikasyona maruz kalabilecek tatlı su gölleri, haliçleri ve 

kıyı sularını etkileyen bölgeler “Nitrata Hassas Bölge” (NHB) olarak tanımlanmaktadır.  

Nitrata Hassas Bölgeler için İyi Tarım Uygulamaları Kodları zorunlu iken, Nitrata 

hassas olmayan bölgelerde gönüllülük esasına göre uygulanır. Gübre yönetim planları 

ise; Nitrata hassas Bölgeler için yılda 1600 kg ve üzeri azot üreten, Nitrata Hassas 

Olmayan Bölgelerde yıllık 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri gübre 

depolama ve gübre yönetim planları ile ilgili kurallara uymak zorundadır. 

Sularda mevcut kirliliği önlemek ve ilerde oluşabilecek kirliliğin önüne geçmek için 

uygulanan İyi Tarım Uygulamaları Kodu çiftçiler için rehber özelliği taşımaktadır. İyi 

Tarım Uygulamaları Kodu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıllık dönem 

içinde ilan edilerek çiftçiler tarafından alınması gereken kuralları içerdiğinden aslında 

çiftçiler için iyi birer kılavuz niteliğindedir. İyi Tarım Uygulama Kodları gübrenin 

araziye uygulanma zamanı, eğimli arazide gübre uygulama koşulları, gübre yönetim 

planları gibi birçok konuyu içermektedir (Çizelge 8.1). 

İyi Tarım Uygulamaları Kodu, çiftçilerce tarafından uygulanması Nitrata Hassas 

olmayan bölgelerde gönüllülük esasına dayanmaktadır. Nitrata Hassas Bölgelerde 

(NHB), çiftçiler sulardaki nitrat kirliliğini azaltmak ve ilerde oluşma tehlikesi olan 

bölgelerde hazırlanacak eylem planlarına uymak zorundadır (Anonim 2018g). 
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Nitrata hassas bölgeler, Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren iki yıllık dönem 

içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 

belirlenir. Nitrata hassas bölgelerde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 

Bakanlık tarafından her bölgeye özgü eylem planları hazırlanacaktır. Eylem planları en 

az dört yılda bir gözden geçirilecek gerekirse ilave önlemler alınarak olursa revize 

edilecektir. Eylem planlarının etkinliğini kontrol etmek için Bakanlık tarafından izleme 

programları oluşturulacaktır. Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat 

konsantrasyonunun yer üstü örnek alma istasyonlarında ayda bir kez, sel dönemlerinde 

daha sık yeraltı suyu örnek alma istasyonlarında yılda dört kez yapılacaktır. Nitrat 

konsantrasyonu 25 mg/L’nin altında ise eğer bu miktar kirliliği artırıcı bir faktör 

görülmemesi durumunda ise her sekiz yılda bir izleme programı tekrarlanacaktır. 

Haliçlerin, tatlı suların ve kıyıların ötrofikasyon düzeyi her dört yılda bir gözden 

geçirilmesi gerekmektedir (Anonim. 2018 e).   

Çizelge 8.1 İyi tarım uygulama kodunun ana başlıkları  

1. Gübrenin araziye uygulanma zamanı 

2. Gübrenin araziye uygulanma yöntemi, gübrenin eğimli arazilere uygulanması yöntemi  

3. Gübrenin doymuş, karla kaplı sele maruz kalmış alanlarda araziye uygulanmaması 

4. Gübrenin su yataklarına yakın alanlarda uygulanma şartları 

5. Hayvan gübrelerinin depolama şartları  

6. Gübrenin araziye uygulanma şartları  

7. Gübre yönetim planlarının oluşturulması ve gübre kayıtlarının tutulması  

Gübrelerin toprağa uygulanma zamanı ve gübre uygulanmasının uygun olmadığı 

dönemler; kimyasal ve hayvansal gübreler toprak yüzeyinde bitki olmadığı dönemlerde 

yada bitkiler yeterli büyüklüğe ulaşmadan yani toprak yüzeyi çıplak halde iken  

uygulanan  gübreden bitkiler tam olarak yararlanamazlar. Çünkü nitrat, bitkiler 

tarafından alınmadan yerçekiminin ve suyun da etkisi ile kök bölgesinden uzaklaşarak 

ve yer altı sularına karışır. Sonbahar mevsiminin sonlarından ilkbahar mevsiminin 

başlangıcına kadar olan bu süreç gübre uygulanması açısından sıkıntılı dönemlerdir.  

Yeraltı sularına sızan nitrat miktarı çeşitli koşullara bağlıdır. Bunlar gübre türü, toprağın 

yapısı, yağış miktarı gibi hususlardır.  Dolayısıyla toprak üzerinde bitki örtüsü olmadığı 
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zamanlarda çiftçiler mümkün olduğunca gübre uygulaması yapmaması gerekir. Araziye 

gübre uygulamasının uygun olmadığı dönemlerde hayvan ve kimyasal gübre 

uygulanmasından kaçınılması gerekir (Çizelge 8.2). Gübre uygulamasını uygun 

zamanlarda yapmak tarımsal üretimde verim artışına neden olacaktır (Çizelge 8.2) 

Yıkanmanın yoğun olduğu dönemlerde yani sonbahar sonu ile ilkbahar başı arasındaki 

dönemler riskli dönemlerdir. Bu dönemlerde gübre uygulamasından kaçınılması gerekir. 

Eğer gün içersinde yağış bekleniyorsa gübre uygulaması yapmaktan kaçınmak gerekir. 

Toprak çok kuru ve sert ise yine gübreden beklenen sonuç tam alınamayacaktır. Arazi 

üzerinde drenaj yapılmış ise kirletici azot bileşikleri bu açık kanallardan veya toprak 

gözeneklerinden geçmesi kolaylaşacağı için bitki daha henüz bu besin maddelerinden 

yararlanamadan yer altı sularına sızacaktır. Hayvansal ya da kimyasal gübreler çıplak 

araziye uygulandığında hemen toprakla karıştırılarak yıkanma riskinin önüne geçilmesi 

sağlanmalıdır.  

Çizelge 8.2 Araziye gübre uygulanmasının uygun olmadığı dönemler 

    
Çıplak 

Toprak 

Kışlık Ekilen 

Bitkiler 
Yazlık Ekilen Bitkiler Diğer Bitkiler 

Gübre 

Tipi 

Tip I Yıl boyu - 01 Temmuz-31 Ağustos 
Yerel olarak 

belirlenir 

Tip II Yıl boyu 01 Kasım- 15 Ocak 01Temmuz-15 Ocak 
Yerel olarak 

belirlenir 

Tip 

III 
Yıl boyu 01 Aralık-15 Ocak 01 ağustos-15 Şubat  

Yerel olarak 

belirlenir  

Tip I: C/N oranı > 8 organik azot içeren gübre 

Tip II: C/N oranı< 8 organik azot içeren gübre 

Tip III: Kimyasal gübreler 

Gübrede C/N oranı (karbon ve azot arasındaki oran) organik azotun mineralizasyonuna 

bağlıdır. C/N oranı düşük gübreler kısa sürede ayrışırken, C/N oranı yüksek olan 

gübreler daha uzun sürede ayrışırlar. Yüksek C/N oranına sahip gübreler 

uygulandığında topraktan azotun yıkanarak kaybolma riski düşükken, düşük C/N 

oranına sahip gübrelerde durum tam tersidir. Yani Topraktan azotun yıkanarak 

kaybolma riski yüksektir. 
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Çizelge 8.3 Gübreler için tavsiye edilen uygulama zamanları 

Mevcut Durum  

Gübre Çeşidi ve Uygulama Yöntemleri 

Katı Hayvan gübreleri (çiftlik 

Gübresi ve Kompost)  
Kimyasal Gübreler 

Çıplak Toprak  

Kapalı dönemlerde ve 28 gün içinde 

ekim veya dikim yapılmayacaksa 

uygulanmaması gerekir  

Kapalı dönemlerde ve 7 gün 

içinde ekim veya dikim 

yapılmayacaksa uygulanmaması 

gerekir.  

Mera 

Kapalı dönemlerde uygulama 

yapılmamalıdır. Büyüme 

başlangıcının 28 gün öncesinden 

uygulanmalıdır   

Kapalı dönemlerde uygulama 

yapılmamalıdır 

Kışlık ekilen bitkiler  Kapalı dönemlerde uygulama 

yapılmamalıdır. Ekimden 28 gün 

öncesinden uygulanmalıdır  

Kapalı dönemlerde uygulama 

yapılmamalıdır. Ekimden 7 gün 

öncesinde uygulama yapılabilir  Yazlık ekilen bitkiler  

Kış sonrası aktif büyüyen 

özel bitkiler 
Yöresel tavsiyelere göre uygulanır 

Tüm yıl ürün alınabilen 

bölgeler 

Sulanan tek yıllık bitkiler  
Kapalı dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Ekimden sonraki 28 gün 

ve hasattan önceki 21 gün uygulama yapılmalıdır  

Sulanan çok yıllık bitkiler  Sadece büyüme döneminde uygulanmalıdır  

Sera bitkileri Yöresel tavsiyelere göre uygulanır 

Sıvı hayvan gübrelerinin ekim veya dikimden bir hafta önce toprağa uygulanırken, katı 

hayvan gübreleri ekim veya dikimden önce dört hafta içinde uygulanmalıdır.  Hayvan 

gübresi uygulanması toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerini 

iyileştirmektedir. Hayvan gübresi içerdiği azot, amonyum, nitrat ve organik azottan 

dolayı bitkiler için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Hayvan gübresinin uygulama 

dönemleri oldukça önemli olup arazi şartlarına, iklim faktörlerine, bitkinin büyüme 

süreçlerine bağlıdır (Şekil 8.4) Bitkiler büyüme dönemlerinde daha fazla bitki besin 

maddesine ihtiyaç duyacaklarından dolayı nitrat kirliliği daha az olacaktır. Hayvan 

gübresi (Katı hayvan gübresi, sıvı hayvan gübresi ve sulu hayvan gübresi) ile uygulanan 

toplam azot 170 kg, Nitrata Hassas olmayan bölgelerde ise 340 kg’ı geçmemesi gerekir. 
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Çizelge 8.4 Hayvan gübresinin uygulanmasına izin verilen aylar 

Eğimli arazilere gübre uygulama koşulları; eğimli arazilerde sürüm eğime dik 

yapılmamalıdır. Eğer arazi yüksek eğime sahip ve erezyon riski  var ise mümkün olduğu 

kadarıyla bu arazilerin sürülmesinden kaçınılmalıdır. Mutlaka sürülmesi gerekiyorsa 

ilkbahar mevsiminde sürülüp azot ihtiyacı oldukça yüksek bitkiler örneğin şekerpancarı, 

patates, mısır kolza gibi bitkiler ekilmelidir. Eğimi % 20 yi geçen arazilerde gübre    

uygulamaları (teraslama, kalıcı bitki örtüsü vs.) için birtakım tedbirler alınmalıdır. 

Tarım arazilerinde eğer eğim % 12’yi geçiyorsa, bu arazilere gübre uygulamasından 12 

saat içinde, eğer eğim % 12’den az ise 24 saat içinde gübrenin toprakla karıştırılması 

gerekmektedir. Tarım arzilerine eğer sıvı hayvan gübrsei uygulanacaksa gübrenin 6 saat 

içinde toprağa karıştırılması veya toprak altına verilmesi uygun görülmektedir. Eğimin 

% 12’den fazla olduğu yerlerde sıvı hayvan gübresinin araziye uygulamasından 

mümkün olduğunca kaçınılması gerekmektedir. Gübre uygulaması açısından eğimli 

arazilerde gübre uygulama alanı ile su kaynakları arasında bırakılan mesafelere uymak 

gerekmektedir.  

Bölgeler 
Aylar 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

İç Anadolu                          

Doğu İç 

Anadolu                         

Güney İç 

Anadolu                         

Kuzeydoğu 

Anadolu                         

Güneydoğu 

Anadolu                         

Karadeniz                         

Marmara - 

Trakya                         

Akdeniz                         

Ege                         

 
Tip 1=Yüksek C/N oranı > 8 hayvansal gübre  

 

Tip 2=Düşük C/N oranı < 8 hayvansal gübre  

  Tip I ve Tip II gübrelerinin uygulamasının izin verilmeyen aylar 

  Tip I ve Tip II gübrelerinin uygulanmasına izin verilen aylar 

  Yazlık ekilen ürünler için Tip I ve Tip II gübrelerin uygulanmasına izin verilmeyen aylar 

  Yazlık ve kışlık ekilen ürünler için Tip II gübre uygulamasına izin verilmeyen aylar 

  Yazlık ekilen ürünler için sadece Tip II gübrelerinin uygulanmasına izin verilmeyen aylar 
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Suyla doygun, taşkın tehlikesi altında, karla kaplı alanlarda toprağa gübre uygulama 

koşulları; eğer toprak aşırı derecede suya doygun ve karla kaplı ise bu koşullarda 

araziye gübre uygulaması yapılmasından kaçınılması gerekir. Bu koşullarda uygulanan 

gübreden bitki yeterince yararlanamadığı gibi tarımsal üretimde de bir yarar sağlanması 

beklenemez.  

Toprakta gübre uygulanması için gereken koşullar yerine getirilmeden uygulanan 

gübreden bitkiler yararlanamaz ve gübre içindeki besin maddeleri toprakta fazla 

miktarda bulunan su ile toprağın derinliklerine iner. Uygulama sırasında eğimin az 

olduğu arazilerde bile yağmurdan veya karların erimesinden sonra gübredeki besin 

maddeleri toprak gözeneklerinden geçerek çok rahat bir şekilde yıkanacaktır. 

Toprak yüzeyinde donma ve çözülme olayları çok hızlı cereyan edip toprak şartları 

normale dönebilen arazilerde tüm gübre tiplerinin uygulanması uygun olabilir.  Çok 

donmuş topraklarda erime olayı gerçekleştikten hemen sonra suyun yeraltına sızma hızı 

oldukça yüksek olacaktır. Derin donmuş topraklarda erime sırasında yer altına doğru 

suyun akış veya sızma riski çok yüksektir. Bu yeraltına akış ve sızma hızı erime 

periyoduna bağlı olduğu için bu durumlarda gerekirse Tip I ve Tip III türü gübrelerin 

uygulamasına müsaade edilebilir. (Çizelge 8.5). 

Çizelge 8.5 Su basmış, donmuş veya karla kaplı arazilerde gübre uygulamasının uygun 

olduğu toprak koşulları 

  Tip I: Yüksek C/N oranı <8 hayvansal gübre 

  Tip II: Düşük C/N oranı  >8 hayvansal gübre 

  Tip III: Kimyasal gübreler 

Toprak şartları 
Gübreler 

Tip I Tip II Tip III 

Yüzeyde donma olayı olan 

ve 24 saat içinde çözülme 

gerçekleşen  

Uygulanabilir  Uygulanabilir Uygulanabilir 

Donmuş derin topraklar 
Gerekli görülürse 

uygulanabilir  

Uygulanması kesinlikle 

tavsiye edilmez 

Gerekli görülürse 

uygulanabilir 

Suyla doygun topraklar  
Uygulanması kesinlikle 

tavsiye edilmez 

Uygulanması kesinlikle 

tavsiye edilmez 

Uygulanması 

kesinlikle tavsiye 

edilmez 

Karla örtülü topraklar  
Gerekli görülürse 

uygulanabilir 

Uygulanması kesinlikle 

tavsiye edilmez 

Kesinlikle tavsiye 

edilmez.      
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Çeltik veya su teresi gibi bazı bitkiler suya doygun topraklarda yetiştiği için yukarda söz 

edilen durumun dışında bırakılmalıdır. Arazi yüzeyi karla kaplı ise bu karlar eridiğinde 

toprağa uygulanan sulu hayvan gübresi ve kimyasal gübrelerin içersindeki besin 

maddeleri kolaylıkla yıkanacağı için bu koşullardaki topraklarda TipII ve TipIII türü 

gübrelerin uygulanması sakıncalıdır.  

Su yatak ve kaynaklarına yakın yerlerde gübre uygulama kriterleri; Yüzey ve yeraltı 

sularının kalitesi azot, fosfor gibi besin elementlerinin aşırı derecede suda birikmesi 

nedeniyle bozulmaktadır. Sularda Ötrofikasyon olayı dediğimiz olay gündeme 

gelmektedir. Bu nedenle su kaynaklarımızın kirletici parametrelerden korumak adına 

toprağa uygulanan hayvan gübresi ve kimyasal gübrelerin suya karışmaması için 

oldukça titiz davranıp gerekli tedbirleri almak gerekir. Gübreleme yaparken gübrenin 

direkt olarak yüzey sularına karışması engellenmesi açısından gübre uygulaması 

yapıldığı dönemde mevcut hava koşulları (rüzgar, yağış) gibi kriterler göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Kimyasal ve hayvansal gübrelerin toprağa uygulanması sırasında gübrelerin su 

kaynaklarına çok yakın olmasına dikkat edilmeli ve arada güvenli bir mesafe 

bırakılmalıdır (Şekil 8.6). Bilindiği üzere hayvan gübresi ve kimyasal gübreler eğimli 

arazilere uygulandığında besin elementleri yağmur suyuyla yıkanıp yer altı sularına 

karışabilir. Su kaynakları boyunca toprak yüzeyinde engebeli bir yüzey oluşturulması 

bitkili bir arazi parçasının bırakılması gübrelerin içindeki besin elementlerinin 

yıkanmasını ve su kaynaklarına ulaşmasını engelleyebilir. Eğer toprak kalınlığı 30 

cm’den az ise ve jips, kaya tuzu, kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu karstik 

arazilerde araziler de gübrelerin içindeki besin maddelerinin yıkanarak yeraltı suyuna 

ulaşarak su kaynaklarını kirletme olasılığı fazladır. Böyle karstik arazilere hayvan 

gübresi uygularken oldukça dikkat edilmeli ve eğer kirlilik riski çok yüksekse, hektar 

başına uygulanacak sulu hayvan gübresi veya sıvı gübre miktarı tek uygulamada 25 

m³’ü geçmemelidir. Eğimi % 12’den az ve % 12 den fazla olan arazilerde gübre 

uygulanan alan ile su kaynakları arasına konulan mesafelere mümkün olduğunca 

uyulması gerekmektedir. 
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Çizelge 8.6 Gübre Uygulamasının Su Kaynaklarına Mesafesi 

Hayvan gübreleri ve kimyasal gübreler kapalı yerlerde muhafaza edilerek yağışlarla 

yeraltı sularına karışmasının önüne geçilmesi gerekir. Aynı zamanda gübreler 

depolanırken aşırı nem, sıcaklık gibi etmenlerden korunmasına dikkat edilmesi gerekir. 

Çünkü yüksek hava nemi kimyasal gübrelerin özelliklerinin bozulmasına sebep olur ve 

gübrelerin niteliği olumsuz yönde etkilenir.  Gübre depolarının su, nem ve yağış 

almayacak şekilde havalandırma sistemine sahip olması önemlidir. Yeraltı suyu 

kirliliğinin önüne geçmek için gübreler sızdırmaz özellikli olan depolarda korunmalı 

bitki besin maddesi kayıplarını azaltmak için yüksek yığınlar halinde depolanması 

gerekir. 

Kimyasal gübreler, gıda, yem gibi diğer ürünlere bulaşma riski olabileceğinden dolayı 

bu ürünlere yakın yerlerde depolanmamsı gerekir. Sıvı gübre depolardan sızmalar 

meydana geleceği için gübrelerin depolanması, karıştırılması ve tarlaya taşınması 

sırasında gereken tedbirler alınmalıdır. Sıvı gübreler korozyona (aşınmaya) dayanıklı 

sızdırmaz depolarda saklanması gereklidir. Depolama üniteleri düzenli olarak kontrol 

edilmeli ve çatlak- kırık varsa gereken önlemler alınmalıdır.  

Kimyasal ve hayvansal gübrelerin uygulama dozlarının belirlenmeli ve gübrelerin 

toprağa homojen dağılımı sağlamalıdır. Böylece topraktan yıkanarak suya geçebilecek 

azot miktarları oranları azaltılmış olacaktır. Gübrelerin tek bir aşama uygulanması 

yerine dozlara bölünerek uygulanması olası yer altı sularına sızma risklerinin önüne 

geçmek adına uygun bir uygulama yöntemidir. 

Gübrelerin toprağa uygulanması esnasında gaz şeklinde amonyağın kaybolma riski 

vardır. Kimyasal ve hayvansal gübre uygulamaları sırasında ve uygulama sonrasında 

Su Kaynakları 
Göl, Gölet ve 

Baraj 
Nehirler 

Ana Sulama 

Kanalları 

Tarımsal 

İşletme ve 

Sondaj 

Kuyuları 

İçme Suyu 

Kaynakları 

<%12 eğim  20 m 10 m  5 m 5 m 50 

> % 12 eğim  40 m  20 m 10 m 10 m  100 
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gaz şeklinde amonyağın kaybolma riski çok yüksektir. Amonyağın gaz halinde kaybı 

özellikle yüksek sıcaklık ve düşük neme sahip topraklarda yüksektir. Gübrelerin, bitki 

ihtiyacının fazla olduğu ekim veya dikim zamanına yakın dönemlerde uygulanması son 

derece önemlidir. Azotlu gübreler yetiştirme periyodu süresince bölünerek uygulanması 

önemli olduğu kadar uygulama dozu da bitkiye ve toprak-iklim koşullarına göre 

değişim göstermektedir. 

Gübrelerin çok yıllık bitkilerde en az ikiye, tek yıllık bitkilerde koşulların uygun olması 

halinde en az üçe bölünerek uygulanması tavsiye edilmektedir. Bitki besin maddelerinin 

bitkiler tarafından alınması, bitki büyüme ilk evresinde düşük olurken bu ilerleyen 

süreçte bitkinin besin maddesi ihtiyacı artmaktadır. Örneğin; gübrelerin 1/3’ü ekim veya 

dikimden önce, 2/3’ü ise büyümenin çok olduğu dönemde uygulanırsa azot kayıplarının 

önüne geçilebilir. Özellikle alkali topraklarda sıvı ve katı gübrelerin ekimden hemen 

önce veya sonra kök bölgesine uygulanması gübrenin etkinliğini artırabilir. Azotlu 

gübre uygulaması sulu tarım yapılan alanlarda bitkinin yüksek oranda suya ihtiyaç 

duyduğu dönemlerde yapılmalıdır. Azotlu gübre uygulamasının ekim veya dikimden 

sonraki bir ay içinde ve hasat zamanından önceki son 3 hafta içinde yapılmasından 

sakınılmalıdır.  

Gübreleme planlarının tarımsal işletme düzeyinde yapılarak kullanılan gübrelerin 

düzenli olarak kayıtlarının tutulması; Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların 

Korunması Yönetmeliği gereğince çiftçilerin kayıtları yıllık olarak tutması 

gerekmektedir. 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gübre kayıtları işletmede 

tutulmalıdır. Kayıtların işletmede tutularak ilgili Bakanlığın bilgi sistemine 

kaydedilmesi gerekir. Bu kayıtların 5 yıl süresince saklanması gerekir. Tarımsal 

işletmenin; Toplam arazi miktarı (ha), tarımsal üretim yapılan net arazi miktarı (ha), 

ekim nöbeti ve bitki üretim deseni, kullanılan gübre miktarı, işletmenin mevcut hayvan 

varlığı ve türleri, hayvansal gübrenin değerlendirme şekli önemlidir. 
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9. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yirmi birinci yüzyılın en önemli sorunlardan biri su kalitesinin hızla azalması olup, bu 

konuda gerekli önlemler alınmazsa ilerleyen yıllarda su kıtlığı ile karşılaşmak 

kaçınılmaz bir durum olacaktır. Su kaynakları; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, 

sanayileşme, yanlış arazi kullanımı, küresel ısınma ve yoğun tarımsal faaliyetler 

neticesinde kirlenmektedir. Böylesine önemli ve tükenebilir bir kaynak olan suyu 

insanlar olabildiğince hor kullanmaya devam etmektedir. Eğer önce kişisel daha sonra 

kurumsal olarak gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, ülkemiz önümüzdeki yıllarda su 

kıtlığı ile karşı karşıya kalacaktır. 

Türkiye’de yer altı ve yüzey sularının kirlenmesinde en önemli paya sahip olan tarımsal 

faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek adına İyi Tarım Uygulamaları 

Kodları (İTU) kilit anahtar niteliğindedir. Tarımsal faaliyetlerin başında gübre ve tarım 

ilaçları önemli yer tutmaktadır Tarımsal üretimin artırılmasında sürdürülebilir arazi 

yönetimi ve gıda güvenliğine dair politikaların oluşturulmasının önemi büyüktür. 1991 

yılında yürürlüğe giren 91/676/EEC Sayılı Nitrat Direktifinin temel amacı sularda 

tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini azaltmaktır. Direktifin 

uygulanması, Türkiye için son derece önemli olan, iyi tarım uygulamaları kodları, 

nitrata hassas alanların belirlenmesi, gübre yönetimi, sulama ve arazi yönetimini 

içermektedir. Türkiye farklı iklim koşulları, toprak ve bitki örtüsü desenine sahip 

olduğu için, nitrat direktifinin uygulanmasına başlanmadan önce Türkiye’nin kaynakları 

göz önünde bulundurularak uygulanabilir eylem planı hazırlanması gerekmektedir.  

Tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bölgelerde, gübre ve pestisit kullanımının 

sınırlandırılması, bölge halkı ve çiftçinin “İyi Tarım Uygulamaları” hakkında 

bilinçlendirilmesi gerekir. Üreticinin organik tarım uygulamalarına yönlendirme 

konusunda teşvik edilmesi gerekir. Çünkü organik tarımın amacı doğal kaynakların 

korunması ve bozulan ekolojik dengenin iyileştirilmesi, flora ve faunanın korunması, 

biyolojik çeşitliliğin devamı ve aşırı kimyasal kullanımının önüne geçilmesidir. Bu 

şekilde organik tarım uygulaması ile her türlü kimyasal ilaç ve gübre kullanımın 

yasaklanması ile toprak ve su kaynaklarının korunması mümkün olabilecektir. Tarımsal 
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üretimde amaç üretimde miktar artışı değil de ürün kalitesinin yükseltilmesi şeklinde 

olmalıdır. 

Gereğinden fazla tarım ilacı ve gübre kullanımının üretimi artırmadığı, aksine su 

kaynaklarını kirlettiği bilgisinin üreticiye verilmesi gerekmektedir. Bu konuda 

üreticilerin İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde bilinçlendirilmesine yönelik eğitim 

programları düzenlenmelidir. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne 

geçilmesi, amacına hizmet eder şekilde kullanılması için arazi kullanımına ilişkin 

parselasyon çalışmasının yapılması, parsellerin elektronik ortamda izlenmesi zorunlu 

görülmektedir. Bu çalışmaların yürütülebilmesi için halkı bilgilendirme çalışmaları 

yapılmalı ve karar verme süreçlerinde tüketicinin katkıda bulunması sağlanmalıdır. 

 İçme suyu havzalarında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin 

önlenmesi için çıkarılan Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesi 

Yönetmeliğinde ifade edildiği üzere İyi Tarım Uygulama Esaslarına uyulması koşulu ile 

su havzalarında oluşabilecek kirliliğin önüne geçilebilmesi mümkün olabilecektir. 

Ancak yapılan araştırmalarda üreticilerin büyük bir kısmı (% 81,8) İyi Tarım 

Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitrat kirliliği 

sonuçlarına göre Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi çalışmalarına Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Türkiye’nin farklı iklim, toprak ve 

topografya özellikleri nedeni ile tarımsal çeşitlilik oldukça yüksek olduğundan, tarıma 

yönelik uygulamaların kontrol edilmesi güçleştirmektedir. Üreticileri iyi tarım 

uygulamaları hakkında bilinçlendirilmesi ve gerekli eğitim programları hazırlanarak 

bilgi sahibi olmalarını sağlamak gereklidir. Bu konuda ciddi bir eksiklik söz konusudur. 

Bu görevi ilgili kurum ve kuruluşlar üstlenerek biran evvel uygulamaya geçmeleri su 

kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimde verimliliği sağlamak açısından son 

derece gereklidir. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında hayvansal 

gübreyi İyi Tarım Uygulama Kuralları çerçevesindeki şartlara göre depolayan ve gübre 

yönetim planı yapan hayvancılık işletmelerine Hayvansal Gübre Üretim Desteği ve 
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Hayvansal Gübre Kullanım Desteği verilerek üreticileri bu yönde teşvik etmek son 

derece önemli olacaktır. 

Türkiye’de su kaynakları ve havzalarına ilişkin etkili bir veri tabanının bulunmaması 

yönetim ve planların oluşturulmasını aksatmaktadır. Su kaynaklarına ilişkin veriler 

yetersizdir. Veriler yeterli olmadığı için su kaynaklarının izlenmesi, denetlenmesi ve 

tüm kirletici kaynakların kontrol edilebilmesini engellemektedir. Su kaynaklarına ilişkin 

kanunlar güncellenerek değerlendirilmeli ve kirletici unsurların tespiti için gerekli veri 

tabanı oluşturulmalıdır. Örneğin Devlet Su İşleri havza koruma planlarını yaparken, su 

kaynaklarının kirliliğe karşı korunması çalışması Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri’nin 

görevleri arasındadır. Yönetimler birbirlerinden bağımsız hareket ediyorlar yani 

koordinasyonda sıkıntılar mevcuttur. Bu karışıklığın giderilmesi için yetkilerin ve 

sorumlulukların tek bir kurumda toplanması ya da kurumlar arasında koordinasyon 

sağlanması gerekir. Çevre Şehircilik Bakanlığı farklı, Devlet Su işleri farklı, Belediyeler 

farklı bir politika izlediği için bu çok başlı kurumsal yapıya son verilmesi 

gerekmektedir. Su kaynaklarını havza ölçeğinde bütün olarak yönetecek, izleme, 

denetleme, uygulama gibi her türlü faaliyeti gerçekleştirecek, kirliliği önlemek adına 

yeni teknolojilerle uyumlu bir “Su Yasası”na ihtiyaç vardır.  

Proje kapsamında yapılan araştırmalar yer altı ve yerüstü suların tarımsal faaliyetlerde 

dolayı kirlenmesinin önlenmesi için hem üreticiye hem tüketiciye hem de hükümete çok 

önemli görevler düşmekte olduğu sonucuna varmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından Nitrata hassas alanların belirlenmesi çalışmaları henüz 

tamamlanmamıştır. Proje taslağı olarak Türkiye’de sularda nitrat kirliliğinin haritasına 

bakıldığında durumun pek iç açıcı olmadığı göze çarpmaktadır. Bu konuda söz konusu 

Bakanlık tarafından Nitrata hassas alanların belirlenip gerekli eylem planlarının ve iyi 

tarım uygulamaları kodlarının uygulamaya bir an evvel sokulmasında son derece yarar 

vardır. Çünkü her geçen gün su kaynakları kirlenmekte, doğal denge bozulmakta, artan 

nüfusa bağlı olarak temiz ve sağlıklı suya, altyapı hizmetlerine ulaşmak güçleşmektedir. 

Bu durum haliyle yaşanabilecek şehir ve mekanlara erişimi zorlaşmaktadır. Bu nedenle 

kamu kurum ve kuruluşları çok geç olmadan su kaynaklarının korunması için gerekli 

tedbirleri almak zorunda oldukları vurgulanmalıdır.  
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EK 1 Tarımsal Kaynaklardan Gelen Nitratların Neden Olduğu Kirlenmeye Karşı 

Suların Korunması Hakkında 12 Aralık 1991 Tarihli Konsey Direktif 

91/676/EEC) 

AVRUPA TOPLULUĞU KONSEYİ 

Avrupa Topluluğunun kuruluş Anlaşmasını, özellikle bu Anlaşmanın 130. maddesini 

dikkate alarak; 

Komisyondan gelen teklifi dikkate alarak8, 

Avrupa Parlamentosunun görüşünü dikkate alarak9, 

Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü dikkate alarak10, 

Üye Devletlerin bazı bölgelerinde suyun nitrat içeriği artmakta ve halen içme suyu 

temini amaçlı yerüstü sularının gerekli kalitesi hakkında 16 Haziran 1975 tarih ve 

75/440/EEC sayılı Konsey Direktifinin11 79/869/EEC sayılı Direktifle12 değiştirilmiş 

halinde ve insani kullanım amaçlı suyun kalitesi hakkında 15 Temmuz 1980 tarih ve 

80/778/EEC sayılı Konsey Direktifinde13 konulan standartlara kıyasla halen yüksek 

düzeydedir, 

Avrupa Ekonomik Topluluğu dördüncü eylem programı14 Komisyonun çiftlik 

hayvanları atık sularının yayılması ya da boşaltımından ve gübrelerin aşırı 

kullanımından doğan su kirlenmesinin kontrolü ve azaltılması hakkında bir Direktif için 

taslak hazırlama niyetinde olduğunu göstermiştir; 

Komisyonun ― ortak tarımsal politika için perspektifleri başlıklı taslağında belirlenen 

ortak tarımsal politikanın reformu göstermiştir ki, nitrojen içeren gübrelerin kullanımı 

Topluluk tarımı için gereklidir, gübrelerin aşırı kullanımı bir çevresel risk 

oluşturmaktadır ve yoğun çiftlik hayvanı üretiminden doğan sorunun kontrolü için ortak 

eylem gereklidir ve tarımsal politika çevresel politikaları daha fazla dikkate almalıdır; 

Konseyin Kuzey Denizi ve Diğer Topluluk Sularının Korunması hakkında 28 Haziran 

1988 tarihli Kararı15 Komisyonu Topluluk düzeyinde önlemler için teklifler sunmaya 

davet etmektedir; 

                                                           
8 OJ C 54, 3.3.1989, s.4 ve OJ C 51, 2.3.1990, s.12 
9 OJ C 158, 26.6.1989, s.487. 
10 OJ No C 159, 26.1989, s.1. 
11 OJ No L 194, 25.7.1975, s.26 
12 OJ No L 271, 29.10.1979, s.44 
13 OJ No L 229, 30.8.1980, s.11. 
14 OJ No C 328, 7.12.1987, s.1 
15 OJ No C 209, 9.8.1988, s.3. 
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Topluluk sularını etkileyen dağılım kaynaklarından doğan kirlenmenin ana nedeni 

tarımsal kaynaklardan gelen nitratlardır; 

Bu nedenle insan sağlığını, canlı kaynakları ve su ekosistemlerini korumak ve suyun 

diğer meşru kullanımlarını korumak, tarımsal kaynaklardan gelen nitratların neden 

olduğu veya başlattığı su kirlenmesini azaltmak ve daha fazla kirlenmeyi önlemek 

gereklidir; bu amaçla bütün nitrojen bileşiklerinin depolanması ve toprağa uygulanması 

ve belli arazi yönetim uygulamalarına ilişkin önlemler alınması önemlidir; 

Bir Üye Devletteki nitratlarda bağlı olarak su kirlenmesi diğer Üye Devletlerdeki suları 

etkileyebileceği için, 130. maddeye uygun olarak Topluluk düzeyinde eylem gereklidir; 

İyi tarımsal uygulamaları teşvik etmek yoluyla, Üye Devletler bütün sular için gelecekte 

kirlenmelere karşı genel bir koruma düzeyi sağlayabilirler; 

Nitrojen bileşiklerinden kaynaklanan kirlenmeye karşı korunmasız sulara aktığı belli 

bölgeler özel koruma gerektirir; 

Üye Devletlerin korunmasız bölgeleri belirlemeleri ve korunmasız bölgelerdeki nitrojen 

bileşiklerinden kaynaklanan su kirlenmesini azaltmak için eylem programları 

oluşturmaları ve uygulamaları gereklidir; 

Bu gibi eylem programları bütün nitrojen içeren gübrelerin araziye uygulanmasını 

sınırlayacak önlemler içerecek ve özellikle çiftlik hayvanı gübresinin uygulanması için 

spesifik limitler belirleyecektir; 

Önlemlerin etkili olmasını sağlamak için suları izlemek ve nitrojen bileşiklerine dair 

referans ölçüm metodları uygulamak gereklidir; 

Belli Üye Devletlerde hidrolojinin, koruma önlemlerinin su kalitesinde iyileşme 

sağlayabilmesi için uzun yıllar gerektirebilecek durumda olduğunu kabul edilmiştir; 

Komisyona bu Direktifin uygulanması ve bu Direktifin bilimsel ve teknik gelişmeler 

adaptasyonu için yardımcı olacak bir komite kurulmalıdır; 

Üye Devletler bu Direktifin uygulanmasına ilişkin olarak raporlar hazırlamalı ve 

Komisyona sunmalıdır; 

Komisyon bu Direktifin Üye Devletler tarafından uygulanması hakkında düzenli olarak 

rapor vermelidir, 

(BU NEDENLERLE KONSEY) ŞU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR; 
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Madde 1 

Bu Direktifin amacı: 

- Tarımsal kaynaklardan gelen nitratların neden olduğu yada başlattığı su kirlenmesini 

azaltma ve bu kirlenmenin daha fazla ilerlemesini önlemektir. 

 

Madde 2 

Bu Direktifin amaçları bakımından: 

 

(a) Yeraltı suyu: yeryüzü yüzeyinin altında doygunluk kuşağında bulunan ve toprak ya 

da toprak altıyla doğrudan temas halinde olan bütün sular anlamındadır; 

(b) Tatlı su: doğal olarak ortaya çıkan, düşük tuz konsantrasyonuna sahip, sıklıkla içme 

suyu üretmek için alınmaya ve arıtılmaya uygun kabul edilebilen su anlamındadır; 

(c) Nitrojen bileşiği: gazlı moleküler nitrojen hariç, nitrojen içeren herhangi bir madde 

anlamındadır; 

(d) Çiftlik hayvanları: kullanma ya da gelir elde etmek için bulundurulan bütün 

hayvanlar anlamındadır; 

(e) Gübre: bitki üretimini güçlendirmek için arazi üzerinde kullanılan bir nitrojen 

bileşiği ya da nitrojen bileşikleri içeren madde anlamındadır; çiftlik hayvanı gübresi, 

balık çiftlikleri artıkları ve kanalizasyon artığını da içerebilir; 

(f) Kimyasal gübre: bir endüstriyel işlemle üretilen herhangi bir gübre anlamındadır; 

(g) Çiftlik hayvanı gübresi: çiftlik hayvanları tarafından çıkarılan atık ürünler ya da, 

hatta işlenmiş halde olsa bile, çiftlik hayvanları tarafından çıkarılan atık ürünlerle çöpün 

karışımı anlamındadır; 

(h) Araziye uygulama materyallerin araziye, ya arazinin yüzeyine yayma, içine enjekte 

etme, arazi yüzeyinin altına yerleştirme ya da arazinin yüzey katmanlarıyla karıştırma 

anlamındadır; 

(i) Ötröfikasyon ilgili suyun kalitesini ve su içinde mevcut organizmaların dengesinde 

istenmeyen bir rahatsızlık üretecek şekilde hızlandırılmış yosun büyümesi ya da daha 

yüksek bitki yaşamı formlarına neden olacak şekilde nitrojen bileşikleriyle 

zenginleştirilmesi anlamındadır; 
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(j) kirlenme nitrojen bileşiklerin tarımsal kaynaklardan, doğrudan ya da dolaylı olarak, 

su çevresine, sonuçları insan sağlığı için tehlike, canlı kaynaklara ve su ekosistemlerine 

zarar, yaşam kolaylıklarına zarar veren ya da suyun diğer meşru kullanımlarına 

müdahale eden boşaltımı anlamındadır; 

(k) korunmasız bölge3 (2). Madde hükümlerine göre belirlenmiş bir bölge anlamındadır. 

 

Madde 3 

1. Kirlenmeden etkilenen ve eğer 5. maddeye göre önlem alınmazsa kirlenmeden 

etkilenecek olan sular, EK I’de belirlenen kriterlere uygun olarak Üye Devletler 

tarafından belirlenecektir. 

2. Üye Devletler bu Direktifin tebliğini izleyen iki yıllık dönem içinde, kendi 

toprakları içindeki 1. paragrafa göre belirlenen bütün sulara süzülen ve kirlenmeye 

katkıda bulunan bütün bilinen alanları korunmasız bölgeler olarak belirleyeceklerdir. Bu 

ilk belirlemeye ilişkin olarak altı ay içinde Komisyona bilgi verecektir. 

3. Bir Üye Devlet tarafından 1. paragrafa göre belirlenen herhangi bir suyun, bir başka 

Üye Devletin sularından kendi sularına doğrudan ya da dolaylı olarak süzülen 

kirlenmeden etkilenmesi halinde, suları etkilenen Üye Devletler diğer Üye Devletleri ve 

Komisyonu konu hakkında uyaracaklardır. 

İlgili Üye Devletler, Komisyonla uyum halinde, söz konusu kaynakların ve etkilenen 

suları bu Direktife uygunluğu sağlamak amacıyla korumak için alınacak önlemlerin 

uyum içinde belirlenmesini organize edeceklerdir. 

 

4. Üye Devletler korunmasız bölge belirlemelerini, en az her dört yılda bir önceki 

belirleme esnasında öngörülmeyen değişiklikler ve faktörleri dikkate alarak, gözden 

geçirecek, eğer gerekliyle revize edecek ya da ilave yapacaktır. Komisyona 

belirlemelerde yaptıkları değişiklikler ya da ilaveler hakkında altı ay içinde bilgi 

vereceklerdir. 

5. Üye Devletler, kendi topraklarının tamamında bu Direktife uygun olarak 5. 

maddede belirtilen eylem programları oluştur ve uygularlarsa, spesifik korunmasız 

bölge belirleme yükümlülüğünden muaf tutulacaklardır. 
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Madde 4 

1. Bütün sularda kirlenmeye karşı genel bir korunma düzeyi sağlamak amacıyla, Üye 

Devletler, bu Direktifin tebliğinden itibaren iki yıllık dönem içinde şunları 

yapacaklardır: 

(a) Çiftçiler tarafından gönüllü olarak uygulanmak üzere, en azından EK II A’da sözü 

edilen unsurları içine alan hükümler içeren iyi tarımsal uygulama kuralı ya da kuralları 

oluşturmak; 

(b) Çiftçiler için eğitim ve bilgilendirme sağlanması, iyi tarımsal uygulama 

kural(lar)ının uygulanmasının teşviki dahil, gerekli olan yerlerde bir program 

oluşturmak. 

2. Üye Devletler Komisyona kendi iyi tarımsal uygulama kurallarının detaylarını 

sunacaklar ve Komisyon 11. maddede atıfta bulunulan rapora bu kuralları dahil 

edecektir. Aldığı bilgilerin ışığında Komisyon, eğer gerekli görürse, Konseye uygun 

teklifler yapacaktır. 

 

Madde 5 

1. 3 (2). Maddede atıfta bulunulan ilk belirleme ya da 3 (4). Maddede atıfta bulunulan 

her bir ilave belirlemeden itibaren bir yıl içinde, Üye Devletler, 1. maddede belirlenen 

amaçların gerçekleştirilmesi maksadıyla, belirlenmiş korunmasız bölgelere ilişkin 

olarak eylem programları oluşturacaklardır. 

2. Bir Üye Devletin topraklarındaki bütün korunmasız bölgelere ilişkin olarak bir eylem 

programı bulunabilir ya da Üye Devletin gerekli olduğunu değerlendirmesi halinde, 

faklı korunmasız bölgeler ya da bölge bölümleri hakkında farklı programlar 

oluşturabilir. 

3. Eylem programları şunları dikkate alacaktır: 

(a) Tarımsal ve diğer kaynaklardan gelen göreceli nitrojen katkılarına atıfta bulunanlar 

başta olmak üzere mevcut bilimsel ve teknik detayı; 

(b) İlgili Üye Devletin ilgili bölgelerindeki çevresel şartları. 

4. Eylem programları hazırlanmalarından itibaren dört yıl içinde uygulanacak ve 

aşağıdaki zorunlu önlemlerden oluşacaktır: 

(c) EK III’teki önlemler; 
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(d) Üye Devletlerin 4. maddeye uygun olarak hazırladıkları iyi tarımsal uygulama 

kural(lar)ında tanımladıkları önlemleri, EK III’deki önlemler tarafından yürürlükten 

kaldırılanlar hariç, 

5. Üye Devletler ilave olarak, eylem programları çerçevesinde, başlangıçta ya da eylem 

programlarının uygulanmasında kazanılan deneyimin ışığında, 4. paragrafta yer alan 

önlemlerin 1.maddede belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için yeterli olmayacağının 

ortaya çıkması halinde, gerekli gördükleri ilave önlemler ya da güçlendirilmiş eylemleri 

alacaklardır. Bu önlemleri ya da eylemleri seçerken, Üye Devletler bunların 

etkinliklerini ve diğer muhtemel önleyici önlemlerle kıyasla masraflarını dikkate 

alacaklardır. 

6. Üye Devletler bu Madde uyarınca oluşturdukları eylem programlarının etkinliğini 

değerlendirecek uygun izleme programları oluşturacak ve uygulayacaktır. 5.maddeyi 

kendi ulusal toprakları genelinde uygulayan Üye Devletler, tarımsal kaynaklardan gelen 

sularda nitrat kirlenmesinin boyutunu belirlemeye olanak verecek şekilde seçili ölçüm 

noktalarında suların (yer üstü suları ve yeraltı suyu) nitrat içeriğini izleyeceklerdir. 

7. Üye Devletler eylem programlarını, 5. paragrafa göre alınan ilave önlemler dahil, en 

azından her dört yılda bir gözden geçirecek ve gerekli ise revize edeceklerdir. Üye 

Devletler eylem programlarındaki değişiklikler konusunda Komisyona bilgi 

vereceklerdir. 

Madde 6 

1. Üye Devletler korunmasız bölgeleri belirlemek ya da belirlemeleri revize etmek için; 

(a) Direktifin tebliğinden itibaren iki yıl içinde, tatlı sulardaki nitrat konsantrasyonunu 

bir yıllık dönem üzerinden izleyeceklerdir: 

(i) 75/440/EEC sayılı Direktifin 5 (4). Maddesinde yer alan yerüstü suyu örnek alma 

istasyonlarında ve/veya Üye Devletlerin yer üstü suyunu temsil eden diğer örnek alma 

istasyonlarında en azından aylık veya sel dönemlerinde daha sık; 

(ii) Üye Devletlerin yeraltı su yataklarını temsil eden örnek alma istasyonlarında, düzenli 

aralıklarla ve 80/778/EEC sayılı Direktif hükümlerini dikkate alarak; 

(b) (a)’da anahatları belirlenen izleme programını, izleme programının yalnızca her sekiz 

yılda bir tekrarlanmasını gerektiren önceki bütün örneklerde nitrat konsantrasyonu 25 

mg/L’nin altında bulunan ve nitrat içeriğini artırması olası herhangi bir yeni faktörün 

görünmemesi hali hariç, en azından dört yılda tekrarlamak; 
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(c) Tatlı sular, haliç ve kıyı sularının eutrophic durumunu her dört yılda bir gözden 

geçirmek. 

2. EK IV’te oluşturulan referans ölçüm metotları kullanılacaktır. 

Madde 7 

5. ve 6. maddelerde atıfta bulunulan izleme için kılavuzlar 9. maddede öngörülen 

prosedüre uygun olarak hazırlanabilir. 

 

Madde 8 

Bu Direktifin ekleri 9. maddede öngörülen prosedüre uygun olarak, bilimsel ve teknik 

gelişmeye adapte edilebilir. 

Madde 9 

1. Komisyona Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan ve Komisyon temsilcisinin 

başkanlık edeceği bir Komite yardım edecektir. 

2. Komisyon temsilcisi komiteye alınması gereken önlemler taslağı sunacaktır. Komite 

taslak hakkındaki görüşünü, başkan tarafından konunun aciliyetine göre belirlenecek 

süre sınırı içinde belirleyecektir. Görüş, Anlaşmanın 148 (2). Maddesinde Komisyondan 

gelen bir teklifin Konsey tarafından kabulü için gerekli görülen çoğunlukla kabul 

edilecektir. Üye Devletlerin komite içindeki oy ağırlığı söz konusu madde hükmünde 

getirildiği şekilde belirlenecektir. Başkan oy kullanmayacaktır. 

3. (a) Komisyon, tasarlanan önlemlerin komitenin görüşüne uygun olması halinde bu 

önlemleri kabul edecektir. 

(b) Eğer tasarlanan önlemler komite görüşüne uygun değilse, ya da herhangi bir görüş 

belirtilmemişse, Komisyon gecikmeksizin Konseye alınacak önlemlere ilişkin bir teklif 

sunacaktır. Konsey nitelikli çoğunlukla karar verecektir. 

(c) Eğer Konseye havale edilmesi tarihinden itibaren üç ayın bitiminde Konsey bir karar 

vermemişse, teklif edilen önlemler, Konseyin alınan önlemlere basit çoğunlukla karşı 

çıkması hali hariç, Komisyon tarafından kabul edilecektir. 

 

Madde 10 

1. Üye Devletler, bu Direktifin tebliğin izleyen dört yıllık döneme ilişkin olarak ve daha 
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sonraki her bir dört yıllık dönemlere ilişkin olarak Komisyona EKV’te ana hatları 

belirtilen bilgileri içeren bir rapor sunacaklardır. 

2. Bu Madde uyarınca Komisyona sunulacak olan rapor ilgili olduğu dönemin bitimini 

izleyen altı ay içinde verilecektir. 

 

Madde 11 

Komisyon 10. maddeye uygun olarak aldığı bilgilere dayalı olarak raporları Üye 

Devletlerden almasını izleyen altı ay içinde özet raporlar yayınlayacak ve bunları 

Avrupa Parlamentosu ve Konseye gönderecektir. Bu Direktifin ve özellikle EK III 

hükümlerinin uygulamasının ışığında, Komisyon 1 Ocak 1998 tarihine kadar Konseye, 

uygun olan hallerde bu Direktifin revizyonu için tekliflerin de ekleneceği bir rapor 

sunacaktır. 

 

Madde12 

1. 1. Üye bu Direktife uymak için gerekli yasaları, tüzükleri ve idari düzenlemeleri bu 

Direktifin tebliği tarihinden(1) iki yıl içinde yürürlüğe koyacaktır. Bu düzenlemeler 

hakkında Komisyona bilgi verecektir. 

2. Üye Devletler bu önlemleri kabul ettikleri takdirde, bu düzenlemelerde bu Direktife 

atıfta bulunulacak ya da resmen yayınlanmaları esnasında böyle bir referans eşlik 

edecektir. Böyle bir referansı yapma metodları Üye Devletler tarafından belirlenecektir. 

3. Üye Devletler, bu Direktif kapsamında kabul ettikleri kendi ulusal mevzuatın belli 

başlı düzenlemelerinin metinlerini Komisyona ileteceklerdir. 

 

Madde 13 

Bu Direktif Üye Devletleri kapsamaktadır. 

12 Aralık 1991 tarihinde Brüksel’de hazırlanmıştır. Konsey Adına 

Başkan 

J.G.M. ALDERS 

 



68 

EK-1 3(1). MADDEDE ATIFTA BULUNULAN SULARIN BİLİRLENMESİ 

KRİTERLERİ 

A. 316. Maddede atıfta bulunulan sular, diğer hususların yanısıra, aşağıdaki kriterlerden 

yararlanılarak belirlenecektir: 

1. Yer üstü suları, özellikle içme suyu temini için kullanılan ya da kullanımı 

amaçlananların, 75/440/EEC sayılı Direktife göre belirlenen nitrat 

konsantrasyonlarından daha fazla nitrat konsantrasyonu içerip içermediği veya eğer 5. 

maddeye göre önlem alınmazsa içerecek olup olmadığı; 

2 Yeraltı sularının, 50 mg/L nitrat içerip içermediği ya da eğer 5. maddeye göre 

önlem alınmazsa içerecek olup olmadığı; 

3 Doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler, kıyı suları ve deniz sularının 

eutrophic olup olmadığı ya da eğer 5. maddeye göre önlem alınmazsa yakın gelecekte 

euthropic hale gelip gelmeyeceği. 

 

B. Bu kriterleri uygularken, Üye Devletler ayrıca şunları da dikkate alacaktır: 

1. Suyun ve toprağın fiziksel ve çevresel özellikleri; 

2. Nitrojen bileşiklerinin çevre içinde (suda ve toprakta) davranışına ilişkin mevcut 

anlayış; 

3. 5. maddeye göre alınan önlemin etkisinin mevcut anlayış biçim. 

 

                                                           
16 Bu Direktif Üye Devletlere 19 Aralık 1991 tarihinde tebliğ edilmiştir. 
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EK-2 İYİ TARIMSAL UYGULAMA KURAL(LAR)I 

A. Nitratların neden olduğu kirlenmenin azaltılması amacıyla ve Topluluğun farklı 

bölgelerindeki şartları dikkate alarak iyi tarımsal uygulama kuralı ya da kurallarının, 

ilgili oldukları ölçüde, aşağıdaki unsurları içeren belli hükümleri içermesi gereklidir: 

1. Gübrenin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı periyotları; 

2. Gübrenin toprağa adım adım serpilerek uygulanmasını; 

3. Gübrenin suya doymuş, sele maruz kalmış, donmuş ya da karla kaplı toprağa 

uygulanmasını; 

4. Gübrenin su yataklarına yakın topraklara uygulanma şartlarını; 

5. Çiftlik hayvanı gübreleri için depolama araçları kapasitesi ve yapımını, canlı hayvan 

gübresi ve atık suları içeren sıvıların silaj gibi depolanmış bitki materyallerinden yeraltı 

ya da yer üstü suları, topraktan süzülme ya da sızma yoluyla kirletmesini önleyecek 

önlemler dahil; 

6. Hem kimyasal gübrenin hem de çiftlik hayvanı gübresinin su içinde besin kaybını 

kabul edilebilir bir düzeyde tutabilecek şekilde toprağa uygulanması prosedürlerini. 

B. Üye Devletler aşağıdaki unsurları da iyi tarımsal uygulamalar kural(lar)ına dahil 

edebilirler: 

7. Toprak kullanımı yönetimi, ürün rotasyon sistemlerinin ve yıllık yetiştirilen ürünlere 

orantılı olarak kalıcı ürünlere ayrılan arazi miktarının oranı dahil; 

8. Aksi halde suda nitrat kirlenmesine neden olabilecek olan nitrojeni yağmurlu 

dönemler boyunca topraktan alabilecek asgari miktarda bitkinin muhafazası; 

9. Gübreleme planlarının çiftlik bazında yapılması ve kullanılan gübrelerin kaydının 

tutulması; 

10. Suyun sızıntılardan kirlenmesinin ve sulama sistemlerinde bitki köklerinin ilerisine 

suyun inmesinin önlenmesi. 
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EK-3 EYLEM PROGRAMLARINA DAHİL ELDİLMESİ GEREKEN 5 (4).  

MADDEDE ATIFTA BULUNULAN ÖNLEMLER 

(a) 1. Önlemler şunlara ilişkin kurallar içerecektir: 

1. Belirli tür gübrelerin toprağa uygulanmasının yasaklanacağı dönemleri; 

2. Çiftlik hayvanı gübresi depolama araçlarının kapasitesi; bu kapasite mutlaka 

korunmasız bölgede toprağa uygulamanın yasaklandığı en uzun dönem boyunca 

depolama için gerekli olandan fazla olmalıdır, bunun istisnası yetkili makama, gerçek 

depolama kapasitesi aşan hayvan gübresi miktarının çevreye zarar vermeyecek usulle 

elden çıkarılacağının kanıtlanabilmesidir; 

3. Toprağa gübre uygulanmasının, iyi tarımsal uygulamaya uygun şekilde ve ilgili 

korunmasız bölgenin özellikle şunlar dahil olmak üzere özelliklerini dikkate alarak 

sınırlanması: 

(a) toprak şartları, toprak tipi ve eğimi; 

(b) iklim şartları, yağmur miktarı ve sulama; 

(c) arazi kullanımı ve tarımsal uygulamalar, ürün rotasyon sistemleri dahil; 

ve şunlar arasında bir dengeye dayalı olmalıdır: 

(i) ürünlerin öngörülebilen nitrojen gereksinimleri ve (ii) ürünlere topraktan ve 

gübrelemeden şunlara karşı gelecek şekilde nitrojen tedariki: 

- ürünlerin önemli derecelerde nitrojen kullanmaya başladığı anda toprakta var olan 

nitrojen miktarı (kış bitiminde kalan fazlalık miktarı), 

- topraktaki organik nitrojen rezervlerinin net mineralleşmesi yoluyla nitrojen tedariki, 

- çiftlik hayvanı gübrelerinden nitrojen bileşikleri ilaveleri, 

- kimyasal yada diğer gübrelerden nitrojen bileşikleri ilaveleri. 

3. Bu önlemler, her bir çiftlik ya da çiftlik hayvanı birimi için, toprağa her yıl için 

uygulanan çiftlik hayvanı gübresi miktarının, hayvanların kendileri tarafından 

bırakılanlar dahil, hektar başına belirlenen miktarı geçmemesini sağlayacaktır. 

Hektar başına belirlenen miktar 170 kg N içeren miktarda hayvan gübresi olacaktır. 

Ancak: 

(a) Üye Devletler eylem programının ilk dört yılı için 210 kg N’ye kadar nitrat içeren 

hayvan gübresi miktarına izin verebilirler; 

(b) İlk dört yıllık eylem programı esnasında ve sonrasında, Üye Devletler yukarıda atıfta 

bulunulandan farklı miktarlar belirleyebilirler. Bu miktarların 1. maddede belirlenen 
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amaçların gerçekleştirilmesini önlemeyecek şekilde belirlenmesi ve objektif kriterlere 

göre gerekli görülmesi şarttır. Örneğin; 

- uzun yetişme dönemleri, 

- yüksek nitrojen alan ürünler, 

- istisnai biçimde yüksek denitrifikasyon kapasitesine sahip topraklar. 

Eğer bir Üye Devlet (b) alt paragrafına uygun olarak farklı bir miktara izin verirse, 

Komisyonu bu konuda bilgilendirecek ve Komisyon bu uygulamanın gerekçelerini 

9. maddede belirlenen prosedüre uygun olarak inceleyecektir. 

3. Üye Devletler 2. paragrafta atıfta bulunulan miktarları hayvan sayılarına göre 

hesaplayabilirler. 

4. Üye Devletler 2. paragraf hükümlerini uygulamada izledikleri usul konusunda 

Komisyona bilgi vereceklerdir. Komisyon kendisine verilen bilgilerin ışığında, eğer 

gerekli görürse, Konseye 11. maddeye uygun olarak uygun teklifler yapabilir. 
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EK-4 REFERANS ÖLÇÜM METODLARI 

Kimyasal Gübreler Nitrojen bileşikleri Üye Devletlerin gübreler için örnek alma ve 

analiz metodlarına ilişkin yasalarının uyumlulaştırılması hakkındaki 22 Haziran 1977 

tarih ve 77/535/EECsayılı17 (89/519/EEC sayılı Direktifle değişik18) Komisyon 

Direktifinde tanımlanan metodu kullanacak ölçülecektir. Tatlı sular, kıyı suları ve deniz 

suları Nitrat konsantrasyonu Topluluk içinde yerüstü tatlı suyu kalitesi hakkında 

karşılıklı bilgi değişimi için ortak bir prosedür oluşturan 12 Aralık 1977 tarih ve 

77/795/EEC sayılı19 (86/574/EEC sayılı kararla değişik20) Konsey Kararına göre 

ölçülecektir. 

 

                                                           
17 OJ N L 213, 22.8.1977, s.1. 
18 OJ N L 265, 12.9.1989, s.30. 
19 OJ N L 334, 24.12.1977,s.29. 
20 OJ N L 335, 28.11.1986,s.44. 
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EK-5 MADDEDEYE GÖRE VERİLECEK RAPORLARIN İÇERECEĞİ BİLGİLER 

1. 4. Maddeye göre alınan önleyici eylemlere ilişkin açıklama. 

2. Aşağıdakileri gösteren bir harita: 

(a) 3 (1). Madde ve EK I’e göre belirlenen sular, her bir su için belirleme amacıyla EK 

I’deki hangi kriterlerin kullanıldığını göstererek; 

(b) Belirlenmiş korunmasız bölgelerin yeri, mevcut bölgelerle önceki rapordan bu yana 

belirlenen bölgeleri birbirinden ayırarak. 

3. 6. Maddeye göre alınan sonuçlara ilişkin yapılan izlemenin bir özeti, her bir 

korunmasız bölgenin belirlemesine ve korunmasız bölgelerin herhangi bir şekilde revize 

edilmesi ya da ilave edilmesine yol açan değerlendirmeleri içeren bir açıklama ile 

birlikte. 

4. 5. maddeye göre hazırlanan eylem programlarının bir özeti. Özellikle: 

(a) 5 (4) (a) ve (b) maddelerinde öngörülen önlemler; 

(b) EK III (4)’te öngörülen bilgiler; 

(c) 5 (5). Maddeye göre alınan ilave önlemler ya da güçlendirilen eylemler; 

(d) 5 (6). Maddeye göre uygulanan izleme programları sonuçlarının bir özeti; 

(e) Üye Devletlerin 3 (1). Maddeye uygun olarak belirlenen suların eylem 

programındaki önleme cevap vermesi olası süreye ilişkin varsayımları, bu varsayımların 

içerdiği belirsizlik düzeyinin gösterilmesi ile birlikte. 
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