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YÖNETİCİ ÖZETİ 
1.Giriş Çalışmanın önemi, gerekçe ve yönteme ilişkin bilgiler verilmiştir. 

2.AB su koruma politikalarının 

tarihsel gelişimi 

Bu bölümde AB su koruma politikalarının tarihsel gelişimine yer verilmiştir. Su 

Çerçeve Direktifi ve Kardeş direktiflerinden bahsedilmektedir ve SÇD’ nin 

gelişimi, getirdiği yükümlülükler entegre havza yönetimi, 

nehir havzası yönetim planlarının ülkemizdeki yasal dayanağı ve unsurları 

anlatılmaktadır. 

3. Su Çerçeve Direktifi ve sulak 

alanlar 

Bu bölümde SÇD’ nin sulak alan yaklaşımı, sulak alanın ne olduğu bu alanlarda 

SÇD kapsamındaki yükümlülüklerimiz  incelenmiştir. Ayrıca nehir havza 

yönetiminde sulak alanların önemini arttırabilmek ve maliyet etkin çözümler 

üretebilmek için sulak alanların fonksiyonları da irdelenmiştir. Bu fonksiyonlar  

taşkın kontrolü,  yeraltı suyu besleme, kıyı stabilizasyonu ve fırtınalardan 

koruma, sediment ve nutrient depolama ve taşınımı, su temizleme, biyoçeşitlilik 

rezervuarı, sulak alan ürünleri, kültürel değer, rekreasyon ve turizm, iklim 

değişikliğini azaltmak ve adaptasyonu sağlamaktır.  

4.Su Çerçeve Direktifi, Kuş, Habitat, 

Nitrat, Kentsel Atıksu Arıtma 

Direktifleriyle ve Ramsar 

Sözleşmesiyle olan Sulak Alanlar 

kapsamındaki ilişkileri 

Bu bölümde Kuş Direktifi’ nin sulak alanları ilgili maddeleri ve SÇD ile ilişkisi, 

Habitat Direktifi’ nin sulak alanları ilgilen maddeleri ve SÇD ile ilişkisi ve Habitat 

Direktifi kapsamında hazırlanan Natura 2000, Nitrat Direktifi’ nin sulak alanlarla 

ilgili maddeleri ve sçd ile ilişkisi, Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi’ nin Sulak 

Alanlarla ilgili maddeleri ve SÇD ile ilişkileri, Ramsar sulak alanlar anlaşması ve 

ramsar yönetim planı yaklaşımları incelenmiştir. 



YÖNETİCİ ÖZETİ 

5.Ülkemizdeki mevcut sulak alan 

yönetimi 

Bu bölümde sulak alan yönetiminin yasal dayanağı,  sulak alan idari yönetimi, 

üst ölçekli planlar,  imar planları ve sulak alan yönetim planları,  planlama süreci 

ve sulak alan yönetim planlarının üst ölçekli planlarla olan ilişkileri, sulak alan 

yönetim planlaması kapsamı ve neler içerdiği konuları incelenmiştir. 

6. Literatür Bu bölümde literatür çalışmaları yapılmıştır, bu kapsamda farklı ülkelerdeki sulak 

alan yönetimine yönelik çalışmalar incelenmiştir. Sulak alanların nehir havzası 

ölçeğinde yönetiminde ve sulak alan yönetiminin nehir havza yönetimine 

entegrasyonunda karşılaşılan güçlükler araştırılmış uygulanan metodun etkinliği 

incelenmiştir. 

7. Sulak alanların nehir havza 

yönetimine entegrasyonuyla ilgili 

değerlendirmeler 

Bu bölümde Ramsar Taraflar Konferansı çıktıları incelenmiştir. Sulak alanlar ve 

biyoçeşitliliğinin sürdürülmesi için nehir havza yönetimi içerisinde korunması ve 

restorasyonu, NHY’ indeki rolünün geliştirilmesi, doğal su rejiminin 

sürdürülmesi, mevcut ve gelecekteki su ihtiyacına yönelik su teminini servisi, 

alan kullanımı, sektörler arası işbirliği konuları ve sulak alanlar üzerindeki etkileri 

irdelenmiştir. 

8. Sulak alanların nehir havza 

yönetimine entegrasyonu 

Bu bölümde Literatür araştırmalarında sulak alan yönetiminin nehir havza 

yönetimine entegrasyonunda etkin bir metoT olan kritik yol yaklaşımı 

anlatılmıştır. Ayrıca “Kritik Yol” yaklaşımı Uluabat Gölü Sulak Alan Yönetiminin 

Susurluk Nehir Havza Yönetimine entegrasyonunu yapacak şekilde irdelenmiş 

olup bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce yapılması gereken çalışmalar aşama 

aşama anlatılmıştır. 

9. Sonuç ve öneriler  Bu bölümde çalışmanın tamamında araştırılan konular ve sonuçlar derlenmiştir. 
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1.Sulak Alan Nedir? 

5 
(EU-WFD CIS 12, 2003) 

Hidrolojik olarak 

kompleks 

ekosistemler. 

Sucul habitatlara 

doğru hidrolojik 

eğilim 

Doğal olarak 

gelişen Biyokimyasal 

fonksiyonları sabit 

veya periyodik su 

salınımlarına bağlı 



1.Sulak Alan Nedir? 
Ortak özellikleri: 

 
1.Sucul toprak yapısı,  

 

2.Su hareketlerine 

bağlı, ortam 

koşullarına uyum 

sağlayan 

mikroorganizmalar, 

 

3.Hidrofil ve nemli 

ortam seven bitki 

örtüsü ve faunadır.  
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(EU-WFD CIS 12, 2003) 

Karasal 

Bitki 
Su 

Yüzeyi 

Bitkileri Yüzen 

Bitkiler 

Batık 

Bitkiler Ötopik 

Zon 

Bentik Zon 

Littoral Zon Limnetik  Zon 
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2.SÇD Sulak Alan Yaklaşımı 
 

 Su Çerçeve Direktifi Madde 1 

 

 “Kıta içi yüzeysel sular, geçiş suları, 

kıyı suları ve yeraltı suları için bir 

koruma çerçevesi oluşturulmalı”  

 

“sucul ekosistemlerin, bunlara 

bağlı karasal ekosistemlerin ve 

sulak alanların, sucul ekosistemin  

su ihtiyaçları da dikkate alınarak  

statüsünün daha fazla 

bozulmasının engellenmesi, 

korunması ve geliştirilmesi.”  

 

 

 

Göksu Deltası 



2.SÇD Sulak Alan Yaklaşımı 
Su Kütlesi Olarak Tanımlanan Su kaynaklarına  

Bağlı Sulak Alan Ekosistemleri 

• Su kütlesinin bir parçası olarak tanımlar  

• Hedefleri onlar için de geçerli kılar. 
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(EU, WFD- CIS 12, 2003) 



2.SÇD Sulak Alan Yaklaşımı  
Su Kütlesi Olarak Tanımlanmayan Fakat Su  

Kütlesiyle Bağlantılı Küçük Yüzey Suyu Bileşenleri 

 ile ilişkili Sulak Alanlar 
  

• Yüzey suyu kütlesine bağlantılı sular için çevresel hedeflere 

ulaşma yükümlülüğü vardır 

 

•  Sulak Alanlar için de aynı çevresel hedefler geçerli 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(EU, WFD- CIS 12, 2003) 
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“Hedeflere ulaşacak nitelikte ekosistemi sağlamak yoluyla, 

miktar ve kalite açısından istenen statü yakalanabilir” 



2.SÇD Sulak Alan Yaklaşımı  
Su kütlelerinin Statülerini Etkileyebilecek 

 Durumdaki Ekosistemler 

 

 Nehir kıyısı, göl kenarı veya gelgitlerin olduğu delta alanlarında 

bulunurlar (SÇD, Bölüm 2. 3)  

 

 

 En etkili işleyişi sağlayarak SÇD çevresel hedeflerine en iyi 

şekilde ulaşmayı sağlayabilirler. 
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3.Kuş Direktifi 

 

 Kuş Direktifi, kuşların yaşam, üreme, 

konaklama amaçları için maddeler 

içermektedir.  

 

 

Kuşların bu amaçlarla kullandıkları en 

önemli alanlar  

 

 

 

 

Sulak alanlar 
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  Habitat Direktifi, doğal yaşam alanlarının ve yabani fauna ve flora 

türlerinin elverişli koruma statüsünde muhafazası veya iyileştirilmesi 

amacıyla önlemler alınmasını amaçlar. 

 

 

    

       SULAK ALANLAR 
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3.Habitat Direktifi 

Kocaçay Deltası 

Kocaçay Deltası 

Kocaçay Deltası 



4.Nitrat Direktifi 
 

 Tarımsal kaynaklardan gelen nitratın neden olduğu su kirlenmesini 

azaltmak  

 

 

 ve bu kirlenmenin daha fazla ilerlemesini önlemektir.  

 

«Korunmasız Bölge» 

 

 

 

 

Sulak Alanlar 
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4.Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi 

Amaç; 

 kentsel atık suların toplanması, arıtılması, boşaltımı  

 

 ve belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atık su deşarjlarının 

olumsuz etkilerinden çevreyi korumaktır. 

 

 

«Hassas Bölgeler» 

 

 

 

 

Sulak Alanlar 
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Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi, 

 

” sulak alanların korunması” ,  

” akılcı kullanımı” ve  

“sulak alanların biyolojik çeşitliliği” 

 

 konularını kapsar. 
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5.Ramsar Sözleşmesi 

Kızören Obruğu 
Ramsar Alanı, Konya 



Ekolojik dengenin korunabilmesi,  

Türler arasındaki dengenin sağlanabilmesi,  

Sulak alanların akılcı kullanımının sağlanması, 

Ötrofikasyon riskinin önlenebilmesi, 

Su kaynaklarının istenen statüye ulaşabilmesi, 

Açılarından değerlendirildiğinde Kuş Direktifi, Habitat Direktifi, Nitrat 

Direktifi, Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi, Ramsar Sözleşmesi ve SÇD’ 

nin birlikte değerlendirilmeleri gerekmektedir.  

 

 

16 Seyfe Gölü 

Camargue Sulak Alanı 

Kuş ve Habitat Direktifi, Ramsar 
Sözleşmesi ve SÇD ile İlişkileri  



 Doğa Koruma Milli Parklar 

 

 4 Nisan 2014’ te 28962 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürülüğe giren ‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ 

 

 Ramsar Alanlarında Sulak Alan Yönetim Planları ile 

 

 Alan veya alt havza  

bazında yönetim 
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6.Ülkemizde Sulak Alan Yönetimi 
(Mevcut Durum) 

 

Okavango Deltası 



Mahalli heyet, 

1. İl valisi veya valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında,  

2. Bakanlık bölge müdürü, şube müdürü,  

3. DSİ bölge müdürü,  

4. Orman bölge müdürü,  

5. Çevre ve şehircilik il müdürü,  

6. Gıda, tarım ve hayvancılık il müdürü  

7. Toplantı gündemi içeriğindeki sulak alanın bulunduğu ilçenin kaymakamı,  

8. Belediye mücavir alanı içerisinde ise ilgili belediye başkanı,  

9. İl ziraat odası başkanı,  

10.Varsa su ürünleri kooperatiflerinden bir,  

11.Avcılık ve atıcılık derneklerinden bir,  

12.Mahalli üniversitelerin ilgili bilim dallarından, aynı daldan olmamak şartıyla iki, 

13.Mahalli sivil toplum kuruluşlarından bir temsilci  
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6.Ülkemizde Sulak Alan Yönetimi 
 



“ Sulak Alanların nehir havzası ölçeğinde hassas bir bileşen olarak 

yönetilmesi önem arz etmektedir. ” (Rebelo ve diğ., 2013) 

 

 

 

 

 

 

“ Sulak alanlar, nehir havza yönetimiyle ayrılamaz bir bütündür ve 

sürdürülebilir su kaynakları yönetimi için birlikte 

değerlendirilmeleri gerekir .” (Johnston ve diğ. 2013) 
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7.LİTERATÜR 

Florida Bataklıkları 



“Sulak alanların su kalitesini iyileştirme özelliği, 

 taşkın etkilerini azaltması,  

yer altı su kaynaklarını beslemesi,  

erozyonu azaltması  

ve su temini sağlaması gibi  

ekolojik ve hidrolojik fonksiyonları tanımlanıp bu özelliklerden 

faydalanarak  

NHYP içerisindeki hedefleri desteklemek amaçlı kullanılabilir ve su 

kaynakları yönetimini destekleyebilirler.”  

(Johnston ve diğ. 2013) 

 20 

7.LİTERATÜR 



Fransa Örneği; 

Camargue Ramsar Alanı  

ve Verdier Sulak Alanı 
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7.LİTERATÜR 
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7.LİTERATÜR 

WETwin Projesi 

 amacı, sulak alanları nehir 

havza yönetimine entegre 

etmektir.  

 “Kritik yol” yaklaşımının etkinliği 

 Uygulamada karşılaşılan 

problemler 

 Afrika, Güney Amerika ve 

Avrupa’ yı kapsar.  

 

 

 

 

 

(Johnston ve diğ., 2013) 
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7.LİTERATÜR 



24 

(Rebelo L-M. ve diğ, (2013). 

7.LİTERATÜR 
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(Rebelo L-M. ve diğ, (2013). 

7.LİTERATÜR 
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Inner Nijer Deltası Lobau Sulak Alanı 

Ekosistem Servisleri Zengin Zengin 

Yönetimsel İçerik Gelişmiş Gelişmiş 

Biyoçeşitlilik Zengin Zengin 

Turizm, Rekreasyon,Eğitim Gelişmemiş Gelişmiş 

Kültürel Değer Yüksek Yüksek 

Yasal ve Politik Çerçeve Mevcut (Uygulama Zayıf) Mevcut (Uygulama Güçlü) 

Kurumsal kapasitenin yerel 
seviyede desteklenmesi  

Az Çok 

Devletin Farklı 
Seviyelerinde İşbirliği 

Zayıf Orta 

Finansal Kaynak Çok Az Fazla 

Yerel ve Ulusal Seviyede 
Politika Uyumsuzlukları 

Mevcut Mevcut 

Paydaşların Katılımı Mevcut (Geliştirilmesi gerek) Mevcut 

7.LİTERATÜR 
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Inner Nijer Deltası Lobau Sulak Alanı 

Nehir Havza Yönetim 
Planlarının Sulak Alanı 
İçermesi 

İçerir (Entegrasyon 
güçlenmeli) 

İçerir (Entegrasyon güçlenmeli) 

Sulak Alanın Su İhtiyacı Sulama ve Hidro- enerji için 
gerekli su daha önemli 

Önemli 

Yönetim planı  Menbadaki alan ve su 
kullanımı etkilerini içermez, 
adapte edebilecek önlemler 
içerir. 
Uygulama çok zayıf 

Sulak alan ve nehir için nicel 
yönetim hedefleri içerir, 
hidrolojik, jeomorfolojik, 
biyolojik , sistemin 
sosyoekonomik bileşenleri ve 
gelecekteki gelişmeleriyle 
beraber incelenmiştir ve 
planda yer alır. 
Uygulama gerçekleşmekte 

Problem uygulama, işletme ve 
yatırımların yönetiminin 
geliştirilmesi 

eski haline dönüştürmektense 
restorasyon önlemleri alınması  

7.LİTERATÜR 



7.LİTERATÜR 
 Sadece yasal çerçeveye bağlı kalarak yapılacak yönetimdense; 

 

•  sulak alan fonksiyonları değerlendirilerek, 

 

• tartışmalar analiz edilerek  

 

• Karşılıklı fayda sağlayarak 

  

• bu bilgileri yönetim planı 

  içerisinde bulundurarak 

 

 

Belirlenecek yönetim çözümleri ile uygulamanın daha etkili olacağı 

sonucuna varılmıştır (Rebelo L-M. ve diğ, 2013). 28 

Inner Nijer Deltası 



 

 Sulak alanların NHY’ ine daha iyi entegre edilebilmesinin 

önündeki en büyük engellerin,  

 

1. Hangi konuların önemli olduğunu anlamadaki eksiklikler, 

2.İşbirliğinin organize edilmesinde kurumsal kapasite 

eksiklikleri, 

3. Kabul edilen planların uygulama sonuçlarındaki eksiklikler  

 

 olduğu sonucuna varılmıştır. 

29 

7.LİTERATÜR 

Inner Nijer Deltası 



Ramsar’ ın Kritik yol yaklaşımı sulak alanların nehir havza 

yönetimine adaptasyonu için etkin bulunmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rebelo L-M. ve diğ, 2013) . 
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7.LİTERATÜR 

Ga Mampa Havzası 



8. SULAK ALANLARIN NEHİR 
HAVZA YÖNETİMİNE 

ENTEGRASYONUYLA İLGİLİ 
DEĞERLENDİRMELER 
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Sadece nehir havza yönetimi açısından 

önemli oldukları için değil , 

 

kendi kendilerini koruyarak 

yenileyebildikleri için de gereklidir. 

 

 

(Ramsar Convention, 1999; Ramsar Convention, 2005). 
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8.1.SULAK ALANLAR VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN  

SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN NEHİR HAVZA YÖNETİMİ  
İÇERİSİNDE KORUNMASI VE RESTORASYONU 

 



 Sulak alanların maliyet etkin çözümler sunduğu görülmüştür. 

 

 

 

 Sulak alanların NHY’ indeki  

rolü fonksiyonları sayesinde 

 arttırılabilir. 
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8.2.SULAK ALANLARIN NHY’ İNDEKİ ROLÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ 

Göksu Deltası Taşkın Alanı 

 (Ramsar Convention, 1999; Ramsar Convention, 2005) 



 Akış, sulak alan ekolojik bütünlüğünü etkileyen en önemli 

faktördür.  

 

 Miktar, kalite, zamanlama gibi faktörlerden de etkilenirler.  
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8.3.SULAK ALANLARIN DOĞAL SU REJİMİNİN 

SÜRDÜRÜLMESİ 
 

 Havzanın ve sulak 

alanın su ihtiyaçları göz 

önünde 

bulundurulmalıdır  

 

 

 

 

 
(Ramsar Convention, 1999; Ramsar 

Convention, 2005). 

 

Manyas Gölü  



 

 Su servislerinin doğru maliyetlendirilmesi 
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8.4.SULAK ALANLARIN MEVCUT VE GELECEKTEKİ 
 SU İHTİYACINA YÖNELİK SU TEMİNİNİ SERVİSİ 

 

 

 

 Su kaynaklarından sağlanan tüm 

servisleri (sulak alanlardan ve nehir 

havzalarından) içermelidir. 

 

 

 
(Ramsar Convention, 1999; Ramsar Convention, 2005) 

 



 

Ormancılık, tarım, madencilik, endüstri ve kentleşme  

 

 

Etkilerini azaltmak için  

 

Bu faktörler izlenmeli ve kontrol edilmeli  

 

düzenlemeler yapılarak rehberler hazırlanmalı ve etkilerin 

en aza indirilmesi sağlanmalıdır 

 

 

 
(Ramsar Convention, 1999; Ramsar Convention, 2005). 
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8.5. SULAK ALANLAR VE ALAN KULLANIMI 

 



 Sektörler arasında karşılıklı birbirini 

anlama ve işbirliği sağlamak 

 

 

 Su kaynakları ve sulak alanlar için ortak 

hedefler  

 

 

 

(Ramsar Convention, 1999; Ramsar Convention, 2005). 

 

37 

8.6.SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ 



9.Sulak Alan Fonksiyonları 

1. Taşkın kontrolü 

2.Yeraltı suyu besleme 

3. Kıyı stabilizasyonu ve fırtınalardan koruma 

4. Sediment, nutrient depolama ve taşınımı 

5. Su temizleme 

6. Biyoçeşitlilik rezervuarı 

7. Sulak alan ürünleri 

8. Kültürel değer 

9. Rekreasyon ve turizm 

10. İklim değişikliğini azaltmak ve adaptasyonu sağlamak 
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9.Sulak Alan Fonksiyonları 
1.Taşkın Kontrolü 

  

 

Tuna Nehri Taşkın Alanları 

Ekonomik Değeri 

 

 

 

 

650.000.000 € (1995) 

39 
Slovakya, Morava Nehri’ nin Doğal Taşkın Alanı 

(Ramsar Convention, Wetland Ecosistem Services Factsheet 1) 



9.Sulak Alan Fonksiyonları 
2.Yeraltı Suyunu Besleme 

  

 Sulak alanlar yağmur sularını emerek filtreler ve yer altı sularına iletir.  

 

 Su tablası dar ise sulak alanlar yer altı suyu besleme alanlarıdır,  

 

 Su tablası geniş ise tam tersine o zaman da yeraltı suyu sulak alanı 

beslemektedir.  
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Kenya yer altı  

suyunu besleyen  

bir sulak alan 



9.Sulak Alan Fonksiyonları 
3. Kıyı Stabilizasyonu Ve Fırtınalardan Koruma 

 
• ABD, 2005  Hurricane Katrina 

     Kaybedilen Missisipi Nehri Deltası 

 

    1,4 milyon insanın ölüm ve 75 milyar dolar zarar 

 

 

 

 

 

• 2005 Sri Lanka’da 200 hektar Rekawa mangrov ormanı ve lagun  

 

 

217600 ABD doları/Yıl ekonomik değer, bunun yıllık 60000 doları  

erozyon ve taşkın kontrolü için  

 

 

 

 
 

   Durankulak Ramsar Alan,Bulgaristan  
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9.Sulak Alan Fonksiyonları 
4. Sediment ve Nutrient Depolama, Taşınımı 

 Taşkın alanları ve deltalar mevsimsel taşkınlar sayesinde sedimentle 

dolarlar.  

 

 Nutrientler taşkın alanlarındaki sedimentlere tutunarak depolanır. 

 

 Nutrientler bitkilerce de alınırlar. 

 

 

  İspanya’ da Elbo Deltası 

 

 

        

        2 milyon m3/yıl 

 sedimente ihtiyaç duyar  

 

 

42 Kocaçay Deltası 



NewYork 3,8 milyar dolarlık atık su arıtma tesisi yatırımı 

700 000 ABD dolar yıllık işletme masrafı  

 

 

 

1,5 milyon ABD doları yatırımla yapay sulak alanlarla arıtma 
(Ramsar Convention, Wetland Ecosistem Services Factsheet 5; DKMP2013) 
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9.Sulak Alan Fonksiyonları 
5.Su Temizleme 

 
Sulak Alan Kirletici Tipi/Atıksu Türü Arıtma Oranı 

Florida Servi Bataklıkları  Azot %98 (Yer altı suyuna 

karışmadan önce) 

Florida Servi Bataklıkları  

 

Fosfor % 97(Yer altı suyuna 

karışmadan önce) 

Sulak alanlar (Genel 

Olarak) 

Koliform % 99 

Doğu Kolkota Bataklığı (10 

milyon nüfus)(Hindistan) 
evsel atık sular üçte biri 
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9.Sulak Alan Fonksiyonları 
6.Biyoçeşitlilik Rezervuarı 

Avusturalya’ da Büyük Bariyer Resifleri 1500 balık türü, 8000’ den 

fazla tür yumuşakça barındırır.  

 

 

 

 

ticari balık türü 

 

 

 

 

 

rekreasyon ve turizm içinde kullanılmaktadır . 

 

Florida, vahşi yaşam ekonomik değeri            1,6 milyar ABD doları 

olarak tahmin edilmektedir 
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9.Sulak Alan Fonksiyonları 
7. Sulak Alan Ürünleri 

 
Yiyecek, inşaat malzemesi tekstil ve ilaç olarak kullanılan birçok ürün 

sunmaktadır. 

 

 

Balıkçılık; 

 

 1950           1 milyon ton 

 

 2006         52 milyon ton  

  (78,8 milyar ABD doları) 

 

 

Pirinç üretimi sulak alanlara bağlıdır.  

 

 

Global kalori tüketiminin 1/ 50’ si pirinç tüketimindendir. 
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9.Sulak Alan Fonksiyonları 
8. Kültürel Değer 

  

Sulak alan peyzajı ve vahşi yaşamı o bölgede yaşayan insanlara 

farklı bir kültürel değer katar. 

 

 

Kakadu Milli Parkı ve Ramsar Sulak Alanı  

 

 

 

Yerlilerinden bazılarının  

50000 yıldır  evleridir. 
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9.Sulak Alan Fonksiyonları 
9. Rekreasyon ve Turizm 

 Bonaire Milli Denizsel Parkı’ ındaki mercan resifleri  

 

 

30 milyon ABD Doları/yıl 

 

 

Büyük Bariyer Resifleri Denizsel Parkı 

 

 

1,6 milyon/yıl turist  ve 1 milyar dolar/yıl 

 

 

Okavonga Deltası’ nda (Ramsar Alanı) Moremi Reservi 

 

 

 2003 yılında 16 milyon ABD Doları 
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9.Sulak Alan Fonksiyonları 
10. İklim Değişikliğini Azaltmak ve Adaptasyonu Sağlamak 

  Önemli karbon depolarıdır.  

 

Turbalıklar, tuzlu bataklıklar, mangrovlar 

 
Dünyadaki karbonun %40’ını depolar. 

 

 Yeryüzünün %3’ lük bölümünü oluşturur 

 

 Topraktaki karbonun %25’ ini muhafaza 

eder.  

 

Kurutulmasıyla depolanan karbon açığa 

çıkar. 

 

 

 

  

 

Depolanan karbondioksitin açığa çıkmasının  

küresel ısınmayı %60 oranında attırması 



10. “Kritik Yol” Yaklaşımı (Sulak Alanların  
Nehir Havza Yönetimine Entegrasyonu) 
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(Ramsar Convention, 2005) 



11. ULUABAT GÖLÜ RAMSAR SULAK 
ALANININ SUSURLUK HAVZASI NHY’ 
İNE ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN YOL 

HARİTASININ ÇİZİLMESİ 

50 
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11. “Kritik Yol” Yaklaşımı Uygulaması 

Susurluk Havzası 



 Ekolojik olarak 

zengin(Ramsar Alanı) 

 

 Susurluk Havzasında 

sıcak nokta 

 

 Tarım, evsel ve 

endüstriyel kirlenme, 

erozyon ve avlanma 

 

 Krom ve bor maden 

yatakları, organize 

sanayiler önemli 

kirleticilerdir. 
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11. “Kritik Yol” Yaklaşımı Uygulaması 



11.1.AŞAMA, POLİTİKA, YASALAR VE KURUMSAL 
 İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ 
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Ulusal ölçekte, 

Ulusal sulak alan politikaları,  

Ulusal çevre planları,  

Ulusal biyoçeşitlilik stratejisi,  

Sulak alanlarla ilgili uluslararası antlaşma ve yasal çerçeveleri 

Yerel ölçekte, 

Nehir havzası yönetimini, 

Entegre sulak alan yönetimi politikalarını,  

Yerel stratejileri veya  eylem planlarını  

Yasa ve politikalar,  

Su Çerçeve Direktifi,  

Kuş Direktifi, 

Habitat Direktifi,  

Ramsar Sözleşmesi ve Rehber dökümanları içermeliridir. 

1 

2 

3 



YASAL ALT YAPI NELER İÇERMELİDİR? 
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Su Çerçeve Direktifi uyarınca sulak 

alan tanımları 

Sulak alan envanterinin ve 

fonksiyonlarının belirlenebilmesi için  

maddeler 
Sulak alanların NHY içerisine 

entegrasyonu için öngörülen yol 

haritasını içermeli (Kritik Yol Metodu) 

 Üst ölçekli planlarla sulak alan yönetim 

planları ve nehir havza yönetim planları 

arasındaki ilişki belirtilmelidir. 

Eğilimlerin ve önceliklerin 

belirlenebilmesi için gerekli maddeler 

 



YASAL ALT YAPI NELER İÇERMELİDİR? 
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Sulak alanın ekolojik 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

gerekli su ihtiyacının belirlenmesine 

yönelik maddeler 
Su ihtiyacının karşılanmasına yönelik, 

alınması gereken önlemlerle ilgili 

düzenlemeleri içeren maddeler 

Otoritelerin tanımlaması, paydaşların 

tanımlanması, görev yetki ve 

sorumluluklarının belirlenmesi 
“Kritik Yol” yaklaşımının her aşamasını 

gerçekleştirebilmek için gerekli alt 

yapının oluşturulması 

 Yönetim planları için uygulama, 

izleme, denetim ve raporlamaya 

yönelik gerekli altyapı 



11. 2. PAYDAŞ İŞBİRLİĞİ PROSESİNİN DİZAYNI 
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 Mahalli sulak alan heyetleri sulak alandaki mevcut baskı ve 

etkileri iyi bilmektedir. 

 Alan kullanıcılarının tamamını içermemektedir. 

Bölgede yoğun olarak faaliyet gösteren sanayiciler, madenciler, 

eklenmelidir  

1 

2 

Paydaşların eğitilmelidir. 3 



11.3.SULAK ALANLARIN ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI,  
EKOLOJİK VE HİDROLOJİK FONKSİYONLARININ  

TANIMLANMASI, STATÜ VE EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ 

57 

 Susurluk havzasında yer alan sulak alanların envanteri 

çıkartılmalı 

 Statü ve Eğilimlerin Belirlenmeli 

 Ekolojik ve hidrolojik fonksiyonların belirlenmesi 

 Fonksiyonların NHY’ inde maliyet etkin olarak kullanılıp 

kullanılamayacağı 

1 

2 

 Uluabat Gölü SAYP envanter çalışmasının SÇD gereklerini 

ve sulak alan fonksiyonlarını içerecek şekilde güncellenmesi  
3 



11.4. HAVZA SEVİYESİNDE SULAK ALANLA İLGİLİ  
ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ 
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Sulak alan öncelikleri belirlenir.  

NHY öncelikleri belirlenir, Sulak Alan ön sıralarda ise 
1 

 

Önceliklendirme aşaması en kritik aşamalardan biridir çünkü 

finansal kaynakların kullanımı ve su tahsisi (oransal tahsis) 

bu aşamada belirlenen önceliklere göre yapılacaktır. 

 Sulak alan mahalli yönetim heyeti temsilcisi nehir havza 

yönetim heyetine katılır. 

 Sulak alanın önceliklerini belirtilerek nehir havza yönetiminde 

yapılacak önceliklendirmeler arasında ön sıralarda yer 

alması sağlanabilir.  

2 



11.5. AŞAMA, SULAK ALANLAR İÇİN NİCEL YÖNETİM  
HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ 
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Önceliklere bağlı olarak (Sulak alan ve nehir havzası) pratik, 

ölçülebilir, uygulanabilir ve yürürlüğe konabilir yönetim hedefleri 

belirlenmeli 
1 

Bu hedeflerin, Su Çerçeve Direktifi, Ramsar Sözleşmesi, Kuş, 

Habitat, Nitrat ve Kentsel Atıksu Arıtma Direktiflerinin 

gereklerine uygun olması 

2 



11.6.AŞAMA, HAVZA BAZINDA YÖNETİM PLANI  
HAZIRLANMASI 
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 Hedeflere bağlı olarak NHYP ve Sulak Alan Yönetim Planları 

oluşturulur. 
1 

 Su tahsisi ve alan kullanımlarına yönelik önlemlerin  NHYP’ 

ına eklenmesi gerekir. 

 Sulak alan ihtiyaçları dikkate alınmalı. 

2 



11.7.UYGULAMA 
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 Zorluk her iki uygulamanın (sulak alan ve havza 

seviyesinde) birbirine paralel işlemesi 

 Çeşitli kurum ve ilgi gruplarını içeren ortak çalışma grupları 

1 

Nehir havza yönetimine mahalli sulak alan yönetiminden bir 

yetkili katılması veya 

Sulak alan mahalli heyetine NHY’ inden bir temsilci katılması 
2 

 Çevre düzeni planları, imar planları gibi alan planlamasına 

yönelik çalışmalarda mahalli sulak alan ve NHY’ inden 

yönetiminden bir temsilcinin bulunması 
3 



11.8.İZLEME ve RAPORLAMA 
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İzleme ve raporlama aşaması tamamen bütçeye bağlıdır.  1 

Planlama aşamasının başarılı olması bu aşamanın 

gerçekleştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir. 
2 

Susurluk NHYP ve revize edilen Uluabat Gölü SAYP ayrı ayrı 

izlenmeli ve raporlanmalıdır.  3 



11.9.DEĞERLENDİRME VE REVİZE PLANLAR 
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 Değerlendirilme yapılmalı,  

 Fayda sağlanıp sağlanmadığı belirlenmeli 
1 

 Fayda sağlanamayan konulara eksikliklerin belirlenmeli,  

 Önceliklerin değiştirilerek planların revize edilmeli 
2 

Planlar 5 yıl süre ile gelişmelere bağlı olarak revize 
edilmeli 

3 



  

 Sulak alanlar nehir havzasının bir bileşenidir ve NHY içerisinde 

yönetilmeleri gerekmektedir. 

 SÇD direkt olarak sulak alanlara yönelik çevresel hedefler koymaz 

ancak 

 - sulak alanların bulundukları sular veya onların bir parçası olan 

sular SÇD hedeflerine tabidir (Yüzey suyu hedefleri) 

 - böylece sulak alanlar da aynı hedeflere tabidir. 

    Kuş ,Habitat, Nitrat ve Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi, Ramsar 

Sözleşmesi ve SÇD, sulak alanlarla ilgili yapılacak çalışmalarda birlikte 

değerlendirilmelidir. 

 

 

64 

12.SONUÇ VE ÖNERİLER 



 Sulak alanı en çok etkileyen faktörler su kullanımları ve alan 

kullanımlarıdır,  

   - sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yönetim 

planlarına eklenmelidir. 

 

 “Kritik Yol” yaklaşımı sulak alanların nehir havza yönetimine 

entegrasyonuna ilişkin etkin bir metottur ve bu amaçla kullanılabilir. 
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12.SONUÇ VE ÖNERİLER 



12.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Sulak alan fonksiyonları insan yaşamı için maddi ve manevi değeri 

yüksek servisler sunmaktadır. 

 

 Sulak alan fonksiyonlarının maliyet etkin çözümler üretmesi 

durumunda NHY önlemler programında değerlendirilmesi faydalı 

olacaktır. 

 

 Sürdürülebilir sulak alan ve NHY döngü şeklindedir, başarılı bir 

yönetim için döngünün tamamlanarak izleme ve değerlendirme 

çalışmalarının da etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 
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12.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Öncelikle yasal çerçevenin oluşturulması gerekmektedir ve “kritik yol” 

yaklaşımının tüm aşamaları için gerekli yasal alt yapıyı içermelidir. 

 

 Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri «Kritik Yol» kapsamında 

izlenmesi gereken yola ilişkin anlatılanlar kapsamında Sulak alanların 

NHY’ ne entegrasyonu için yasal alt yapının oluşturulması ile 

çalışmaya başlanabilir. 

 

 Örnek bir çalışma yapılması :  

 

 - Susurluk Nehir Havzası içerisindeki sulak alanların envanterinin  

 çıkartılması ve fonksiyonlarının belirlenerek değerlendirilmesi 

 - Uluabat Gölü’ nün “Kritik Yol” yaklaşımıyla NHY’ ine 

 entegrasyonu, 

 - Her bir NHYP hazırlanırken havzadaki sulak alanların 

 envanterinin, statülerinin ve fonksiyonlarının belirlenmesi 
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Okavango Deltası 


