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ÖZET 

 

Bu tez çalışması kapsamında, %74’ü tarımda ve %15’i evsel amaçlı kullanılan 

Türkiye’deki mevcut suyun, sürdürülebilir ve daha verimli kullanılabilmesi için diğer 

ülkelerde bu iki alanda yapılan çalışmalar araştırılarak, Türkiye’de bu çalışmaların 

uygulanabilirliği konusunda öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda; tarımsal su verimliliği alanında sulama yönetiminin ve 

su fiyatlarının su verimliliğine etkisi, modern sulama yöntemleri, tarımsal yağmur suyu 

hasadı teknikleri, arıtılmış atıksuların ve sulamadan dönen suların tarımda tekrar 

kullanılması konuları araştırılmıştır. Evsel amaçlı su verimliliği kapsamında kentlerde ve 

binalarda kentsel su verimliliği planları, yağmur sularının yönetimi, arıtılmış atıksuların 

tekrar kullanılması ve gri su çalışmaları ile ilgili örnekler, yasalar ve teşvikler, yeşil bina 

sertifika sistemleri, su verimliliği etiketleme çalışmaları, kayıp-kaçaklar ve su fiyatları 

konuları ele alınarak suyumuzun daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için ülke 

örnekleri ve Türkiye’deki mevcut durum değerlendirilmiştir. 

 

Yapılan incelemelerde Türkiye’de tarım alanında su kayıplarının çoğunun, 

bilinçsiz sulama yapılması ve uygun olmayan sulama yöntemlerinin kullanılması 

sonucunda oluştuğu görülmüştür. Evsel amaçlı suyun önemli bir bölümü kentlerdeki su 

kayıp-kaçak sorunları sebebiyle kullanılamamaktadır. Ülkemizde açık sulama 

sistemlerinin uygun olan yerlerde kapalı sistem olarak değiştirilmesi, yeni yapılacak 

sulama sistemlerinin kapalı sistem olarak inşa edilmesi, su verimliliği sağlayan modern 

sulama yöntemlerinin kullanılması, kentlerde kayıp-kaçak oranlarının öncelikli hedef 

olan %25’e indirilmesi, belli bir alan üzerindeki binalarda gri su tesisatının ayrı 

yapılmasının zorunluluk haline getirilerek gri su kullanımının yaygınlaştırılması 

konularının su verimliliği açısından önem arz ettiği görülmüştür. 

 

Türkiye’de suyun daha verimli ve sürdürülebilir kullanılması için tezin çıktısı 

olarak “Su Verimliliği Eylem Planı” oluşturulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: su verimliliği, yağmur suyu, yeşil bina, sürdürülebilirlik, gri 

su, su verimliliği eylem planı. 
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ABSTRACT 

 

In the context of this thesis, it was intended to give suggestions to establish 

sustainable and effective use of existing water resources which was used by %74 

agricultural and %15 domestic purposes in Turkey by evaluating other countries’ studies 

in these two fields and assessing possibilities for their implication in our country. 

In the framework of this purpose; the effects of irrigation management and water 

pricing on the water efficiency, modern irrigation methods, rainfall harvest technics for 

irrigation and reusing of treated waste waters and recycling irrigation waters have been 

investigated.  Cases from other countries and Turkey’s current situation has been 

investigated by evaluating the topics of urban water efficiency planning in cities and 

buildings, rain water management, reusing of treated waste waters and applications 

relating grey water studies, laws and subventions, green building certification systems, 

water efficiency labeling studies, water loss-leakages and water pricing for sustainable 

usage of our waters.  

According to investigations, most of the water losses in agriculture in Turkey 

was seen as a result of unconscious irrigation and improper irrigation methods. It was 

concluded that a significant portion of domestic water was not utilized because of water 

loss and leakage problems in the cities. It was seen as a result; replacement of open ditch 

irrigation systems with closed piped irrigation systems where appropriate, constructing 

new irrigation systems as closed pipe systems, use of modern irrigation methods that 

provide water efficiency, reducing water  loss and leakage  rate to 25%  in the cities 

which is the priority objective and making separation  of gray water systems obligatory 

for  the buildings in a particular area to expand the use of gray water  are very important 

issues in terms of water efficiency. 

“Water Efficiency Action Plan” has been prepared for the purpose of more 

efficient and sustainable usage of Turkish waters as the output of this thesis. 

 

Key words: water efficiency, rain water, green building, sustainability, grey 

water, water efficiency action plan. 
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BÖLÜM 1 – GİRİŞ 

 

Yeryüzündeki su, sürekli bir çevrim içinde olmasına rağmen nüfus artışı, 

çevre kirliliği, maliyet, bilinçsiz su tüketimi, iklim şartlarındaki değişim gibi 

sebeplerden ötürü çevrimini tamamlamadan tüketilmektedir. Tarımsal, endüstriyel, 

içme ve kullanma suyunun elde edilmesi ülkeler için giderek zorlaşmaya başlamıştır. 

Bu sebeple gelecek dönemlerde suyun dünya tarihinde bilinen stratejik önemi artarak 

devam edecektir (Şahin,2010). 

Sorunlarla karşılaşıldığı zaman yeni su kaynakları bulmak, yeraltı sularını 

kullanmak, su kıtlığı olan ve su talep eden bölgelere başka bir bölgeden su getirmek 

gibi yaklaşımlar mevcut su ihtiyacını belli bir süre karşılar fakat daha sonra mevcut 

su kaynaklarının tükenmesine sebep olacağından sürdürülebilir çözümler değildir. 

Diğer taraftan, mevcut veriler Türkiye’nin su kaynakları bakımından zengin 

olduğu inanışıyla çelişmekte, aksine su sıkıntısı yaşayan bir ülke olduğunu 

göstermektedir. Bilinçsiz kullanıma bağlı olarak su seviyelerinde yaşanan ve 

yaşanması öngörülen düşüşler, nüfus artışına bağlı olarak artan su talebi ve su 

kaynaklarının yeterince korunmaması yüzünden su kalitesindeki düşüş ile birleşince 

karşımıza sürdürülebilir olmayan bir senaryo çıkmaktadır ( Durmuş, 2013). 

Bu durum, Türkiye’de suyun her alanda daha verimli kullanılması 

gerekliliğini ortaya çıkarmış ve bir öncelik haline gelmiştir. Gelecek nesillerin 

kullanacak suyu bulabilmeleri için bugün suyu daha verimli bir şekilde kullanmamız 

gerekmektedir. 

Suyu talep eden tarafından bakıldığında çözüm daha fazla su istemek değil, 

verilen suyu daha verimli kullanmak olmalıdır. Uygulanacak değişikliklerle 

kullanılan toplam su miktarını düşürmek mümkündür. Çünkü su kullanılarak yapılan 

işlemlerin birçoğu, daha az su kullanarak daha verimli bir biçimde aynı oranda 

yapılabilmektedir ( Durmuş, 2013). 

 Kentlerde, insanların yaşadığı alanlarda su verimliliği uygulamaları, 

insanların bilinçlendirilmesi, az su tüketen cihazların ve malzemelerin seçilmesi, 
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park, bahçe vb. alanların arıtılmış atıksular ile sulanması gibi yöntemlerle suyun daha 

verimli kullanılması mümkündür.  Aynı şekilde tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerde 

de uygulanacak olan yeni uygulamalar ile suyun daha verimli kullanılması 

mümkündür. 

Bu doğrultuda, birçok ülke su sorunun çözümünü talebi yönetmekte, yani 

suyun her alanda daha verimli kullanılmasını sağlamakta bulmuş ve sürdürülebilir su 

yönetimi çalışmalarını su verimliliği konusunda yoğunlaştırmıştır. 
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BÖLÜM 2- DÜNYA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ SU POTANSİYELİ VE 

DAĞILIMI 

2.1 Dünya’daki su potansiyeli ve dağılımı 

Dünyadaki toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon km³ olup yerkürenin dörtte 

üçünü kaplamaktadır. Bu miktarın tamamı kullanılamamaktadır çünkü suların 

%97,5’i deniz ve okyanuslarda tuzlu su olarak bulunmakta iken, sadece %2,5’lik 

kısmı tatlı sudur (Shiklomanov vd, 2003). Tatlı suyun önemli bölümü ise (%69,5) 

kutuplarda buzul olarak veya donmuş toprak tabakasında bulunmaktadır. Tatlı 

suların yaklaşık %30,1’i yeraltı suyu, kalan %0,4’lük bölümü ise yüzey ve atmosfer 

suları olarak tatlı su gölleri, yüzeysel sular, sulak alanlar, atmosfer, toprak ve 

canlılardadır ( Şekil 2.1) (Alpaslan vd, 2008). 

 

 

Şekil 2.1 : Dünyadaki Suyun Dağılımı (Şahin,2010) 

 

Su kaynaklarının yeryüzündeki dağılımı eşit değildir. Su kaynağı varlığı 

bakımından Amerika Kıtası, Asya’nın kuzeyi, Avustralya ve Orta Avrupa ön plana 

çıkarken, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya’da su sıkıntıları 

yaşanmaktadır. Şekil 2.2’ de su kaynaklarının yeryüzündeki dağılım oranı, nüfus 

dağılım oranları ile karşılaştırıldığında Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve 



4 

 

Okyanusya’da su kaynaklarının nüfusa oranla daha yüksek olduğu görülmektedir 

(WWDR, 2003). Ayrıca su kaynakları bölgesel olarak da eşit dağılmamıştır. Örneğin 

Güney Amerika’da yeterli oranda su bulunurken bazı bölgelerinde (Paraguay, 

Arjantin) su stresi yaşanabilmektedir (Alpaslan vd, 2008). 

 

 

Şekil 2.2: Su kaynaklarının kıtalara ve nüfusa göre dağılımı (Şahin,2010) 

 

Su varlığına göre ülkeler sınıflandırıldığında; yılda kişi başına düşen ortalama 

kullanılabilir su miktarı 1,000 m³’ten az olan ülkeler "su fakiri", 1,000-2,000 m³ olan 

ülkeler "su sıkıntısı çeken ülke", 2,000-8,000 m³ olan ülkeler suyun yeterli olduğu 

ülkeler, 8,000 m³’ten fazla olan ülkeler ise "su zengini" olarak kabul edilmektedir 

(DSİ, 2014).  

Dünya genelinde farklı bölgelerde farklı derecelerde su sıkıntısı 

yaşanmaktadır. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Amerika’daki ülkeler yüksek oranda 

su sıkıntısı içerisindedir (Alpaslan vd, 2008). 
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Şekil 2.3: Küresel fiziksel ve ekonomik su kıtlığı haritası (WWAP, 2012) 

 

2.2 Dünya’da su kullanımı 

Su kullanımı beş ana alan altında toplanabilir. Bunlar; Gıda ve tarım, (küresel 

olarak en çok su kullanan sektörlerdir), enerji, sanayi, yerleşim alanları (evsel 

kullanım ve içme suyu amaçlı kullanımlar), ekosistemlerin su ihtiyaçlarıdır (Muluk 

vd, 2013). 

Her bir su kullanım alanı birçok farklı faktör (demografik değişiklikler, 

teknolojik gelişmeler, ekonomik büyüme ve refah, beslenme alışkanlıklarındaki 

değişiklikler ile sosyal ve kültürel değerler gibi) tarafından yönlendirilmekte ve 

sonuç olarak mevcut ve gelecek su ihtiyaç planları bu değişimler doğrultusunda 

yapılmaktadır. Ne var ki, tüm bu yönlendirici faktörlerin gelecek yıllarda nasıl 

gelişeceğini ve su ihtiyacını nasıl etkileyeceğini öngörmek, birçok belirsizlik 

nedeniyle zordur. Gelecekteki su ihtiyacı sadece gıda, enerji ve sanayi ihtiyaçları 

kadar, büyüyen nüfus ve değişen sosyo-ekonomik yapı ile kısıtlı su kaynaklarının 

nasıl kullanılacağını da öngörmeyi gerektirmektedir (Muluk vd, 2013). 
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Küresel olarak Dünya su kaynaklarının yaklaşık %70’i tarım amaçlı 

kullanılmaktadır. Bunu %19 ve %11 ile sanayi ve evsel kullanım izlemektedir (FAO 

Aquastat, 2013). Tablo 2.1’de farklı ülkelerdeki su çekim miktarları ve sektörel 

kullanım miktarlarını göstermektedir. 

 

 

Tablo 2.1 : Ülkelere göre tatlısu çekimi ve sektörel kullanımı (Gleick vd, 2011) 

 

 

Ülke 

Toplam 

tatlısu 

çekimi 

Kişi başı 

tatlısu 

çekimi 

Evsel 

kulla

nım 

Sanayii 

kullanı

mı 

Tarımsa

l 

kullanım 

2010 

nüfusu 

(km
3
/yıl) (m

3
/kişi/yıl) (%) (%) (%) (milyon) 

Angola 0,4 18  23 17 60 19  

Mısır 68,3 809  8 6 86 84  

Somali 3,3 352  0 0 99 9  

Kanada 45,1 1.330  20 69 12 34  

ABD 482,2 1.518  13 46 41 318  

Brezilya 58,1 297  28 17 55 195  

Çin 578,9 425  12 23 63 1.362  

Hindistan 761,0 627  7 2 90 1.214  

İsrail 2,0 268  36 6 58 7  

Japonya 88,4 696  20 18 62 127  

Türkiye 40,1 530  15 11 74 76  

Fransa 33,2 529  16 74 10 63  

Rusya 76,7 546  19 63 18 140  

İngiltere 11,8 190  22 75 3 62  

Avustralya 59,8 2.782  15 10 75 22  

 

 

 

Ülkelere göre sektörel su kullanımları bir bakıma gelişmişlik düzeyini de 

yansıtmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarımsal su tüketimi 

ortalaması yaklaşık %82 iken, gelişmiş olan ülkelerde bu oran %30’lara kadar 

düşmektedir (WWAP, 2003). Gelir düzeyi yüksek ülkelerde tarımsal su kullanımının 

yerini sanayi sektörü almaktadır (Aküzüm vd, 2010). Şekil 2.4’de ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerine göre sektörel su kullanımı gösterilmektedir. 



7 

 

 

Şekil 2.4:Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sektörel su kullanımı (Aküzüm vd, 2010) 

 

2.3 Türkiye’deki Su Potansiyeli  

Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 mm’dir.  Türkiye’nin yerüstü 

ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m
3
’tür (DSİ, 2014). Şekil 

2.5’ te havza bazında kişi başına su potansiyeli gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.5: Havzalarda kişi başına düşen su potansiyeli (Muluk vd, 2013) 
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2.4 Türkiye’de su kullanımı 

Türkiye’nin güncel yıllık su tüketimi 44 km
3
 tür ve bunun %74’ü tarımda, 

%15’i evsel kullanımda ve %11’i sanayide kullanılmaktadır ( URL 1). 

 

Tablo 2.2: Türkiye’de toplam su çekimi ve sektörel dağılımı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011) 

Yıl Toplam su 

tüketimi 

Sektörler 

Sulama Evsel Sanayi 

km
3
 % km

3
 % km

3
 % km

3
 % 

1990 30,6 28 22,0 72 5,1 17 3,4 11 

2004 40,1 36 29,6 74 6,2 15 4,3 11 

2010 43 38 32 74 6 15 5 11 

2023 112 100 72 64 18 16 22 20 

 

Tablo 2.2’de gösterildiği üzere Türkiye’nin 1990–2010 yılları arasında, 

tüketilen toplam su miktarında % 40,5 oranında bir artış görülmüştür. Önümüzdeki 

25 yıl içinde ihtiyaç duyacağı su miktarının, bugünkü su tüketiminin üç katı olacağı 

varsayılabilir. Türkiye’nin büyüyen su ihtiyacını karşılamak için kaynaklar 

üzerindeki baskı giderek artış göstermektedir (Muluk vd, 2013). 

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında mevcut kullanılabilir potansiyeli olan 

112 km³ su ve potansiyel sulu tarım alanlarının geliştirilerek kullanılması vardır. 

Bununla beraber sektörel su kullanımı hedefleri tarımda %64, sanayide %20 ve evsel 

kullanımda %16 olarak belirlenmiştir. Tarımda yeni alanların sulamaya açılması 

yanında modern sulama tekniklerinin kullanılacağı da düşünülerek yılda 72 km³ su 

kullanacağı öngörülmektedir. Nüfus artışı, kentleşme ve hızla gelişen turizm sektörü 

göz önünde bulundurularak 2012 yılında 4,9 km
3
/ yıl olan evsel su kullanımının 2023 

yılında 18 km³/yıl’ a ulaşacağı öngörülmektedir (Muluk vd, 2013).  
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BÖLÜM 3- TARIMDA SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI 

Bitkinin ihtiyaç duyduğu ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun, kök 

bölgesine kontrollü olarak verilmesi şeklinde tanımlanan sulama; üretim artışının 

yanı sıra, ürünlerin çeşitlendirilmesine ve bitki-çevre uyumu olan alanlarda 2. hatta 

3. ürün yetiştirilmesine imkân sağlamaktadır. Tarımsal üretimin iki ana unsuru olan 

toprak ve su kaynakları bakımından ülke varlıklarımızın çok yeterli olduğunu 

söylemek mümkün değildir ( Kanıt,2009). 

Sulama projelerinin gerçekleştirilmesinde temel amaç; daha fazla ürün elde 

etmek dolayısıyla daha fazla gelir elde etmek ve bu yolla tarımsal kesimin refahını 

yükseltmektir. Üretimi arttırmak ise, diğer tarımsal girdilerin etkin bir şekilde 

kullanılmasıyla birlikte, etkin su dağıtımı ve kullanımıyla mümkün olmaktadır                 

( Kanıt,2009). 

Sulama yatırımlarından etkin bir şekilde yararlanılabilmesi ve verim artışının 

sağlanabilmesi, toprak neminin optimum olmasını gerektirmektedir. Bu da Sulama 

Programı denilen; bitkinin suya ihtiyaç duyduğu zamanın, her sulamada toprağa 

verilecek su miktarının ve bu suyun verilme süresinin bilinmesine bağlıdır                          

( Kanıt,2009). 

 Sulama programının amacı; doğru zamanda, yeter miktarda sulama suyunu 

uygulamaktır. Meyve bahçeleri için oluşturulacak sulama programları, yetiştirildiği 

bölgeye, kullanılan anaca, ağaçların yaşına, verim durumuna ve toprak bünyesine 

bağlı olarak değişiklik gösterir. Sulama programı yapabilmek için öncelikle 

yetiştirilen meyvenin su ihtiyacı, daha sonra da sulama zamanı belirlenmelidir. 

Sulama programlarının temel amacı, topraktaki nem miktarının, meyve ağaçları için 

belirlenen kritik nem düzeyine inmeden sulamanın yapılmasını sağlamaktır. Sulama 

programı hazırlamak için, öncelikle meyve yetiştiriciliğinde kullanılan anaçların 

kuraklığa dayanıklılık derecelerinin bilinmesi gerekir. Aynı zamanda farklı taç 

genişliklerine sahip anaçların kök sistemlerinin ve gelişimlerinin de farklı olduğu 

bilinmelidir (Küçükyumuk, 2011). 

Yanlış ve aşırı sulama yapılmasının önüne geçilebilmesi için sulama 

programlarının oluşturulması gerekmektedir. 
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Ülkemizde kullanılan toplam suyun yaklaşık olarak % 74’ü sulamada 

kullanılmaktadır. Kullanılan sulama yöntemleri içerisinde en fazla su kaybı, 

ülkemizde en çok uygulanan yüzey sulama yönteminde oluşmaktadır (su kaybı % 35-

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

arasında) (URL 2). 

 Çiftçilerin suyu gelişigüzel ve bilinçsizce kullanmaları hem kendilerine, hem 

kullandıkları doğal kaynaklara (toprak ve su kaynaklarına) hem de ülkeye fayda 

yerine zarar vermektedir. Bilinçsiz sulama yapılması nedeniyle ülkemizde binlerce 

dekar arazi tarım yapılamaz hale gelmiş ve verim kayıpları oluşmuştur. 

Çiftçilerin bilinçsiz sulama yapması sonucunda bir yandan aşırı su verilerek 

toprak erozyonu, taban suyu yükselmesi ve tuzlanma veya çoraklaşma gibi çevresel 

sorunlara neden olunurken ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği tehlikeye girerken, 

diğer yandan sulamanın gecikmesiyle bitkide stres oluşturulmakta ve gereksiz verim 

ve gelir kayıpları ile karşılaşılmaktadır (URL 2). 

  Su kaynaklarının sürdürülebilirliği sosyal, fiziksel, ekonomik ve ekolojik bir 

kavramdır. Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, bir su kaynakları sisteminin 

gelecek nesillerin amaçlarını sağlayabilmelerini tehlikeye atmadan, toplumun şu 

andaki amaçlarını sağlayabilmeleri için gereken içme ve kullanma, sulama, 

endüstriyel ve rekreasyon amaçlı su kullanımı ile ekosistemlerin korunması 

hizmetlerini kapsar. Sürdürülebilirliğin sağlanması için şu hususların dikkate 

alınması gerekir: 

• Sulama sistemlerinin etkinliğinin artırılması tamamen borulu sulama 

sistemlerinin kullanılması ile sağlanabilir. Borulu ve kontrollü sulama 

sistemlerinin toprak kaybı, toprağın korunması, verimlilik ve su tasarrufu 

açısından bilinen faydalarının yanında, üründe kalite ve standardizasyonu 

sağlama gibi önemli bir işlevi de bulunmaktadır. Kontrolsüz ve yüksek 

miktarda yapılan sulamalarda toprakta mevcut olan makro elementler ve 

kimyasal aktif elementler büyük çapta iyonlaşarak diğer iz ve mikro 

elementlerin bitki tarafından alınmasını engelleyebilmektedir. Bu durum ise 

üründe yeterli kalitenin sağlanamaması ve standartların tutturulamamasına 
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neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerle borulu kontrollü sulama sistemleri 

Organik tarım standartlarında zorunlu, Küresel iyi tarım uygulamalarında ise 

tavsiye olarak yer almaktadır. 

• Mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için toprak, iklim, 

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

isteklerinin göz önüne alındığı sulama zamanının planlanması çalışmaları ile 

bu sonuçlara dayalı, interaktif bir su dağıtım planlaması yapılması da büyük 

önem taşımaktadır (URL 2). 

 

3.1 Tarımsal Sulama Yönetiminin Su Verimliliğine Etkisi 

Sulama yönetimi, tarımda sulama amaçlarını gerçekleştirmek için suyun 

kullanımını sağlayan bir organizasyon olarak tanımlanabilir. Ülkemizde sulama 

yatırım ve işletmeciliğinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı belirleyici durumdadır. Kamu sulama şebekelerinde, işletme 

ve bakım-onarım hizmetlerinin yüksek maliyetlere ulaşması, sulama ücretlerinin 

sudan yararlananlardan tam olarak toplanamaması kamuyu yeni arayışlara 

yöneltmiştir. Katılımcı sulama yönetimi anlayışı sulama işletmelerini, başta yerel 

yönetim birimlerinin bir araya gelerek oluşturdukları sulama birlikleri, sulama 

kooperatifleri olmak üzere çeşitli birimlere devretmeye başlamıştır (URL 3). 

Ülkemizde tarımsal sulama yönetimi çalışmaları; sulama mevsiminden önce 

genel sulama planlaması yapılmasını, sulama mevsiminde su dağıtımı programlarının 

hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini, sulama sezonu sonrasında da 

değerlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Bu amaçla periyodik olarak suyun  

kullanımı ve işletiminin değerlendirilmesi gereklidir. Sulama şebekelerinin 

yönetiminde temel amaç, çiftçilerin gelirinin yükseltilmesi, dolayısıyla su 

kaynaklarının en yüksek faydayı sağlayacak şekilde verimli dağıtım ve kullanımının 

gerçekleştirilmesidir (URL 3). 

Her yıl sulama organizasyonları hizmet alanları içinde yer alan çiftçilerden 

ürün deseni ile ilgili bilgiler toplamakta ve buna bağlı olarak su taleplerini 

oluşturmaktadırlar. Bu talepler belirleyici kuruma iletilmekte ve ihtiyaçlara bağlı 

olarak da ana sulama kanallarına su verilmektedir. Ancak bu talepler sahayı bire bir 
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yansıtmamaktadır. Çünkü sulama organizasyonlarının vermiş oldukları taleplerin 

gerçekçi ve doğru olabilmesi için sulama sahası içindeki arazi ölçümlemesini 

yapmaları gerekir fakat bu ölçümler doğru olarak yapılmamaktadır. Toplulaştırma 

yapılan alanlarda arazi miktarları bellidir. Ancak sorun o parselde neyin ekili 

olduğunun tespitinin ve dolayısıyla hesaplanacak su miktarının yapılamaması ve 

sonuç olarak tahmini ürün desenine bağlı olarak su talebinde bulunulmasıdır. 

Dolayısı ile belirleyici kuruma verilen talepler de tahminlere dayanmaktadır. Diğer 

taraftan sulama kanalları üzerinde su ölçümlemesi yapacak donanım olmadığından 

dolayı verilen ve kullanılan su miktarları da tahminlere dayanmaktadır (URL 3). 

Sulama ana kanalları, sulama tesisleri yapılan protokollerle sulama 

organizasyonlarına devredilmiştir. Ancak sulama organizasyonları bu ana kanalları 

doğru ve etkin bir şekilde işletecek yapı oluşturamamaktadırlar. Bu yapının başına 

gelen kişi seçimle geldiği için seçmenlerin baskısı altında kalmaktadır. Seçimle iş 

başına gelen başkanların işletmecilik konularında yeteri ölçüde etkin olamaması, 

verilen hizmet kalitesini ve kaynakların yeterince verimli bir şekilde 

kullanılamamasına sebep olmaktadır. Sulama organizasyonlarının yapısı 

oluşturulurken burada çalışacak kişilerin eğitimli ve deneyimli olması suyun verimli 

yönetimi açısından da son derece önemlidir (URL 3). 

 

3.2 Sulama Suyu Fiyatının Su Verimliliğine Etkisi 

Sulama suyu fiyatının suyun gerçek değerini yansıtmaktan çok uzak olması, 

suyun bilinçsiz kullanılmasına neden olmaktadır (URL 4). 

Etkin ve çevreye daha duyarlı ve sürdürülebilir su kullanım biçimlerine 

ulaşmak için suyun fiyatlandırması konusunda köklü değişiklikler yapmak 

gerekmektedir (Konukcu, 2007). 

Birçok bölgede ortaya çıkan su kıtlığı, suya gerçek değerinin çok altında bir 

değer biçilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu, suyun çok bol olduğu ve boşa 

harcanması durumunda hiçbir şeyin olmayacağı yanılgısını yerleştirmektedir. 

Tarımda bu yanılgı çok daha fazladır. Genellikle devlet yatırımı yaptıktan sonra 

bakım ve onarım masraflarını kamu kaynaklarından karşılamaktadır. Su için bir 
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fiyatlandırma söz konusu değildir veya çok düzensiz bir şekilde yapılmaktadır. Hatta 

yanlış fiyatlandırma suyun daha fazla kullanılmasını teşvik etmektedir. Suyun fazla 

kullanımı kıt olan su kaynaklarının yanında çevreyi de tehdit etmektedir. Su sıkıntısı 

ile karşı karşıya olan bazı ülkelerde su özel sektöre devredilmiş olup, su pazarları 

oluşturulmakta ve her bir sektör belirlenen fiyatlarla ihtiyaç duyduğu suyu satın 

almaktadır. Bu konu ile ilgili araştırma çalışması yürütülmekte ise de yeterli değildir 

(Konukcu, 2007). 

Oluşturulacak olan su fiyatları çiftçilerin ödeme gücünü aşmamalıdır. Hali 

hazırda su ücretlerinin ödenmesinde ve toplanmasında sorunlar yaşanmaktadır. 

Çiftçiler bu konuda oldukça isteksizdir. Diğer taraftan birlikler ise su ücretlerinin 

toplanması konusunda yeterli ölçüde başarılı değildirler. Her şeyden önce çiftçi 

seçmendir ve fazla zorlanamamaktadır. Diğer taraftan çiftçi su ücretini ödemese bile 

suyu kullanabilmektedir. İşte burada çiftçinin ödeme istekliliğini arttıracak ilave 

tedbirlerin alınması gereklidir. Eğer ödeme gücünü aşan bir fiyatlandırma yapılırsa, o 

zaman ya çiftçiler suyu yine kullanacak ve ödemeyecekler, ya da kaçak su 

kullanımına yönelik faaliyetler artacaktır. Bu konularda katı önlemler alındığı 

durumda da, belki de çiftçiler sulu tarımı bırakıp, tekrar kuru tarım koşullarında 

faaliyetlerine devam edeceklerdir. Aslında çiftçiler bazı ortamlar ve imkânlar 

sağlandığı takdirde ödeme yapmak konusunda isteklidir. Bunların başında birliklerce 

kabul görmek, seçim dışındaki dönemlerde de ilgilenilmek, şeffaflık, tarımsal 

faaliyetlerde destek gibi konular gelmektedir (Aydoğdu, 2012).  

Suyun sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için, çiftçilere uygun fiyatlı teşvik, 

tavsiye ve destek verilmelidir. Araştırmalar göstermektedir ki; fiyatlar gerçek 

maliyetleri yansıtırsa, yasadışı su kullanımı etkin bir şekilde denetlenirse ve suyun 

ücreti kullanılan hacme göre ödenirse, çiftçiler sulamada su verimliliğini iyileştirecek 

önlemleri benimseyecektir (URL 4). 

Bir diğer önemli konuda aynı saha içinde cazibe sulaması yapan birlikler ile 

pompaj sulaması yapan birliklerdeki su fiyatları arasındaki ciddi farklardır. Cazibe 

sulamalarında su ücretleri pompaj sulamalarına göre oldukça düşüktür. Su ücretleri 

bitki ve alan esaslı olarak toplandığından aşırı su kullanım eğilimi yaygındır. Aynı 

ürün için aynı masrafları yapan, aynı fiyata satan ve aynı desteği alan çiftçiler aynı 
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oranda kullanılan su için temin koşullarındaki farklılıklar nedeniyle farklı ödeme 

yapmaktadırlar. Burada bölge bazında ortak bir fiyat oluşturulabilir ki, bu fiyat 

birlikler ve çiftçiler açısından denge fiyatı olarak kullanılabilmektedir. Ya da pompaj 

sulaması yapan birliklere enerji konusunda sübvansiyonlar uygulanarak, hem 

çiftçilere ve hem de birliklere fırsat eşitliği sağlanabilmektedir (URL 4). 

 

3.3 Tarımda Su Verimliliği Sağlamak İçin Uygulanan Sulama Yöntemleri 

3.3.1 Yağmurlama Sulama 

Yağmurlama sulama yönteminde sulama suyu kapalı borularla araziye 

yerleştirilen yağmurlama başlıklarına iletilir, başlıklardan belirli basınçla atmosfere 

püskürtülür ve toprak yüzeyine ulaşması sağlanır, toprak yüzeyine ulaşan su toprak 

içerisine sızar ve bitki kök bölgesinde depolanır (URL 2). Yağmurlama sulamanın 

farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıda bu türler detaylı olarak ele alınmıştır. 

3.3.1.1 Klasik yağmurlama sulama sistemleri 

Bu sistemlerde sulama suyu borularla araziye iletilir ve borular üzerindeki 

yağmurlama başlıklarından yüksek basınçla atmosfere püskürtülür. Genellikle ana 

boru hattı sabit, üzerinde yağmurlama başlıklarının yer aldığı lateral boru hatları 

hareketlidir ve bu lateral boru hatlarının bir duraktan diğerine taşınması önemli 

düzeyde işçiliğe ihtiyaç göstermektedir. Klasik yağmurlama sulama sistemlerinde 

yüzey sulama sistemlerine oranla su kaybı daha azdır (URL 2). 

 

 

Şekil 3.1  Klasik Yağmurlama sulama sistemleri (URL 2) 
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3.3.1.2 Tamburlu yağmurlama sulama sistemleri 

Bir kızak veya tekerlekli araba üzerine yerleştirilmiş yüksek kapasiteli 

tabanca tipi bir yağmurlama başlığı veya belirli aralıklar ile lateral üzerine 

yerleştirilmiş püskürtmeli yağmurlama başlıklarının bulunduğu hareketli 

yağmurlama sulama sistemleridir. Mevcut bükülebilir polietilen malzemeden imal 

edilmiş olup hortumların uzunluğu 400 m’ye kadar ulaşabilmektedir. Her sulama 

doğrultusunda arazinin belirli bir şeridi sulanır (URL 2). 

 

  

Şekil 3.2 Tamburlu Yağmurlama Sistemleri (URL 2) 

 

3.3.1.3 Merkezi hareketli yağmurlama sulama sistemleri 

 

Bu sistem bir merkez etrafında hareket eder. Hareket edilen dairenin çapı 

1000 m’ye kadar ulaşabilir. Tarla bitkilerinin yetiştirildiği alanı 120 da ve fazla olan 

alanlarda damla sulama sistemleri de dâhil tüm sulama sistemlerine göre daha 

ekonomik bir sulama sistemidir. Yeraltı suyunun sulamada kullanıldığı alanlarda 

kuyunun bulunduğu yere bu sistemin merkezinin yerleştirilmesi halinde birim alana 

düşen sistem maliyeti de azalmaktadır. Parsel köşelerinde bazı alanların 

sulanamaması bu sistemin en önemli dezavantajı olarak gösterilmekle birlikte son 

yıllardaki gelişmeler sayesinde bu olumsuzluk en az düzeye çekilmiştir (URL 2). 

Sistemin işletilmesinde sürekli iş gücüne ihtiyaç duyulmaması ve %12 eğime 

kadar olan alanlarda rahatlıkla sulama yapılabilmesi bu sistemin tercih edilmesindeki 

en önemli etkenlerdir (URL 2). 
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Şekil 3.3: Merkezi hareketli yağmurlama sulama sistemleri (URL 2) 

 

3.3.1.4 Doğrusal hareketli yağmurlama sulama sistemleri 

Dikdörtgen veya kare şekilli alanların sulanmasında kullanılan bu sistem bir 

hat boyunca hareket eder. Bu hat üzerindeki hidranttan veya kanaldan suyu alan 

sistem hattın her iki tarafını da sulayabilmektedir. Doğrusal hareketli sulama sistemi 

ile alanın tamamı sulanmaktadır. Eğimi % 3’in altında olan alanlarda rahatlıkla 

çalışabilmektedir. İlk yatırım maliyetini yüksekliği ve sulamada iş gücüne ihtiyaç 

duyulması sistemin dezavantajları olarak kabul edilmektedir (URL 2). 

 

 

Şekil 3.4:  Doğrusal hareketli yağmurlama sulama sistemleri (URL 2) 
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3.3.2 Damla Sulama  

Damla sulama yöntemi diğer yöntemlere oranla daha fazla su tasarrufu ile 

daha yüksek verim ve kalite sağlayan, toprak ve su kaynaklarının korunması ve 

sürdürülebilirliğini sağlayan, gübrenin sulama suyu ile birlikte uygulanmasına imkân 

veren, daha az enerji kullanan, diğer yöntemlerin uygulanamayacağı koşullarda 

başarıyla uygulanabilen, üretimde kalite ve standartlara en üst düzeyde uyum 

sağlayan, daha az işçilik ve tarımsal mücadele masrafı gerektiren, işletilmesi ve 

kontrolü çok kolay, otomasyona çok uygun olan ve teknolojiyi en üst düzeyde 

kullanan bir yöntemdir (URL 2). 

 

 

Şekil 3.5: Damla Sulama Sistemleri (URL 2) 

 

 

Damla sulama yönteminin esası topraktaki nem eksikliği ve yetiştirilen 

bitkide stres yaratmadan, her seferde az miktarda sulama suyunun sık aralıklarla bitki 

kök bölgesindeki toprağa verilmesidir. Sulama suyu bitki yakınına yerleştirilen 

damlatıcılardan damlalar biçiminde düşük basınçla toprağa verilir ve toprak 

yüzeyinin tamamı değil sadece damlaların toprağa düştüğü yer ve çevresi ıslatılır. 

Derine sızma veya yüzey akışı ile su kaybı olmaz. Su uygulama verimi yüksektir. 

Toprak sürekli nemli tutulduğundan verim ve kalite yüksektir (URL 2).  

 

Gübre suyla birlikte verilir ve çok etkin bir gübreleme yapılır. Yüzey 

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

topraklarda güvenle uygulanabilir. Arazinin her yerine hemen hemen aynı miktarda 

sulama suyu verilebildiği için tüm bitkiler aynı oranda gelişir, aynı zamanda hasada 

gelir ve kaliteli ve tekdüze ürün alınabilir (URL 2). 
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Damla sulama yönteminin önemli üstünlükleri:  

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

her tarafına eş su dağılımı sağlanması, derine sızma ile su kaybı olmaması, 

arazide tarımsal işlemlerin daha kolay yapılabilmesi  

• Hastalıkların ve yabancı otların azalması,  

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

• Çok düşük kapasiteli su kaynaklarından bile yararlanılabilmesi, sistemin 

işletilmesinin çok kolay olması,  

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

gübreleme yapılabilmesi, gübreden tasarruf sağlanması,  

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

erkencilik sağlanması,  

• Sulama işçiliği, enerji, tarımsal mücadele ve gübreleme masraflarının 

azalması,  

• Tuzlu sularla veya tuzlu topraklarda güvenle uygulanabilmesi (URL 2). 

 

Damla sulama sisteminin unsurları: Damla sulama sisteminde, sistemin 

büyüklüğüne göre çeşitli unsurlar yer almaktadır. Bunlar:  

• Kontrol birimi (pompa birimi, hidrosiklon, kum-çakıl filtre tankı, gübre tankı, 

elek filtre, basınç regülatörü, vanalar, manometreler),  

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

• Damlatıcılar  (URL 2). 

 

 

Şekil  3.6 : Damla sulama sisteminin unsurları ( URL 2) 
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Damla sulama sisteminde sulama suyu kuyudan veya yerüstü su kaynağından 

alınıp motopompla düşük basınçla kontrol ünitesindeki filtrelere ulaştırılır. 

Filtrelerin, damlatıcıların tıkanmaması için mutlaka sistemde yer alması ve 

gerektiğinde temizlenmesi gerekmektedir. Hidrosiklon (kum ayıracı) içerisinde kum 

gibi iri parçalar tutulur, sulama suyu içerisinde kum yoksa hidrosiklon 

kullanılmayabilir, ancak sulama suyu kuyudan alınıyorsa mutlaka hidrosiklon 

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

böcek gibi yabancı maddeler tutulur. Gübreleme yapılacaksa suda eritilmiş gübrenin 

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

pislikler ve varsa erimemiş gübre kalıntıları tutularak suyun ana boru hattına temiz 

bir şekilde ulaşması sağlanır. Sulama suyunun arazide dağıtımı için manifold boru 

hattı (yan boru hattı) ve lateral boru hattı kullanılır. Sulama suyu, lateral boru hattı 

üzerindeki damlatıcılardan çok düşük basınçla dışarıya çıkar ve damlalar halinde 

toprak yüzeyine ulaşır. 

 

Lateral boru hattı üzerinde yer alan damlatıcıların içerisindeki çok ince olan 

akış yolunda suyun enerjisi azaltılır ve suyun damla damla toprak yüzeyine düşmesi 

sağlanır. Kontrol birimindeki gübre tankında gübrelerin suya karıştırılarak suda 

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

etkin bir gübreleme yapılması sağlanır. 

 

İstenirse damla sulama sistemlerinde basit veya gelişmiş bilgisayarlı otomatik 

denetim ekipmanları kullanılabilir. Otomatik denetim ekipmanları ile topraktaki nem 

düzeyi belirli bir seviyeye düşünce motopomp çalıştırılabilir, sistemdeki vanalar 

otomatik olarak açılıp kapanabilir, istenilen miktarda sulama suyu ve gübre 

uygulanabilir, topraktaki nem düzeyi istenilen düzeye yükselince motopomp 

durdurularak sulamaya son verilebilir (URL 2). 

Herhangi bir alanda damla sulama yapılması düşünülüyorsa; önce damla 

sulama yönteminin mevcut koşullara uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Sonra bir 

kaynak araştırması yapılarak planlama için gerekli veriler belirlenmelidir, damla 

sulama sistemi koşullara ve bilimsel esaslara uygun olarak planlanmalı, sistemin tüm 

unsurları boyutlandırılmalıdır. Sonra damla sulama sisteminin araziye nasıl 
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kurulacağı belirlenmeli, damla sulama sistemi planlandığı şekilde araziye kurulmalı, 

sistemin nasıl işletileceği (kullanım esasları) belirlenmeli ve çiftçiye sistemle ve 

çalışmasıyla ilgili eğitim verilmeli, bakım ve onarımın nasıl yapılacağı 

açıklanmalıdır. Daha sonra çiftçinin karşılaştığı sorunlar izlenmeli ve bu sorunların 

nasıl çözüleceği belirlenerek çiftçiye açıklanmalıdır. Eğer bu işlemlerden biri veya 

birkaçı yapılmazsa, kurulan sistem ile başarılı bir sulama yapılması ve beklenen 

faydanın sağlanması mümkün olmayacaktır. Damla sulama sistemleri deneyimli bir 

teknik eleman tarafından kurulmadığında, bağlantı noktalarında sızma kayıpları 

oluşabilmekte ve çiftçiler bu durumu genellikle önemsememektedirler. Bu kayıplar 

sulama veriminin düşmesine, arazide eş su dağılımının bozulmasına neden 

olmaktadır. Damla sulamanın önemli özelliği, toprak yüzeyinin tamamının 

ıslatılmaması, sadece damlatıcı çevresindeki bir miktar alanın ıslatılmasıdır. Ancak 

bu durum bazı çiftçilerde bitkinin yeterli su alamayacağı, suya doyamayacağı gibi bir 

yanlış anlamaya neden olmakta ve çiftçilerin damla sulama ile ıslatılan küçük 

alanların birbirini örtene kadar uzun süre su vermelerine neden olmaktadır. Aslında 

damla sulama ile toprak yüzeyinde küçük bir alan ıslandığında, toprak içerisinde 

ıslanan alan yanlara doğru genişlediğinden toprak içerisinde daha geniş bir alan 

ıslanmakta ve bu alanlar örtüşmekte, bitki kökleri yeterli suyu bulabilmektedir (URL 

2). 

Damla sulama sisteminin işletilmesi: Damla sulama sisteminin işletilmesi 

sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır, bunlar:  

• Damla sulama sisteminin kaç işletme biriminden oluştuğu, her ünitede 

sulama zamanının nasıl planlanacağı (ne zaman sulamaya başlanacağı ve 

ne kadar sulama suyu verileceği veya kaç saat sulama yapılacağı) 

bilinmelidir.  

• Eğer yağış varsa, yağış miktarına göre sulamaların kaç gün geciktirileceği 

bilinmelidir.  

• Sulamaya ne zaman başlanacağının belirlenmesinde bitki su tüketimi 

değerlerinden yararlanılabilir veya topraktaki nem düzeyini gösteren 

tansiyometre gibi araçlar kullanılabilir (URL 2). 
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Damla sulama sistemindeki damlatıcıların tıkanmasını önlemek için filtreler 

periyodik olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalı, sulama mevsimi boyunca ve son 

sulamadan sonra, birkaç kez seyreltik asit uygulanmalıdır.  

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

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

zaman ve miktarda, sulama suyuna karıştırılarak uygulanmalıdır (URL 2). 

 

3.3.3 Ağaç altı Mikro Yağmurlama Sulama  

 

Damla yöntemiyle yeterli ıslatma oranının elde edilemediği koşulda meyve 

ağaçlarının sulanmasında kullanılır. Sistem unsurları, damla sulama sistemleri ile 

aynıdır, tek farkı damlatıcılar yerine her ağacın altına bir küçük yağmurlama başlığı 

konmaktadır (URL 2). 

 

 

Şekil 3.7: Ağaçaltı Mikro Yağmurlama Sulama Sistemleri (URL 2) 

 

 

3.4 Tarımsal Yağmur Suyu Hasadı 

Yağış sularından maksimum fayda sağlayacak bir strateji geliştirmeyi 

amaçlayan su hasadı yöntemi, yağmur sularının ve yüzey akışa geçen suların 

toplanıp biriktirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretim için gerekli olan suyun temini  

olarak tanımlanabilir. Yöntemin temel amacı; yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının 

olmadığı veya geliştirilmesinin ekonomik olmadığı alanlarda güvenilir bir su temini 

sağlamaktır (Pamukmengü vd, 2008). 
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Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlar, düşük yağış alan alanlar, yüksek 

sıcaklık gibi nedenlerle su temininin bitki su ihtiyacından düşük olduğu alanlar, yıllık 

yağışın 150 mm’yi aştığı ve yağışın kış mevsiminde düştüğü alanlar, yıllık yağışın 

200 mm’yi aştığı ve yağışın yaz mevsiminde düştüğü ve rezervuar ya da havuzda 

depolanmadığı alanlar su hasadına uygun olan alanlardır (Marsalek,1991). 

İsrail Negev Çölünde yıllık 100 mm yağış alan yerlerde tarım ve konut 

alanlarında yamaçlardan akan yağışı depolamak için tanklardan faydalanıldığı 

bilinmektedir. Mısır da yaklaşık 2000 yıldır kullanıla gelen 200-2000 m
3
 lük 

tanklardan bugün hâlâ yararlanılmaktadır. Uygulama Asya da da uzun bir tarihe 

dayanmaktadır. Tayland da yaklaşık 2000 yıllık su toplama uygulamaları 

görülmektedir. Afrika ve Asya da binlerce yıldır geleneksel toprak kapları içerisine 

basit bir suyoluyla yağmur sularının toplanması işlemi uygulanmaktadır. Filistin’de 

tarih boyunca, çiftçiler şiddetli yağışların olumsuz etkisini azaltmak, akış ve toprak 

erozyonunu engelleyerek toprak organik madde miktarını arttırmak ve toprak su 

yapılarını korumak için taştan teraslar inşa etmişlerdir (Abu Hammad vd,2006).  

Yağmurun düştüğü yerde tutulması ve toprak profilinde depolanması şeklinde 

su hasadı teknikleri uygulanmaktadır. Su hasadı teknikleri, toprak erozyonu ve 

sedimantasyonu azaltma, toprakta suyun depolanması ve toprak üretkenliğinin 

artırılması amacıyla uzun zamandır kullanılmaktadır. Su hasadının başlıca 

üstünlükleri, basit, ucuz, yenilenebilir, etkili ve adapte edilebilir olmasıdır (Reij 

vd,1988). Su hasadını çok çeşitli sosyo-ekonomik yararları yanında yeraltı suyuna 

olan bağımlılığı azaltmakta ve su harcama maliyetlerini düşürmektedir. Oldukça 

yüksek geçirgenliğe sahip alanlarda fazla miktarda su saklanabilirse, bu suyun bir 

kısmı yeraltı suyunu beslemektedir (Naggar vd, 2003). 

Su hasadının sulamadan farkı, çiftçilerin zamanlama üzerine kontrollerinin 

olmayışıdır. Yüzey akış sadece yağış olduğu zaman hasat edilebilir. Bitkilerin 

tamamının yağışlarla beslendiği bazı bölgelerde yıllık yağışlarda %50 ye varan bir 

azalma, toplam ürün de büyük bir düşüşe sebep olabilir. Bununla birlikte eğer yağış 

daha küçük bir alanda toplanabilirse makul bir verim alınabilecektir (Tarı vd, 2009). 

Su hasadı tekniği akışın toplandığı ve kullanıldığı yer olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır (Critchley vd,1991). 
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 Şekil 3.8: Bitkisel üretim için su hasadı (Örs vd, 2011). 

 

3.4.1 Tarımsal Yağmur Suyu Hasadı Teknikleri 

Tarımsal yağmur suyu hasadı çok eski bir gelenek olması ve dünyanın birçok 

kurak alanında binlerce yıldır kullanılması nedeniyle birçok sayıda farklı teknik 

geliştirilmiştir. Yağmur suyu hasadı yöntemleri kullanım ya da depolama çeşidine 

göre sınıflandırılabilir ancak kullanılan en yaygın sınıflandırma yöntemi su toplama 

alanı büyüklüğüne göre olanıdır. Tarımda kullanılan yağmur suyu hasadı yöntemleri 

Şekil 3.9’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3.9: Yağmur suyu hasadı yöntemlerinin sınıflandırılması (İncebel,2012) 
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3.4.1.1 Mikro Su Toplama Alanı Sistemleri  

 

Mikro havza su hasadı yönteminde; toprak yüzeyinde oluşan yüzey akışı 

toplanır. Yüzey akış alanının ve ekim alanının boyutları küçüktür, bu değer 1–1000 

m
2 

arasında değişiklik göstermektedir. Yüzey akış ve ekim alanı birbirine bitişiktir, 

su bitki kök bölgesinde depolanır. Bu yöntemle ağaç, çalı ve tek yıllık bitkiler 

yetiştirilebilir, fazla su için bir önlem alınmaz. Yüzey akış alanının ekim alanına 

oranı 1:1 ile 10:1 arasında değişen yöntemde, mikro havzalar sıralar halinde 

oluşturulmaktadır (Pamukmengü vd, 2008). 

 

3.4.1.1.1 Çiftlik sistemleri  

 

Çiftlik mikro-su toplama alanlarını planlamak basittir ve düşük maliyetle inşa 

edilebilmeleri uygulanabilirliklerini ve adaptasyonlarını kolaylaştırır. Mikro-su 

toplama alanları, makro-su toplama alanlarına göre daha yüksek yüzey akış verimine 

sahiptir ve genellikle su taşıma sistemine de ihtiyaç duymazlar. Mikro-su toplama 

alanları, toprak erozyonunun kontrol altına alınmasını ve sedimentlerin ekili alanda 

birikmesini sağlar. Her türlü eğimli ve ekilmiş alana uygun mikro-su toplama alanı 

teknikleri vardır. Bununla birlikte, bu sistemler genellikle sürekli bakım ve nispeten 

yüksek iş gücü gerektirir (Oweis vd, 2001).  

 

3.4.1.1.1.1 Eşyükselti sırtları  

 

Yıllık yağışın 300–600 mm, eğim değerinin % 1–25 arasında olduğu 

alanlarda kullanılmaktadır. Havza alanının boyutları 50–100 m
2
, ekim alanının 

boyutları 10–20 m
2
’dir. Sonuçta havza alanının ekim alanına oranı yaklaşık 5:1 dir. 

Bunlar 5 ile 20 m aralıklarla yan yana eşyükselti eğrisi boyunca inşa edilen 

seddelerdir. Sırtların üzerinde kalan kısım bitkisel üretim, geri kalan kısım ise, su 

toplama alanı için ayrılmıştır. Eşyükselti sırtları, az eğimli bozkır alanlarda yem 

bitkileri, çim ve dayanıklı ağaçlar için, yarı kurak iklimlerde ise, sorgum, çavdar, 

fasulye ve börülce için uygun bir tekniktir (İncebel,2012). 
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Şekil 3.10: Suriye’de bulunan ICARDA araştırma çiftliğinde yapılan sırtlar (Oweis vd,2001) 

 

 

Eşyükselti sırtlarının bir özel biçimi de hafif meyillerin üzerine taşlarla 

seddeler yapmaktır. Taşla yapılan seddeler geçirgen yapılardır ve akışı yavaşlatıp 

suyun yeraltına sızmasını arttırırlar. Toprak kazılarak seddenin memba tarafına 

eklenmesiyle sedde, geçirimsiz bir eşyükselti sırtına dönüştürülebilir. Bu taş/kaya 

seddeler, sadece büyük taşların bulunduğu yerlerde kullanılabilir (İncebel,2012). 

 

3.4.1.1.1.2 Yarı dairesel (yamuk) seddeler  

 

Yarı dairesel yarım daire şeklindeki toprak dolgulardır. Yarı dairesel setler, 

farklı boyutlarda, özellikle meraların ıslahı ve yem bitkileri üretimi için 

kullanılmaktadır. Bu teknik aynı zamanda ağaç yetiştirme ve bazı durumlarda çalılar 

için yararlı olduğunu için bazı ağaçların yetiştirilmesinde kullanılmaktadır (Moges, 

2004). 

 

Genellikle çayır mera alanlarının iyileştirilmesinde, çalı bitkileri ve sebze 

tarımında, ağaçlandırmada özellikle badem ağacı, kayısı, şeftali, Antep fıstığı, zeytin 

ve nar ağaçları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar toprak seddeler olup yarı 

dairesel şekilde, hilal şeklinde veya yamuk şeklinde eğim doğrultusunda yapılırlar. 

Yıllık yağışın 300 mm den daha fazla olduğu alanlar ile eğimin %0,5–5 arasında 

olduğu alanlarda kullanışlıdırlar. Yaklaşık 0,5 m yüksekliğinde toprak seddeler, 

yağışın toprağa infiltre olana kadar depolandığı hafif çukurlukları çevirmektedir. 
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Yarı dairesel yapılar 1–7 m genişliğinde olabilir ve çoğunlukla çakışmayacak şekilde 

sıralanmışlardır (İncebel,2012). 

 

 

Şekil 3.11:  Arazide kademeler halinde dizilmiş yarı dairesel seddeler (İncebel, 2012) 

 

 

 

Şekil 3.12:  Mısır’ın kuzeybatısında kaş şeklindeki teraslar (İncebel, 2012) 

 

 

3.4.1.1.1.3 Küçük çukurlar  

 

Çukurlar seddeleri sayesinde yavaşlatılan yüzey akış sularını muhafaza eder 

ve verimsiz tarım arazilerinin yeniden kullanıma açılmasını sağlar. Tek yıllık ürünler 

için kullanılırlar (Örs vd, 2011). 

 

En çok bilinen çukur sistemi, Burkina Faso’da kullanılan “zay”sistemidir. Bu 

sistemde çukurlar 5-15 cm derinliğinde kazılır. Gübre ve bazı bitki artıkları toprağın 

bir kısmıyla karıştırılır ve “zay'ın” içine konur. Toprağın geri kalan kısmı ise 
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çukurların eğimi doğrultusunda küçük bentler oluşturmak için kullanılır (Oweis vd, 

2001). 

 

 

 

Şekil 3.13: Zay sistemi (Örs vd, 2011) 

 

 

3.5.1.1.1.4 Küçük akışlı havzalar  

 

Bazen “negarim”olarak adlandırılan bu teknik her türlü akış havzasında 

yapılabilen alçak toprak seddeleri tarafından çevrelenmiş küçük elmas veya 

dikdörtgen şekilli ızgara toprak setlerdir (Oweis vd, 2005). 

 

 

 

Şekil 3.14: Negarim sisteminin basit şeması (Örs vd, 2011) 
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Negarimler yağmur sularını yüzey akışa geçirerek, bitkinin yerleştirildiği 

köşe noktasına doğru yönlendirirler. Negarim yüzey akış suyunun, bitkinin ihtiyaç 

duyduğu yerde, havzanın en alt köşesinde toplanmasını sağlar (Örs vd, 2011). 

 

 

 

Şekil 3.15:Negarim sistemi örneği (Oweis vd, 2001) 

 

Çoğu negarim mikro havzaları, yıllık yağışın 100–400 mm eğimin %1-5 

arasında olduğu alanlarda kurulur. Negarim mikro havzasının belirtilen boyutları 

İsrail de 100–250 m
2 

ve Hindistan’da 400 m
2
’ye kadar çıkmaktadır. Yağışın %15-

90’ı hasat edilebilmekte ve ağaçlar için kullanılabilmektedir. Havza alanının ekim 

alanına oranı çoğunlukla 1:1 ya da 10:1, daha geniş veya daha düz havzalarda 25:1 

olabilir. Ortadoğu da Negarim mikro havzaları kayısı, zeytin, badem, nar ve Antep 

fıstığı gibi meyve ağaçları için kullanılmaktadır. Fakat aynı zamanda ağaçlandırma 

ve hayvanların beslendiği çalıların kurulumu için de kullanılır (Prinz, 2001). 

 

 

Şekil 3.16: Negarim ile düzenlenmiş bir arazi (Yalçın, 2011) 
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3.4.1.1.1.5 Yüzey akış şeritleri  

 

Bu yöntem hafif eğimli araziler için uygundur. Yüzey akış şeritleri, kuru 

tarım yörelerinde, özellikle de üretimin düşük ve riskli olduğu yerlerde, tarla 

bitkilerini desteklemek için kullanılır. Tarlalar eşyükselti eğrileri boyunca şeritlere 

bölünür. Membadaki şerit, su toplama alanı gibi kullanılırken, mansaptaki bir şerit de 

bitkileri desteklemektedir. 

 

 

 

Şekil 3.17: Yüzey akış şeritleri (İncebel,2012) 

 

 

3.4.1.1.1.6 Sıra arası sistemleri  

 

Yağmurun miktarının makul düzeyde verimli bitki yetiştirilmesi için uygun 

olmadığı yerlerde uygulanan bir mikro havza su hasadı tekniğidir. Bu teknikte bitki 

ekili alana karık ve sırt şekli verilmektedir. Bitkiler arası sırt şeklindeki alan üzeri ya 

malç örtüyle kaplanmakta veya buradaki toprak sıkıştırılmaktadır. Sırtlar üzerine 

düşen yağmur suyu karılarda ekili bitkilere yönlendirilmektedir (Örs vd, 2001). 

 

Düz araziler üzerinde uygulanan en iyi tekniktir. Üçgen ve çapraz şekilli 

seddeler, arazinin eğimi boyunca kurulur. Meyve ağaçları ve sebze gibi ekonomik 

değeri yüksek ürünler söz konusu olduğunda, daha fazla yüzey akış elde etmek için 

seddeler sıkıştırılır ya da plastik levhalarla kısmen kaplanır ya da su geçirmeyen 

materyallerle işlenir. Seddeler, 2–10 m aralıklarla 40 ile 100 cm yüksekliğinde 

kurulmalıdır (Oweis vd, 2001).  
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Yağış miktarı, şiddeti, yetiştirilen bitki ve toprak özelliklerine göre farklı 

sırt:karık oranları ve malçla kaplama yapılmaktadır. Sırtlardan toplanan suyla 

karıklarda çeşitli yıllık bitkiler yetiştirilmektedir. 30:60 cm, 45:60 cm ve 60:60 cm 

sırt:karık oranlarıyla yaptıkları çalışmada patates yetiştirmişlerdir (İncebel,2012). 

 

 

 

Şekil 3.18: Avustralya’daki bir gölette yüzey akışı toplayan sıra arası sistemi (İncebel,2012) 

 

 

3.4.1.1.1.7 Meskat sistemler 

 

Meskat sistemler, Tunus’ta kullanılan yerel bir terim olup yıllık yağışın 200–

400 mm ve eğimin %2–15 arasında olduğu alanlar için uygundur. “Meskat” olarak 

adlandırılan etrafı seddelerle çevrili bir su toplama havza alanından meydana gelen 

sistem yaklaşık 500 m
2
 boyutlarındadır ve “manka” olarak adlandırılan yaklaşık 250 

m
2
’lik bir ekim alanı bulunmaktadır. Tüm meskat sistemi, 20 cm yüksekliğinde bir 

seddeyle çevrili olup erozyona neden olmadan oluşan yüzey akışın manka 

parsellerine akmasına ve aşırı suyun mankayı terk etmesine izin veren dolu 

savaklarla donatılmıştır. Meskat sistemi yalnızca ağaç yetiştirmek için kullanılan bir 

mikro havza tekniği olup Tunus da 300.000 ha alanda manka parsellerinde zeytin 

ağaçları yetiştirilmektedir (Prinz, 2001).  

 

Khushkaba, Pakistan‟ın Balochistan eyaletinde tarla bitkileri üretiminde 

kullanılan benzer bir yöntemdir. 1000–5000 m
2
’lik büyük parseller iki parçaya 

bölünür. Bunlardan yüksek seviyede olanı su toplama alanı, alçak seviyede olanı ise 
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üretim alanıdır. Bitki yetiştirilen alanlarda su dağılımının düzgün olmaması bu 

sistemin olumsuz tarafıdır. Suyun düzgün şekilde dağılmasını artırmak için bitki 

yetiştirilen alanların genişliği daraltılırsa, sistem daha önce açıklanan yüzey akış 

şeritleri sistemine benzer hale gelir. Khushkaba sistemi, esasen çok kurak (250 

mm'den az yağış alan) koşullarda buğday ve arpa üretimini geliştirmek için kullanılır 

(Oweis vd, 2001). 

 

3.4.1.1.1.8 Eş yükseltili teraslar  

 

Teraslar eğime çapraz olarak yüzey akış sularını kesmek ve erozif olmayan 

bir hızda bu suları stabil bir çıkışa nakletmek, bunun yanında eğim uzunluğunu 

azaltmak amacıyla kurulan toprak setlerdir (Çanga, 1999). 

 

Eş yükselti banket terasları yıllık 200–600 mm’lik yağışa sahip %20–60 

eğimli alanlarda inşa edilmektedir. Doğal eğimli arazi merdiven serilerine 

dönüştürülmektedir. Eş yükselti banket terasları düz bitki ekim alanına sahip olup 

daha dik bitki ekilmeyen teraslar arası alandan bu alana ilave su sağlanmaktadır. 

Havzanın, ekim alanına oranı 1:1–1:10 aralığında bir orandır. Bu teknik, ağaç dikimi 

için dünyada birçok ülkede uygulanmaktadır (Prinz, 2001).  

 

 

 

Şekil 3.19: Eş Yükselti terasları (Yalçın, 2011) 

 

 

Eş yükseltili teraslar, su ve toprak muhafazası ile su hasadı tekniklerini 

birleştirmek için çok dik eğimlerde inşa edilirler. Tarım yapılan teraslar su akımını 



32 

 

yavaşlatmak ve erozyonu kontrol etmek için genellikle düz şekilde inşa edilir ve taş 

duvarlarla desteklenirler. Bu alanlar, ayrıca teraslar arasındaki ağaçlandırılmamış 

daha dik alanlardan da ilave su alırlar. Terasların genellikle fazla suyu emniyetle 

tahliye edecek drenajları vardır. Teraslar, sıklıkla ağaç ve çalı formunda bitki 

yetiştirmek için kullanılır. Dik yamaçlara inşa edildikleri için çoğu genellikle el 

emeğiyle yapılmıştır. Bu sistemin olumsuz tarafı yapım ve bakım masraflarının 

yüksek olmasıdır (Oweis vd, 2001). 

 

3.4.1.2 Makro Su Toplama Alanı Sistemleri  

 

Makro havza su hasadı yönteminde toprak yüzeyinde meydana gelen akış 

toplanır. Bu yöntemde, ekim alanının yüzey akış katsayısını arttırıcı önlemler 

alınabilir. Öte yandan, toplanan su çoğunlukla toprakta biriktirilir ve fazla su 

uzaklaştırılır. Havza alanının eğimi %5–50 arasındadır. Ekim yapılan alan teraslar 

halinde ya da düz bir arazidir (Pamukmengü vd, 2008). 

Taşkın suyu, ağaçlandırma için dünyanın birçok kısmında kullanılmaktadır. 

Taşkın suyu hasadı, büyük bir vadide (geçici bir akarsu yatağı) yüzey akış suyunun 

aktığı kilometrelerce büyüklükte bir alanı, daha karmaşık baraj ve dağıtım 

şebekelerini gerektiren sistemleri kapsamaktadır (Prinz, 2001). 

Taşkın hasadı yönteminde, düzensiz mevsimlik akarsu akışının toplanması 

söz konusudur. Dağıtım sistemi ve su bentlerinin oluşturulması karmaşıktır. 

Yöntemde, fazla su uzaklaştırılır ve su; havuz, rezervuar ya da toprakta depolanır 

(Şekil 3.20). Yöntem, ani taşkınların yol açtığı zararı azaltır, bitkisel üretim için 

gerekli beslenmesini sağlar. Yıllık yağış miktarının 300 mm’den fazla olduğu 

yerlerde uygulanmaktadır, ancak depolama söz konusu ise bu değer 150 mm/yıl veya 

daha fazla olmalıdır (Pamukmengü vd, 2008). 
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Şekil 3.20: Taşkın hasadı örnek şeması (Pamukmengü vd, 2008) 

 

3.4.1.2.1 Vadi tabanı sistemleri  

3.4.1.2.1.1 Küçük çiftlik göletleri 

Bu göletler çoğunlukla küçüktür fakat kapasiteleri bazen 1000 m
3’

ten 500.000 

m
3’

e kadar çıkabilir. Burada en önemli unsur, vadiden geçebilecek en yüksek akış 

için uygun kapasiteli bir dolu savağın var olmasıdır. Batı Asya Çölünde inşa edilmiş 

olan küçük çiftlik göletlerinin çoğu dolu savağın olmamasından ya da yeterli 

kapasiteye sahip olmamasından dolayı su taşkını tarafından yıkılmıştır. Küçük çiftlik 

göletleri bozkır alanlar için çok etkilidir. Göletler bütün tarımsal ürünlere su 

sağlayabilir ve üretimi artırır, istikrarlı hale getirir. Dahası, çevreye de olumlu 

katkılar sağlamaktadır. Su kullanım oranını ve gölet kapasitesini maksimuma 

çıkarmak, sızmaları ve buharlaşmayı minimize etmek için (hayvanlar ve içmek için 

gereken su hariç) toplanan suların mümkün olabildiğince kısa zamanda 

pompalanarak bitki kök bölgesinde depolanması uygundur. Bu, daha fazla verim 

almak için, gölette biriken suyun tamamını yazlık bitkilerin tüm su ihtiyacını 

karşılamak üzere ayırmaktansa, kış yağışlarının olduğu dönemde kışlık bitkilerin 

destek sulaması için kullanılması anlamına gelmektedir (Oweis vd,2001). 
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Şekil 3.21: Suriye’deki küçük çiftlik göleti (İncebel,2012) 

 

 

3.4.1.2.1.2 Vadi tabanı tarımı  

 

Düşük meyilli vadi tabanlarında bu teknik çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Su hızının düşük olması sonucunda taşınan sediment genellikle 

vadi tabanına çökelir ve iyi tarım alanları ortaya çıkar. Bu olay doğal olabileceği 

gibi, vadiyi kesecek şekilde suyun hızını kırıp sedimenti tabana çökeltecek küçük 

setler veya bentler inşa ederek de elde edilebilir. Vadiyi kesen duvarlar genellikle 1 

m’den yüksek değildir. Geçirgen taş duvar olarak inşa edilmesi ve su taşkınına karşı 

tel kafesle güçlendirilmesi tercih edilir. Duvarın üst yüzeyi, arkasında düzgün bir 

arazi elde etmek için tamamen aynı seviyede olmalıdır. Böylece suyun fazlasının 

aynı yükseklik boyunca taşması sağlanacaktır. Vadi tabanı boyunca duvarlar arası 

mesafe, duvarın yüksekliğine ve vadi tabanın eğimine göre belirlenir. Vadi 

tabanındaki toprak verimli ve de su yeterli olduğundan incir, zeytin, hurma ve diğer 

ekonomik değeri yüksek meyve ağaçları için bu teknik çok yaygındır. Duvarlar bu 

marjinal alanlarda yetişebilecek ürün çeşidini arttırır. Bu tür su hasadı yöntemlerinde 

ana problem maliyet ve duvarların onarımıdır. Bu koşullar altında, entegre havza 

geliştirme yaklaşımı ile adil bir su dağılımına karar verilmelidir (İncebel,2012). 
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Şekil 3.22: Mısır’ın kuzeybatısındaki vadi tabanı taş duvarları (İncebel,2012) 

 

 

3.4.1.2.1.3 Teras (jessour) Sistemi 

 

Yamaçların eteğinde veya mevsimlik dere kanalları arasında inşa edilen 

toprak, kaya, ya da kafes şeklinde yapılmış küçük barajlar, teras sistemini oluşturur 

(Prinz, 2001). 

 

 

Şekil 3.23: Yemen’de bulunan teras sistemleri (Bruggeman vd, 2005) 

 

 

Jessour terimi Tunus’un güneyinde, nispeten dik vadilerde eğim boyunca ve 

eğime dik konumda inşa edilen duvarları tanımlayan Arapça bir terimdir. Bu sistem 

ya eğim ayaklarında veya mevsimlik akarsu kanalları içinde inşa edilen, toprak, kaya 

ya da kum sepetlerinden yapılan küçük barajlardan ibarettir (Örs vd, 2011). 
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Şekil 3.24 :Çok eski dönemlere ait Tunus Jessourları (Oweis vd, 2001) 

 

 

Jessour sistemi bir bariyer, teras ve toplama alanından ibaret hidrolik ünitedir. 

Bariyer, sediment ve yüzey akış suyunu tutmaktadır. Aşırı suyun tahliyesini sağlayan 

ana ve lateral dolu savaklarla donatılmışlardır. Teras, bitkiler için ayrılmış alan olup, 

sediment birikimiyle zamanla meydana gelmektedir. Bariyer yakınlarında genellikle 

zeytin, incir, badem ve hurma gibi meyve ağaçları ve baklagil bitkileri (bezelye, 

nohut, mercimek, bakla) yetiştirilir. Geriye kalan alan tahıl kültüründe kullanılır. Su 

toplama alanı ise doğal suyollarını içermektedir. Bitki ekim alanı 0,2-5 ha 

aralığındadır ve havza alanının ekim alanına oranı 100:1 den 10000:1 e kadar 

değişmektedir (Örs vd, 2011). 

 

3.4.1.2.2 Vadi dışı sistemler  

 

Vadi dışı sistemlerde hasat edilen yağmur suyu, vadi tabanı dışında uygulanır. 

Yapılar, vadideki suyu doğal akış alanından çıkarıp, yakındaki tarıma uygun olan 

alanlara akmasını sağlamak için kullanılabilir. Benzer yapılar vadi tabanı dışındaki 

su toplama alanlarından yağmur suyu toplamak için de kullanılabilir. 

 

3.4.1.2.2.1 Su dağıtım sistemleri  

 

"Su taşkını saptırma" olarak da adlandırılan bu teknikte, vadiden akan suyun 

bir kısmını doğal akış alanından çıkması sağlanır, ardından yakındaki alanlara 

yönlendirilir ve yetiştirilen ürünlere uygulanır. Su yalnızca bitkilerin kök 
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bölgelerinde depolanır, diğer bir deyişle yağış miktarına destek olur. Suyun akış 

yönünün değiştirilmesi, genellikle vadi tabanındaki su tablasını yükseltip akışın 

yerçekimiyle vadinin bir ya da iki tarafına dağıtılmasını sağlayan yapılarla 

gerçekleştirilir. Akış, eşyükselti eğrisinin biraz dışında, vadi patikasının uzağında 

yapılmış küçük su arkları sayesinde yönlendirilir. Su dağıtımı nispeten hafif eğimli 

düzgün araziler gerektirir. Tarım arazileri bitki yetişme periyodu için yeterli su 

biriktirmek amacıyla teraslanarak, su arklarıyla bölümlere ayrılabilir. Ancak, toprak 

yeterli suyu depolayabilecek derinlikte olmalıdır. Yapı, su akışını taşıyabilecek kadar 

sağlam ve akışın gerekli kısmını dağıtmaya yetecek bir yükseklikte olmalıdır. 

Dağıtım yapıları için taş ya da beton gibi farklı malzemeler kullanılmaktadır. En 

dayanaklı yapılar, taş dolgu tel kafesten yapılanlardır (Oweis vd, 2001). 

 

 

 

 

Şekil 3.25 : Su dağıtım sistemi basit şeması (İncebel,2012) 

 

 

3.4.1.2.2.2 Havuzlar (su tankları) 

 

Su tankları genellikle vadilerden saptırılarak ya da geniş bir su toplama 

alanından yüzey akış alan eğimli alanlarda yerin kazılmasıyla elde edilen, topraktan 

yapılmış su biriktirme alanlarıdır. Kuzey Afrika'da "Roma Havuzları" olarak da 

bilinirler ve genellikle de taş duvarla inşa edilirler. Bu havuzlar Hindistan'da da çok 

yaygındır ve yaklaşık üç milyon hektar arazi bu yolla sulanmaktadır. Sudan, Ürdün 

ve Suriye'de daha küçük havuzlar çok yaygındır (Oweis vd, 2001). 
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3.5.1.2.2.3 Yamaç akış sistemleri  

 

Yamaç kanal sistemlerinde küçük taşıma kanalları, uzun eğimlerden tepe 

ayağındaki ekili alanlara suyu yönlendirmektedir. Bu teknik, 200–600 mm’ lik yıllık 

yağışlı ve %10’u aşan eğimlerde uygulanabilirdir. Aşırı suyun uzaklaştırılması 

gereksinimi bulunduğu gibi yapıların sağlam olması zorunluluğu da bulunmakta ve 

iyi bir planlama gerektirmektedir (Prinz, 2001). 

 

Yüzey akış suyu, eğimli arazinin hemen tabanındaki düz tarlalara, küçük oluk 

ya da arklar vasıtasıyla yönlendirilir. Tarlalar tesviye edilmiştir ve fazla suyun diğer 

tarlaların akış yoluna drene olması için bir dolu savağı olan setlerle çevrelenmiştir. 

Sırasıyla bütün tarlalar doldurulduğu zaman, suyun tekrar vadiye ulaşmasına izin 

verilir. Bu sistemde, birkaç besleyici kanal planlandığı zaman, dağıtım havzaları 

kullanışlıdır (Prinz, 2001). 

 

3.4.2 Çölü Yeşillendirmek – Ölü Deniz Vadisi Permakültür Projesi (Ürdün) 

Ürdün su kaynağı açısından dünyanın en fakir 10 ülkesinden biridir. Aşırı su 

kullanımına dayalı endüstriyel, mono kültürel tarımın ülkenin her köşesine yayılması 

sonucu ülkenin su kaynaklarının %62.5’u tarımda kullanılmaktadır. Toprağın 

çıplaklaştırılması ve genel döngülerinin kırılması sonucu su tutma özelliğini 

kaybeden arazilere verilen bu suyun çoğu yeraltı su rezervlerinden çekilmekte, suyun 

bulunabildiği derinlik çoktan 100 m’yi aşmış durumdadır (URL 5). 

Genel manzara ne kadar karanlık gözükse de, dünyanın çeşitli köşelerinde 

insanlar doğal döngülere uygun, kirlilik yaratmayan, toprak ve su kaynaklarını 

çoğaltabilen, geleneksel bilgilerle alternatif yolları harmanlayan tarım tekniklerini 

hayata geçirmektedir. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri Ürdün’de yürütülen 

projedir (URL 5). 

Kırsal kalkınma üzerine çalışan iki Japon yardım kuruluşunun mali desteği 

sayesinde 2000 yılında başlayan proje Ürdün’ün Ölü Deniz’e yakın, deniz 

seviyesinin 400 m. altındaki, toprağın çölleşmeye yüz tuttuğu, hayli yoksul bir 

bölgede (Kafrin) yürütülmektedir (URL 5). 
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Bölgede Ağustos ayında ısı 50 ºC’ ye yaklaşmaktadır. Yıllık yağış miktarı 

ortalama 100-150 mm’dir ve sadece kışın 3-4 kere yağmur yağmaktadır. Projenin 

yürütüldüğü yaklaşık 5 ha’ lık arazi genel olarak düz bir yapıya sahiptir. Arazi 

projeye başlamadan önce neredeyse tamamen çorak durumda, toprak çölleşmekte, 

organik madde yok denecek kadar az durumdadır. Yapılan ölçümlerde toprak ve 

yeraltı suyunun hayli tuzlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca etrafında bitki örtüsü 

olmadığı için arazi yakıcı güneşin ve şiddetli rüzgârın sarsıcı etkilerine maruz 

kalmaktadır (URL 5). 

Ürdün’ün bu bölgesinde başladığı 3 yıllık bu proje en zor koşullarda bile,  

toprağı ve suyu artırarak, topluluk dayanışmasını geliştirerek besleyici gıda 

üretilebileceğini ve harap olmuş toprakların canlandırılabileceğinin bir kanıtıdır 

(URL 5). 

Permakültürde, arazi uygulamalarının genellikle ilk adımı arazideki su 

yönetimidir. Su nereden girecek, giren su nerelerde hangi şekillerde depolanacak, 

arazi boyunca hangi döngülere sokulacak, bunlara yönelik düzenlemeler yapılır. 

Sonuçta da suyun araziden temiz bir şekilde çıkması sağlanır. Arazide su tutulmasına 

ve eldeki suyun olabildiğince çok bileşen tarafından kullanılmasına yönelik en 

yaygın uygulamalardan biri yağmur hendekleridir (URL 5). 

Yağmur hendekleri, araziye düşen yağmurun bir çırpıda akıp gitmeden 

tutulmasına ve yavaş yavaş toprağa emdirilmesine yönelik çok başarılı bir su 

yönetimi aracıdır. Burada kritik nokta bu hendeklerin bir uçtan diğer uca tamamen 

terazide olmasıdır. Eşyükseltide kazılan bu hendekler böylece gelen yağmuru boylu 

boyunca eşit şekilde toplar ve yavaş yavaş toprağa emdirir (URL 5). 

Projede öncelikle arazi boyunca, uzunlukları 100 m ila 250 m arası değişen 8 

hendek kazılmıştır. Hendeklerin eşyükseltide olması araziye suyun dengeli bir 

şekilde yayılmasını sağlamaktadır. Her bir hendek bir sonrakine bağlıdır, su fazlası 

oluştuğunda daha alçak hendeğe yönlendirilmektedir. Böylece düşen yağmur 

olabildiğince az kayıpla tutulurken, suyun bitki köklerince daha rahat, uzun vadede 

alınması sağlanmaktadır (URL 5). 
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Bölgeye yılda sadece 3-4 kez yağmur yağmasına karşın bu yağış çok şiddetli 

yaşanmaktadır. Arazinin yanı başından geçen bir karayolundan gelen ve bazen sele 

dönüşen yağmur yüzey akışı fazlasını toplamak üzere, arazinin yola bakan tarafına su 

çanakları açılmıştır. Ayrıca yüzey hacmi düşük ama derin bir su bendi yapılmıştır. 

Böylece yoldan gelen su kontrollü bir şekilde hendeklere yöneltilmiş ve su bendinde 

biriktirilmiştir. Tüm bu yöntemler sayesinde toplamda yılda 1.000.000 m
3 

su toprağa 

verilmektedir. Ayrıca arazinin hemen yanında oluşmuş bir sel yatağında gabion 

tuzaklar (tel kafese yerleştirilen taş yığınları) hazırlanmıştır, burada biriken milli, 

zengin toprak da böylece hendek tabanlarına aktarılmıştır (URL 5). 

Permakültürdeki arazi tasarımlarında, suyun en az kayıpla, en az enerji 

harcanarak, olabildiğince çok döngüye sokulması tasarlandıktan sonra, bitki 

sistemleri bu tasarıma göre yerleştirilir. Burada genel yaklaşım, kendine yeterli 

orman sistemlerini örnek alarak, uzun vadede bakıma (sulama, gübreleme, vb.) 

ihtiyaç duymayacak, karşılıklı birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen, çok katmanlı 

bitki (ve hayvan) birlikleri kurmaktır. Yenebilir veya (ısınma, hayvan yemi gibi) 

başka ihtiyaçları karşılamaya yönelik çeşitli ağaçlar, çalı türler, sebze ve bitkiler, yer 

örtücüler, kökler, tırmanıcı sarmaşıklar, böcek çeken çiçekler, şifalı otlar karşılıklı 

fayda ilişkileri gözetilerek iç içe dikilir, ekilir (URL 5). 

 

 

Şekil 3.26: Yağmur hendekleri (URL 5) 
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Projede, açılan yağmur hendeklerin her iki sırtına da hendek boyunca ağaç 

dikimi ve bitki ekimi yapılmıştır. Hendeklerin üst tarafına baklagil ağaçlar ve azot 

bağlayıcı yer örtücü türler (yonca türleri) dikilmiştir. Alt tarafa ise meyve ağaçları 

dikilmiştir (URL 5). 

Destek türleri olarak baklagiller, akasya türleri, demir ağacı, sesbanya, 

gülibrişim gibi türler tercih edilmiştir. Koşullara alışık, öncü tür konumdaki, 

dayanıklı çöl baklagilleri suya daha az ihtiyaç duymakta, hızlı büyüyebilmektedir 

böylece malç sağlamakta, gölgeleme yapmakta(aşırı sıcaklarda buharlaşma etkisini 

kırarak su muhafazası sağlıyor), hayvan yemi sağlamakta ve azot bağlamaktadır. Bu 

türler toprağın derinlerindeki besin maddelerine, minerallere ulaşabilmektedir. 

Bunların serpildikçe budanması, kesilen dal ve yaprakların hendek etrafına 

bırakılması sayesinde bu besin maddeleri ve mineraller üst toprak katmanına ve diğer 

bitkilerin kullanımına kazandırılmaktadır (URL 5). 

Üretken türler olarak meyve ağaçları dikkati çekmektedir: incir, dut, hurma, 

nar, narenciye, keçiboynuzu, papaya, guava tercih edilen türlerdir. Bunların yanı sıra 

kavak gibi orman türleri, çeşitli çalı türler, çeşit çeşit çiçekler, hayvan yemi olarak 

arpa ve yonca ekilmektedir. Yer yer bu çeşitliliğin arasına, çoğunlukla da hendekler 

arasına sebzeler ekilmektedir (URL 5). 

Gıda Ormanı kurarken başta “destek türler” ağırlık kazanmaktadır; bunlar 

üretken türlerin yetişmesini sağlayacak koşulların hazırlanması, yani azot bağlama, 

toprağa sürekli organik madde kazandırma ve gölgeleme için kullanılmaktadır. 

Projede üretken türler olgunlaşana dek her 1 üretken türe 5 destek türü denk düşecek 

bir oran gözetilmektedir (URL 5). 

Ağaç dikiminde, bölgedeki zorlu koşullar düşünüldüğünde, bitkiye iyi bir 

başlangıç hazırlamak önem kazanmaktadır. Ağacın dikildiği çanakta şunlar 

yapılmaktadır: fide saksısının yaklaşık iki katı büyüklükte bir çukur açılır, içine 

mukavva yerleştirilir (taban ve kenarlar kaplanacak şekilde), daha sonra içine su 

malç ve toprak eklenir (çanağın 2/3’ü dolana dek). Sulu karışım aralanıp ortaya bitki 

dikilmelidir. Bu yapılanlardan sonra kök seviyesinin üstüne toprak ve gübre 
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dökülüyor, bu arada su dökmeye devam edilir. Çanağın üstü ve etrafı en son kalın bir 

malç tabakasıyla kapatılır (URL 5). 

 

 

Şekil 3.27 : Çanak hazırlanması (URL 5) 

 

 

Toprağın oldukça kötü durumda olduğu ve aşırı sıcakların yaşandığı bu yerde 

malçlama yapmak daha da önem kazanmaktadır. Toprağın malç tabakasıyla 

kaplanması, hem suyun hızlı buharlaşmasını önlemekte, hem de uzun vadede 

çürümeyle toprağa organik madde desteği sağlamaktadır. Hendekler, en altta eski 

pamuklu kıyafetler, üstüne eski gazeteler, mukavvalar, üstüne gübre, üstüne malç 

malzemesi (her türlü ağaç döküntüsü, talaş) şeklindeki kaplanmaktadır. Muz yaprağı, 

saman, yabani otlar gibi her türlü organik malzeme hem ağaç altı hem de hendek 

tabanında malç olarak kullanılmaktadır. Sıcaklar düşünülerek malçın kalınlığı en az 

50 cm olarak tutulmaktadır (URL 5). 

Bütün ağaç hattı boyunca, malç örtüsünün altına damlama sulama hattı 

çekilmektedir. Damlama sulama mümkün olan en düşük seviyede uygulanmaktadır. 

Ekim-dikim sırasında ve belli aralıklarla sonrasında gübre desteği verilmektedir. Üç 

yılın sonunda ve sonraki yıllarda bakıldığında, üretken türlerde ortalama %90’lık bir 

tutma başarısı sağlanmıştır, nar ve incir diğerlerine göre çok daha hızlı bir gelişme 

kaydetmiştir (URL 5). 

Tek yıllık sebze bahçesi için yine eşyükseltide bitki yatakları açılmaktadır. 

Suyun dibe inmemesi, korunması için taban sızdırmaz muşambayla kaplanmaktadır. 
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Çok yıllık bahçede amaç suyu toprağa emdirip alt katmanlara göndermektir, burada 

ise tam tersi bir strateji izlenmektedir çünkü tek yıllık sebzelerin kökü yüzeyden 

fazla derine inmemektedir (URL 5). 

Bu yataklar her iki taraftan kol mesafesinde (yani eğilerek sebzeye rahatlıkla 

ulaşılacak genişlikte) yapılmaktadır, böylece ekim alanının üzerine basılma yoluyla 

ezilme ve sıkışması önlenmektedir (URL 5). 

 

 

Şekil 3.28 : Tek yıllık bahçe (URL 5) 

 

Proje 3 yıllık olarak yapılmıştır. 3 ila 4 yılda arazi tamamen yeşil bir dokuya 

kavuşmuştur. Daha sonra ciddi bir bakım yapılmadan sistemin kendi kendine 

işlediği, toprak (humus) oluşumunun sürdüğü ve iki yıl içinde, yapılan ölçümlerde 

toprak tuzluluğunda ciddi düşüş gözlenmiştir (URL 5). 

 

3.4.3 Marmariç Permakültür Projesi 

Bu projenin hedefleri aşağıdaki gibidir; 

• Permakültür tasarım yöntemlerinin proje alanında uygulanmasıyla toprağın 

sürdürülebilir yönetime kavuşturulması, 

• Projede elde edilecek deneyimin paylaşılması ve genel olarak permakültür 

tasarım yöntemleri konusunda bilinçlendirme ve kapasite artırmaya yönelik 

bir dizi eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılması, 
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• Yüzey suyunu azami şekilde kullanmak üzere yağmur hendekleri ve gölet 

inşa edilmesiyle (yeraltı suları üzerinde baskı oluşturan) ilave sulama 

yöntemlerine gerek kalmadan toprağın ihtiyaç duyduğu nemliliğin 

sağlanması, 

• Yağmur hendekleri boyunca ekilecek çeşitli ürünlerle oluşturulacak gıda 

ormanı ve gölet içinde oluşturulacak su kültürüyle agro-biyolojik çeşitliliğin 

artması, 

• Kompost üretimi, yükseltilmiş yataklarda ekim, malçlama gibi tekniklerle, 

mümkün olduğu kadar yerli ve çeşitli tohum ve fidelerin kullanılmasıyla 

örnek bir permakültür bahçesi oluşturulması; çatılardan yağmur suyu hasadı 

yapılarak içme suyu temini gibi diğer permakültür tasarım uygulamalarının 

hayata geçirilmesi, 

• Su kaynaklarının yanlış kullanımına ve iklim değişikliğine bağlı dengesiz 

yağış rejimine karşı önlem almaktır (URL 6). 

 

 

 

Şekil 3.29 : Marmariç Projesi Alanı ( URL 7) 
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Arazide eş yükselti eğrileri takip edilerek yağmur hendekleri kazılmıştır. 

Yağmur hendekleri sayesinde arazi üzerinde akıp giden su yakalanarak toprağın içine 

emilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu yağmur hendekleri bir kere yapıldıktan sonra, 

toprak üzerinden akarken erozyona sebep olan yağmur suyunu tutup toprağın alt 

katmanlarına emilmesini sağlayarak yeraltı sularının yenilenmesinde katkıda 

bulunmakta, toprak erozyonunu azaltmakta ve sağlıklı toprak oluşumuna destek 

vermektedir. Yağmur hendeklerinin kıyısında büyüyen ağaçlar toprak bileşenlerinin 

dengelenmesine yardımcı olur ve erozyonla taşınan organik maddelerden toprak için 

hayati olan besinleri sağlamaktadır. Ağaçlar ve beraberindeki yer örtücü bitkileri 

bitki büyümesini hızlandırabilen, bitkileri asit yağmurlarından, tuzlanması ve 

kirlilikten koruyan, toprak verimliliğine büyük faydaları olan kök mantarlarına ev 

sahipliği yaparlar (URL 7). 

 

 

 

Şekil 3.30: Uygulanan Yağmur Hendeği (URL 8) 

 

 

Yağmur suyunun toplanması amacıyla bir gölet oluşturulmuştur. Yapılan bu 

gölet sayesinde akıp giden yüzey suyu yönlendiriliyor ve suyun depolanması 

sağlanmaktadır. Biriktirilen su, daha sonra kurak sezonda sulama amaçlı 

kullanılabilmektedir ( URL 7). 
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Şekil 3.31 : İnşa edilen Gölet (URL 9) 

 

Projenin bir başka unsuru ise yağmur hendekleri ve gölet kazılırken ortaya 

çıkan ve yağmur hendeklerinin önüne yığılan toprak tümseğinin üzerinde 

oluşturulacak gıda ormanlarını kapsamaktadır. 

 

 Gıda ormanı, doğal orman ekosistemlerini örnek almaktadır. İdeal durumda 

yedi katmandan oluşan bir tasarım tercih edilmeli, böylelikle toprak ve iklim 

koşullarına uygun olarak seçilen üretken türler, diğer türler ve özellikle baklagil türü 

bitkilerle desteklenmelidir. Yer örtücü bitki olarak ilk sene içerisinde toprağa 

karışacak kısa ömürlü bir tür seçilir, bir üst seviyeyi meydana getiren bodur çalılıklar 

ise ömürleri nispeten daha uzun türlerden meydana gelir. Diğer katmanlar için orta 

ve uzun vadede baklagil türü ağaçlar dikilebilir. Yer örtücü türlerden, kalıcı baklagil 

ağaçlara kadar tüm bu yedi katmanlı sistem, aralara dikilecek ürün veren ağaçları 

destekleyici mahiyettedir. İlk ekim ve gelişme döneminde baklagillerin ürün veren 

tür fidanlarına oranı %90’a %10 iken, fidanlar büyüyüp üretken hale geldiklerinde 

tersi durum oluşur, yani ürün veren türlerin oranı %90’a yükselir. Bu sayede toprağın 

çeşitli baklagil türleriyle azotlanması ve erozyona dirençli hale gelmesi yanında, ürün 

veren türlerden uzun yıllar boyunca alınacak, düşüş göstermeyen verim de tarımsal 

bir artı katmaktadır. Gıda ormanları, yağmur hendekleri ile birlikte kullanıldıklarında 

son derece kurak iklimlerde bile olsa çok verimli olmaktadırlar. Doğal ekosistemleri 
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taklit eden bu yedi katmanlı oluşum kendi içinde yeterli bir döngü oluşturduğundan, 

çok az dış müdahale gerektiren bir bütündür ve yaşam süresi ve verimliliği de bu 

paralelde ortalamanın üstünde gerçekleşmektedir ( URL 7). 

 

Marmariç’de 5 dönüme kiraz, 4 dönüme de ceviz ve birkaç dönüme de elma 

fidanı dikilmiştir. Cevizler, elmalar ve kirazlar, damlama sulamayla sulanmaktadır. 

Şekil 3.32’de yapılan sebze bahçeleri ve Şekil 3.33’de gıda ormanı için dikilen 

fideler yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.32 : Sebze Bahçeleri ( URL 7) 
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Şekil 3.33 : Gıda Ormanı (URL 10) 

 

3.4.4 Göl - Su Projesi 

 

Ülkemizde su depolama kapasitesini arttırmayı ve büyük sulama projeleri 

dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesini hedef alan bu 

proje 1000 günde 1000 gölet sloganıyla 2012 yılı başında başlamış ve 2014 yılı 

sonunda tamamlanmıştır. Projenin gerçekleştirilmesi ile; 

 Yılda 450.000 vatandaşımıza iş imkânı sağlanmıştır. 

 Kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdamı sağlayarak tarım ve 

hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

 Yılda 1,7 Milyar TL mertebesinde gelir artışı sağlanmıştır. 

 Taşkın zararları ve toprak erozyonu önlenmiştir. 

 Hayvanlar için içme suyu temin edilmiştir. 

 Yeraltı suyu potansiyelinin emniyetli rezervde tutulması sağlanmıştır. 

 Su ürünleri üretimi ülke çapında yaygınlaştırılmıştır. 

 Yeraltı suyundan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi 

neticesinde enerji tasarrufu sağlanarak üretim maliyeti düşürülmüştür. 

 Göletler yangın söndürme gayesi ile kullanılmıştır. 

 Mesire ve rekreasyon alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamıştır.  
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 Ağaçlandırma faaliyetleri yaygınlaşmıştır. 

 Ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile küresel iklim 

değişikliğinin olumsuz etkileri azaltılmıştır. 

 İnşa edilen göletlerde yaklaşık olarak depolanan su miktarı 611 milyon m
3
’ 

tür ve yaklaşık 1,7 milyon dekar alanın sulanmakta ve taşkından 

korunmaktadır (URL 11). 

 

 

Şekil 3.34 Sandıklı Kestel Göleti ( URL 11) 

 

3.5 Tarımda Arıtılmış Atıksuların Tekrar Kullanılması ve Ülke Örnekleri 

 

Türkiye’de arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak geri kullanım kriterleri 20 

Mart 2010 tarihli ve 27527 sayılı resmi gazete yayımlanan “ Atıksu Arıtma Tesisleri 

Teknik Usuller Tebliği” nde yer almaktadır. Bu değerler Tablo 3.1’de verilmiştir.    
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Tablo 3.1: Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması (AATTUT,2010) 

Geri kazanım türü Arıtma tipi Geri kazanılmış 

suyun kalitesia 

İzleme 

periyodu 

Uygulama 

mesafesib 

Sınıf A 

a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleri b-Kentsel alanların 

sulanması 

a)Yüzeysel ve 

yağmurlama sulama ile 

sulanan ve ham olarak 

direkt olarak 

yenilebilen her tür gıda 

ürünü 

b)Her türlü yeşil alan 

sulaması (Parklar, golf 

sahaları vb.)  

-İkincil arıtmac  

-Filtrasyond  

-

Dezenfeksiyone 

-pH=6-9 

-BOİ5 < 20 mg/L 

-Bulanıklık < 2 NTUf 

-Fekal koliform: 0/100 

mLg,h 

-Bazı durumlarda, 

spesifik virüs, protozoa 

ve helmint analizi 

istenebilir. 

-Bakiye klor > 1 mg/Li 

-pH: Haftalık 

-BOİ5: 

Haftalık 

-Bulanıklık: 

Sürekli 

-Koliform: 

günlük 

-Bakiye klor: 

sürekli 

İçme suyu 

temin edilen 

kuyulara en 

az 50 m 

mesafede 

Açıklamalar: Tarımsal sulamada tavsiye edilen ağır metal analizlerine dikkat edilmelidir. Standarları 

sağlamak üzere filtrasyon öncesinde koagülant ilavesi yapılabilir. Geri kullanılacak arıtılmış atıksu 

renksiz ve kokusuz olmalıdır. Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon 

temas süreleri kullanılabilir. Arıtılmış atıksu dağıtım sisteminde (en son uygulama noktasında) bakiye 

klor değeri 0.5 mg/L’nin üzerinde olmalıdır. Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun 

dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir. Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında 

etkileyebilir. 

Sınıf B 

a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenen gıda ürünleri b-Girişi kısıtlı sulama alanları c- Tarımsal 

sulama: Gıda ürünü olmayan bitkiler 

a)Meyve bahçeleri ve 

üzüm bağları gibi 

ürünlerin salma sulama 

ile sulanması 

b)Çim üretimi ve kültür 

tarımı gibi halkın 

girişinin kısıtlı olduğu 

yerler 

c)Otlak hayvanları için 

mera sulaması 

-İkincil arıtmac  

-

Dezenfeksiyone 

-pH=6-9 

-BOİ5 < 30 mg/L 

-AKM < 30 mg/L 

-Fekal koliform < 200 

ad/100 mLg,j,k 

-Bazı durumlarda, 

spesifik virüs, protozoa 

ve helmint analizi 

istenebilir. 

-Bakiye klor > 1 mg/Li 

-pH: Haftalık 

-BOİ5: 

Haftalık 

-AKM: 

günlük 

-Koliform: 

günlük 

-Bakiye klor: 

sürekli 

-İçme suyu 

temin edilen 

kuyulara en 

az 90 m 

mesafede. 

-

Yağmurlama 

sulama 

yapılıyor ise 

halkın 

bulunduğu 

ortama en az 

30 m 

mesafede 

Açıklamalar: Tarımsal sulama için tavsiye edilen limitlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Püskürtmeli 

sulama yapılıyor ise AKM < 30 mg/L olmalıdır. Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında 

etkileyebilir. Süt hayvanlarının meralara girişi sulama yapıldıktan 15 gün sonra olmalıdır. Bu süre kısa 

olması gerektiği durumlarda, fekal koliform değeri en fazla 14 ad/100 mL olabilir. 

 

 



51 

 

Tablo 3.2: Sulama suyunun kimyasal kalitesinin değerlendirilmesi için geliştirilmiş tablo 

(AATTUT,2010) 

  Kullanımında zarar derecesi 

Parametreler Biriml

er 

Yok 

( I. sınıf 

su) 

Az – orta 

( II. sınıf 

su) 

Tehlikeli 

(III. sınıf su) 

Tuzluluk 

İletkenlik  µS/cm < 700 700-3000 >3000 

Toplam çözünmüş Madde  mg/L < 500 500-2000 >2000 

Geçirgenlik 

        SARTad 0-3 

3-6 

6-12 

12-20 

20-40  

 EC     0.7 

 1.2 

 1.9 

 2.9 

 5.0 

0.7-0.2 

1.2-0.3 

1.9-0.5 

2.9-1.3 

5.0-2.9 

< 0.2 

< 0.3 

< 0.5 

< 1.3 

< 2.9 

Özgül iyon toksisitesi 

Sodyum (Na)     

        Yüzey sulaması 

        Damlatmalı sulama 

mg/L 

mg/L 

< 3 

< 70 

3-9 

> 70 

> 9 

Klorür (Cl)     

        Yüzey sulaması 

        Damlatmalı sulama 

mg/L 

mg/L 

< 140 

< 100 

140 –350 

> 100 

> 350 

 

        Bor (B) mg/L < 0.7 0.7-3.0 > 3.0 

 

 

Atıksuların geri kazanımı ve bu yolla temiz su kaynaklarının korunması 

konusunda bilinen en eski çalışmalar 1900’lu yıllarla başlamaktadır. Örneğin; 

A.B.D.’de 1912-1985 yılları boyunca Golden Gate parkının yeşil alanları arıtılmış 

atıksu ile sulanmıştır. Ayrıca; yeraltına kontrollü deşarjla deniz suyunun girişiminin 

önlenmesi, narenciye bahçelerinin sulanması (Tunus-1962), golf sahalarının 

sulanması (İspanya-A.B.D-Avustralya) gibi önemli uygulama örnekleri mevcuttur 

(Asano, 2001). 
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Dünyada atıksularını arıtarak geri kazanan ülkelerin başlıcaları; Amerika 

Birleşik Devletleri, Güney Afrika, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün, Kuveyt, 

Tunus, Mısır, Cezayir, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Lübnan, Libya, 

Katar, Fas, Umman, Suudi Arabistan, Suriye, Namibya, Yemen, Tacikistan, 

Türkmenistan, Kırgızistan, Avustralya, Meksika, Arjantin, Şili, Brezilya, Belçika, 

Fransa, İtalya, Çin, Hindistan ve Japonya’dır. Suyun geri kazanımında artan eğilim; 

entegre su kaynakları yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma için hayati bir bileşen 

olarak yalnızca kuraklık ve su sıkıntısı çeken bölgelerde değil; su kaynakları bol 

yörelerde de suyu geri kazanmak ve tatlı su kaynaklarına olan yönelimi azaltmaktır. 

Yüksek oranda yağış alan bölgelerde su temini taşıma ya da pompaj maliyetleri 

yüzünden zorlaşabilmekte, bu da atıksuların geri kazanılarak kullanılmasını, önemli 

bir su kaynağı olarak öne çıkarmaktadır ( Kurtkulak,2014). 

Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’ndaki 20 ülkenin önemli bir 

kısmında su sıkıntısı bulunmaktadır. Örneğin Tunus’ta oluşan 240 milyon m
3
/yıl 

atıksuyun; 216 milyon m
3
/yıl’lık kısmı fiziksel ve biyolojik arıtmadan geçirilmekte, 

üçüncül bir arıtmaya tabi tutulmadan tarım arazilerinin sulanmasında 

kullanılmaktadır. Arıtılmış atıksuyu tarlalarında kullanan çiftçilerden bu suyun bedeli 

de tahsil edilmektedir ( Kurtkulak,2014). 

Birleşmiş Milletler Nüfus Dağılım Raporuna göre, Akdeniz Havzasındaki 

ülkelerden İsrail, Kıbrıs, Ürdün, Tunus, İtalya gibi ülkelerde atıksu geri kazanımı 

yapılarak sulamada (tarımsal ve yeşil alan) kullanılmaktadır ( Kurtkulak,2014). 

Dünyada atıksuların bilhassa sulamada kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. 

Örneğin Meksika’da 250.000 hektarlık alan atıksu ile sulanmaktadır. Tunus’ta 

2000’li yıllarda geri kazanılmış atıksu miktarının, tüm yeraltı su kaynaklarının 

%10’una tekabül edeceği öngörülmektedir (Al-Shammiri vd, 2005). Aynı şekilde; 

Çin, Vietnam, Pakistan, Ürdün, Hindistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerde atıksuyun 

geri kazanımı konusunda uygulamalar artarak devam etmektedir. Örneğin Ürdün’de 

arıtılan atıksuyun %100’u sulamada kullanılmaktadır. Güney Kıbrıs’ta bu oran 

%25’tir (Fatta, 2005). 
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3.5.1 Fransa 

Fransa’da içilemez nitelikteki suyun arıtılması ve yeniden kullanımı ile ilgili 

çalışmalar su noksanlığı, halk sağlığı, çevre koruma ve rekreasyonel alanlarda 

kirliliği yok etmek gibi nedenlerle 19. yy’da başlamıştır. Atıksuyun % 25’i arıtılarak 

içme suyu olarak kullanılan sulara katılmıştır. 1999’da tarımsal alanlarda yeniden 

kullanım projeleri yapılmıştır. 10000 m
3
/gün akışla 750 ha mısır tarlası sulanmıştır 

(EPA, 2004). 

3.5.2 İspanya 

Güney Barselona Atıksu Arıtma Tesisinde “Suyun Yeniden Kullanımı” adlı 

çalışmada Güney Barselona’da bulunan atıksu arıtma tesisinden çıkan suyun 

günümüzde Barselona kent bölgesinde yaşanan su kıtlığı problemini çözmek 

amacıyla yeni kaynak olarak kullanımını irdelemiştir. Arıtma tesisi çalışmaya 

başladığında yılda 50 milyon m
3
 arıtılmış suyun Llobregat Nehri’nin aşağı 

bölümlerine ekolojik olarak akışı arttırmak, çiftlik alanlarının sulanması ve nehir 

deltasında sulak alana su sağlama amaçlarıyla yeniden kullanımı hedeflenmiştir 

(Cazurra, 2008). 

Almeria atıksu arıtma tesisi çıkısında hızlı kum filtresini müteakiben 

ozonlama yapılarak tarım arazileri sulanmaktadır. İspanya Almeria AAT 32.000 

m
3
/gün kapasiteli AAT çıkışına hızlı kum filtresi ve ozonlama yapılarak atıksu geri 

kazanımı yapılmaktadır. Elde edilen su, 3000 ha alanda tarımsal sulama amacıyla 

kullanılmaktadır (Fatta, 2005). 

 

3.5.3 Amerika Birleşik Devletleri 

Dünya’da atıksuyun yeniden kullanımının en yoğun görüldüğü ülkelerin 

başında ABD gelmektedir. Florida’da 2001 yılında 461 evsel atıksu arıtma tesisinden 

çıkan arıtılmış atıksu; halka açık yeşil alanlar (% 44) ve tarımsal alanların (% 19) 

sulanmasında, yüzey suyunun arttırılmasında (% 16), endüstriyel uygulamalarda (% 

15), sulak alanlar ile diğer alanlarda (% 6) kullanılmaktadır (SFWMD, 2002). 
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Güney Florida’da bu şekilde 42 000 ev bahçesi, 141 golf alanı, 67 park ve 13 

okul bahçesinin sulanmasında 2.614.250 m
3
/gün arıtılmış atıksuyun yeniden 

kullanılmaktadır (FDEP, 2002). 

Kaliforniya’da 1.278.720 m
3
/gün atıksu arıtılarak tarımsal alanlar (% 48) ve 

kentsel yeşil alanların sulanmasında (% 20), yüzey suyuna eklemede (% 12), habitat 

restorasyonunda (% 6), endüstriyel kullanımda (% 5), rekreasyonel alanlarda (% 4) 

ve deniz suyu bariyeri olarak (% 3) yeniden kullanılmaktadır (EPA, 2004). 

 

3.5.4 Arjantin 

 

Arjantin’de arıtılmış atıksuyun geniş ölçekte kullanımı, 20. yüzyılın 

başlarında ülkenin batısında tarımsal alanların sulanması ile başlamıştır. Ülke, WHO 

standartlarına uymak zorunda olduğu ve 160 000 m
3
/gün olan kentsel atıksularını bu 

standartlara göre kurulan arıtma sistemiyle arıttığı halde, arıtılmamış veya en düşük 

seviyede arıtılmış atıksuyu da sulamada kullanmaktadır. Batı bölgelerinde 3640 ha 

orman, bağ, zeytin, yonca, meyve ağaçları gibi ürünler arıtılmış atıksu ile 

sulanmaktadır (Kotlik, 1998; EPA, 2004). 

 

3.5.5 Hindistan 

 

Hindistan’da ağaç plantasyonlarının sulanmasında atıksuyun kullanımı ile 

ilgili çalışmalar yapılmaktadır (Braatz vd, 2005). Atıksu kullanımında bölgesel 

planlamalar yapılan ülkede, 1983 yılından başlayarak tarım (hububat, sebze-meyve, 

süs bitkileri) alanları atıksu ile sulanmaktadır. Atıksuyun % 25’i sulamada, diğer bir 

kısmı da endüstriyel alanda kullanılmaktadır (EPA, 2004). 

 

 

3.5.6 Japonya 

 

Japonya’da atıksuyun arıtımı ve yeniden kullanımı çalışmaları ülke nüfusu ile 

paralel atıksu miktarının da fazla olması nedeniyle uzun yıllar öncesine 
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dayanmaktadır. Arıtılmış atıksu kentsel alanlar (parklar, golf ve spor alanları, 

şelaleler, göller, fıskiyeler), yol temizleme, araba yıkama ve yangın söndürme, 

tuvalet sifonları ile içme suyu dışındaki diğer işler ile nehir akışını arttırmada 

kullanılmaktadır. Yılda ortalama 130 milyon m
3
 arıtılmış atıksu 1998 yılında 

çevresel (% 54), tarımsal (% 13), kar eritme (% 13), endüstriyel (% 11) ve temizlik 

(% 9) amaçlı kullanılmıştır. Ülkede atıksuyun yeniden kullanımı ile ilgili kurallar 

bulunmaktadır (EPA, 2004; Lazarova, 1999). 

 

 

3.5.7 Kuveyt 

 

Kuveyt’te tesislerde arıtım seviyede yüksek tutulmakta ve arıtılmış atıksu 

sınırlanmamış alanların sulanması ve sulama suyu kaynaklarının arttırılması 

amacıyla kullanılmaktadır Bu ülkede arıtılan atıksuyun % 34’ü tarım ve diğer 

alanların sulanmasında kullanılmaktadır (EPA, 2004; IRC, 2005). 1977’de Halk 

İşleri Bakanlığı kullanım için 2010 yılına kadar bir master planı hazırlamış, atıksu 

kalite standartları oluşturulmuş ve plan 1985’te uygulanmaya başlanmıştır. Planın 

birinci sıradaki önceliği saman üretimi ve sebze tarımı, ikincisi çevre koruma için 

orman oluşturma ve denemeler başarılı olduğu takdirde kereste üretimidir (Braatz vd, 

2005). 

 

3.5.8 Tunus 

 

Tunus’ta atıksuyun arıtımı ve sulamada kullanımı uygulamaları 1965’e 

dayanmaktadır. Tarım Bakanlığı verilerine göre arıtılmış atıksu 1998 yılında 6272 ha 

tarımsal (meyve ağaçları, yem bitkileri, şeker kamışı, tahıllar) alan, 570 ha golf alanı 

ve 155 ha diğer nitelikteki alanlar sulanmasında kullanılmıştır. Ülkede örneğin 

“Charguia Arıtma Tesisi”nde arıtılan atıksu ile 1965’ten bu yana 1200 ha turunçgil 

bahçesi sulanmaktadır. 

 

Ülkede 1989 yılında yaşanan ciddi kuraklıktan sonra arıtılmış atıksuyun 

sulamada kullanımı Tunus’un su kaynakları yönetim stratejisinin bir bölümünü 

oluşturmuş ve arıtılmış suyun yeniden kullanımı hususunda ilk yasal düzenleme 
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yapılmıştır. Hedef olarak 2020’ye kadar yaklaşık olarak 30.000 ha tarımsal alanın 

(toplam sulanan alanın % 7-10’u) arıtılmış atıksu ile sulanması hedeflenmektedir. 

Suyun tarımda kullanımı 1975’te “Su Kanunu” ile düzenleme altına alınmış, tarımda 

yeniden kullanım standartları FAO kriterlerine göre geliştirilmiştir (Bahri vd, 1996; 

Shetty, 2005). 

 

Tunus’ta da Just ve Wadi Hassan pilot projeleriyle sırasıyla; 600 ve 1.000 

m
3
/gün kapasiteli iki evsel biyolojik atıksu arıtma tesisinin çıkış suları meyve 

bahçelerinin sulanmasında kullanılmaktadır (Fatta, 2005). 

3.5.9 Ürdün 

 

Ürdün’de 13 yıl süren kontrolsüz kullanımdan sonra 1982’den itibaren ağaç 

ve yem bitkilerinin sulanmasına izin veren kanunlar yoluyla standartlar geliştirilmiş 

ve bu standartlar 1995’te Birleşmiş Milletler Çevre Programına göre yeniden ele 

alınmış ve düzenlenmiştir. 191.781 m
3
/gün arıtılmış atıksu, özellikle tarımsal 

üretimde (meyve, sebze, yem bitkileri) kullanılmaktadır. Buna göre arıtılmış atıksuya 

planlanan kullanıma göre özelleştirilmiş standartlar getirilmiş, alana özel uygulama 

ve sulama sistemi kullanımı belirlenmiştir. Ülkede arıtılmış atıksuyun temiz suya 

karıştırılması ve içme suyu sağlanan akiferlere verilmesi yasaktır (Al-Lahham vd, 

2003; UNEP, 2005). 

 

Umman’da (Ürdün) 1987’den itibaren arıtılan atıksu ile ağaç plantasyonları 

sulanmıştır. 1995’te toplam atıksuyun (58 milyon m
3
/yıl) 28 milyon m

3
’ü arıtılmış ve 

bunun 26 milyon m
3
’ü ile özellikle yol kenarındaki ağaçlar sulanmıştır. Yaz 

döneminde arıtılmış atıksuyun tümü kullanılırken, kışın % 40’ı kullanılmaktadır 

(EPA, 2004). 

 

3.5.10 İsrail  

 

Atıksuyun tekrar kullanımı İsrail gibi birçok Ortadoğu ülkesinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Sulama suyu olarak arıtılmış suyun yeniden kullanımının en 

yaygın olduğu yer İsrail’dir, İsrail atıksuların %75’ini geri kazanarak tekrar 

kullanmaktadırlar (Su ve Çevre Teknolojileri, 2007). 
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İsrail’de genellikle arıtılmış atıksu yeraltına sızdırılmakta ve akiferden kuyu 

ile çekilen su sulama amaçlı olarak kullanılmaktadır (Liphin vd, 2007). Örneğin Tel 

Aviv’de bulunan ve 1994’den beri kullanılmakta olan atıksu arıtma tesisinden yıllık 

120 milyon m
3
 arıtılmış su elde edilmektedir, bu arıtılmış su ile Negev Bölgesinde 16 

000 ha alan sulanmaktadır, arıtılmış su pamuk, tahıl, meyve ağaçları ve ihraç amaçlı 

kesme çiçek tarlalarında kullanılmaktadır (Yurtseven vd, 2008). Örneğin İsrail’in 

Negev Bölgesinde Eilat Şehri Bölgesel Konseyine bağlı yerleşim yerlerinde 

akiferden ve arıtılmış deniz suyundan sağlanan suyun yanında yılda 6,5 milyon m
3
 

sulama suyu arıtılmış sudan sağlanmaktadır (Cicelsky, 2006). 

Dan Bölgesi atıksu ıslahı projesi ile emsallerine göre en büyük kapasiteli 

atıksu geri kazanım sistemi kurulmuştur. Sistem sayesinde, 8 şehrin (1.5 milyon kişi 

kapasiteli) atıksuyu arıtılmakta ve arıtılmış atıksu yeraltında akiferde uzun süre 

bekletilerek İsrail’in güneyindeki kurak bölgenin sulanmasında kullanılarak yılda 

110 milyon m
3
 su bu şekilde geri kazanılmaktadır. Sistem 1960’lardan beri 

çalıştırılmaktadır (Fatta, 2005). 

 

3.5.11 Güney Kıbrıs 

Yıllık yağış miktarı 500 mm olan ve %80’ini sulamada kullanan Güney 

Kıbrıs’ta hem tarım arazilerini hem de yeşil alanları sulayabilmek için Larnaka 

kentinde kurulu bir evsel atıksu arıtma tesisinin çıkış sularını hızlı kum filtresinden 

geçirip klorla dezenfekte ederek yonca ve mısır yetiştirilen tarım arazilerinin 

sulanmasında kullanmakta, bu sayede yaklaşık 150 ha’lık bir alana düzenli olarak 

sulama suyu sağlanmaktadır. Larnaka AAT 1995’ten beri, geri kazanım sistemi ise 

2000 yılından beri işletilmektedir. Toplamda 150 ha’lık bir alan düzenli olarak geri 

kazanım sistemi sayesinde sulanmaktadır (Fatta, 2005). 

 

3.6 Tarımsal Sulamadan Dönen Suların Sulamada Tekrar Kullanılması 

Tuzlu su koşullarında uygulanacak sulama yönteminin doğru seçilmesi, 

büyük oranda drenaj hacmini azaltmakta ve toprakta yıkama sağlamaktadır. Sulama 
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yönteminin yanlış seçimi; hem tuzluluğu arttırmakta hem de drenaj sorunları 

yaratmaktadır. Sulama yönteminin seçimi, farklı yöntemlerdeki su ve tuz dağılımı ile 

bitkinin yapraklarının ıslanmasına olan duyarlılığı ve verim düşüklüğü gibi 

faktörlerden etkilenmektedir. Tuzlu sulama sularının etkin kullanımı ve tuzluluk 

kontrolünde anahtar faktör; bitkiye gerekli suyun doğru zamanda verilmesidir. 

Tuzluluk kontrolünde; sulama yöntemi, sulama sıklığı ve uygulanacak su miktarı çok 

dikkatli bir biçimde belirlenmelidir (Yurtseven vd,2010). 

 

Drenaj sularının sulama amacıyla kullanılmaları iki gereksinimden dolayı söz 

konusu olabilir: birincisi, havzanın drenaj çıkış ağzının olmaması ve aynı zamanda 

mevcut sulama suyunun yetersiz olması, ikincisi ise, drene edilecek su hacminin 

azaltılmasıdır (Yurtseven vd,2010). 

 

Harran ovasında drenaj sorunları üzerine yapılan bir çalışmada sulama 

kanallarından alınan su örneklerinin tuz içeriğinin 0.5 ile 3.62 dSm
-1

 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Sulamanın en yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında 

drenaj suyu tuzluluk değerlerinin 0.39 ila 0.81 dSm
-1 

arasında değiştiği görülmüştür. 

Drenaj suyunun tuz oranı düşük olan Fırat nehri suyu ile karıştırılması sonucunda ise 

bu değerlerin 0.3-0.6 dSm
-1 

arasında değiştiği görülmüştür. Bu bakımdan sulamanın 

yoğun olduğu yaz aylarında drenaj sularının sulamada kullanılması önemli bir sorun 

oluşturmamaktadır. Fakat kış aylarında yağıştan dolayı tuzların yıkanması sonucunda 

drenaj kanallarındaki suların tuz içerikleri artmaktadır (Bahçeci,2008). 

 

Harran Ovasında mevcut drenaj kanal suları ile sulama yapmak bir sulama 

stratejisi olarak benimsenmiştir. Ovada yapılan bu uygulamanın toprak tuzluluğu 

üzerine olan etkilerini belirlemek için değişik kalitedeki sulama suları ile yapılan 

sulamaların kök bölgesi tuzluluğu üzerine etkileri bir modelle değerlendirilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre mevcut sulamaların toprak tuzlanmasına etkisi Fırat nehri 

suyunun etkisi ile aynı seviyelerdedir (Bahçeci,2008). 

  

Yapılan çalışmadan değişik kaliteli suların sulamada kullanılması halinde 

eğer etkin çalışan bir drenaj sistemi varsa, ova topraklarında kök bölgesi 

tuzluluklarının 10 yıl içinde Şekil 3.35 ‘te görüldüğü gibi olması beklenmektedir. 

Tuzluluğu 1.0 dSm
-1 

ye kadar olan suların sulama suyu olarak kullanılması halinde, 
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toprak tuzluluğu azalma eğiliminde iken tuz içeriğinin daha da artması halinde toprak 

tuzluluğu artma eğilimine girmektedir (Bahçeci,2008). 

 

 

 

Şekil 3.35: Farklı tuz içerikleri sahip sularla yapılan sulamaların kök bölgesi tuz içeriği 

üzerine etkisi (Bahçeci,2008) 

 

Amerika’da yapılan bir çalışmada dönüşümlü sulama stratejisini farklı 

kalitedeki sulama suları ile tuzluluğa kısmen hassas ve kısmen dayanıklı bitki 

çeşitlerinde rotasyon yöntemiyle denemiştir. Çalışmada, tuzluluğa kısmen dayanıklı 

olan bitkilerin, tuzluluğa hassas olduğu bilinen dönemlerinde (çimlenme çıkış-fide) 

ve kısmen hassas bitkileri ise yetişme periyodu boyunca iyi kaliteli su ile sulamıştır. 

Tuzluluğa dayanıklı bitkiler çimlenme-çıkış ya da fide dönemini (tuzluluğa hassas 

dönemleri) tamamladıktan sonra tuzlu su ile sulamaya devam edilmiştir. Dayanıklı 

bitkiler yetiştirildikten sonra arazi iyi kaliteli su ile bir kez sulanmış, böylece 

toprağın üst katmanında biriken tuzlar uzaklaştırılarak, hassas bitkilerin dikimi için 

hazırlanmıştır. Yürütülen bu çalışmada, dönüşüm stratejisi başarı ile uygulanmıştır; 

pamuk bitkisi, 0.5 dSm
-1

 düzeyindeki iyi kaliteli su ile çimlenme çıkışa kadar 

sulanmış, yetişme periyodu boyunca 7.9 dSm
-1

 ile sulamalara devam edilmiştir. Bir 

sonraki yetiştirme periyodunda, buğday bitkisi 0.5 dSm
-1

 tuzluluk düzeyindeki 

sulama suyu ile sulanmış, takip eden iki yılda ise şeker pancarı, dönüşüm stratejisi 

uygulanarak sulanmıştır. Yapılan başka bir çalışmada buğday, şeker pancarı ve 

kantolop bitkilerini rotasyonda yetiştirmişlerdir. Tuzluluğa kısmen hassas olan 
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kantolopu yetişme periyodu boyunca, buğday ve şeker pancarını ise tuzluluğa hassas 

dönemlerinde, Kolarado nehri suyu ile (1.5 dSm
-1

) sulamışlardır. Buğday ve şeker 

pancarı tuzluluğa hassas devrelerini tamamladıktan sonra, Alamo nehri drenaj suyu 

ile (4.6 dSm
-1

) tüm diğer sulamaları tamamlamışlardır. Sonuçta araştırmacılar, şeker 

pancarı ve buğdayda verim kaybı olmadığı görülmüştür (Yurtseven vd,2010). 

 

 

Tablo 3.3 Topraktaki elektriksel iletkenlik, bitki gelişimi ve örnek bitkiler ( Dölarslan 

vd,2012) 

İletkenlik 

dSm
-1

 

 

Tuz Oranı 

 

Bitki verimi 

 
Örnek Bitki 

0-2 Düşük 
Tüm bitkiler çok az zarar 

görürler 

Kayın, fındık, akçaağaç, 

küçük yapraklı ıhlamur, 

kavak, Sardunya, 

Zambak, gardenya, 

fasulye, çilek, Marul 

2-4 Orta 
Hassas bitkiler ve 

tohumlar zarar görebilir. 

Ihlamur, meşe, çınar, 

ceviz, manolya, karanfil, 

havuç, bezelye, turp, 

kabak, patates, tütün, 

incir, nar, yer fıstığı, elma, 

kayısı 

4-8 Yüksek 

Tuza dayanıklı olmayan 

çoğu bitkiler zarar görür, 

tuza hassas ve dayanıklı 

bitkiler ise az zarar 

görürler. 

Dişbudak, karaçam, söğüt, 

pırasa, kırmızı lahana, 

karnabahar, domates, 

kereviz, ıspanak, yonca, 

soğan, çavdar, arpa, şeker 

pancarı, hurma 

> 8 Aşırı 

Tuza dayanıklı bitkiler 

gelişirler, diğer çoğu 

bitkiler ise ciddi zarar 

görürler. 

 

 

 

 

Tarımdan dönen suların tekrar sulamada kullanılması düşünüldüğü takdirde 

uygulamaya geçilmeden önce arazi düzeyinde toprak tuzluluğunun kontrolünün 

yapılması gerektirmektedir. Tarım yapılacak bölgede toprak yapısı ve drenaj suyu 

tuzluluğu dikkate alınarak en uygun bitki türleri seçilmelidir. Drenaj suyu ve toprak 

tuzlu ise tuzluluk toleransı yüksek türler seçilmelidir. 
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BÖLÜM 4- KENTLERDE SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI 

4.1 Kentsel Su Verimliliği 

Kentlerde nüfus artışına bağlı olarak su talebi de artmakta ve bu durum temiz 

içme suyu kaynakları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu baskı, sadece temiz içme 

suyu kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşayan kentler için değil, su kaynakları açısından 

zengin olduğu düşünülen kentler için de bir tehdit öğesidir. Çünkü su kaynakları 

bakımından zengin olduğu düşünülen kentlerin bu düşüncenin aksine temiz su 

kaynaklarının çoğunu tükettiği ya da kirlettiği, ancak bu durumun henüz yaygın 

ölçüde farkına varılıp kabullenilmediği görülmektedir. Birçok kentin su kaynakları 

bakımından zengin olduğu inanışı, kaynağını geçmiş deneyimlerden ve tarihten 

almakla beraber eldeki mevcut verilerle çelişmektedir (Durmuş, 2013). 

 

Kentin hem evsel atıksu hem de endüstriyel atıksu arıtma konusundaki 

performansı ve geçmişi, su kaynaklarının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu 

konudaki performansın artırılması ise yasal mevzuata uyumun yanı sıra tesislerin 

iyileştirilmesine, arıtma teknolojilerinin ve süreçlerinin optimizasyonuna yatırım 

yapmakla mümkündür. Suyun sürdürülebilir biçimde temin edilmesi için su 

kalitesinin kaynağından musluğa kadar korunması gerekmektedir. Ayrıca kente su 

temininin devamlılığı, su depolarının kapasitesiyle de doğrudan ilgilidir. Su 

depolarının kapasitesinin düşük olması, su temininin devamlılığını kaynağın 

düzenliliğine bağımlı kılmaktadır (Durmuş, 2013). 

 

Kentlerde yaşayan kişiler tarafından talep edilen suyun kendilerine 

ulaştırılması sırasında Büyükşehir belediyelerinin ve yerel yönetimlerin yapmaları 

gereken sorumluluklar bulunmaktadır. Fakat bu sorumlulukları yerine getirirken 

mevcut su kaynaklarının verimli kullanılarak gelecek nesillere aktarılması konusunda 

da sorumlulukları bulunmaktadır. 

 

Suyun daha verimli kullanımını sağlayan programlar, sadece kentlerin 

gelecekteki su ihtiyacını güvence altına almakla kalmayıp aynı zamanda kentlerin 

gelişme ve ekonomik büyüme ile ilgili sorunlarına maliyet etkin ve çevre dostu 

çözümler sunmaktadır (Durmuş, 2013). 
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Kentsel su verimliliği faydalanıcıları ve bu faydalanıcılarının elde edecekleri 

faydalar Tablo 4.1 ‘deki gibidir. 

 

Tablo 4.1: Kentsel Su Verimliliğinin Faydalanıcı Tarafları ve Faydaları (Durmuş, 2013). 

FAYDALANICILAR FAYDALAR 

 

ABONELER 

• Su tüketimindeki düşüşe bağlı olarak daha düşük su faturaları 

• Suya ilişkin farkındalık geliştirme ve bilinçlenme 

• Yasal uyum 

 

TOPLUM 

• Kamu yararı 

• Sürdürülebilirlik kültürünün gelişmesi 

• Nüfus artışı ve ekonomik büyümeyi karşılayabilme 

 

BELEDİYE 

• Mevcut altyapının en etkin şekilde kullanımı, daha uzun kullanım ömrü 

• Uzun dönemde arıtma ve dağıtıma ilişkin işletme ve bakım maliyetlerinde düşüş 

• Talep tahminine ilişkin belirsizliklerin azalması (uzun dönemli planlar için) 

 

ÇEVRE 

• Su kalitesi ve sucul yaşam üzerindeki baskıların azalması 

• Arıtmada kullanılan kimyasal miktarında düşüş 

• Dağıtımda kullanılan enerji miktarında ve enerjiye bağlı sera gazı emisyonlarında 

düşüş 

 

ÖZEL SEKTÖR 

• Su tüketimindeki düşüşe bağlı olarak daha düşük su faturaları, 

• Rekabet avantajı 

 

 

4.2. Kentsel Su Kullanıcıları ve Tipik Su Kullanımları 

 

Kentlerde bulunan su kullanıcıları çeşitleri ve sayıları bölgelere göre 

değişmekte olmasına rağmen genel olarak kullandıkları su miktarları benzerlik 

göstermektedir. Kentlerdeki su kullanıcılarını genel olarak; konutlar, okullar, 

hastaneler, turistik tesisler, ofisler, restoranlar, endüstri tesisleri şeklinde 

sıralayabiliriz.   

 

Konutlardaki su kullanımının çoğunu tuvaletler, duş/banyolar, çamaşır 

makineleri ve lavabolar oluşturmaktadır. Konutlarda tipik su kullanımı Şekil 4.1’de 

özetlenmiştir: 



63 

 

 

Şekil 4.1 : Konutlarda Tipik Su Kullanımı (URL 12 ) 

 

 

 

Okullarda farklı yaş gruplarından ve farklı çevrelerden su kullanım 

alışkanlıklarının değişiklik gösterdiği kişiler bulunmaktadır. Okullardaki su 

kullanımı dağılımının en yüksek payını %45’le temizlik/tuvaletler oluşturmaktadır. 

Okullardaki tipik su kullanımı Şekil 4.2’de görüldüğü gibidir; 

 

 

 

 

Şekil 4.2: Okullarda Tipik Su Kullanımı (URL 13) 

 

Tuvalet  
27% 

Duş/Banyo 
17% 

Lavabolar 
16% 

Çamaşır 
Makinesi 

22% 

Sızıntılar 
13% 

Diğer 
5% 

Temizlik / 
Tuvalet 

45% 

Mutfak / 
Bulaşık Yıkama 

7% 

Soğutma / 
Isıtma 
11% 

Peyzaj  
28% 

Diğer 
9% 
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Hastanelerde temizlik/tuvalet ihtiyaçları ve ısıtma/soğutma ihtiyaçları için su 

daha çok kullanılmaktadır. Hastanelerdeki tipik su kullanımı Şekil 4.3’de 

özetlenmiştir: 

 

 

Şekil 4.3: Hastanelerde Tipik Su Kullanımı (URL 13) 

 

 

Turistik tesislerdeki tipik su kullanımı Şekil 4.4’de görüldüğü gibidir, turistik 

tesislerdeki su tüketiminin de en büyük bölümünü %30’luk oranla banyo ve 

tuvaletler oluşturmaktadır. Geri kalan bölümünü ise sırasıyla peyzaj, çamaşırhaneler, 

mutfak/bulaşık yıkıma, ısıtma soğutma üniteleri, diğer kullanımlar ve havuz 

gelmektedir. 

 

 

Şekil 4.4 : Turistik Tesislerde Tipik Su Kullanımı (URL 13) 

 

Temizlik / 
Tuvalet 

36% 

Soğutma / 
Isıtma 
21% 

Medikal 
Ekipmanlar/ 

İşlemler 
13% 

Çamaşırhane 
9% 

Mutfak / 
Bulaşık Yıkama 

7% 

Peyzaj  
7% 

Diğer 
7% 

Duş / Tuvalet 
30% 

Çamaşırhane 
16% 

Peyzaj 
16% 

Mutfak / 
Bulaşık Yıkama 

14% 

Soğutma / 
Isıtma 
12% 

Diğer 
11% 

Havuzlar 
1% 
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Ofislerdeki tipik su kullanımı Şekil 4.5’ de görülmektedir. Ofislerde toplam 

su kullanımın en büyük bölümünü %37’lik oranla temizlik/tuvaletler 

oluşturmaktadır. Diğer önemli su kullanım alanları ise sırasıyla % 28’lik bir oranla 

ısıtma ve soğutma, % 22’lik bir oranla peyzaj ve % 13’lük bir oranla mutfaklardır. 

 

Şekil 4.5: Ofislerde Su Kullanımı (URL 13) 

 

 

Restoranlarda, hem yiyecek ve içecek hazırlama süreçlerinde ürün bileşeni 

olarak hem de temizlik ve pişirme işlemlerinde kullanıldığından su kullanımının en 

büyük bileşenini mutfaklar oluşturmaktadır. Restoranlardaki tipik su kullanımı Şekil 

4.6’da gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.6 : Restoranlarda Tipik Su Kullanımı (URL 13) 

Temizlik / 
Tuvalet 

37% 

Mutfak / 
Bulaşık Yıkama 

13% 

Soğutma / 
Isıtma 
28% 

Peyzaj 
22% 

Mutfak / 
Bulaşık 
Yıkama 

52% 

Temizlik / 
Tuvalet 

31% 

Diğer 
12% 

Peyzaj 
4% 

Soğutma / 
Isıtma 

1% 
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Kentlerdeki su kullanıcıları ve suyu kullanım alanları incelendiği zaman 

suyun çoğunun mutfaklarda, banyo ve duşlarda, tuvaletlerde, peyzaj çalışmalarında 

kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple kentlerdeki su verimliliği uygulamalarının bu 

alanlara yönelmesi ve su verimli ürünlerin bu alanlarda kullanılması gerekmektedir. 

 

Su verimli ürünlerin kullanılmasının yanında kentlerde belediyeler tarafından 

kullanıcılarına yönelik suyu daha verimli kullanılmasının kısa cümlelerle anlatıldığı 

bilgileri içeren broşürler dağıtılması fayda sağlayacaktır. 

 

Bu broşürlerde yer alan bilgileri örneklendirmek gerekirse Amerikan Çevre 

Koruma Ajansı’nın (EPA) WaterSense Programı kapsamında kentsel kullanıcılara 

yönelik hazırladığı broşürlerde yer alan bilgiler şu şekildedir: 

 

• Su verimli musluklar ve duş başlıklarını tercih ediniz, 

• Tüm sızıntıları tamir ettiriniz, 

• Tüm su kullanılan aktivitelerinizde gerekmedikçe musluğu kapatınız, 

• Küveti doldurmak yerine 5 dakikadan kısa süren duşlar alınız, ya da 

küvetin yarısını doldurunuz, 

• Düşük hazneli (6 L) sifonlar kullanınız ya da sifon haznesine su dolu bir 

şişe yerleştiriniz, 

• Musluğu akan su soğuyana dek açık tutmak yerine suyunuzu 

buzdolabında soğutunuz, 

• Meyve ve sebzeleri bir kap içerisinde yıkayınız ve sebze fırçası 

kullanınız, 

• Donmuş yiyeceklerinizi çözdürmek için su kullanmayınız, 

• Kirli bulaşıkları bulaşık makinesine doldururken yıkamak yerine 

çalkalayınız, 

• Bulaşık ve çamaşır makinesi satın alırken su tüketimlerine dikkat ederek 

su verimli ürünleri tercih ediniz, 

• Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasitede çalıştırınız veya yarım 

yük ayarını tercih ediniz, 

• Bahçe sulamasında mümkünse arıtılmış atıksu ya da yağmur suyu 

kullanınız, 
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• Bahçe sulamasını günün en soğuk saatlerinde (buharlaşma en düşük 

seviyede olacağından) yapınız (genellikle sabahın erken saatleri), rüzgârlı 

günlerde sulama yapmayınız, 

• Sulama miktar ve sıklığını bitkilerinizin, arazinizin ve iklimin 

özelliklerini göz önünde bulundurarak ayarlayınız, 

• Fıskiyelerinizin üzerine nem sensörleri yerleştiriniz, 

• Arabanızı hortumla yıkamak yerine, kovaya doldurulmuş su ile yıkayınız 

ya da suyu geri kazanan oto-yıkama servislerini tercih ediniz, 

• Sürekli bir su akışı gerektiren oyuncakları ve süs eşyalarını satın 

almayınız, 

• Yüzme havuzlarında su tasarruflu filtreler kullanınız, havuzları tam olarak 

doldurmayınız ve kullanmadığınız zamanlar suyun buharlaşmasını 

önlemek için havuz örtüsü kullanınız (EPA, 2000). 

 

4.3 Kentsel Su Verimliliği Planı 

 

Birçok ülkede, kentlerin su yönetimine ilişkin; su kalitesi, dağıtım, kaynak 

yönetimi, müşteri hizmetleri ve bilinçlendirmeyi de içeren bir su yönetimi stratejisi 

oluşturulmakta ve bu strateji çerçevesinde bir Kentsel Su Verimliliği Planı 

hazırlanmaktadır (Durmuş, 2013). 

 

Kentsel Su Verimliliği Planı, su kaynaklarını koruma çalışmaları için bir 

çerçeve görevi görerek kapsam, amaçlar, potansiyel sonuçlar, talebin azaltılması için 

belirlenen spesifik hedefler ve programların uygulanabilmesi için tavsiyeleri içerir. 

Planda ayrıca, kentin su ihtiyacının karşılanmasına devam edilirken, aynı zamanda su 

kullanımının, su kayıplarının ve oluşan atıksu miktarının nasıl ve ne şekilde 

azaltılacağı belirtilir (Durmuş, 2013). 

 

Plan, Belediyelerin su ile ilgili karar verme süreçlerinde rehber belge 

niteliğini taşır ve planın kentteki su koruma çalışmaları için hem kapsamlı bir 

envanter hem de eylem planı görevi görmesi beklenir (Durmuş, 2013). 
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Örnek bir Kentsel Su Verimliliği Planı’nın bileşenleri şu başlıklardan 

oluşturulabilir; 

• Su verimliliği amaçları, stratejileri ve hedefleri, 

• Kentin içme suyunun hangi kaynaklardan karşılandığı, 

• Mevcut su sistemi, 

• Mevcut şebeke altyapısı, 

• Kentin içme suyu kaynakları hakkında bilgiler, 

• Kentin su kullanım miktarı ve hedef konulan yıldaki su kullanım 

potansiyeli tahmini, 

• Atıksu arıtma tesisi bilgileri, 

• Tüm sektörlerdeki tüketim verilerini içeren kentin su kullanım profili, 

• Yapılacak çalışmalar, 

• Alınacak tedbirler, 

• Kısa, Orta ve Uzun vade’ de yapılacakların yer aldığı uygulama takvimi, 

• Halkın bilinçlendirmesi için örnek bilgilerin yer aldığı kılavuzlar. 

 

4.4 Kentlerde Yağmur Sularının Kullanımı ve Yönetimi 

4.4.1 Yağmur Sularının Kentlerde Kullanımı 

Nüfus yoğunluğundaki hızlı artış yaşam, dolaşım ve endüstri için geniş alan 

ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Kentleşme ile yeryüzü sistematik olarak 

geçirimsiz hale gelmektedir. Geçirimsiz yüzeylerin artması, seli önleyen doğal 

alanların yok olması başta olmak üzere su kalitesinin bozulmasına kadar birçok 

sorunla karşılaşmamıza sebep olmaktadır (Demir, 2012). 

 

Geçirimsiz yüzey kaplamalarının ve kentleşmenin suyun doğal döngüsüne 

etkisi Şekil 4.7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.7 : Kentleşmenin yağmur suyu döngüsüne etkisi (Demir, 2012). 

 

Yağmur suyunun yüzeysel akışa geçen miktarı kırsal alanlarda % 10 

civarında iken, şehir merkezlerinde %55’e ulaşmaktadır. Bu suların nehirlere 

doğrudan verilmesi sel ve taşkın olaylarının artmasına sebep olmaktadır. Suyun 

doğal çevriminin bozulması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yüzeysel 

akışa geçen yağmur suyu ciddi bir kirlenmeye maruz kalmakta bu kirliliğin alıcı 

ortama taşınmasına sebep olarak içme suyu kaynaklarının kirlenmesine neden 

olmaktadır. Yeraltı su tabakasına ulaşan su miktarındaki ciddi düşüş içme suyu 

teminini zorlaştırmaktadır. Geçirimsiz yüzeylerin artmasıyla yüzeysel akışa geçen 

yağmur sularını toplama amacıyla boru çapları arttırılmakta, bu durum ciddi inşaat 

ve bakım maliyetlerini beraberinde getirmektedir (Demir, 2012). 

 

Yağmur suyunun yüzeysel akışa geçen miktarının artması, yağmur suyu geçiş 

süresinin kısalması, kentsel alanlarda sel ve taşkın risklerinin artması, yeraltı su 

tabakasına ulaşan su miktarının azalması, yüzey sularının kalitesinin bozulması, 

yatırım ve işletim maliyetlerinin artması, yağmur suyu drenajı için bütüncül 

stratejiler oluşturmayı bir zorunluluk haline getirmiştir (Demir, 2012). 

 

Günümüzde yağmur suyu yönetimi bütüncül bir bakış açısı ile 

değerlendirilmektedir. Bütüncül yaklaşım ele alınan yağmur suyu drenajında aşağıda 

sıralanan prensiplere dikkat edilir: 
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• Yağmur suyunun kaynağında yönetilmesi, 

• Yüzey ve yeraltı infiltrasyon potansiyelinden mümkün olduğunca 

faydalanılması, 

• Suyun menbadan mansaba geçişinin yavaşlatılması, 

• Yağmur suyunun yönetimi sadece proje alanı değil toplama havzası ölçeğinde 

değerlendirilmesi, 

• Yağmur suyu alternatif kullanma suyu kaynağı olarak değerlendirilmelidir 

(Demir, 2012). 

 

Belirtilen prensipler ışığında yağmur suyu yönetim sistemlerine “boru 

döşeme” dışında alternatif sürdürülebilir drenaj yöntemleri eklenmelidir. Pik 

yağışların olumsuz etkilerini engellemek için bekletme/geciktirme hazneleri 

kullanılmalıdır. İnfiltrasyon hazneleri geçirimli yüzey kaplamaları ve yağmur suyu 

sarnıçları drenaj projelerine dâhil edilmelidir (Demir, 2012). 

 

4.4.1.1 Yağmur Suyu Yönetim Sistemleri 

4.4.1.1.1 Geleneksel Sistemler 

Geleneksel yağmur suyu drenaj sistemlerinin amacı, yağmur suyunu hızlı bir 

şekilde ortamdan uzaklaştırmaktır. Bu sistemler mazgallar ve borulardan oluşur. 

Geleneksel sistemler, suyun alıcı ortama iletilmesinde kullanılır ve herhangi bir 

arıtma amaçlanmaz. Bu alıcı ortam arıtma tesisleri ve/veya doğrudan deniz, göl, 

akarsu olabilir (Demir, 2012). 

 

4.4.1.1.2 Sürdürülebilir Sistemler 

 

Sürdürülebilir sistemler pik yağışların olumsuz etkilerini engellemek, yeraltı 

ve yüzeysel su kaynaklarını korumak, taşkın ve sel risklerini azaltmak ve alternatif su 

kaynakları oluşturma amacıyla kullanılırlar. Aşağıda sürdürülebilir yağmur suyu 

drenaj sistemlerinde kullanılan çeşitli uygulamalar açıklanmıştır (Demir, 2012). 
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4.4.1.1.2.1 Yeşil Çatılar 

 

Yeşillendirilmiş çatılar, yağış suyu miktarının ve kalitesinin yönetimi için 

mümkün olduğunca kaynağa yakın uygulamalardır. Yeşil çatı uygulamaları, yağışın 

akışa geçen miktarını ve akış hızını azaltır. Uygulama sırasında, çatı sisteminin 

üzerine su geçirmez membran tabakası oluşturulur.  Membran tabakasının üzerine, 

bitki gelişimine olanak sağlayan ve fazla suyun uzaklaştırılabilindiği ikinci bir tabaka 

hazırlanır. Sistemin en üstünde bitki örtüsü bulunur. Bitki örtüsü yağmur suyunu 

yakalarken, gelişim tabakası suyu depolayabilmektedir. Yeşil çatıların hidrolik 

performansı çok fazla miktarda suyun emilimi için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, 

yağmur suyunun fazlası diğer drenaj sistemlerine aktarılmalıdır ( Levi, 2007). Yeşil 

çatı uygulamasına örnek Şekil 4.8’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.8 Manhattan’da bir yeşil çatı örneği (URL 14) 

 

4.4.1.1.2.2 Su geçiren yüzey kaplamaları 

 

Alt tabakalara süzülmeye olanak veren bu kaplamalar, sürdürülebilir drenaj 

sistemlerinden biridir. Bu tür kaplamalar, yüzey suyu akış miktarının ve debisinin 
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azaltılmasını, kentsel kirleticilerin uzaklaştırılmasını, yağış sularının geçici olarak 

depolanmasını ve yeraltı suyunun takviyesini sağlamaktadır. Kentsel alanlarda 

geçirimsiz yüzeylerin miktarını azaltmak amacıyla kullanılır ( Levi, 2007). 

 

Su geçiren kaplamalar, gözenekli ve geçirgen kaplamalar olarak ikiye ayrılır. 

Gözenekli kaplamalar çim veya çakıl yüzeyli gözenekli beton veya asfalttan 

oluşurken, geçirgen kaplamalar beton bloklardan oluşmaktadır. Gözenekli ve 

geçirgen kaplamaların kullanılmasıyla yüzey akışında %42’ye varan bir azalma 

gözlenmiştir ( Scholz, 2006). Geçirimli yüzey kaplamalarının yaygın kullanılması ve 

diğer sürdürülebilir drenaj sistemleri ile birlikte tasarlanması durumunda yağmur 

suyunun yağışın düştüğü yerde çözüme ulaştırılması sağlanmış olur. Geçirimli yol 

kaplamalarına örnekler Şekil 4.9’da verilmiştir (Demir, 2012). 

 

 

 

Şekil 4.9: Gözenekli beton bloklar ve örnek bir sokak (Demir, 2012) 

 

4.4.1.1.2.3 İnfiltrasyon hazneleri 

 

İnfiltrasyon, yağmur suyu veya sulama sularının toprak profili boyunca yer 

çekiminin etkisi ile yüzeyden aşağı doğru inmesidir  (Demir, 2012). 

 

Yağmur suyu infiltrasyonu, sel ve taşkın riskini azaltmak, kirlilik kontrolü 

sağlamak, yeraltı su tabakasının yenilenmesine katkı sağlayarak alternatif su kaynağı 

oluşturmak amacıyla suyun depolanarak kontrol altına alınması, sonra zemini 

çevreleyen toprağa sızdırılarak doğal çevreye iletilmesi sağlayan bir yağmur suyu 
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drenaj yöntemidir. Yağmur suyunun infiltrasyon uygulamaları uzun yıllardır sel ve 

taşkınlardan korunma ve su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

Yağmur suyunun infiltrasyonu uygulamalarının sağladığı temel faydaları aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir: 

 

• Yağmur suyu drenaj kanallarına giden yağmur suyu miktarını azaltır. Bu 

durum büyük çaplarda boru kullanma gerekliliğini ortadan kaldırır. 

• Geçirimsiz yüzeylerin sebep olduğu olumsuz etkileri azaltarak, suyun doğal 

döngüsünde tamamlanmasına katkıda bulunur. 

• Yağmur suyunun infiltrasyonu uzun vadede yeraltı su rezervlerinin 

korunmasını ve artmasını sağlar. 

• Kanalizasyon hatlarına gelen hidrolik yükün azalmasını sağlar. Bu durum 

yağmur suyu drenaj hatlarının maliyetlerini düşürür. 

• Atıksu arıtma tesisine giden yağmur suyu miktarını, dolayısıyla arıtma 

maliyetlerini azaltır (Demir, 2012). 

 

4.4.1.1.2.4 Sarnıçlar 

 

Sarnıçlar, insanlar tarafından kendi su ihtiyaçlarını karşılamak için eskiden 

beri uygulanan suyu depolamaya yarayan yağmur suyu hasadı yöntemidir. M.Ö. 

2000 yılından beri Roma evleri ve Roma şehrinde çoğu yapı içme ve kullanma 

amaçlı temel su kaynağı olarak yağmur suyundan yararlanmak için tasarlanmıştır.  

 

Su sıkıntısının çokça görüldüğü ve artan nüfus ihtiyaçlarını karşılamak için 

çeşitli suyolları ile beslenen İstanbul şehrinde geleneksel sarnıçlara ait pek çok örnek 

bulunmaktadır. Sarnıçların en bilinen örnekleri 336 sütunlu İmparator Sarnıcı 

(Yerebatan Sarayı), 224 sütunlu Pileksenus Sarnıcı (Bin bir direk) ve Acı musluk 

Sarnıcı‟dır. Bunun yanı sıra eski dönemlerde sınırlı su kaynaklarının nüfusa yetersiz 

gelmesi nedeniyle özellikle tarihi yarımadada konutların ya da sarayların bodrum 

katları sarnıç olarak kullanılmışlardır (Şahin vd, 2011). 
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Şekil 4.10: Yerebatan sarnıcı/İstanbul (İncebel , 2012) 

 

 

  Mardin Nusaybin’de bulunan Dara Antik Kenti su sarnıcı tarihi tam olarak 

bilenmemekte birlikte M.Ö 530-570 yılları arasında inşa edildiği tahmin 

edilmektedir. Dara Antik Kenti incelendiği zaman dünyanın ilk barajı olarak kabul 

edilen kalıntılara rastlanmaktadır. Burada yer alan sarnıçlar ve su kanalları 

günümüze kadar bozulmadan kalmıştır. Dara kentinin su sağlayıcısı sayesinde 

dağdan gelen sular “U borusu” şeklindeki kanallarda toplanarak dinlendirilmekteydi 

ve bu sistem ile temizlenen su kentin sarnıcına aktarılmakta ve daha sonra buradan 

kentin su ihtiyacı sağlanmaktaydı ( URL 15). 

 

 

Şekil 4.11 : Baraj Kalıntıları (URL 15) 
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Şekil 4.12: Su Toplama Yapıları (URL 15) 

 

 

4.4.1.1.2.5 Yağmur bahçeleri 

 

Yağmur bahçeleri yağmur suyunun çatılar, araç yolları, yürüyüş yolları, araç 

parkları gibi bölgelerden akışını sağlayarak suyu bünyesinde absorblar. Bu yöntem, 

diğer yöntemlerin aksine yağmur suyunun yeraltında toplanarak akışı azaltır. 

Yağmur bahçeleri farklı topraklar ve iklimler için dizayn edilebilmektedir. Yağmur 

bahçeleri yakın çevrelerdeki su kalitesini arttırmak amacıyla yapılır. Yağmur 

bahçeleri için bölgeye has bitkiler önerilmektedir. Çünkü bu bitkiler gübreye ihtiyaç 

duymadan çok daha kolay şekilde gelişir ve iklime, toprağa, su şartlarına daha 

toleranslıdır. Ayrıca doğal faunanın da bu bitkilerden yararlanması mümkün olur. Bu 

bahçelerdeki su, toprağın doğal katmanları sayesinde filtrelenerek yeraltı suyu 

sistemine karışmaktadır. Kökler sızmayı sağlar, toprağın dayanıklılığını arttırır. 

Ayrıca solunum sistemi sayesinde tutulan su, su buharı olarak atmosfere geri döner 

(Demir, 2012). 

 

Yağmur bahçeleri, suyun toplandığı ve sızdığı bir bölgeye ve su tutulma 

kapasitesini sağlayan bitkilere ihtiyaç duymaktadır. Yağmur bahçeleri için en uygun 

bitkiler seçilmeli ve bitkilendirme bölgeye göre yapılmalıdır. Şekil 4.13’ de yağmur 

bahçesi örneği verilmiştir. 
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Şekil 4.13 : Yağmur bahçesi (Demir, 2012) 

 

 

Şekil 4.14’ de yağmur bahçelerinde su çevrimi görülmektedir. Yağmur ve 

akış yoluyla bahçeye gelen su sızma ve drenajla yeraltına suyuna taşınmaktadır. Bu 

sırada fazla su hem yüzeyde hem de yüzey altında akışa devam etmektedir. Bahçede 

tutulmuş olan su bitkilerin solunumu yoluyla tekrar atmosfere karışmaktadır (Demir, 

2012). 

 

Şekil 4.14: Yağmur bahçelerinde su çevrimi (Demir, 2012) 
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4.4.2 Kentsel Su Verimliliği Konusunda Singapur Örneği: NeWater Projesi 

Gelişen teknoloji ile ihtiyaç duyduğumuz suyu elde etmenin farklı yöntemleri 

keşfedilmektedir. Suyun geri dönüşümü alanında çalışma yapan birçok ülke vardır. 

Bu girişimlerden göze çarpanlardan biri Singapur’un kanalizasyon suyunu arıtıp 

temiz içme suyuna dönüştüren ve insanlara geri sunan NEWater projesidir. Bu sistem 

çerçevesinde kanalizasyondan çıkan atıksu mikrofiltrasyon ve ters osmoz 

yöntemleriyle arıtılarak içilebilir kaliteye getirilmektedir. Bu su daha sonra şehrin 

ülke şebekesinden evlere ve yüksek derecede temiz su gerektiren işlemleri içeren 

endüstrilere ulaştırılmaktadır (URL 16). 

Singapur’da su geri dönüşümü 1974 yılından beri devam etmektedir. Suyun 

yeniden değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşan NEWater çalışması 1998 yılında 

ülkenin Kamu Hizmeti Komisyonu ve Çevre ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından 

başlatılmıştır. Bu çalışmanın yapılmasının esas amacı, NEWater projesinin 

Singapur’un su ihtiyacını karşılamak için geçerli bir alternatif bulunup 

bulunmadığıdır. Yeraltı su kaynakları olmadığı için su ihtiyacının çoğunu yağmur 

sularından ve Malezya’dan almaya alışmış olan ülke, başka ülkelere olan 

bağımlılığını azaltmak için bugüne kadar denizden alınan tuzlu suyu ve kanalizasyon 

suyunu arıtmayı içeren sistemlere yatırım yapmıştır (URL 16). 

 

 

Şekil 4.15: NeWater uygulaması (URL 16) 
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Ülkenin farklı alanlarında bulunan toplam 5 farklı noktaya yayılmış olan 

NEWater merkezleri eğitim amaçlı olarak da kullanıldıklarından ilgilenen 

ziyaretçilere ücretsiz giriş hakkı sunmaktadır. Elde edilen temiz su 4 farklı arıtma 

işleminden geçerek son halini almaktadır. Bu arıtma işlemlerinin birincisinde 

kullanılmış atıksu, konvansiyonel atıksu arıtma yöntemi kullanılarak su 

değerlendirme merkezlerinde işlenmektedir. İkinci arıtma işlemi mikrofiltrasyon ve 

ultrafiltrasyon yöntemleriyle suyun içerisindeki katı maddeler ve hastalıklara neden 

olan bakteri ve virüslerin ayrılması sağlanmaktadır. Bu işlem sonrasında 

membrandan geçerek filtrelenen su, içerisinde sadece çözünmüş tuzları ve organik 

molekülleri içermektedir (URL 16). 

Sondan bir önceki adım olan üçüncü arıtma işleminde, ters osmoz yöntemi 

kullanarak istenmeyen ağır metaller, nitrat, sülfat, klor ve çeşitli pestisitler gibi atık 

maddeler sudan ayrıştırılmaktadır. Böylece ilk üç arıtma işleminden geçen su, zararlı 

virüs ve bakterilerden tamamı ile arınmış olarak içerisinde sadece az miktarda tuz ve 

organik madde bulundurarak elde edilmektedir. Bu noktada elde edilen su içilebilir 

nitelikte olmaktadır. Sonuncu arıtma işlemi olan dördüncü adım daha çok bir 

güvenlik önlemi olarak görev görmektedir. Bu noktada UV kullanılarak yapılan 

dezenfeksiyon sayesinde su içerisindeki tüm organizmalar etkisiz hale 

getirilmektedir. Son olarak eklenen bazı alkali kimyasallar suyun pH değerinin 

istenilen seviyeye gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu adımlar sonrasında tamamı ile 

temizlenen su güvenle kullanıma hazır hale gelmektedir (URL 16). 

NEWater projesi ile yapılan ilk tesiste günde 10.000 m
3
/gün atıksu arıtılmakta 

iken, 2010 yılında Changi şehrinde yapılan en büyük NEWater tesisinde yaklaşık 

olarak 190.000 m
3
/gün su arıtılmaktadır. NEWater ile Singapur’da mevcut nüfusun 

su ihtiyacının  %30’unu karşılamaktadır. 2060 yılında NEWater projesi kapsamında 

su arıtımının 3 katına çıkarılması ve gelecek nüfusun %55 oranında su ihtiyacını 

karşılaması planlanmaktadır. Bu proje sonrası elde edilen suyun kalitesi EPA ve 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından konulan su kalitesini belirleyen tüm 

koşulların üzerindedir. NEWater sayesinde elde edilen suyun Singapur’un diğer 

kaynaklardan elde ettiği tüm su çeşitlerinden daha temiz olduğu da bilinmektedir. 
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4.5 Binalarda Yağmur Sularından Faydalanılması ve Arıtılmış Atıksuların 

Tekrar Kullanılması Üzerine Ülke Örnekleri, Yasalar ve Teşvikler 
 

Dünya’da uzun yıllar önce su korunumuna ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi 

ve bu teknolojilerin yaygın olarak kullanılmaya başlanması sağlanmıştır. Özellikle 

gelişmiş ülkeler, içme suyu kaynaklarını su tüketimini azaltarak korumaktadır. 

Avrupa ya da Japonya’da mevcut su potansiyeli oranı, ülkemizdeki oranın oldukça 

üstünde olmasına rağmen gri suyun arıtılarak kullanılması, yağmur suyunun 

toplanarak kullanılması ve sağlık donatımı sistemlerinde alınabilecek önlemler ile su 

farklı şekillerde yönetilerek daha tasarruflu kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra su 

sıkıntısının fazlaca yaşandığı Körfez ülkelerinde son 20 yıl içerisinde gelişen 

teknolojiler ile birlikte maliyetlerin düşmesi, deniz suyundan içme-kullanma suyu 

elde edilmesini daha da yaygın hale getirmiştir. Su korunumuna ilişkin pek çok 

ülkede, konutlardan, sağlık ya da eğitim yapılarına kadar farklı fonksiyonlara sahip 

yapılarda değişik uygulama örneklerinden bazıları aşağıda ele alınmıştır 

(Şahin,2010). 

 

5.5.1 Amerika Birleşik Devletleri 

Manhattan’da bulunan Solaire binasında suyun korunumuna ilişkin farklı 

stratejiler uygulanmaktadır. Bina dışında (yeşil çatılarda sulama amaçlı kullanım) 

içilebilir su tüketilmemektedir. Bina içerisinde ise geleneksel yüksek katlı yapılara 

göre % 50 oranında daha az içme suyu tüketilmektedir (URL 17). 
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Şekil 4.16: Solaire binası (URL 17) 

 

 

Yağmur suyu, 38 m
3
’lük yeraltı tankında toplanıp, çökeltme ve arıtma 

işlemlerinden geçtikten sonra 1., 17. ve 27. katlarda bulunan yeşil çatıların peyzaj 

sulamasında kullanılmaktadır (Şahin,2010). 

Tesisat, gri suyu ayıracak şeklinde tasarım aşamasında yapılmıştır. Siyah su 

%100 oranında arıtılarak soğutma kulesi, tuvaletler, sulamada ve ekstra 19 m³ su 

yakındaki park alanında sulama amaçlı kullanılmaktadır (Jubilee,2005).  

 

 

Şekil 4.17: Arıtılmış atıksuyun bina içerisindeki arıtımı (Şahin,2010) 
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Solarie’nin yıllık işletme maliyeti yaklaşık yılda 75,000 dolardır. 

(Jubilee,2005). Solaire Binası kanalizasyona giden su oranında %25 azalma sağladığı 

için New York City Department of Enviromental Protection Comprehensive Water 

Reuse Programı tarafından finansal teşvik almıştır (Asano vd, 2006). Yapının su 

arıtma sistemi 1 milyon dolara mal olmuştur. Bu sistem pahalı olmakla birlikte 

yaşam ömrü 25-50 yıl arasında değişmektedir. Gelişmekte olan teknoloji ile birlikte 

fiyatlarının düşmesi ve atıksu arıtım fiyatlarının yükselmesi sistemi daha ekonomik 

ve uygulanabilir hale getirmiştir (Jubilee,2005). 

Kaliforniya- Irvine Ranch Su Bölgesinde 1987’ de yapılan bir araştırmada, 

ticari alanlarda ve ofislerde kullanılan suyun %70-85 oranındaki kısmının 

tuvaletlerde tüketildiği saptanmıştır. Bu nedenle, binaların tuvalet ve rezervuar suları 

için arıtılmış suyun verileceği ikinci bir su şebekesi yapılması konusunu gündeme 

getirmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; tuvaletlerde rezervuarında arıtılmış 

atıksuyun kullanımının uygun olduğu belirlenerek, geri kazanılmış suyun temin 

edilebileceği yerlerde bulunan 17 m’ den daha yüksek tüm yeni binalarda, ikili bir 

dağıtım sisteminin kurulması 1990’da bu bölgede bir yönetmelikle yasal zorunluluk 

haline getirilmiştir (Büyükkamacı, 2009). 

ABD’de gri su kullanımına ilişkin ulusal bir kılavuz bulunmamakla birlikte, 

her eyalet kendine göre farklı yönetmelikler belirlemişlerdir. Bu yönetmelikler EPA 

ve Amerikan Yeşil Binalar Konseyi gibi ajanslar tarafından hazırlanmış olup, gri 

suyun farklı kullanım amaçlarına göre su kaliteleri ve arıtma dereceleri 

belirlenmiştir. Yönetmeliklerde, tekrar kullanım için, sınırlandırılmamış kentsel 

kullanım, sınırlandırılmış kentsel kullanım, yenilmeyecek tarımsal ürünler için 

kullanım, yenilebilecek tarımsal ürünler için kullanım, sınırlandırılmamış ve 

sınırlandırılmış rekreasyonel kullanım, çevresel kullanım, endüstriyel kullanım, 

yeraltı suyu besleme, indirekt içilebilir kullanım şeklinde farklı kullanım alanları ele 

alınmıştır. New Mexico, Santa Fe’de, 232 m²’nin üstündeki yeni binalarda yağmur 

suyu toplama sistemlerinin kullanılması zorunluluğu getirilmiştir (Şahin,2010). 

Yağmur suyu kullanımı ABD’de oldukça yaygın olup yaklaşık 100,000 kadar 

sistemin kurulduğu tahmin edilmektedir. 1970’lerden itibaren kullanılmaya 



82 

 

başlanılan bu sistemler için geliştirilen teşvikler henüz kısıtlı olmakla birlikte, her 

eyaletin belirlediği farklı finansal teşvikler bulunmaktadır (Şahin,2010). 

Texas’ta 1993’ten itibaren yağmur suyu sistemi kullanılan binalarda 

endüstriyel ve ticari tesislerde emlak kredisi yardımı yapılmakta olup, 2001 yılında 

yağmur suyu kullanılan binalarda vergi indirimleri yapılmıştır (Şahin,2010). 

Austin’de 2008 yılında konutlarda yağmur suyu sistemlerinin kurulması için 

500 dolar, kamu binalarında ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda kurulum için 

5,000 dolarlık bölümünü karşılamaktadır. Virginia eyaletinde sistem maliyetinin 

yarısını geçmemek şartıyla 2,000 dolara kadar vergi indirimi yapılabilmektedir 

(Şahin,2010). 

Albuquerque, New Mexico’ da konut içi kullanımın %30’unu tuvaletlerde 

kullanım oluşturmaktadır. Yeni binaların tümünde su korunumunda yüksek etkinliğe 

sahip tuvaletlerin kullanılması Uniform Plumbing Code tarafından kabul edilmiştir. 

Düşük akışlı tuvaletlerin kullanımı finansal teşvikler ile desteklenmiştir. Teşvik, su 

faturalarında ekstra bir indirim şeklindedir. İndirim, tek ailenin oturduğu konutlarda 

düşük akışlı tuvaletle değiştirilen birinci tuvalette 125 dolar, ikinci tuvalette 75 dolar, 

üçüncü tuvalette 50 dolar, duş başlıklarında 8 dolar olup, birden fazla ailenin 

yaşadığı konutlarda tuvalet başına 90 dolar, duş başlığı için 8 dolardır (Şahin,2010). 

 

4.5.2 Japonya 

Tokyo’da Shinjuki Bölgesi’nde 1984 yılından beri kullanılmakta olan çift 

dağıtım sistemi (Şekil 5.16) ile içme suyu niteliğindeki su ile arıtılmış atıksu bina 

içerisinde dağılmaktadır. Tokyo’da geri kazanılan toplam atıksuyun %60’lık kısmını 

rekreasyonel olarak kullanılan su oluşturmaktadır. Tuvalet rezervuarlarında ise % 6 

oranında su kullanılmaktadır (Asano vd ,2006). 

Ortalama akış 2,700 m³/gün ve maksimum akış 4,300 m³/gündür. Geri 

dönüştürülerek arıtılan atıksu ile bölgede yer alan 19 yüksek katlı binada yer alan 

tuvaletler için kullanım suyu sağlanmaktadır. Ochiai Belediye atıksu arıtma tesisinde 

kum filtreleri ile ileri arıtmadan geçen atıksu Shinjuku Geri Dönüşüm Merkezine 
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pompalanmaktadır. Tokyo Hilton Oteli altında yer alan bu merkezde atıksu 

dağıtılmadan önce klor ile dezenfekte edilmekte ve geri dönüştürülmüş su dağıtım 

hattından binalara verilmektedir (Asano vd ,2006). 

 

 

Şekil 4.18:  Çift dağıtım sistemi (Asano vd ,2006) 

 

Tokyo Metropolitan Goverment çift dağıtım sistemini kullanan binalara 

örnektir. Bu sistem 2003 yılında kurulmuş olup 8,000 m³/gün atıksu geri 

dönüştürülerek tuvalet rezervuarlarında kullanılmaktadır (Asano vd ,2006). 

1960’lardaki ekonomik gelişmeyle birlikte hızla büyümeye başlayan 

Japonya’da kısıtlı olan su kaynaklarından maksimum ölçüde faydalanılmaya 

başlanması amacıyla çift dağıtım sistemi geliştirilmiştir. 1984 yılında Tokyo 

Hükümeti tarafından 3,000-5,000 m² den büyük yeni binalarda çift dağıtım sistemi 

kurularak, geri kazanılan su, tuvalet rezervuarlarında ve pisuarlarda kullanılmaya 

başlanmıştır (Şahin,2010). 
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30,000 m²’den daha büyük binalarda gri su arıtma sistemleri ya da yağmur 

suyu toplama sistemlerinin kullanılması Japonya Bayındırlık Bakanlığı tarafından 

yasa ile zorunluluk haline getirilmiştir (Şahin,2010). 

Konutlarda gri su kullanımı ile yağmur suyu kullanımı için herhangi bir 

teşvik olmamakla birlikte ticari binalarda kullanımı oldukça yaygındır. 30,000 

m²’den daha büyük veya kullanım suyu ihtiyacı günlük 100,000 m³’ten büyük 

binalarda gri su arıtma sistemlerinin kullanılması Japonya Bayındırlık Bakanlığı 

tarafından yasa ile zorunluluk haline getirilmiş olup, bu sistemlerin ilk yatırım 

maliyetlerinin yaklaşık %50’si devlet teşviki ile karşılanmaktır (Şahin,2010). 

 

4.5.3 İngiltere  

Londra’da ‘sıfır-karbon’ prensibiyle tasarlanan eko-köy “BedZed”de 

(Beddington Zero Energy Development) su, enerji, ulaşım, atık gibi konularda 

yenilenebilir enerji ile karbon tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir (Şahin,2010). 

 

 

Şekil 4.19: Bedzed Konutları (Şahin,2010) 

 

Su tasarrufu sağlayan araçlar (2/4 litrelik çift akışlı tuvaletler, düşük akışlı 

duş başlıkları, debi ayarlayıcı (regülatörlü) musluklar kullanılmaktadır. Çatılardan 
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gelen yağmur suyu, yağmur suyu deposunda toplanarak tuvalet rezervuarında, peyzaj 

sulamada kullanılmaktadır (Şahin,2010). 

Yaşayan Makine olarak adlandırılan arıtma sistemi sayesinde atıksu arıtılarak 

tuvalet rezervuarı ya da bahçe sulamasında kullanılmaktadır. Arıtma işleminden 

sonra dönüştürülmüş olan su “yeşil su” olarak adlandırılmaktadır. Bu su, çatıdan 

toplanan yağmur suyu ile karıştırıldıktan ve UV dezenfeksiyonundan geçtikten sonra, 

tuvalet rezervuarları ile bahçe sulamasında kullanılmaktadır (Şekil 4.20) 

(Şahin,2010). 

 

 

Şekil 4.20: Bedzed Konutları atıksu arıtma ve dağıtım sistemi (Şahin,2010) 

 

2007 yılında 40 konutta su sayaçlarına bakılarak yapılan incelemede; Bedzed 

konutlarında 72 L su tüketildiği, 15 L yağmur suyunun kullanıldığı görülmüştür. 

Toplam olarak günlük kişi başına su tüketimi 87 L’dir. İngiltere’de bu oran 143 

L’dir. İngiltere ortalamasına göre yaklaşık su tüketimi %40 daha azdır (Şahin,2010). 
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2005 yılında tamamlanan Southampton Üniversitesi Yönetim ve Öğrenci 

İşleri Binasında suyun etkin kullanımı için geliştirilen strateji yağmur suyunun bina 

içerisinde kullanılmasıdır. 

 

 

Şekil 4.21 : Southampton Üniversitesi Yönetim ve Öğrenci İşleri Binası (URL 18) 

 

1,000 m²’lik çatı alanından toplanan yağmur suyu 15,000 L’lik yeraltı 

tankında toplanmakta ve yapı içerisinde 21 adet tuvalet rezervuarı ile 3 pisuarda 

yaklaşık 150 kişi tarafından kullanılmaktadır. Sistemin maliyeti 4,325 pound (10,380 

tl) olup tahmin edilen geri ödeme süresi: 5.3 yıldır (2006 fiyatlarına göre) (URL 18). 

İngiltere gri suyun arıtılarak kullanılması ülke genelinde çok yaygın değildir. 

Bu nedenle gri su kullanımına ilişkin mevcut yasal herhangi bir yönetmelik 

bulunmamaktadır. Yağmur suyu kullanımı ise İngiltere’nin bazı bölgelerinde, ilk 

yatırım ve bakım maliyeti, yağmur suyunun kalitesinin halk sağlığı üzerinde etkileri 

gibi sebeplerden ötürü, pek çok teşvik programına rağmen yavaş yavaş 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Gri suyun kullanımı konusunda “The British Standard -

8525-1: 2010 Gri su uygulama esasları çıkartılmıştır. Bu standart ile gri suyun 

binalarda kullanılması üzerine tavsiyeler verilmektedir. Yağmur suyu kullanımı 
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konusunda “The British Standard - 8515: 2009 Yağmur Suyu Toplama Sistemleri, 

Uygulama Esasları ” çıkartılmıştır. Bu standart, İngiltere’de, yağmur suyunun 

kullanım suyuna eklenmesine ilişkin tasarım, tedarik, kurulum ve bakımı hakkında 

tavsiyeler vermekte olup, zorunluluğu bulunmamaktadır (Şahin,2010).   

4.5.4 Almanya 

Berlin’de yeterli miktarda içme suyu temin edilmesi, atıksuyun 

uzaklaştırılması ve yağmur suyu yönetimi konuları giderek daha da artan bir problem 

haline gelmektedir. Berlin’deki Daimler-Chrysler binası yağmur suyunun etkin bir 

şekilde kullanılarak yönetilmesinin en iyi örneklerindendir (Şahin,2010). 

 

 

Şekil 4.22: Daimler-Chrysler Kompleksi "Potsdamer Platz", Berlin (Şahin,2010) 

 

 

19 binadan oluşan kompleks 48,000 m² çatı alanına sahip olup, 23.000 m³ 

yağmur suyunun toplanarak kullanılmasını sağlamaktadır. Binada yağmur suyu 

yönetimi;  19 binanın yeşil çatılarında, toplanan yağmur suyunun tuvalet 

rezervuarları ve peyzaj sulamasında, yağmur suyunun toplanması için yapay bir göl 

oluşturulması şeklinde sağlanmaktadır.  
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48,000 m² çatı alanının %34’ü yeşil çatıdan oluşmaktadır. Bu çatılardan 

toplanan yaklaşık 20,000 m³ yağmur suyu, 3,500 m³ kapasiteli depolarda (5 binada) 

toplanmaktadır. Bu suyun yaklaşık 750 m³’ü bahçe sulamasında, 9,300 m³’ü tuvalet 

rezervuarlarında kullanılmaktadır (Şahin,2010). 

Almanya’da gri suyun arıtılarak binalarda kullanımı sınırlıdır. Bu sistemin 

yerine özellikle tuvalet rezervuarlarında daha yüksek kalitede bir kaynak olduğu için, 

yağmur suyu kullanımı tercih edilmektedir. Yağmur suyu toplama sistemleri 

konusunda “DIN 1989” pek çok ülkede bu konuda oluşturulan standartlara öncülük 

etmiştir. Bu standart yağmur suyuna ilişkin, planlama, tesisat, uygulama ve bakım, 

yağmur suyu filtreleme, yağmur suyu rezervuarları ve ek bileşenleri konularını ele 

almaktadır (Şahin,2010).  

Su fiyatlarının yüksek olması nedeniyle konutlarda ve çalışma alanlarında 1,5 

milyonun üzerinde yağmur suyu toplama sistemi kurulmuştur. Sistemin kurulduğu 

bölgeye göre 1,200 Euro’ya kadar indirim yapılmaktadır (Şahin,2010). 

4.5.5 Avustralya 

Yönlendirici vanalar ile Şekil 4.23 de yer alan binada, konuttan çıkan gri su 

herhangi bir arıtmadan geçmeden, bahçede kazılmış olan hendeklerin içerisinden 

direkt olarak bahçeye verilmektedir. İstenmeyen sızıntılara karşı, kullanılan 

yönlendirici vana konut dışında yer almaktadır. Bu evde kullanılan sistemin tercih 

edilmesinin sebebi ana şebekeden gelen suyun en fazla bahçe sulamasında 

kullanılmasıdır. İlk yatırım maliyeti (1,500 dolar) oldukça uygun olan sistemin 

sonraki dönemlerde gereken bakım maliyeti de düşüktür. Su faturalarına bakılarak 

yapılan değerlendirmede bir önceki yaz döneminde ortalama günde 750 L su tüketen 

ailenin bu sistem kurulduktan sonra harcaması 600 L/gün'e düşmüştür. %20 oranında 

tasarruf edilmiştir (Şahin,2010). 
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Şekil 4.23: Gri suyun arıtılmadan bahçe sulamasında kullanılması (Şahin,2010) 

 

 

Diğer bir konutun sahip olduğu bahçe alanı küçük olduğu için gereken su 

miktarı da daha azdır. Bu nedenle çamaşır makinasından gelen gri su konut dışındaki 

bir tankta depolanarak bahçeye verilmektedir. Bu sistemin de ilk yatırım (2,000 

dolar) ve bakım maliyetleri çok düşüktür. Bu sistem kurulmadan önce günlük su 

tüketimi 800 L iken sistem kurulduktan sonra 700 L’ye düşmüş olup %12,5 luk bir 

su kazancı sağlanmıştır (Şahin,2010). 

 

Şekil 4.24 : Gri suyun bahçe sulamasında kullanılması örneği (Şahin,2010) 
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Konutun tasarım ve yapım aşamasında arıtma sistemi tasarlandığı için 

önerilen sistem diğerlerinden daha karmaşık ve yüksek maliyetli olmasına rağmen 

daha kolay ve uygun maliyetle uygulanmıştır. Bu sistemde kum filtresi ile arıtma 

yapılmakta olup kum filtrelerinin aylık temizliği, atık kontrolü, biosolid tanklarının 3 

ayda bir düzenlenmesi ve yıllık su testlerinin yapılması gerekmektedir.  

Başka bir konutun sisteminden arıtılan su fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

arıtmadan ve dezenfeksiyondan geçmekte olup evde kullanılacak olan su temiz ve 

kokusuzdur. Yeni yapılan bir konutta uygulandığı için önceki harcama değerleri 

bilinmemekte olup evin kullanım alanı, yaşayan kişi sayısı (2 yetişkin, 3 çocuk) gibi 

faktörler göz önünde bulundurularak evin potansiyel su harcaması yaklaşık 390 

L/gün kabul edilmiştir. Sistem ile birlikte yapılan su tüketimi ortalama olarak 290 

L/gün ‘dür. Bu durumda %25 oranında bir su tasarrufu sağlanmıştır. Sistemin 

kurulum maliyeti yaklaşık 14,500 dolardır (Şahin,2010). 

 

 

Şekil 4.25: Gri suyun arıtılarak bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarında kullanılması (Şahin,2010) 

 

Avustralya’da 5 Yıldız Standartına göre Haziran 2005 yılından itibaren yeni 

yapılan binaların enerji etkinliği ve su yönetimine göre inşa edilmesi gerekmektedir. 

Su tasarrufu sağlayan musluk ve armatürlerin kullanılması, güneş enerjili sıcak su 

sistemi ya da tuvalet yıkama amaçlı olarak yağmur suyu tankının kullanılması 

gerekmektedir (Şahin,2010). 

Avustralya Hükümeti tarafından yağmur suyu ve gri su kullanımının 

arttırılması için “National Rainwater and Greywater Initiative” programına para 
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aktırmıştır. Ocak 2009’dan itibaren her aileye, evlerinde kullanacağı yağmur suyu 

deposu ya da gri su arıtması için 500 dolara varan devlet teşviki sağlamaktadır. 

Teşvikler; 2,000-3,999 litrelik yağmur tankları için 400 dolar, 4,000 litre ya da daha 

büyük tanklar için 500 dolar, kalıcı olarak kurulan gri su arıtma sistemleri için 500 

dolardır. Queens Land’da konutlarda yağmur suyu sisteminin kurulumuna hükümet 

tarafından 1,500 dolara kadar indirim yapılmaktadır. Sidney ve New South Wales’de 

Bina ve Sürdürülebilirlik İndeksi (BASIX) Bina Yönetmeliği şebeke suyu 

kullanımının %40 oranında azaltılmasıyla konutlarda BASIX kriterlerine su 

korunumu sağlanmaktadır (Şahin,2010). 

 

4.5.7 Fransa 

1991 yılından bu yana atıksular arıtıldıktan sonra tarımsal ve rekreasyonel 

sulamada kullanılmaktadır. İçerik olarak WHO tarafından yayınlanan kılavuzu takip 

etmekle birlikte, sulama teknikleri konusunda ek kısıtlamalar getirmektedir. Ulusal 

Sağlık Yasası’na göre arıtılmamış suların binaların dışında (bahçe sulama ya da 

araba yıkama gibi), arıtılmış suların bina içerisinde tuvalet rezervuarlarında 

kullanılmasına izin verilmektedir (Şahin,2010). 

 

4.5.7 Hindistan  

Hindistan’ın çeşitli farklı şehirlerinde yeni binalarda yağmur suyu 

kullanımına ilişkin yasal zorunluluklar getirilmiştir. Yeni Delhi’de 100 m²’den büyük 

çatı alanına sahip tüm yeni binalarda ve 1000 m²’den büyük inşaat alanına sahip yeni 

binalarda,  Gujarat’da tüm resmi binalarda, Indore’da 250 m² inşaat alanına sahip 

tüm yeni binalarda, Hyderebad’da 300 m² üzerinde alana sahip tüm yeni binalarda,  

Chennai’de 3 katlı tüm yeni binalarda,  Mumbai’de 1.000 m² parsel alanına sahip 

tüm binalarda, Rajasthan’da 500 m²’den daha büyük parsel alanına sahip altyapısı 

bulunan şehirsel alanlarda, yağmur suyu kullanılması kanunen zorunlu hale 

getirilmiştir (Şahin,2010). 
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5.5.8 İsrail 

Tarımsal ve endüstriyel büyüme ile birlikte su kaynaklarının yetersiz oluşu 

nedeniyle su sıkıntısının yaşandığı İsrail’de, atıksu, su kaynağı olarak görülmektedir. 

Ülke sınırları içerisinde ortaya çıkan atıksuyun %70’inden fazlası arıtılarak tarımsal 

sulamada kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre 

çevresel, rekreasyonel, endüstriyel atıksuların kullanım amaçlarına göre 

parametreleri belirlenmiştir. Ayrıca Ashkelon’da kurulan tesis Dünya’nın en büyük 

ters ozmos tesisi olup, deniz suyundan yılda 100 milyon m³ tatlı su elde edilmektedir 

(Şahin,2010). 

 

4.6 Dünya’daki Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri 

 

Bir binanın sürdürülebilirliği sadece binanın bulunduğu yerel çevreye göre 

değerlendirilebileceği için, her ülke kendi yasal dokümanları, piyasa durumu ve 

ihtiyaçlarını referans alarak yerel yeşil bina değerlendirme sistemlerini geliştirir. 

Günümüzde, farklı ülkeler tarafından kullanılmakta olan otuzdan fazla yerel 

değerlendirme sistemi vardır. Bu değerlendirme sistemleri arasında en gelişmiş kabul 

edilenleri, 1990 yılından itibaren kullanılmakta olan ve toplam 110.000 binayı 

değerlendirmek için kullanılmış, kayıtlı olarak bekleyen yarım milyon binada da 

kullanılması planlanan İngiltere kökenli BREEAM (Building Research Establisment 

Environmental Assessment Method) ile 1998 yılında kullanılmaya başlanan, 91 

ülkeden 35.000 binanın sertifika almak için kayıtlı olduğu ABD kökenli LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design) dir. Bu sistemleri Avustralya 

Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilmiş olan Green Star ve 2009'da Almanya'da 

ortaya çıkan DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen) takip 

etmektedir (URL 19). 
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4.6.1 BREEAM Sertifikası 

BREEAM kullanımında amaç bir binanın çevresel performansının 

standartlara bağlanarak ölçümünün yapılmasıdır. Sertifikanın özünde günümüzün 

çevre dostu teknolojilerini uygulayan binaların ödüllendirilmesi yatmaktadır. 

BREEAM kriterleri, bina yönetimi, sağlık ve iyi hal, enerji, su, arazi 

kullanımı ve ekoloji, ulaşım, malzeme, atıklar, kirlilik ve inovasyon olarak 

sıralanabilir (URL 20). 

 

 

Şekil 4.26 : Breeam Sertifikası (URL 20) 

 

4.6.2 LEED Sertifikası 

Bugün tüm dünyada en çok bilinen yeşil bina sertifikalarından biri olan 

LEED sertifikası sayesinde binalar daha enerji verimli, suyu daha tasarruflu 

kullanan, çevreye daha az zarar veren ve daha sağlıklı yaşanabilir mekânlar 

olmaktadır. Ayrıca LEED sertifikası, binanın uluslararası platformlarda tanınmasını, 

değerinin artmasını ve binayı yapan şirket ve kurumların prestij kazanmasını 

sağlamaktadır (URL 20). 

LEED kriterleri, arazinin sürdürülebilirliği, su verimliliği, enerji verimliliği, 

iç mekân yaşam kalitesi, inovasyon ve son olarak eklenen yerel önem sırası olarak 

belirlenmiştir (URL 20). 
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Şekil 4.27: LEED Sertifikası (URL 20) 

 

4.6.3 Green Star Sertifikası 

Green Star, binaların tasarım ve yapımını düzenleyen, kapsamlı, ulusal ve 

gönüllü bir çevresel etki değerlendirme sistemidir. Avustralya'daki ticari binaların % 

11'i Green Star sertifikasına sahiptir ve artık yeşil binaların tasarımı ve inşaatı iş 

dünyası için kaçınılmaz bir hale gelmiştir (URL 20). 

Green Star, bir projenin alan seçimi, tasarımı, uygulaması ve bakımı 

sonucunda doğrudan ortaya çıkan çevresel etkileri kapsayan dokuz kategori 

içermektedir; bunlar yönetim, iç mekân, çevre kalitesi, enerji, ulaşım, su, malzeme, 

arazi kullanımı ve çevrebilimi, salınım ve yeniliktir (URL 20). 

 

Şekil 4.28 : Green Star Sertifikası (URL 20) 

 

4.6.4 DGNB – Alman Sürdürülebilir Yapı Sertifikası 

Binaların planlamasında ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kurulmuş 

bir sistem olup tüm ilgili sürdürülebilir yapı konularını içermektedir. Sertifika, 
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projenin başlangıç noktasında belirlenen sürdürülebilir yapı hedeflerinin bütünleşik 

tasarım prensipleri doğrultusunda uygulanması üzerine kurulmuş olup, sürdürülebilir 

yapılar, güncel teknolojiye göre tasarlanıp kalitelerini bu yeni sertifika ile 

belgelendirilmektedir (URL 20). 

DGNB kriterleri, çevrebilim, ekonomi, sosyal kültürel ve operasyonel 

konular, teknik konular, arazi yerleşimi ve süreçler olarak ele alınmaktadır (URL 

20). 

 

Şekil 4.29 : DGNB Sertifikası (URL 20) 

 

 

4.7 Türkiye’deki Yeşil Bina Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Uygulamalar 

 

2007 yılından itibaren ülkemizin gündemine giren LEED ve BREEM gibi 

uluslararası kabul görmüş yeşil bina sertifikalarının ülkemizde yaygınlaşmasıyla, 

zaman içinde yerel yeşil bina sertifikasyonu konusu da gündeme gelmiştir (URL 21). 

 

8 Aralık 2014 tarihinde 29199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

‘Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine 

Dair Yönetmelik’ ile ülkemizde Ulusal Yeşil Bina Sertifika sürecinin ilk adımları 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atılmıştır. 

 

Söz konusu yönetmelik yeni binalar, mevcut binalar ve yerleşkeler 

kategorilerinde sürdürülebilir sertifika sürecinin nasıl işleyeceğinin genel çerçevesini 

çizmekte ve bu kapsamda süreçte yer alacak Daimi Komite, Belgelendirme 

Kuruluşu, Değerlendirme Uzmanları ve Sürdürülebilirlik Uzmanları ile ilgili genel 

esasları içermektedir. Aynı doğrultuda ülkemizde inşa edilecek yeşil binaları kayıt 
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altına alacak bir Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi kurulması öngörülmektedir (URL 

21). 

 

Yönetmelik, kurulacak yedi kişilik Daimi Komiteye, sürdürülebilir yeşil bina 

ile sürdürülebilir yerleşkelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve 

esasları belirleme ve izleme yetkisi vermiştir.  Bakanlıktan eğitim alıp sınavlardan 

başarılı olan profesyoneller ‘Sürdürülebilirlik Uzmanı’ olarak görev yapacak, 

binaların sürdürülebilir tasarım ve inşaat süreçlerine sahip olduğunu gösteren kanıt 

dokümanları hazırlayacaklardır. Yine bakanlığın eğitimlerinden ve sınavlarından 

geçmiş daha uzman profesyoneller ‘Değerlendirme Uzmanı’ olarak görev yapacak ve 

‘Sürdürülebilirlik Uzmanı’nın sunduğu kanıt dokümanları ilgili belgelendirme 

kuruluşunun ilgili belgelendirme kılavuzuna uygun olarak inceleyecek ve nihaiyi 

puanlamayı yaparak sertifika seviyesine karar verecektir (URL 21). 

 

Yönetmelik, belgelendirme kuruluşu ve sertifika değerlendirme kılavuzlarının 

sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Daimi Komite değerlendirme 

kılavuzlarında olması gerekli ‘minimum performans kriterlerini’ belirleyecektir. 

Belgelendirme kuruluşu olmak için sağlanması gerekli koşullar da yönetmelikte 

ayrıca belirtilmiştir (URL 21). 

 

Birçok gelişmiş ülkenin yeşil bina sertifikalarında olduğu gibi, bu yönetmelik 

de yeşil bina sertifikasını isteğe bağlı bırakmış ve zorunlu tutulmamıştır. Ayrıca 

Türkiye’de bulunan yabancı belgelendirme kuruluşları, karşılıklılık esası da 

gözetilerek, Daimi Komitenin kararı ile denk kabul edilebilmektedir. 

Türkiye’de LEED ve BREEAM sertifikalı birçok örnek uygulama 

bulunmaktadır. Tezin bu bölümünde örnek uygulamalar ve su verimliliği açısından 

sağladıkları faydalara değinilmiştir. 

 

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Geliştirme Binası (SUNUM) 

LEED Altın ve BREEAM sertifikalı bir merkezdir. Merkez yağmur suyunu geri 

kazanmak ve sulamada kullanmak için gerekli alt yapıya sahiptir. Çevre 

düzenlemesinde az su kullanan, bölgenin doğal yapısı içinde var olan bitkilerden 

seçilmiştir. Binanın kullanma suyu tüketimi otomatik açılıp kapanan mekanizmalar 
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sayesinde en aza indirilmiştir. Susuz çalışan pisuarlar ve düşük tüketimli armatürler 

ile su kullanımı azaltılmıştır. Binaya ayrıca su kayıplarının anında tespit edip sistemi 

kapatacak kontrol mekanizması eklenmiştir (YBRR,2014). 

 

 

 

Şekil 4.30 SUNUM Binası (YBRR,2014) 

 

 

İstanbul’un en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Sütlüce’de yer alan 

Hilton Garden İnn Haliç oteli LEED altın sertifikası almaya hak kazanan 

Türkiye’deki ilk otel projesidir. Projede su tüketimini azaltmak için peyzaj 

alanlarında az su tüketen yerel ve adaptasyonlu bitkiler tercih edilmiştir. Verimli bir 

sulama sistemi gerçekleştirilerek sulamada %67 oranında su tasarrufu sağlanmıştır. 

Bina içi su tüketiminde ise düşük debili klozetler, susuz pisuarlar ve yüksek verimli 

sensörlü bataryalar kullanılarak şebeke suyu kullanımından %40 oranında tasarruf 

sağlanmıştır (YBRR,2014). 
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Şekil 4.31: Hilton Garden İnn Haliç (YBRR,2014) 

 

 

Diğer bir uygulama örneği olarak Kanyon AVM incelenmiştir. Alışveriş 

merkezinde, tuvaletlerde ve bahçe sulamasında kullanmak üzere gri su ve yağmur 

suyu depo alanları yer almaktadır. Bu sistemler sayesinde suyun %75’inin tekrar 

kullanımı sağlanmaktadır (YBRR,2014). 

 

 

 

Şekil 4.32 Kanyon AVM (YBRR,2014) 

 

 

Başka bir uygulama Erke Green Academy binasıdır. Bu bina Üsküdar’da 

400 m
2 

inşaat alanına sahip 4 katlı, mimari değeri oldukça tartışmalı 1980’lerde inşa 

edilmiş mevcut bir yapının çağdaş bir mimarlık anlayışı ile farkındalık yaratacak 

şekilde tasarlanmış ve LEED Platin sertifikasını almaya hak kazanmış hali olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Binada su verimliliği sistemleri olarak: Gri su kullanımı, su 

etkin peyzaj tasarımı, su etkin peyzaj sulama, düşük tüketimli armatürler ve susuz 

pisuarlar kullanılmıştır. Su tasarrufunda etkin rol oynayan gri su arıtma sistemi, 

rezervuarlar ve peyzaj sulamada kullanılarak, binanın su tasarrufu %44 seviyesinden 

%68’e çıkarılmıştır. Ayrıca su tasarruflu bataryalar, çift kademeli klozet rezervuarları 

ve susuz pisuar kullanılarak bina genelindeki su kullanımı EPA standartlarına göre 

%37 oranında azaltılmıştır. Bununla birlikte, tüm rezervuarlarda gri su kullanıldığı 

için bu tasarruf oranı %62’ye çıkartılmıştır. Binada peyzaj sulaması için gerekli su 

miktarını minimuma düşürmek için yerel ve adaptasyonlu bitki seçimi özellikle esas 

alınmıştır. Bununla birlikte bitki çeşitlerinin değişen iklim koşullarında yaşamını 

sürdürüp sürdüremeyeceği, bakım gereklilikleri, kuraklığa ve neme dayanıklılığı gibi 

özellikleri de dikkate alınarak su etkin sürdürülebilir bir peyzaj tasarımı ortaya 

koyulmuştur. Peyzaj sulaması için gerekli su miktarının tamamı gri sudan elde 

edilerek şebeke suyu kullanımından %100 oranında su tasarrufu sağlanmıştır (URL 

22). 

 

 

  

Şekil 4.33 : Erke Green Academy Binası ve gri su sistemi (URL 22) 
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4.8 Su Verimliliği Etiketleme ve Belgelendirme 

4.8.1 WaterSense (ABD) 

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu olan EPA, su verimli 

ürünler için pazar oluşturmak ve bu pazarı geliştirmek amacıyla oluşturduğu 

WaterSense Programı kapsamında su verimliliği konusunda belgelendirme 

çalışmaları yürütmektedir. 

Bu kapsamda, su verimli ürünler ve yeni konutlar için ulusal şartnameler 

geliştirilmekte ve bu şartnamelere uygun ürünlerin suyu emsallerinden en az % 20 

daha verimli kullandığı ve yüksek performansa sahip olduğu WaterSense etiketi ile 

belgelendirilmiş olmaktadır. Ayrıca su verimliliği konusunda çalışan profesyoneller 

için de personel belgelendirme kapsamında belgelendirme hizmeti sağlanmaktadır 

WaterSense etiketi, piyasadaki ürünler arasından EPA’nın verimlilik ve performans 

kriterlerini sağlayanları ayırt etmek ve fark yaratmak amacıyla kullanılmaktadır         

( Durmuş, 2013). 

 

Şekil 4.34: Watersense Etiketi Logosu (URL 23) 

 

WaterSense, EPA destekli ve çok ortaklı bir program olup, su verimli ürün 

pazarını geliştirerek suyu gelecek nesillerin ihtiyaçları için korumayı 

amaçlamaktadır. Su verimli ürünlerin yaygınlaşması ile su kaynaklarının daha 

verimli kullanılması, gereksiz su kullanımının azaltılarak su ve atıksu altyapı 

maliyetlerinin düşmesi hedeflenmektedir (Durmuş, 2013). 
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WaterSense Programı çerçevesinde çeşitli ürün kategorileri için verimlilik ve 

performans kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterleri sağlayan veya aşan ürünler 

WaterSense etiketini almaya hak kazanmaktadır. 

Ürünlerini WaterSense etiketi ile belgeleyen üreticiler, muadillerine karşı 

rekabet avantajı elde etmektedir. Ayrıca, belgelendirilmiş ürünlerin program web 

sayfasında listelenmesi ile bu ürünlerin tanıtımı da yapılmaktadır. 

4.8.2 Waterwise (İngiltere) 

İngiltere’de suyu verimli kullanan ya da su verimliliği konusunda farkındalık 

yaratan ürünler Waterwise markası ile etiketlenmektedir. Waterwise, İngiltere’nin su 

verimliliği konusunda önde gelen kuruluşu olup, su endüstrisi temsilcileri ve yasal 

düzenleyicilerle beraber Çevre Bakanlığı’nın Su Tasarrufu Grubunu oluşturmaktadır. 

Kuruluş, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur ve gelirlerini İngiltere 

su endüstrisinden gelen fonlardan, sponsorluklardan ve danışmanlık hizmetlerinden 

sağlamaktadır (Durmuş, 2013). 

Waterwise’ın temel amacı, İngiltere’de su tüketimini azaltmak ve su 

verimliliği konusunda somut bir zemin oluşturmaktır. Kuruluş, yasal düzenlemelere 

uyum, sürdürülebilir kaynak tüketimi, sürdürülebilir atık yönetimi ve sürdürülebilir 

üretim gibi temel prensipler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Waterwise’ın paydaşları şunlardır (Durmuş, 2013) : 

• Hükümetler (İngiltere, İskoçya, Galler Bölgesi, Kuzey İrlanda), 

• Yerel yönetimler, 

• Su şirketleri, 

• Üreticiler, 

• Tedarikçiler, 

• STK’lar, 

• Tarım şirketleri, 

• Tüketiciler, 

• Medya. 

Waterwise markası ile etiketlenmeye hak kazanan ürünlerde kullanılan logo Şekil 

4.35’de yer almaktadır : 
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Şekil 4.35:  Waterwise Etiketi Logosu ( URL 24) 

 

Waterwise, ayrıca İskoçya Su Verimliliği Yuvarlak Masası bünyesinde yasa 

düzenleyiciler, parlamenterler, özel sektör ve STK’lar ile işbirliği içerisinde ve 

İskoçya’da Su Tasarruf ağının da desteğiyle su tüketimini azaltmaya yönelik 

çalışmalarda bulunmaktadır. Waterwise 2006 yılından itibaren, su verimliliğine 

vurgu yapan ya da su tüketimini azaltan ürünleri Waterwise markası ile 

etiketlemektedir. Şu anda Waterwise markasını almaya hak kazanmış 60’ın üzerinde 

ürün bulunmaktadır. Waterwise markası ile etiketlenmiş bulunan ürün grupları şu 

şekilde örneklendirilebilir (Durmuş, 2013) : 

• Bulaşık makineleri, 

• Duş başlıkları, 

• Bahçelerde kullanılan su depoları, 

• Tuvaletler ve pisuarlar, 

• Kuraklığa dayanıklı cim döşemeler, 

• Ev tipi su geri kazanım ürünleri, 

• Yağmur suyu depolama üniteleri, 

• Susuz araba yıkama teknolojileri, 

• Musluk suyu debi azaltıcılar. 
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4.8.3 WELS (Avustralya) 

Su Verimliliği Etiketleme ve Standartları  (WELS), Avustralya’nın ilgili 

kanun doğrultusunda zorunlu tutulan su verimliliği etiketleme sistemidir. WELS 

1998 yılında önce gönüllü bir girişim olarak başlamış, 2005 yılında ise yasal olarak 

zorunlu hale getirilmiştir. 

WELS ile ürünlerin su verimliliği sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma sistemi 

6 adet yıldızdan oluşmaktadır. En verimli ürün 6 yıldızla gösterilirken, su verimliliği 

düştükçe yıldız sayısı da düşmektedir. Örneğin hiç yıldız alamayan bir duş başlığı 

dakikada 15-20 L su kullanırken 3 yıldız ile sınıflandırılmış enerji verimli bir duş 

başlığı dakikada 6-7 L su kullanmaktadır. Etikette aynı zamanda su tüketimine veya 

su akışına ilişkin bilgi de yer almaktadır. WELS sisteminde kullanılan logo Şekil 

4.36’da yer almaktadır (Durmuş, 2013). 

 

 

Şekil 4.36: Avustralya WELS Etiketi Logosu (URL 25) 

 

WELS sistemi yasal bir zorunluluk olduğundan hiç yıldız alamayan ürünlerde 

Şekil 4.37’deki logo ile etiketlenmektedir. 
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Şekil 4.37: Avustralya WELS Su Verimli Olmayan Ürün Etiketi Logosu (URL 25)  

 

 

WELS’in amaçları: 

• Su tüketimini azaltarak su tasarrufu sağlamak, 

• Tüketicilere satın aldıkları veya alacakları ürünün su verimliliği hakkında 

bilgi sağlamak, 

• Minimum su verimliliği standartlarını belirlemek, 

• Su verimli teknolojilerin benimsenmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

 

WELS, su verimli ürünlerin satışını artırmak suretiyle su tüketen ürünler 

pazarındaki su verimliliği performansını artırmak ve su tasarrufu sağlamak için 

tasarlanmıştır. Talep tarafından bakıldığında WELS, tüketicilere ürünlerin su 

verimliliği konusunda başka şekillerde erişmeleri güç olan bilgileri sunarak su 

verimli ürünler konusunda da rehberlik etmektedir. 

Bu özelliği ile WELS, su verimli ürünlere olan talebi artırarak bu ürünlerin 

üretimini dolaylı yoldan teşvik etmektedir. Arz tarafından bakıldığında ise WELS, 

minimum standartları belirleyerek ürün performanslarını sıradan ürünlere kıyasla 

daha yukarı çekmektedir. 

Avustralya WELS kapsamına duş başlıkları, musluklar, debi kontrolörleri, 

tuvalet ve pisuarlar, çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri girmektedir. 
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WELS’ in mali etkenliğini ölçmek için yapılan bir çalışmaya göre, 2005-2006 

yıllarından 2020-2021 yıllarına kadar olan sürede WELS sayesinde Avustralya’daki 

toplam su tüketiminin 8 milyon m
3
 azalması öngörülmektedir. Bu rakam Sydney 

kentinin yıllık su tüketiminin yaklaşık iki katına tekabül etmektedir. Bu tasarrufun 

2,9 milyon m
3
’ünün su verimli duş başlıkları, 2,8 milyon m

3’
ünün ise su verimli 

çamaşır makineleri sayesinde gerçekleşeceği düşünülmektedir (Guest, 2010).  

 

4.8.4 WELS (Yeni Zelanda) 

Yeni Zelanda’da, 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren Avustralya’nın WELS 

çalışmasına çok benzer bir etiketleme sistemi olan Yeni Zelanda WELS ile su 

verimli ürünlerin etiketlenmesi zorunlu kılınmıştır. 1 Nisan 2010 tarihinden önce 

ithal edilen ürünlerin 1 Nisan 2013 tarihine kadar, bu tarihten sonra ithal edilen 

ürünlerin ise piyasaya sürülmeden önce etiketlenmesi zorunludur. 

Yeni Zelanda WELS ve Avustralya WELS arasındaki ortak noktalar 

şunlardır: 

• Kapsadıkları su tüketen ürün grupları aynıdır, 

• Etiketler üzerinde aynı su verimliliği bilgisi vardır, 

• Yeni ürünler için geçerli olup ikinci el ürünleri kapsamazlar, 

• Her ikisi de ortak Avustralya ve Yeni Zelanda Standartlar Serisi’ ni temel 

almaktadır.(Bu standartlardan en önemlisi Su verimli ürünler, sınıflandırma 

ve etiketleme standardı olan AS/NZS 6400: 2005’tir). 

 

Avustralya WELS’den farklı olarak Yeni Zelanda’da çamaşır ve bulaşık 

makineleri için enerji ve su verimliliğini bir arada içeren ortak etiketler 

hazırlanmıştır. Ayrıca Avustralya’nın aksine, üretici, ithalatçı ve tedarikçilerin 

başvurularında başvuru ücreti istenmemektedir ve etiketli firmaların ulusal bir veri 

tabanında yer alma gerekliliği yoktur ( Durmuş, 2013). 
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Yeni Zelanda WELS etiketi ile etiketlenen ürünlerin taşıdığı logo Şekil 4.38 

deki gibidir: Yeni Zelanda WELS logosundaki sınıflandırma sistemi de Avustralya 

WELS logosundaki ile aynıdır. Yıldızlar su verimliliği derecesini ifade etmekte, 6 

yıldız en verimli ürünü işaret ederken yıldız sayısı azaldıkça verimlilik de 

düşmektedir ( Durmuş, 2013). 

 

 

Şekil 4.38:  Yeni Zelanda WELS Etiketi Logosu ( URL 26) 

 

4.8.5 WELS (Singapur) 

2006 yılında Singapur’da musluklar, duş başlıkları, iki seçenekli düşük 

kapasiteli sifon hazneleri, pisuarlar ve çamaşır makineleri için gönüllük esasına 

dayalı bir etiketleme sistemi olan Singapur WELS kurulmuştur. 1 Haziran 2009 

tarihinden itibaren musluklar, iki seçenekli düşük kapasiteli sifon hazneleri ve 

pisuarlar için etiketleme sistemi yasal bir zorunlu hale gelmiştir. Duş başlıkları ve 

çamaşır makineleri ise halen gönüllülük esasına dayalı olarak etiketlenmektedir. 

Gönüllü etiketlemede 3, zorunlu etiketlemede 4 kategoriden oluşan bir 

sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Avustralya ve Yeni Zelanda WELS’lerin de 

kullanılan yıldız sembolü yerine tik işareti sembolü (✔) seçilmiştir. Tik sayısı 

arttıkça ürünün su verimliliği de artmaktadır. En verimli ürün dört tikle 

işaretlenmektedir. Sıfır tik yalnızca zorunlu etiketlerde kullanılmaktadır. Zorunlu 

etiketlemelerde kullanılan Singapur WELS logosu Şekil 4.39’da yer almaktadır: 
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Şekil 4.39: Zorunlu Singapur WELS Etiketi Logosu (URL 27) 

 

Gönüllü etiketlemelerde kullanılan Singapur WELS logosu ise Şekil 4.40’da 

yer almaktadır. 

 

Şekil 4.40: Gönüllü Singapur WELS Etiketi Logosu ( URL 28) 

 

Her iki logoda da su verimliliği sınıfını belirten tiklerin yanı sıra ürünün su 

tüketimi, ürün tipi, markası ve modeli gibi bilgiler yer almaktadır. Ancak zorunlu 

etiketlerin logosunda kayıt numarası yer alırken, gönüllü etiketlerin logosunda seri 

numarası yer almaktadır. 
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4.9 Su Kayıp-Kaçaklarının Su Verimliliğine Etkisi 

Bir su dağıtım sistemine verilen su miktarı ile abonelere satılan su miktarı 

arasındaki fark “su kayıpları” olarak adlandırılır. Su kayıplarını ise genelde 

borulardaki su kaçakları ve izinsiz bağlantılar oluşturur. Su kayıpları, dağıtım 

şebekesinin cinsine, yaşına, zemin şartlarına, sistem basıncına, sayaçların ve bağlantı 

yerlerinin sayısına bağlı olarak değişmektedir. İyi bir işletme ile kayıplar azaltılıp 

kontrol altında tutulabilir. Su basıncı ile su kayıpları arasında önemli bir ilişki vardır. 

Yüksek basınç vana ve musluk gibi kapama organlarının kontrolünü güçleştirir ve iyi 

kapanmayan kontrol elemanlarından da önemli oranda sızıntılar meydana 

gelmektedir. Borunun çatlak ve arızalı kısımları, iyi yapılmamış ekler, vanalar ve 

musluklar genel sızıntı yerleridir. Şebekelerde normal kayıp kaçak oranı %10-15 

olmasına karşın eski ve yıpranmış sistemlerde %60-70 civarında kayıplar 

gözlenebilmektedir (URL 29). 

TÜİK 2012 Belediye Su İstatistiklerinde Türkiye geneli için çekilen su 

miktarı 4.936.342.000 m
3
/yıl, toplam dağıtılan su miktarı 2.801.938.620 m

3
/yıl’ dır. 

Bu bilgilerden hesapla Türkiye’de gelir getirmeyen su miktarı  yaklaşık % 43.24 

oranındadır. Bu oranının içerisinde belediyeler tarafından ücreti alınmayan sularda 

bulunmaktadır, fakat genel olarak düşünüldüğünde ücreti alınmayan sularının 

miktarının fazla bir yüzde oluşturmadığı tahminiyle kayıp kaçak oranı % 40’ın 

üzerindedir. Bu oran gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında çok yüksektir. Bu kayıp 

kaçak oranı, su şebekelerinin çok eski olmasından ve su yönetiminin iyi 

işletilmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Uluslararası Su Servisi Birliğinin 1991 yılında yaptığı bir çalışmaya göre 

gelişmiş ülkelerde su kaybı %8–24, yeni sanayileşen ülkelerde %15–24 ve 

gelişmekte olan ülkelerde %24–45 arasında olduğu rapor edilmiştir (Öztürk,2009). 

Amerikan Su İşleri Birliğine (AWWA) göre şebeke sisteminde su kaybı 

%10’nun altında olmalıdır. Bu değer kabul edilebilir sınır değeridir. Şebeke 

sisteminde kayıp oranı %10–25 arasında ise orta seviye değerdir. Kayıp oranı %25’in 

üstünde ise mutlaka gerekli önlemler alınmalıdır (Öztürk,2009). 
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Su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması doğrultusunda, içme-

kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu 

temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü amacıyla 08/05/2014 tarih 

ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım 

Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” nde büyükşehir ve il 

belediyelerinde 2014 yılından itibaren 5 yıl içerisinde en fazla %30, takip eden 4 yıl 

içerisinde ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyelerde 9 yıl içerisinde en fazla 

%30, takip eden 5 yıl içerisinde ise en fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlü hale 

gelmişlerdir. Ayrıca bu Yönetmelik kapsamında hazırlanarak 16 Temmuz 2015 

tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme Suyu 

Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik 

Usuller Tebliği”nde belediyeler tarafından kayıp kaçakların azaltılması için 

yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler yer almaktadır. 

 

TÜİK 2012 Belediye Su İstatistiklerinden faydalanılarak yapılan bir çalışma 

ile Türkiye genelinde mevcut kayıp kaçak oranının % 25 seviyesine çekilmesi ile 

yaklaşık olarak 900.388.781 m
3
/ yıl su kazanılmış olacaktır. İstanbul için TÜİK 2012 

yıllık dağıtılan su verileri göz önünde bulundurulduğunda bu miktar İstanbul ilinin 

yaklaşık olarak 19 aylık su ihtiyacına karşılık gelmektedir. Nüfusu İstanbul’dan çok 

daha az olan Yalova ili için yapılan aynı hesapta bu miktarın Yalova ilinin nüfusunun 

aynı kalması koşuluyla 77 yıllık su ihtiyacını sağlandığı görülmektedir. 

 

Kayıp ve kaçakların kontrol altına alınması ile mevcut su kaynakları 

korunacaktır. Yeni su kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan, suyun daha sürdürülebilir 

olması ve mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacaktır.  

 

4.10 İçme-Kullanma Suyu Fiyatlarının Su Tasarrufuna Etkisi 

Suyun ücretlendirilmesi suyun daha tasarruflu kullanılması için bir araç 

olarak kullanılabilmektedir. Su kullanımında aboneleri tasarrufa yöneltmek ve az 

kullanandan düşük, çok kullanandan daha yüksek ücret almak üzere kademeli tarife 

uygulanabilmektedir. Türkiye’de kademeler ve su fiyatları, su idareleri veya 
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belediyeler tarafından belirlenmektedir. Tablo 4.2’ de İstanbul Su ve Kanalizasyon 

İdaresi kademeli fiyatları yer almaktadır. 

 

Tablo 4.2 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi kademeli fiyatları ( URL 30) 

Kademe Ücret 

<10 m
3
 3,91 

11-20 m
3
 5,69 

>21 m
3
 8,30 

 

Kademeli fiyat uygulaması bireyleri suyu verimli kullanılması yönünde teşvik 

etmektedir. Fakat bu sistemin adil bir şekilde yürümesi için tüm abone bilgileri iyi 

analiz edilmeli, kullanıcıların ağırlıklı olarak hangi su kademe aralığına girdiği 

belirlenerek kademe aralıklarının ona göre belirlenmesi gerekmektedir.  

Kademesiz su fiyatlandırmasında su tasarrufu için herhangi bir teşvik 

bulunmamaktadır. Bu fiyatlandırma sisteminde abonenin daha az su kullanması 

sonucunda daha az ücret ödeyeceğini düşünmesi sonunca bir su tasarrufu 

sağlanabilmektedir. 

Danimarka’da 1992’den beri su fiyatları, tam maliyetin karşılanması için 

kullanım ücretlerini ve çevresel maliyetleri içermektedir. Tüm kullanıcıların su 

kullanım miktarları ölçülmektedir ve su fiyatları hacimsel kullanıma göre ( m
3
 bazlı) 

belirlenmektedir. Danimarka’da su fiyatları 1993-2004 yılları arasında toplamda %54 

gibi ciddi bir oranda yükselmiştir. Fiyatlardaki önemli derecedeki bu artış ile 

Danimarka’da kişi başı günlük su kullanımı 155 L’den 125 L’ye düşmüştür (OECD 

2012). 



111 

 

 

Şekil 4.41 :Danimarka’da su fiyatları ve kişisel günlük kullanım karşılaştırması (URL 31) 

 

 

 

İspanya’da 2004 yılında su fiyatları 1 Euro/m
3 

seviyelerinden 2009 yılında 

1,5 Euro/m
3
 seviyesine kadar çıkmıştır. Kişi başı günlük su tüketimi ise 2004 yılında 

180 L/gün iken 2009 yılında 150 L/gün seviyelerine düşmüştür. Yapılan araştırmalar 

su fiyatlarının artması ile su kullanım alışkanlıklarının değişmesi arasında bir ilişki 

olduğunu göstermektedir (URL 32). 

 

 

Şekil 4.42 : İspanya’da su fiyatları ve kişisel günlük kullanım karşılaştırılması (URL 32) 
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BÖLÜM 5 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye su zengini bir ülke değildir, bu sebeple mevcut olan suyumuzu en 

verimli şekilde kullanmamız gerekmektedir.  Güncel veriler ile yapılan gelecekteki 

su talebi tahmininde, mevcut su kaynaklarımızın şuan ki su kullanma 

alışkanlıklarının devam etmesi halinde artacak nüfus oranı da göz önünde 

bulundurulduğu zaman gelecek yıllarda su fakiri bir Türkiye ile karşı karşıya 

kalınacaktır. 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sorunlar arasında mevcut 

suyun aşırı kullanılması ve su kıtlığı gelmektedir. Kötü senaryolarla karşılaşmamak 

için Dünya’daki pek çok ülke suyun sürdürülebilir olması ve suyu daha verimli 

kullanılması için su verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır. 

Türkiye de toplam suyun %74 lük kısmı tarımsal sulama amacıyla 

kullanmaktadır.  Suyumuzu verimli bir şekilde kullanmak ve gelecek nesillere 

aktarmak istiyorsak tarımsal sulama alanında çok önemli adımlar atılması 

gerekmektedir.  Tarımda su verimliliğini arttırmak için modern sulama tekniklerinin 

uygulanması ve çiftçilerin bu konularda eğitilmesi, alışkanlarından vazgeçmelerinin 

sağlanması son derece önemlidir. 

Son yıllarda özellikte gelişmekte olan ve kuraklık yaşanan ülkelerde su 

hasadına verilen önem artmıştır. Yağmur suyu hasadı teknikleri suyun verimli 

kullanılmasına fayda sağlamaktadır. Dünyada uygulanan yağmur suyu hasadı 

teknikleri sayesinde kurak ve yarı kurak bölgelerde daha az suyla daha verimli 

ürünler elde edilmiştir. Ayrıca bu yöntemlerle kurak ve yarı kurak bölgelerde en çok 

karşılaşılan sorun olan yeraltı sularının aşırı tüketilmesi önlenmekte ve yeraltı suları 

için yeni kaynaklar sağlanmaktadır. 

Arıtılmış atıksuların tarımsal sulama amacıyla tekrar kullanılması kurak ve 

yarı kurak bölgelerde su verimliliği sağlayarak su kaynakları eksikliğinde 

faydalanılabilecek diğer bir yöntemdir. Belediyelerin atıksu arıtma tesislerinden çıkan 

suların, sulama suyu kalitesini sağlayacak bir arıtma aşamasından geçtikten sonra 

tarımda tekrar kullanılması su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda ülkelerde arıtılmış atıksuların tarımsal sulama 
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amacıyla çok eski zamanlardan beri kullanıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise henüz 

tam olarak yerleşmiş bir sistem bulunmamakta beraber bazı belediyeler arıtılmış 

atıksularını tekrar kullanmaktadır. Bu belediyelerin başında Konya Büyükşehir 

Belediyesi gelmektedir. “Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış Atıksuların Pilot 

Ölçekte Geri Kazanımı ve Alternatif Bir Su Kaynağı Olarak Yeşil Alan Sulamasında 

Yeniden Kullanımı Projesi” kapsamında arıtılmış atıksuların yeniden kullanılmasıyla; 

Konya Havzası ve Konya kenti için ilave bir su kaynağı sağlanarak bölgede yaşanan 

su kıtlığının önlenmesi ve yeşil alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması yoluyla 

bölgenin çevre ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmaktadır. Aynı şekilde 

günlük 200.000 m
3
 arıtma kapasiteli Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Tesisi'nde inşa 

edilen kum filtreleri ve UV (ultra viole) dezenfeksiyon sistemi ile günlük 100.000 m
3
 

arıtılmış atıksu geri kazanılmaktadır.  Geri kazanılan su 1. Sınıf arıtma suyu sınıfına 

girmektedir. Geri dönüşümü sağlanan sular; çevre belediyelerin yeşil alan 

sulamalarında, kanal açma ve temizleme çalışmalarında, Paşaköy Arıtma Tesisi 

proseslerinde ve yeşil alan sulamalarında kullanılmaktadır. Arıtılmış atıksuların tekrar 

kullanılması ülkemiz su kaynakları açısından önem arz etmektedir. 

Tarımsal sulamadan dönen suların sulamada tekrar kullanılması üzerine 

Harran Ovasında yapılan çalışmalar incelendiğinde tuzluluk oranı 1.0 dSm
-1 

ye kadar 

olan suların sulama suyu olarak kullanılması halinde, topraktaki tuzluluk oranının 10 

yıl sonunda azaldığı ve bunun bölgedeki topraklar açısından ve su kaynaklarının 

sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu görülmektedir. Fakat tuzluluk oranı 1.0 

dSm
-1 

‘den fazla olan sular ile yapılan sulamalarda topraktaki tuzluluk oranının 

yükseldiği görülmüştür. Drenaj kanal sularının yaz dönemindeki tuz içerikleri göz 

önüne alınınca, bu suların etkin çalışan bir yüzey altı drenaj sistemi varlığında 

sulamada yeniden kullanılmasının toprak tuzlanması bakımından sakınca 

yaratmadığı aksine sulama etkinliğini artırması bakımından yararlı bir uygulama 

olduğu görülmektedir. Tarımsal sulamadan dönen suların sulamada tekrar 

kullanılması kararı verilmeden önce uygulama yapılacak olan bölgede toprak ve 

drenaj suyu analizi yapılması gerekmektedir. 

Kentsel Su Verimliliği Planları çerçevesinde uygulanan uygulamalar ile 

kentlerde su verimliliği çalışmaları yapılmaktadır. Bu planlar ile istenilen amaca 
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ulaşmak için yapılacaklar belirlenmekte ve bu kapsamda çalışmaların nasıl 

yapılacağını açıkça ortaya konmaktadır. 

Dünyanın çoğu yerinde yaşanılan su sıkıntılarına çözüm bulabilmek için 

içme-kullanma suyunun en çok kullanıldığı yer olan binalar geliştirilmekte ve yeni 

teknolojiler ile donatılmaktadır. Yeşil Binalar suyun verimli kullanılması açısından 

son derece önem arz etmektedir. Bu binalar sayesinde evlerimizden çıkan sular bir 

atık değil, tekrar kullanabileceğimiz bir ham maddeye dönüşmektedir. Çıkış sularına 

uygun arıtma uygulayarak bahçelerin sulanması veya tekrar tuvalet sifonlarında 

kullanılması mümkündür.  

Suyun verimli kullanılması konusunda insanların bilinçlendirilmesi ve suya 

gereken değeri göstermesi gerekmektedir.  Bu konu hakkında yine çeşitli ülkelerde 

su verimliliği etiketleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük hayatta en çok 

kullandığımız duş başlıkları, musluklar, tuvalet ve pisuarlar, çamaşır makineleri ve 

bulaşık makineleri gibi ürünlerin üstlerinde harcadıkları su miktarının ve su 

verimliliği derecelerinin yer aldığı etiketler yer almaktadır. Böylelikle çevre bilinci 

oluşmuş bireyler etiketleme uygulamalarını dikkate alarak alacağı ürünü 

seçmektedir. Türkiye’de henüz böyle bir çalışma yapılmamaktadır fakat bu yönde 

atılacak adımlarla Türkiye’de uygulanacak bir su verimliliği etiketleme çalışması 

yapılması gerekmektedir. Etiketleme çalışmaları yapılırken Avustralya’da uygulanan 

Su Verimliliği Etiketleme ve Standartları  (WELS)’den faydalanılması ve Türkiye’de 

bu çalışmaya benzer bir çalışmanın yapılması daha uygun görülmektedir. 

Türkiye’de içme-kullanma suyu kayıp-kaçak oranı %40’ların üstünde yer 

almaktadır. Yani kaynaktan alınan su, kullanıcıya ulaşana kadar %40 oranında 

azalmaktadır. Bu durum hem belediyeler için hem de kullanıcılar için mali yük 

getirmekte, ayrıca ülke kaynaklarının boşa gitmesine neden olmaktadır. Belediyeler 

tarafından mevcut alt yapıların yenilenmesi, bu alt yapının teknolojik gelişmeler 

kullanılarak izlenmesi ve kayıp/kaçak oranını azaltacak şekilde yönetilmesi ülkemiz 

açısından önem arz etmektedir. 

Suyun fiyatlandırılması konusunda çeşitli fikir ayrılıkları vardır. Bir tarafta 

suyun doğal bir meta olduğu ve bunun ücretlendirilemeceğini savunanlar bulunduğu 
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gibi suyun ücretlendirmesini savunanlarda bulunmaktadır. Suyun ücretlendirilmesi 

hem suyu daha tasarruflu kullanmak, hem de sürdürülebilirlik açısından son derece 

önemlidir. Çünkü suyun ücretsiz olması durumunda kullanıcıdan herhangi bir ücret 

çıkmaması suyun bilinçsiz kullanılmasına sebep olacaktır. Su ücretleri, suyun 

kaynakta tutulması, kaynaktan alınarak kullanıcıya ulaştırılması aşamalarında 

yapılan tüm işlemler için yapılan maliyeti yansıtmaktadır. Alınan su ücretleri, tekrar 

su yatırımlarına aktarılarak bir bakıma yine aboneler için kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

BÖLÜM 6 ÖNERİLER 

• Suyun verimli kullanılması bir ülke politikası haline getirilmeli ve EK I de 

örnek olarak hazırlanarak sunulmuş olan “Su Verimliliği Eylem Planı” gibi 

bir belgenin yayınlanarak, uygulanmaya konması ülkemiz açısından önem arz 

etmektedir. 

• Tarımda karşılaşılan en önemli sorun bilinçsiz olarak yapılan sulama 

faaliyetleridir. İşletmeye açılan sulama tesislerinin tarla içi sulama 

sistemlerinin geliştirilmesi ve seçilen sulama yönteminin çiftçilerce doğru ve 

bilinçli uygulamasının sağlanması maksadıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından uygun sulama yönteminin seçimi, sulama zamanı 

planlamasının yapılması, su tasarrufu, modern sulama yöntemleri, su 

kayıplarının azaltılması, su hasadı, bitki deseni gibi konularda üreticileri ve 

su kullanıcı teşkilatlarını bilinçlendirecek tedbirler alınabilir ve eğitimler 

düzenlenebilir. Eğitimlerin verimliliği her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından değerlendirilerek, çiftçilere bir sertifika verilebilir. 

• Sertifika sahibi olanlara sulama suyu fiyatları için ek bir indirim yapılarak, 

eğitim ve sertifika uygulaması teşvik edilebilir. 

• Ülkemizde kurak bölgelerde suya aşırı derecede ihtiyaç duyan ürünlerin 

üretilmektedir, ülke bazında tarım ürünlerinin bir karakteristiğinin ve su ayak 

izinin belirlemesi, buna göre hangi bölgelere hangi ürünler ekilirse daha az 

sulama ihtiyacının oluşacağının belirlenebilir. Bu bilgiler ışığında ülkemizin 

tarım politikasının su kısıtına göre belirlenmesi suyun daha verimli 

kullanılmasını sağlayacaktır. 

• Yeni yapılacak olan sulama tesislerinde modern sulama sistemlerinin 

kullanılması önem arz etmektedir. 

• Tüm açık sulama tesislerinden dönüştürülmesi mümkün olanlar 

kanallarda kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi için kapalı sulama 

sistemine dönüştürülebilir. 

• Kurak ve yarı kurak bölgelerde, örneğin Konya havzasında, yağmur suyu 

hasadı sistemlerinin incelenerek en uygun hasat teknikleri ve ihtiyaç duyulan 

su hasadı yapılarının belirlenmesi ve en uygun bitkilerin seçilerek ekilmesi 

bölgede karşılaşılan sorunların çözümünde faydalı olacaktır. 
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• Sulama sistemlerinde sulama verimlerinin dünya standartlarına ulaşabilmesi 

için yatırım, araştırma, eğitim ve organizasyon çalışmaları yanında yeni yasal 

düzenlemelerin yapılabilir. 

• Tarım alanlarına “Tarım Sulama Kontrol Sistemleri” kurularak geniş alanda 

alanlarının daha az enerji ve su harcanarak sulanması sağlanabilir. Bu 

sistemlerle; sulama ve gübreleme işlemleri, toprak nemi ve meteorolojik 

verilere bakılarak doğru zamanlama ile yeterli miktarlarda sulama yapılabilir. 

Kurulacak sulama kontrol sistemleri sayesinde bir sulama bölgesi için sulama 

sezonu boyunca kaydedilen tüm veriler tablo olarak tekrar çağırılabilir, verim 

hesabı ve bir sonraki sulama dönemi için sulama tahminleri yapılabilir. 

• Sulama suyu ücretleri yeniden gözden geçirilerek daha az su ile daha geniş 

alanların sulanmasını özendirici düzenlemeler yapılabilir.  Su sıkıntısı çekilen 

bölgelerde en az su ile en fazla gelir getirecek ekim desenleri ve sulama 

sistem ve yöntemlerini özendirecek düzenlemeler yapılabilir. 

• Tarımda aşırı su kullanımını önlemek için vahşi sulamayı cazip olmaktan 

çıkartan ve modern sulamayı teşvik eden, bölge ve ürün çeşidi temelinde su 

fiyatlandırılması yapılabilir. 

• Drenaj sistemleri, bilimsel ölçütler kullanılarak planlanmalı, etkinliğinin 

sürdürülebilmesi için, drenaj kanalları sık sık temizlenmelidir. Derinlikleri, 

artırılmalı, tarla içi drenaj sistemlerinin çıkış ağızlarının kapanmamasına özen 

gösterilebilir. 

• DSİ tarafından 2008 yılında hazırlanan ve daha sonra 2010 ve 2013 yıllarında 

revize edilen  “81 İl Merkezinin İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini 

Eylem Planı (2008-2012)” kapsamında, illerin güncel verileri kullanılarak 

özellikle büyükşehir belediyeleri olmak üzere her il için içme-kullanma suyu 

master planları hazırlanabilir. Bu planlar içerisinde tez kapsamında 

bahsedilen her il için özel olarak hazırlanacak Kentsel Su Verimliliği Planının 

yer alması içme kullanma suyunun kentsel olarak sürdürülebilirliği açısından 

önemlidir. Bu planlar ile kentler kendilerine bir amaç ve hedef belirler 

çalışmalarını bu yönde sürdürürler.  Bu planlarda kayıp-kaçak oranlarının 

azaltılması için belediyeler tarafından yapılması gereken işlemler ayrıntılı bir 

şekilde yer alabilir. 
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• Özellikle binalarda yağmur suyunun toplanarak ve gri suyun arıtılarak 

kullanılması konularında standartların getirilmesi ve buna ilişkin mevzuatın 

yürürlüğe girmesi önem arz etmektedir.  

• Yeşil Binalar konusunda ülkemizde bir mevzuat çalışması yapılmıştır, bu 

mevzuatta bir zorunluluk bulunmamaktadır fakat yeşil binaların 

yaygınlaşması için devlet tarafından teşvikler sağlanabilir. Yeni yapılacak 

olan büyük ölçekli kamu binalarının yeşil bina sertifikasına sahip olması hem 

Yeşil Bina teriminin ülke içinde daha fazla duyulmasını ve hem de 

yaygınlaşmasını sağlayacaktır. 

• TOKİ tarafından yapılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gri su 

uygulamalarının yer aldığı binalar yer alabilir. 

• Yeni yapılacak olan yüksek katlı iş merkezlerinde veya toplu konutlarda 

atıksuların ve yağmur sularının yeşil alanlarda sulama amacıyla ve tuvalet 

sifonlarında tekrar kullanılması amacıyla ayrı bir tesisatın döşenmesi 

konusunda zorunluluklar getirilebilir. Eski kamu binalarında bulunan alt yapı 

sistemleri ve cihazlar su verimliliği sağlayanlar ile değiştirilebilir. 

• Beyaz eşya sektöründe yer alan özel firmalar ile görüşülerek çamaşır ve 

bulaşık makinaları üzerinde su verimliliği etiketlemesi standartlarının 

getirilerek uygulamaya geçilmesi çalışmalarının yapılması önem arz 

etmektedir. 

•  Satın aldığımız her üründe (yiyecek-içecek, giyecek, elektronik aletler vb.) 

üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen zamanda harcanan suyun yani 

“su ayak izinin” yazıldığı bir bölüme yer verilmesi için sistem oluşturulabilir 

ve satın aldığımız her üründe bu bilginin yer alması zorunluluk haline 

getirilerek insanlar tarafından suyun daha az kullanıldığı ürünler tercih edilir 

ve firmaların ürünlerini suyu daha az kullanarak elde edeceği sistemlere 

geçmeleri sağlanabilir. 

• Okullarda ve televizyon programlarında suyun daha tasarruflu ve verimli 

nasıl kullanılacağının anlatıldığı, çizgi film ve kamu spotları 

yayınlanarak, çocukların küçük yaşta suya gereken önemi vermeleri 

sağlanabilir. 
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• İlgili kamu kurumları tarafından alışveriş merkezlerinde aşırı su kullanan 

ve su verimli ürünlerin yer aldığı ayrı ayrı örnek mutfaklar, banyolar 

kurularak vatandaşların suyu verimli kullanan ürünleri yakından görerek 

aralarındaki su kullanım miktarları hakkında bilgi sahibi olmaları 

sağlanabilir. 

• Belediyeler tarafından, su tasarrufu konusunda herkesin anlayabileceği 

ve kolaylıkla evlerinde uygulayabileceği bilgilerin yer aldığı broşürler 

hazırlayarak halka dağıtabilir, su tasarrufu konusunun her zaman akılda 

kalmasını sağlamak için afişler hazırlayarak sokaklara asılabilir. 

• Taşkın olayının çokça görüldüğü bölgelerde taşkın anında alınacak fazla 

suyun yapılacak olan bazı göletlere aktarılarak buralarda bekletilmesi ve bu 

sularla yer altı sularının beslenmesi önem arz etmektedir. 

• İşletmelere temiz üretim / su verimlilik uygulamalarının geliştirilmesi için 

finansal destek sağlanmasına yönelik mevzuat geliştirilebilir ve üretim 

süreçlerinin çevresel tahribata yol açmayacak teknolojik değişiklikleri 

gerçekleştirmesi teşvik edilebilir. 

• Sanayi sektöründe su tasarrufuna yönelik modeller geliştirilebilir, 

yaygınlaştırılabilir ve suyun yeniden kullanımına yönelik önlemler alınabilir.   
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EK I 

SU VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI  

2015 – 2023 

1. GİRİŞ  

Su verimliliği; entegre su yönetiminin sağlanması, su kaynaklarının korunması, 

su maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, iklim değişikliği ile mücadelenin 

etkinliğinin artırılması ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan 

ve bunları yatay kesen bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe 

daha çok anlaşıldığı günümüzde, su verimliliğine yönelik çabaların değeri de aynı 

oranda artmaktadır. Bu çerçevede; suyun temini ve iletiminden nihai tüketime kadarki 

bütün aşamalarda su verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın 

önlenmesi, su yoğunluğunun gerek sektörler bazında ve gerekse de makro düzeyde 

azaltılması, ulusal su politikamızın öncelikli ve önemli bileşenlerinden birisidir. 

Bugüne kadar su verimliliği kapsamında yürütülegelmiş faaliyetlerin 

değerlendirilmesi sonucunda çıkarılan dersler, çeşitli uygulama noktalarında 

karşılaşılan güçlükler ve su sektöründeki küresel eğilimler ışığında, Türkiye’nin su 

verimliliği alanındaki yol haritasının stratejik ve dinamik bir bakış açısıyla hazırlanması 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 

katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesini sağlamak, sonuç 

odaklı ve somut hedeflerle desteklenmiş bir politika seti belirlemek, bu hedeflere 

ulaşmak için yapılması zorunlu eylemleri tespit etmek, ayrıca süreç içinde kuruluşların 

yüklenecekleri sorumlulukları tanımlamak için işbu strateji belgesi hazırlanmıştır. Bu 

belgede tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden, tedbirlerin uygulanmasından, 

sonuçların değerlendirilmesinden sorumlu olan kamu ve sivil toplum kuruluşları 

arasında yakın bir işbirliği kurulması amaçlanmakta olup, söz konusu koordinasyonu 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü sağlayacaktır. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına 

göre stratejik amaçlar, hedefler ve tedbirler gözden geçirilecek, gerçekleşme oranları ve 

yeni eğilimler çerçevesinde belgenin yayımlanmasından en geç 3 yıl sonra ihtiyaç 

duyulan revizyonlar yapılarak güncellenmiş metin kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sonraki 

yıllarda belge her iki yılda bir güncellenecektir.  
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2. KISALTMALAR  

 

Bu belgede geçen;  
A: amacı,  

BB: Büyükşehir Belediyelerini, 

BSTB: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

ÇEM: Çölleşme ve Erozyon Genel Müdürlüğünü, 

ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,  

E: Eylemi, 

ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 

G:Gösterge 

GTHB: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 

H: hedefi,   
İB: İçişleri Bakanlığını, 
İÖİ: İl Özel İdarelerini, 
KTK: Köy Tüzel Kişiliğini, 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığını, 

OGM: Orman Genel Müdürlüğünü, 

OSİB: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,  

Strateji: Su Verimliliği Stratejisini,  
SYGM: Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü,  

TBB: Türkiye Belediyeler Birliğini, 

TSE: Türk Standartları Endüstrisini, 

YY: Yerel yönetimleri, (Valilikler ve Belediyeler)  
 
ifade eder. 
 

3. AMAÇLAR  
 

A-1: SU KAYIP-KAÇAKLARININ AZALTILMASINI SAĞLAMAK 

A-2: TARIMDA SULAMA ORANINI VE SULAMA VERİMİNİ 

YÜKSELTMEK 

A-3: EVSEL ATIKSULARIN ARITILARAK YENİDEN KULLANIMINI 

SAĞLAMAK 

A-4: YAĞMUR SUYU HASADI YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASINI 

SAĞLAMAK 

A-5: SUYUN VERİMLİ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK 
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G
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Amaç, Hedef, Gösterge 

tanımları 

Gösterge Birimi, Yılı Kurumsal Sorumluluklar  

Açıklamalar 

Birim 
2015-2016 

dönemi 

2017-2019 

dönemi 

2020-2023 

Dönemi 

Birincil 

derecede 

sorumlu 

kurum 

İşbirliği 

yapacak ve 

katkı 

sağlayacak 

kurumlar, 

paydaşlar 

1 

SU KAYIP-KAÇAKLARININ AZALTILMASINI SAĞLAMAK 

H-1.1 

 Su Kayıp-Kaçak Oranlarının Belirlenmesi 

G-1.1.1 

Su kayıp ve kaçak 
oranları belirlenecek 

belediye sayısı 

Adet 878 - - BB, YY 
SYGM TBB, 

İİB 

Belgenin yayım tarihi itibariyle tüm Belediyeler tarafından 1 

yıllık periyotlarda 8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi 

Gazete ’de yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım 
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ekinde 

yer alan forma göre hazırlanacak “su kayıpları envanter formu” 

sonuçları Belediye Su Verimliliği Envanteri halinde derlenerek 

elektronik ortamda yayımlanacak ve SYGM’ ye gönderecektir. 

H-1.2 

Tüm Belediyelerin su kayıp ve kaçaklarını azaltması için uygulanabilecek önlemlerin alınması 

G-1.2.1 

Kayıp-kaçak oranlarını 

azaltmak için alt yapılarını 

geliştirecek belediye sayısı 

- 
Tüm 

Belediyeler 
- - BB, YY 

SYGM TBB, 

İİB 

16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su 

Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği” 

kapsamında yer alan içme-kullanma suyu temin ve dağıtım 
sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için alınması gereken 

tedbirler belediyeler tarafından uygulanacaktır. 
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Gösterge Birimi, Yılı Kurumsal Sorumluluklar 

Açıklamalar 

Birim 
2015-2016 

dönemi 

2017-2019 

dönemi 

2020-2023 

Dönemi 

Birincil 

derecede 

sorumlu 

kurum 

İşbirliği 

yapacak ve 

katkı 

sağlayacak 

kurumlar, 

paydaşlar 

H-1.3 

 Türkiye ortalaması %43 olan Kayıp-Kaçak oranlarının %25’e indirilmesi 

G-1.3.1 

İçme suyu temin ve 
dağıtım sistemlerinde 

azaltılacak kayıp-kaçak 

oranı 

% 3 10 5 BB, YY 
SYGM TBB, 

İİB 

Belediyeler kayıp-kaçak oranlarını belirtilen seviyelerde 

indireceklerdir. 

2 

TARIMDA SULAMA ORANINI VE SULAMA VERİMİNİ YÜKSELTMEK 

H-2.1 

Suyu tasarruflu kullanan kapalı sistem ve modern sulama yöntemlerinin mevcut ve yeni geliştirilecek sulama projelerinde yaygınlaştırılması 

G-2.1.1 

Sulamada kapalı 
sistemlerin kullanılacağı 

alan büyüklüğü 

hektar 100.000 150.000 200.000 DSİ 

İÖİ, BŞB ve 

İlçe 
Belediyeleri 

DSİ tarafından yapılan sulama sistemleri araştırılarak kayıp ve 

kaçakların yaşandığı şebekeler belirlenecek ve açık olan 
sistemler kapalı sistem olarak inşa edilecektir. Ayrıca yeni 

yapılacak sulama sistemleri kapalı sistem olarak inşa 

edilecektir. Böylelikle tarımda suyun daha verimli kullanılması 
sağlanmış olacaktır. 

 

 

 G-2.1.2 

Su tasarrufu sağlayan 

tarla içi modern sulama 
yöntemlerinin 

uygulanacağı alan 

büyüklüğü 

hektar 20.000 30.000 50.000 GTHB 

DSİ, Bölge 

Kalk. 

İdareleri, İÖİ, 
BŞB 

ve İlçe 

Belediyeleri 

Tarımsal üretimde verim ve kalite artışının, sulama suyu 

tüketiminde tasarrufun, doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımının sağlanabilmesi ve işgücü ihtiyacının 

azaltılabilmesi için modern basınçlı sulama sistemlerinin 

kullanımı yaygınlaştırılacaktır. GTHB tarafından yeni 

yapılacak olan sulama tesislerinde modern sulama yöntemleri 
kullanılacaktır. 
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Gösterge Birimi, Yılı Kurumsal Sorumluluklar 

Açıklamalar 

Birim 
2015-2016 

dönemi 

2017-2019 

dönemi 

2020-2023 

Dönemi 

Birincil 

derecede 

sorumlu 

kurum 

İşbirliği 

yapacak ve 

katkı 

sağlayacak 

kurumlar, 

paydaşlar 

 

H-2.2 

Tarımda sulama oranının %64 seviyesinden %75 seviyesine, sulama veriminin %45 seviyesinden %55 seviyesine yükseltmek 

2 G-2.2.1 
Sulama Oranının 

yükseltilmesi yüzdesi 
% 2 4 5 DSİ - Sulama oranı Türkiye’de 2023 yılında %75 mertebesine 

ulaşacaktır. 

  G-2.2.2 
Sulama Veriminin 
yükseltilmesi yüzdesi 

% 2 3 5 DSİ - 

 

 
 

 

Sulama verimi Türkiye’de 2023 yılında %55 mertebesine 
ulaşacaktır. 

 
 

 

 

3 EVSEL ATIKSULARIN ARITILARAK YENİDEN KULLANIMINI SAĞLAMAK 

 Arıtılmış evsel atıksuların kentlerde ve tarımda yeniden kullanımı yaygınlaştırmak 

 H-3.1 G-3.1.1 

Belediyelerin evsel 

atıksu arıtma tesisi çıkış 

sularını park, bahçe ve 
rekreasyon alanlarında 

kullanma oranı 

 

% 5 5 5 BB, YY - 

Belediyeler sahip oldukları atıksu arıtma tesisleri 

çıkışlarındaki suları gerekli arıtma işlemlerinden geçirerek, 
park, bahçe ve rekreasyon alanlarının sulaması sırasında bu 

suları kullanacaktır. 



131 

 

A
m

a
ç 

H
ed

e
f 

H
ed

ef
le

r
e 

U
la

şm
a

k
 İ

ç
in

 

b
e
li

r
le

n
e
n

 S
tr

a
te

ji
le

r
e
 

a
it

 g
ö

st
e
rg

el
er

 (
G

) 

A
m

a
ç,

 H
e
d

e
f,

 G
ö

st
er

g
e
 

ta
n

ım
la

r
ı 

Gösterge Birimi, Yılı Kurumsal Sorumluluklar 

Açıklamalar 

Birim 
2015-2016 

dönemi 

2017-2019 

dönemi 

2020-2023 

Dönemi 

Birincil 

derecede 

sorumlu 

kurum 

İşbirliği 

yapacak ve 

katkı 

sağlayacak 

kurumlar, 

paydaşlar 

 G-3.1.2 

Belediyelerin arıtılmış 
evsel atıksularını 

tarımsal alanların 

sulamasında kullanma 
oranı 

% 5 5 5 

BB, YY, 
Sulama 

Birlikleri, 

Sulama 
Kooperatifleri 

DSİ, GTHB 

Belediyeler sahip oldukları atıksu arıtma tesislerinin 

çıkışlarındaki suları gerekli arıtma işlemlerinden geçirerek 

tarımsal sulamaya elverişli hale getirecektir. Toprak özelliğine 
ve bitki desenine dikkat edilerek, arıtılmış atıksu tarımsal 

sulamada kullanılacaktır. 

 

 

H-3.2 

Binalarda suyun etkin kullanımının yaygınlaştırılması 

3 G-3.2.1 

Yeşil Binaların 

yaygınlaştırılmasının 

sağlanması için 

uygulanacak vergi 
indirimi oranı 

 

% 1 2 2 
ÇŞB, Maliye 

Bakanlığı 
TOKİ 

Yapılacak olan yeni yeşil binalarda tüm vergilerde indirim 

yapılarak yeşil binaların teşvik edilmesi sağlanacaktır. 

  G-3.2.2 
Gri suların binalarda 

kullanılması. 
- - - - ÇŞB TOKİ 

TOKİ tarafından yapılacak olan toplu konutlarda ve ÇŞB 
tarafından belirlenecek belli bir m2 alanına sahip binalarda gri 

su tesisatın ayrı, tuvaletlerden çıkan suyun ayrı toplandığı 

tesisatın inşa edilmesi zorunluluk haline getirilecektir. Böylece 
gri suların arıtılarak bina içinde tekrar kullanılması 

sağlanacaktır. 

 

  G-3.2.3 

Kamu kuruluşlarının 
bina ve tesislerinde su 

tasarrufuna yönelik 

uygulamaların 
etkinleştirilmesi 

- - 
Tüm Kamu 
Kurumları 

- 
Tüm Kamu 
Kurumları 

Tüm Kamu 
Kurumları 

 
 

 

Kamu kurumlarında bulunan eski su tesisatları yenilenerek su 
verimliliği sağlayan cihazlar ile değiştirilecektir. Yeni yapılan 

kamu binalarında su verimliliğine uygun malzemeler 

kullanılacaktır. 
 

 
 

 



132 

 

A
m

a
ç 

H
ed

e
f 

H
ed

ef
le

r
e 

U
la

şm
a

k
 İ

ç
in

 

b
e
li

r
le

n
e
n

 S
tr

a
te

ji
le

r
e
 a

it
 

g
ö

st
e
rg

el
e
r 

(G
) 

A
m

a
ç,

 H
e
d

e
f,

 G
ö

st
er

g
e
 

ta
n

ım
la

r
ı 

Gösterge Birimi, Yılı Kurumsal Sorumluluklar 

Açıklamalar 

Birim 
2015-2016 

dönemi 

2017-2019 

dönemi 

2020-2023 

Dönemi 

Birincil 

derecede 

sorumlu 

kurum 

İşbirliği 

yapacak ve 

katkı 

sağlayacak 

kurumlar, 

paydaşlar 

4 YAĞMUR SUYU HASADI YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASINI SAĞLAMAK 

 H-4.1 Tarımda yağmur suyu hasadı tekniklerinin uygulanması 

  G-4.1.1 

Türkiye genelinde 
yağmur suyu hasadı 

sistemlerinin 

uygulanacağı alan 

büyüklüğü 

hektar 100.000 150.000 200.000 ÇEM, OGM GTHB, DSİ 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde yağmur suyu hasadı sistemlerinin 

incelenerek en uygun hasat teknikleri ve ihtiyaç duyulan su hasadı 

yapıların belirlenecek ve bu bölgelerde suya az gereksinim duyan 
bitkilerin seçilerek ekilecektir. Böylece fazla yağış almayan 

bölgelerde susuzluk sebebiyle karşılaşılan sorunlar en aza 

indirilecektir. 

 

H-4.2 

Binalarda yağmur suyunun kullanılması 

 G.4.2.1 

Binalara yağmur suyu 
toplama sistemlerinin 

inşa edilmesi üzerine 

çıkarılacak mevzuat 

sayısı 

Adet - 1 - ÇŞB TOKİ 

 

 
 

 

 
 

TOKİ tarafından yapılacak olan toplu konutlarda ve ÇŞB 

Bakanlığınca belirlenecek belli bir m2 alanına sahip binalarda 
yağmur suyu toplama sistemlerinin kurulması ve bina içinde 

tekrar kullanılması çıkarılacak mevzuatlar ile yasal zorunluluk 

haline getirilecektir. 
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Gösterge Birimi, Yılı Kurumsal Sorumluluklar 

Açıklamalar 

Birim 
2015-2016 

dönemi 

2017-2019 

dönemi 

2020-2023 

Dönemi 

Birincil 

derecede 

sorumlu 

kurum 

İşbirliği 

yapacak ve 

katkı 

sağlayacak 

kurumlar, 

paydaşlar 

5 

SUYUN VERİMLİ KULLANIMI YAYGINLAŞTIRMAK 

  

H-5.1 

Su Verimli Ürünlerin Kullanımını Sağlamak 

G-5.1.1 

Su Verimliliği Eko 
Etiketlemesi yapılması 

için çıkarılacak mevzuat 

sayısı  

Adet - - 1 
TSE, Özel 

Sektör 

BSTB, ETKB, 

SYGM 

Beyaz eşya sektöründe yer alan özel firmalar ile görüşülerek 

çamaşır ve bulaşık makinaları üzerinde su verimliliği 

etiketlemesi standartlarının getirilerek uygulamaya geçilmesi 
çalışmaları yapılacaktır. Hazırlanacak mevzuatlar ile su 

verimliliği etiketlemesi yasal zorunluluk haline getirilecektir. 

G-5.1.2 

Su ayak izi 
uygulamasının 

yaygınlaştırılması 

üzerine çıkarılacak 
mevzuat sayısı 

Adet - - 1 
TSE, Özel 

Sektör 
BSTB, ETKB, 

SYGM 

Satın aldığımız her üründe (yiyecek-içecek, giyecek, 

elektronik aletler vb.) üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar 

geçen zamanda harcanan suyun yani “su ayak izinin” yazıldığı 
bir bölüme yer verilmesi için sistem oluşturulacak ve satın 

aldığımız her üründe bu bilginin yer alması hükmü 

getirilecektir. 

  G-5.1.3 

Televizyon yayın 

akışında kamu spotu ve 

çizgi film yayınlanma 
süresi 

dk/gün 10 10 15 
MEB, TV 

kanalları 
SYGM 

Televizyon yayın akışında su verimliliği için yapılması 

gereken çalışmalar çizgi film ve kamu spotları şeklinde 

yayınlanarak, ufak yaşta çocukların suya gereken önemi 
vermesi sağlanacaktır. 

  G-5.1.4 

Su verimli ürünlerin 

tanıtıldığı her ilde bir 
adet oluşturulacak örnek 

alan sayısı 

Adet 30 30 21 ÇŞB TOKİ, BB. YY 

Aşırı su kullanan ve su verimli ürünlerin yer aldığı ayrı ayrı 

örnek mutfaklar, banyolar ile vatandaşların suyu verimli 

kullanan ürünleri yakından görmesi sağlanacak. Ayrıca 

yaptıkları işlemler için kullandıkları suyu görerek, su verimli 
ürünlerin faydalarını kullanarak göreceklerdir. 
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