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ÖZET 

 

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri doğal kaynaklar arasında en önde 

gelenlerden birisi belki de en önemlisi olan suyun hem toplumlar hem de birey 

olarak insanlar için taşıdığı önem, sanayileşme ile başlayıp günümüze kadar uzanan 

tarihsel süreç içerisinde sürekli artış göstermiştir. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren 

süratle gelişen ekonomik faaliyetler açısından da vazgeçilmez bir madde olması 

nedeniyle suyun hukuki boyutu da hem ulusal hem de uluslararası hukukta giderek 

daha belirgin hale gelmiştir. Su Hukukunun iç hukuktaki düzenlemeleri her ülkenin 

ait bulunduğu coğrafi bölgenin jeolojik ve iklimsel  koşullarına göre şekillenirken, 

Su Hukukunun uluslararası boyutu 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar olan dönemde 

daha çok kıyıdaş devletlerin katıldığı ikili ya da çok taraflı anlaşmalarla 

şekillenmiştir. Ancak 2. Dünya Savaşından sonra Birleşmiş Milletler çatısı altında 

oluşturulan uluslarası düzenle birlikte su hukukunun uluslarası boyutu artık, 1972 

BM İnsan Çevresi Konferansı ve 1977 BM Su Konferansı gibi uluslararası 

çalışmalarla da şekil kazanmaya başlamıştır. 2010 yılına gelindiğinde ise su hakkı 

BM tarafından insan hakları kapsamına alınmıştır. Başlarda Çevre Hukukunun bir alt 

dalı olarak görülen su hukuku nihayetinde gelinen noktada, başlı başına ayrı bir 

hukuk disiplini olarak değerlendirilerek ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede yapılan 

çalışmalarda ABD ve AB Su Hukuklarının önemli oranda etkili olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla Su Hukukunun günümüz itibariyle benimsediği 

kavramlar, uygulamalar ve ilkelerin gerektiği şekilde anlaşılabilmesi ve 

yorumlanabilmesi açısından ABD ve AB Su Hukuklarına ilişkin genel bilgi sahibi 

olunması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Diğer taraftan, Türk Hukuku bakımından konu değerlendirildiğinde, 

mevzuatın dağınık ve parçalı yapıda olduğu, hukuk literatüründe de Türk Su 

Hukukunu geniş bir bakış açısıyla değerlendirerek bütünsel biçimde ortaya koyan 

çalışmaların yok denecek kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Türk Su 

Hukukunu tarihi gelişimi, hakim olan temel ilkeleri, ilgili yargı kararları, yasal ve 

kurumsal yapısı gibi ana hatları itibariyle ortaya koyan bir çalışma önemli fayda 

sağlayacaktır. Diğer taraftan, böyle bir çalışmaya ABD ve AB Su Hukuklarının da 
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genel hatları itibariyle dahil edilmesi, bir yandan bu devletlerin Su Hukuklarına 

ilişkin bilgi sağlarken, diğer taraftan Türk Su Hukukunun diğer hukuk sistemleri 

karşısındaki durumunun da değerlendirilebilmesine imkan verecektir.  

 

Bu çerçevede, ABD, AB ve Türk Su Hukukları, yeraltı, yerüstü ve sınıraşan 

sular açısından tarihsel gelişimleri, hakim olan temel ilkeler, ilgili yargı kararları, 

yasal ve kurumsal yapıları temel alınarak ana hatları itibariyle açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Su Hukuku, ABD Su Hukuku, AB Su Hukuku, 

sınıraşan sular, genel su, özel su. 
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ABSTRACT 

 

 

Importance of water, as one of, may be the most, vital natural resource since 

the beginnig of human history, for both society and individuals consitently increased 

within the historical era that begins from industry revolution and reaches today. 

Legal aspect of water also became more concrate within national and international 

context due to its indispensibility for economical activites rapidly developing 

especially from 19th century. The domestic regulations of Water Law has been 

shaped according to the jeolojical and climatic aspects of jeografical territory that 

every country belongs to, wheras, the international dimension of Water Law  has 

been shaped mostly according to the biliteral or multiliteral agreements acted among 

riperian states  within the era lasted untill the end of Second World War. However, 

after the Second World War within the new world order established under the dome 

of United Nations, the international dimension of Water Law also shaped according 

to the international efforts such as 1972 UN Environment Conference and 1977 UN 

Water Conference. In 2010, UN recognized water right as a human right. Although 

Water Law was considered as a branch of Environmental Law at the begining, it is 

now recognized as an independent legal discipline standing out. As a fact, the efforts 

regarding this issue seems heavily effected from US and EU Water Law. Thus, to be 

able to fairly understand and interprate the most updated concepts, implamentations 

and principles adopted by Water Law it appears as a requirement to posses general 

understanding of US and EU Water Law.  

 

On the other hand, regarding to Turkish Water Law, a dispersed and 

segmented legal structure and lack of academic works evaulating Turkish Water Law 

in a broad perspective in order to display its general structure appear as important 

problems. In this context, a study displaying the general sturucture including the 

main issues such as the historical evolution, main principles, related legal decisions, 

legal and administrative sturucture of Turkish Water Law will be benficial. On the 

other hand, adding US and EU Water Law into such study will benefit not only 
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providing information about the Water Law systems of these states, but also allowing 

to evaluate the position of Turkish Water Law in contrast to other legal systems.  

 

Consequently, in this study it is aimed to explain US, EU, and Turkish Water 

Law systems ragarding with ground water, underground water, and crossboundry 

waters in general terms based on the historical evolution, main principles, related 

legal decisions, legal and administrative structure.  

 

Key Words: Turkish Water Law, US Water Law, EU Water Law, 

crossboundary waters, public water, private water.  
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GİRİŞ 

 

Su tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temel 

maddelerin başında gelmektedir. Yeryüzünde yaşamın devam edebilmesi için 

olmazsa olmaz bir kaynak olan su günümüzde tarih boyunca taşıdığından çok 

daha fazla önem taşır hale gelmiştir. İleriki dönemlerde de bu önemin daha da 

artacağı öngrülmektedir. Zira BM tarafından yapılan çalışmalara göre 2006 yılı 

itibariyle yaklaşık olarak dünya nüfusunun beşte birine karşılık gelen 1.2 

milyar insan fiziksel olarak su kıtlığı olan bölgelerde yaşamakta iken 500 

milyon insan da bu tehlike ile yüzyüzedir. 1 2012 tarihi itibariyle 43 ülkede 700 

milyon insan doğrudan su kıtlığı yaşamaktadır.2  2025 yılına gelindiğinde 1.8 

milyar insan su kıtlığı yaşanan ülke veya bölgelerde yaşayacak hale gelecektir. 

Mevcut iklim değişikliği senaryosu çerçevesinde, 2030 yılında ise dünya 

nüfusunun yaklaşık olarak yarısının su sıkıntısı yaşayacağı, 24 ila 700 milyon 

insanın da kurak ve yarı kurak bölgelerden göç edeceği tahmin edilmektedir. 

Su kıtlığı hem doğal hem de insan kaynaklı bir olgudur. Esasında dünya 

üzerinde 7 milyar insana yetecek kadar tatlı su bulumakla birlikte coğrafi 

olarak yeryüzüne eşit olmayan şekilde dağılmış olup, bunun da büyük bölümü 

israf edilmekte, kirletilmekte ve sürdürülemez şekilde yönetilmektedir.3  

 

Geçmişe dönük olarak bu durumun sebepleri değerlendirildiğinde 

özellikle 18. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan sanayi devrimi önemli bir 

dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Zira bu devrimle başlayan ve 

günümüze kadar devam eden süreç içerisinde dünya nüfusunda meydana gelen 

hızlı artışa, sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmelere ve su kaynaklarının 

azalması ve kirletilmesine karşın çevre bilincinin yeterince gelişmemesi, su 

                                                
1 BM, İnsani Gelişim Raporu, 2006.  

http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml (10.06.2013) 
2 Dünya Su Gelişim Raporu 4, 2012.  

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/en/detallePer_Onu?id=71 
3 BM: a.g.ç., 2006.  
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kaynaklarının yeterince korunmaması gibi nedenler dünya genelinde suyun kıt 

bir kaynak haline gelmesi sonucunu doğurmuştur.4  

 

Bu durum bir yandan da suyun uluslararası boyutta ele alınması 

gereken bir sorun olarak algılanmasına neden olmuş ve 1972 BM İnsan Çevresi 

Konferansı, 1977 BM Su Konferansı 5   benzeri platformlarda gündeme 

gelmesini sağlamıştır. 2010 yılında da su hakkı, BM tarafından insan hakları 

kapsamına dahil edilmiştir6. Bu tür faaliyetlerin sonucunda da su hukuku kimi 

zaman çevre hukukunun bir alt dalı olarak kimi zaman ise başlı başına ayrı bir 

hukuk disiplini olarak değerlendirilerek ön plana çıkmıştır.7 

 

Bu noktada, gerek tarihsel gelişimleri gerekse günümüzdeki hakim 

rolleri açısından ABD ve AB su hukuku, öne çıkan sistemler olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak Türkiye’de su hukukuna ilişkin olarak yapılan 

çalışmalar kapsamında, AB su hukuku sıklıkla ele alınmakla birlikte, ABD su 

hukuku çok az sayıda çalışmaya konu edilmiştir. Bunun yanı sıra Türk su 

hukukunu bütünsel açıdan ele alıp genel hatlarıyla değerlendirerek ABD ve AB 

su hukukları karşısındaki konumunun daha iyi ortaya konmasını sağlayacak 

çalışmalar da az sayıdadır. 

 

Bu çerçevede, bu çalışma kapsamında ABD, AB ve Türk su hukukları 

genel hatları itibariyle ortaya konmaya çalışılmış böylece gerek teorik gerekse 

pratik alanda Türk su hukukuna yönelik olarak yapılan çalışmalara, ABD ve 

AB sistemleri ile beraber değerlendirme imkânı sunularak fayda sağlanması 

hedeflenmiştir.   

                                                
4 Akın, M., & Akın, G., Suyun Önemi, Türkiyede Su Potansiyeli, Su Havzaları ve Su Kirliliği. 

AÜDTCF Dergisi ,2007, 47 (2), 105-118, s. 107. 
5 Bilen, Ö.: Türkiye'nin Su Gündemi, Umut Matbaacılık, Ankara 2008, s. 266 vd.  
6 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/292&lang=E (23.06.2013) 
7Karakaş, M: Su Hukuku Bağlamında Su Kaynaklarının Yönetimi, Kurumsal ve Hukuksal 

Yapı, Marmara Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Yüksek Lisans Tezi,  2007, s. 15 – 19. 
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Bu maksatla çalışmanın birinci bölümünde, ABD, AB ve Türk hukuk 

sistemlerinin genel yapısına ilişkin bilgi verilmek suretiyle özellikle hukuk dışı 

disiplinler kapsamında çalışma yapan kişiler için faydalı olması amacıyla söz 

konusu hukuk sistemlerinin temel yapıları ortaya konmaya çalışılmıştır.  

 

Ayrıca yine birinci bölümde, sınıraşan su kavramı ve buna ilişkin 

uluslararsı hukukta genel kabul görmüş doktrinlere yer verilmiştir. Zira ABD, 

AB ve Türk su hukukunun incelenmesi sırasında bu hukuk sistemlerinde 

benimsenen sınıraşan su politikaları da çalışma kapsamına dahil edilmiştir. 

Ancak her üç sistemdeki sınıraşan uyuşmazlıklar ele alınmadan önce genel 

olarak sınıraşan su kavramının netleştirilmesi ve uluslararası hukukta genel 

kabul görmüş doktrinlerin kısaca açıklanması ihtiyacı duyulmuştur. Bu 

nitelikteki genel açıklama için giriş niteliğindeki birinci bölümün uygun olduğu 

düşünülmüştür. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde ABD su hukuku tarihsel gelişimi, temel 

mevzuatı, kurumsal yapısı ve sınıraşan sular başlıkları altında genel yapısı 

itibariyle ortaya konmaya çalışılmıştır. ABD hukuk sisteminin içtihat hukuku 

(case law) özelliği nedeniyle mahkeme kararları çerçevesinde şekillenen 

kıyıdaşlık hakkı (riparian rights) ve kadim hak (prior appropriation) gibi ilkeler 

bu bölümde ele alınmıştır. 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde AB su hukuku tarihsel gelişimi, temel 

mevzuatı, kurumsal yapısı ve sınıraşan sular başlıkları altında genel yapısı 

itibariyle ortaya konmaya çalışılmıştır. AB hukuk sisteminin temel olarak 

direktifler çerçevesinde şekillenmesi nedeniyle tarihsel gelişimi ve mevcut 

durumu direktifler temelinde incelenmiş, bu çerçevede SÇD önemli yer işgal 

etmiştir. 

 

Çalışmanın dördüncü bölümünde Türk su hukuku tarihsel gelişimi, 

temel mevzuatı, kurumsal yapısı ve sınıraşan sular başlıkları altında genel 
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yapısı itibariyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Türk su hukukunun 

ana kavramları olan genel su ve özel su, özellikle Yargıtay içtihatları 

çerçevesinde ele alınarak geniş şekilde incelenmiştir. 

 

Çalışmanın son bölümü ise sonuç kısmı olup çalışmanın genelinde 

yapılan incelemeler neticesinde yapılan tespitler bir bütün olarak ifade 

edilmeye çalışılmıştır.  
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BÖLÜM I                                                                                                  

HUKUK SİSTEMLERİ VE SINIRAŞAN SU KAVRAMI 

 

1.1 GENEL OLARAK HUKUK SİSTEMLERİ 

 

Hukuk sistemleri tarihsel süreçte temel olarak altı ana gruptan türemiş 

olup bunlar Hint, Çin, İslam, Roma-Germen, Anglo-Sakson, Sovyet hukuk 

sistemleri olarak adlandırılmaktadır.8 

 

Bu çalışma kapsamında su hukuku bakımından incelenecek olan hukuk 

sistemlerinden ilki olan Amerikan hukuk sistemi Anglo-Sakson hukuk 

sistemine yakın özellikler göstermekte iken, çalışmanın diğer konuları olan 

Avrupa Birliği ve Türk hukuk sistemleri ise kökenini Roma-Germen hukuk 

sisteminden alan Kıta Avrupası hukuk sistemine dâhildir. Dolayısyla, ABD, 

AB ve Türk su hukukunun incelenmesi kapsamında, öncelikle Anglo-Sakson 

ve ABD hukuk sistemleri, ardından da Roma-Germen hukuk sisteminin 

günümüzdeki karşılığı olan Kıta Avrupası hukuk sistemi hakkında genel bilgi 

verilecektir. 

 

1.1.1 ANGLO-SAKSON HUKUK SİSTEMİ 

 

Anglo-Sakson hukuk sistemi, İngiltere kaynaklı bir sistem olup 

günümüzde İngiltere, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan gibi 

ülkelerde uygulanmaktadır. Bu sistemin temel özellikleri literatürde aşağıdaki 

şekilde açıklanmaktadır.9 

  

                                                
8 Karadeniz, Ö: Hukuk Öğretimi Bakımından Roma Hukuku, AÜHFD, 1969, 26 (1-2), 323-347, 

s. 340. 
9 Gözler, K.: Genel Hukuk Bilgisi, Ekin Yayınevi, Bursa 2008, s. 4.  
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Anglo-Sakson hukuk sistemini diğerlerinden ayıran özelliklerinin 

başında içtihadi nitelikte olması gelmektedir. İçtihatlar hukukun temel kaynağı 

niteliğinde olup mahkeme kararında yer alan ilke ve kurallar hukukun asli 

kaynağını teşkil etmektedir. Üst mahkemelerce verilen kararlar bütün alt derece 

mahkemelerini bağlamaktadır. Dava edilen olayın mahkemece incelenmesi 

sırasında somut olaya uygulanacak soyut hukuk kurallarının uygulanması 

yerine, davaya bakan mahkemece yahut üst derece mahkemelerince benzer 

durumlarda ne şekilde karar verildiği araştırılarak, örnek kararlar 

doğrultusunda karar verilir. Bu özelliği dolayısı iledir ki Anglo-Sakson hukuk 

sistemine örnek olay hukuku (case law) yahut hakim tarafından yapılan hukuk 

(judge made-law) da denmektedir. 

 

Anglo-Sakson hukuk sisteminin bir diğer özelliği tedvin edilmemiş 

olmasıdır. Bu hukuk sisteminde kurallar dağınık halde bulunmaktadır, derlenip 

bir kanun metni haline getirilmemiştir. Ayrıca, örf ve adet kuralları asli hukuk 

kaynağı niteliğinde olup bağlayıcı nitelikte olduklarından mahkemelerce 

bunlara uyulması zorunludur. 

 

Bu hukuk sisteminde kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı da 

bulunmamakta olup buna paralel olarak yargı sistemi adli ve idari yargı 

kollarına ayrılmamıştır. Dolayısıyla bu anlamda bir yargı birliği bulmaktadır.10  

 

1.1.2 ABD HUKUK SİSTEMİ 

 

Her ne kadar yerli literatürde Amerika Birleşik Devletleri tarafından 

benimsenmiş olan hukuk sistemin Anglo-Sakson hukuk sistemi olduğu 

belirtilmekte ise de Amerikan literatürü kendi hukuk sistemini daha çok karma 

bir sistem olarak niteleme eğilimdedir. Bu anlayışın temelleri Amerika Birleşik 

Devletleri’nin esas olarak göçmenlerden oluşan bir millete sahip oluşuna 

dayandırılmaktadır. Buna göre; Amerika kıtasına gelen ilk göçmenler 

                                                
10 Gözler, K.: 2008, a.g.e., s. 4-6. 
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İngiltere’den gelirken beraberlerinde yazılı hukuk kurallarının bulunmadığı 

onun yerine mahkeme kararlarının asıl hukuk kurallarını oluşturduğu İngiliz 

ortak hukuk (comman law) sistemini de getirmişleridir. Onların ardından kıtaya 

1840-1910 yılları arasında Avrupa’dan göç eden diğer gruplar ise yazılı hukuk 

kuralları ile öngörülebilirlik özelliğine sahip kıta Avrupası hukuk sistemini 

(civil law) getirmişlerdir. Farklı kültürlere sahip grupların kaynaşması 

sürecinde bu iki hukuk sistemi de tek bir potada eriyerek karma bir sistem olan 

Amerikan hukuk sistemini meydana getirmiştir.11 Ancak, özellikle mahkeme 

kararlanın hukuk sistemindeki etkisi dikkate alındığında, ABD hukuk 

sisteminde Anglo-Sakson hukuk özelliklerinin daha ağır bastığı ifade edilebilir.  

  

1.1.3 KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ 

 

Kökenlerini Roma-Germen hukuk sisteminden alan Kıta Avrupası 

sistemi yahut diğer adıyla Kara Avrupası sistemi İngiltere dışında kalan 

Avrupa ülkelerinde ve de ülkemizde uygulanmaktadır. Başlıca özellikleri 

literatürde aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.12  

 

 Kıta Avrupası hukuk sisteminin başlıca özelliklerinden ilki tedvin 

edilmiş olmasıdır. Buna göre yazısız haldeki kurallar belli sistem dahilinde bir 

araya getirilerek derlenmiştir. 

 

Bu hukuk sisteminin bir diğer özelliği yazılı olmasıdır. Anayasa, kanun, 

tüzük, yönetmelik gibi yazılı hukuk kuralları sistemin asli kaynaklarını 

oluştururken, örf-adetler ve içtihatlar tali hukuk kaynağı konumundadırlar. 

Yani bu sistemde hukuk yapıcısı konumunda olanlar, oluşturdukları içtihatlar 

vasıtasıyla mahkemeler değil, yahut örf-adet kuralları vasıtasıyla direkt olarak 

toplum değil, yasa yapıcı konumundaki meclislerdir.  

 

                                                
11 Abernathy, C.F.: Law in the United States, West Group, St. Paul 2006, s. 2. 
12 Gözler, K.: 2008, a.g.e, s. 3,4. 
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Diğer taraftan, bu hukuk sisteminde kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı 

vardır. Buna paralel olarak yargı ayrılığı benimsenmiş olup adli ve idari yargı 

kollarına mensup mahkemeler bulunmaktadır. 

 

Bu çalışma kapsamında incelenen Türk ve AB hukuk sistemleri Kıta 

Avrupası hukuk sistemine tabidir.  
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1.2 SINIRAŞAN SU KAVRAMI VE İLGİLİ ULUSLARARASI 

HUKUK DOKTRİNLERİ 

 

Sınıraşan su kavramı su hukuku açısından önem taşıyan kavramlardan 

biridir. Dolayısıyla, bu çalışma kapsamında ABD, AB ve Türk su hukukları 

incelenirken, sınıraşan suların bu hukuk sistemlerindeki yeri ayrı başlıklar 

altında incelemeye konu edilmiştir. Ancak, sınıraşan sulara ilişkin her hukuk 

sisteminin özel yaklaşımları incelemeye geçilmeden önce sınıraşan su 

kavramının ve ilgili uluslararası hukuk doktrinlerinin ortaya konmasında fayda 

görülmektedir.  

 

Bu çerçevede aşağıda öncelikle sınıraşan su kavramı, ardında da ilgili 

uluslararası hukuk doktrinlerine ilişkin genel bilgiler verilmiştir.  

 

1.2.1 SINIRAŞAN SU KAVRAMI 

 

Sınıraşan sular kavramı söz konusu olduğunda kullanılan terimler 

büyük önem taşımaktadır. Zira devletlerin sınıraşan suların kullanımındaki hak 

ve yükümlülüklerinin kapsamı, kullanılan terimlere yüklenen anlamlar 

tarafından belirlenmektedir. Birden çok ülkede akan, havzasını birden çok 

ülkenin oluşturduğu bu sulardan faydalanma konusu tarihin eski 

dönemlerinden beri uluslarası düzeyde anlaşmazlıklara sebep olmuştur. 

Örneğin, Mezopotamya’daki site devletleri olan Umma ve Lagaş arasında 

yaşanan sulama suyunun dağıtımından kaynaklanan uyuşmazlık, MÖ yaklaşık 

3100’de yapılmış olan antlaşmayla çözümlenmiştir.13  

 

Günümüzde birden çok devletin ülkesinden geçen ya da birden çok 

devletin ülkesi arasında sınır oluşturan suları ifade etmek üzere kullanılan ve 

çeşitli tartışmalara konu olan çok sayıda terim olup14 bunlardan başlıcaları; 
                                                

13 Aktaş, M.: Sınıraşan Suların Ulaşım Dışı Kullanımının Hukuki Rejimi, DEÜ Doktora Tezi, 

İzmir 2004, s., 11.  
14 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 17. 
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uluslararası akarsu, uluslararası su, ortak su, su sistemi, sınır suyu, çok ülkeli 

akarsu, sınır oluşturan veya sınıraşan su, sınır kateden su, uluslarası önemdeki 

su yolu, uluslarası drenaj havzası,  uluslarası akarsu havzasıdır.15 Bu çalışma 

kapsamında, söz konusu terimlerden, ulusararası su, sınıraşan su ve ortak su ele 

alınmıştır.  

 

Uluslararası su terimi 19.yy’ın ikinci yarısında ortaya çıkmış olmakla 

birlikte uluslararası hukuktaki ilk kullanımı 1919-1920 Barış Antlaşması ile 

olmuştur. Uluslarası su teriminin geçirdiği gelişim sürecine yakından bakılacak 

olursa başlangıçta; geleneksel olarak ulusal-olmayan sular arasından yalnız 

seyrüsefere elverişli olanlara ya da ekonomik bakımdan önem arz edenlere 

‘uluslararası su’ dendiği görülecektir. Ancak 20.yy’da ortaya çıkan teknolojik 

gelişmelerin, nehir sularından faydalanma olanaklarını artırmasıyla beraber, 

öteden beri yapılan tarımsal sulama faaliyetleri önem kazanmış, hidroelektrik 

enerji üretimi ve suyun endüstride kullanımı yeni faydalanma şekilleri olarak 

ortaya çıkmıştır.16  Böylece zaman içinde nehirlerden faydalanma şekillerinin 

gelişmesi ve seyrüsefer amaçlı kullanımların tek ve en önemli faydalanma şekli 

olmaktan çıkması uluslararası su tanımında önemli değişikliklere sebep 

olmuştur. Bu etkiler neticesinde o zamana kadar kullanılan seyrüsefere 

elverişlilik kıstası önemini kaybetmiş ve yerini yeni kıstaslara bırakmış, coğrafi 

birim olarak da ‘nehir’ yerine  ‘sular sistemi’ ve ‘nehir havzası’ kullanılmaya 

başlanmıştır. Terimin içeriğinde meydana gelen bu değişmeler sunucunda 

uluslararası hukuk açısından ‘ilgili devlet’ kavramında da değişiklikler 

meydana gelmiştir.17  

 

                                                
15 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 17; Kılıç, S.: Sınıraşan Sulara İlişkin Uyuşmazlıklar, Hacettepe 

Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2009, s. 6.; Can, H. H.: Türkiye’nin Sınıraşan Suları, Çağdaş 

Yerel Yönetimler, 2003, 12 (2), 62 – 74, s. 64.; Sar, D.: Uluslararası Nehirlerden Endüstriyel ve 

Tarımsal Amaçlarla Faydalanma Hakkı, Nadir Kitabevi, Ankara 1970, s. 46.   
16 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 56. 
17 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 46. 
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Uluslararası su terimi ile ifade edilmek istenen kavramının daha net 

ortaya konabilmesi için ulusal su kavramından hareket edilmesi faydalı 

olacaktır. Ulusal su kaynağından denize, göle ya da başka bir nehre ulaştığı 

yere kadar tek bir devletin sınırları içinde kalan sular (nehirler, çaylar, 

ırmaklar) olarak tanımlanmaktadır. Bu sular üzerindeki tüm egemenlik hakkı o 

ülkeye aittir. 18  Görüleceği üzere ulusal su tanımının tek kıstası ülke 

sınırlarıdır.19  

 

Ancak, ulusal sular dışında kalan diğer bütün sulara uluslararası niteliği 

verilmemiş olması uluslarası su kavramının tanımlanmasını zorlaştırmıştır.20 

Zira kavramın içeriği ve kullanılan terimler tarihsel süreçte birçok değişikliğe 

tabi olmuştur.  

 

Ulusal sular sınıflandırmasının dışında kalan suları ifade etmek için 

kullanılan en eski kavram ‘ortak sular’ kavramıdır. Bu kavram 26 Ocak 1699 

tarihli Karlofça Antlaşması’nda ve 21 Temmuz 1718 tarihli Pasarofça 

Antlaşması’nda yer aldığı gibi 19. yy boyunca Avrupa’da yapılan 

antlaşmalarda da kullanılmıştır. Benzer şekilde 1966-1967 yıllarında Türk ve 

Irak Hükümeti yetkililerinin Fırat nehri üzerindeki Keban barajı projesinin 

uygulanmasına ilişkin olarak yaptıkları görüşmeler neticesinde yayınlanan 

ortak bildirilerde ‘müşterek sular’ deyimi kullanılmıştır.21 

 

Halbuki, ortak ya da müşterek sular kavramlarının kullanılması 

uygulama ile ve uluslararası hukukun temel ilkeleri ile çelişen bazı yorumlara 

yol açabilmektedir. Aslında yalnız fiziki bir durumu belirten ‘ortak’ kavramına 

hukuki bir anlam yükleyerek bu suların ilgili devletlerin ortak mülkiyetinde 

veya egemenliğinde  olduğu iddia olunabilmektedir.22 Böylece kavram tahrif 

                                                
18 Kılıç, S.: 2009, a.g.e., s. 4. 
19 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 50. 
20 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 46. 
21 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 46 – 48. 
22 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 48. 
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edilerek yalnızca fiziki durumu anlatır olmaktan çıkarılmakta ve ilgili 

devletlerin ortak egemenliğini ifade eder hale getirilmek istenmektedir. Bu ise 

ülkelerin egemenlik haklarına halel getirebilecek bir eğilim olup temel 

uluslarası prensiplere aykırılık teşkil etmektedir.23 Oysa ki, bugün artık bütün 

akarsuların ülkelerinden geçtikleri devletlerin egemenliği altında bulundukları, 

bu yüzden de ortak mülkiyete ya da ortak egemenliğe konu olamayacakları 

ilkesi hem uygulamada hem de doktrinde yerleşmiş bir prensiptir. Uygulamada 

ortak egemenliğe öncelikle konu olması beklenebilecek olan sınır oluşturan 

akarsular söz konusu olduğunda ilgili kıyı devletlerinin egemenlik alanlarını 

ayıran sınır çizgisini belirlemeleri, sınıraşan akarsular söz konusu olduğunda 

ise devletlerin birbirlerinin ülkelerinde ortak egemenlik iddialarında 

bulunmuyor olmaları ortak egemenlik görüşünün benimsenmediğinin 

kanıtıdır.24  

 

Literatürde ulusal su tanımının tek kıstasının ülke sınırları olduğu, 

seyrüsefere elverişli olup olmama halinin ulusal su tanımının bir kriteri 

olmadığı, dolayısıyla, seyrüsefere elverişli olsun ya da olmasın bir su 

tamamıyla tek bir devletin ülkesinde akmakta ise bu suyun ulusal bir su olduğu 

ifade edilmektedir. 25  Diğer taraftan, bir akarsuyun uluslarası su olarak 

tanımlanabilmesi için ulaşıma elverişli olması, ulaşıma elverişli kısmın birden 

çok devletin ülkesini kesmesi veya aralarında sınır oluşturması ve su 

üzerindeki ulaşım özgürlüğünün uluslararası sözleşmelerle tanınmış olması 

gerekmektiği belirtilmektedir.26  

 

Ancak, uluslararası su terimine ilişkin tartışmalar bu noktada 

bitmemekte, uluslararası su ve sınıraşan su terimlerinin kullanımlarına ilişkin 

yoğun tartışmalar da yaşanmaktadır. Temelde çok farklı anlamlara 

gelmedikleri halde ilgili devletler kendi çıkarları gereği bu terimlere farklı 

                                                
23 Kılıç, S.: 2009, a.g.e, s. 6. 
24 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 49. 
25 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 50. 
26 Kılıç, S.: 2009, a.g.e, s. 5. 
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anlamlar yüklemektedirler. Uluslararası ifadesi terime, sadece akarsuyun 

birden çok devleti ilgilendirdiği anlamını yüklediği halde aşağı kıyıdaş 

devletler bu ifadeyi ‘uluslararasılaştırma’ olarak algılamakta ilgili suyoluna 

ilişkin düzenlemelerin kıyıdaş devlerce ortaklaşa belirlenmesi gerektiğini ileri 

sürmektedirler.27 

 

Dolayısıyla hem bu tip suların birden çok devleti ilgilendirdiğini 

belirtmek hem de devletlerin egemenliğine zarar verebilecek bir algılamadan 

kaçınabilmek amacıyla 28  ‘sınıraşan ve sınıroluşturan sular’ kavramının 

kullanılması daha yerinde olacaktır.29 

 

1.2.2 SINIRAŞAN SULARA İLİŞKİN ULUSLARARASI 

DOKTRİNLER 

 

Her ne kadar uluslarası hukukta sınıraşan ve sınır oluşturan sular 

konusunda genel kabul görmüş bir düzenleme bulunmamakta ve ülkeler 

arasındaki uyuşmazlıklar siyasi pazarlık yoluyla çözülmeye çalışılmakta ise de 

devletler sınıraşan sulardan faydalanma konusundaki faaliyetlerini doktrindeki 

temel görüşlere dayandırmaktadırlar.30 Mevcut birçok çözüme dayanak teşkil 

eden doktrinler: Mutlak Egemenlik Doktrini, Doğal Durumun Bütünlüğü 

Doktrini, Ön Kullanımın Üstünlüğü Doktrini ve son olarak Hakça ve Makul 

Faydalanma Doktrinidir.31  

 

Söz konusu doktrinler aşağıda ayrı başlıklar altında incelenmektedir.  

 
                                                

27 Kılıç, S.: 2009, a.g.e, s. 6. 
28 Örneğin Fırat ve Dicle nehirleri Suriye ve Irak için ‘uluslarası su‘ iken Türkiye için 

‘sınıraşan su’dur. Bu tanımlama farklılığı suyun paylaşımına yönelik niyetlerden 

kaynaklanmaktadır. Bkz. Can, H. H.: 2003, a.g.e., s. 64. 
29 Kılıç, S.: a.g.e, s. 6. 
30 Kılıç, S.: a.g.e, s. 6,7. 
31 Kapan, İ.: Türkiye ile Suriye ve Irak Arasında Su Anlaşmazlığı, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezi,  İstanbul, 2006, s. 44. 
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1.2.2.1 Mutlak Egemenlik Doktrini  

 

Harmon doktrini olarak da bilinen bu doktrin, yukarı kıyıdaş devletin, 

aşağı kıyıdaş devletin etkilenmesini göze alarak akarsuyun akış yönünü 

dilediği gibi değiştirebilmesi veya suyu hiçbir sınırlamaya tabi olmadan 

kullanabilmesi görüşünü savunmaktadır. ABD Başsavcısı Judson Harmon, 

ABD ile Meksika arasında Rio Grande nehrinin kullanımı ile ilgili olarak çıkan 

uyuşmazlık sırasında 1895 yılında verdiği görüşle bu doktrine adını vermiştir.   

 

Her ne kadar Harmon’dan önce Alman hukukçu Johann Ludvig Klüber 

bu görüşü savunmuş ise de sonraki yıllarda bu görüşe sahip yazarların 

Harmon’ın mütalaasına atıf yapmaları doktrinin onun adıyla anılmasını 

sağlamıştır. 

 

ABD hem Meksika’ya hem de sınır aşan ve oluşturan sularına ilişkin 

olarak Kanada’ya karşı, Avusturya Bavyera’ya karşı, Hindistan Pakistan’a 

karşı; mutlak egemenlik doktrinini benimsemişlerdir.32 

 

Mutlak egemenlik doktrini, devletlerin egemenliklerinin diğer 

devletlerin egemenlik haklarıyla sınırlı olması ve devletlere yalnızca yetki 

vermesi ancak sorumluluk yüklememesi nedeniyle eleştirilmişitir.33 

 

1.2.2.2 Doğal Durumun Bütünlüğü Doktrini  

 

İç hukukta yer alan kıyıdaş hakları (riparian rights) prensibinin 

uluslararası alana aktarılması  çabası sonucunda ortaya çıkan bu doktrin, yukarı 

kıyıdaş ülkelere üstünlük tanıyan mutlak egemenlik doktrinine karşı ortaya 

çıkmış ve aşağı kıyıdaşlara üstünlük tanımıştır. Sınıraşan suların yukarı kıyıdaş 

devletin topraklarından geçerken doğal durumunun muhafaza edilmesi yani 

                                                
32 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 45, 46. 
33 Kılıç, S.: a.g.e., s. 6. 
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hiçbir değişikliğe uğramadan akmasının sağlanması gerektiğini 

savunmaktadır.34 

 
Doğal durumun bütünlüğü doktrini, diğer kıyıdaşlara zarar veya önemli 

zarar verebilecek faydalanma hallerinde diğer kyıdaş devletlerin rızalarının 

aranması şartını getirmektedir. Bu durumun değerlendirmesi neticesinde 

görülmektedir ki; aşağı kıyıdaş devletin yapacağı faydalanma eylemleri yukarı 

kıyıdaş devletin egemenlik alanında kalan sınıraşan suyu etkilemeyeceğinden 

dolayı aşağı kıyıdaşın yukarı kıyıdaş devletin rızasını alması gerekmeyecek 

olmasına ragmen aksi mümkün olacaktır. Netice olarak yukarı kıyıdaş devletin 

faydalanma hakkı kısıtlanmakta ve aşağı kıyıdaşın rızasına bırakılmaktadır. 

Rızası aranan aşağı kıyıdaş devlet, yukarı kıyıdaşın yapabileceği herhangi 

fiziki değişimin kendisi bakımından önemli zarara sebep olacağı gerekçesiyle 

rıza göstermeyebilecektir. 

 
Başlıca, Mısır ile Sudan arasında Nil nehrinden kaynaklanan 

uyuşmazlıkta ve  Fransa ile İspanya arasındaki Carol nehri uyuşmazlığında ileri 

sürülmüştür fakat çözümde etkili olmamıştır. Ne ulusal ne uluslarası bir 

mahkemece kabul gören bu görüş sınıraşan sulara ilişkin anlaşmaların 

hiçbirinde de yer bulamamıştır.35 

 
Yukarı kıyıdaş devletin sınıraşan su üzerinde hiçbir faydalanma 

eyleminde bulunmasına izin vermeyen bu görüş devletin ülkesi üzerindeki 

egemenlik hakkını kullanmasına imkan vermiyor olması sebebiyle eleştirilere 

konu olmuş ve uluslarası hukukta kabul görmemiştir.36  

 
1.2.2.3 Ön Kullanımın Üstünlüğü Doktrini   

 

Bu doktrinin ortaya çıkışı ABD’nin batı eyaletlerindeki madenciler 

vasıtasıyla olmuştur. Doğal durumun bütünlüğü doktrininde olduğu gibi yine iç 

                                                
34 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 48, 49. 
35 Kılıç, S.: a.g.e, s. 9. 
36 Kılıç, S.: a.g.e, s. 9. 
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hukukta uygulanan bir prensipten esinlenmiştir. Ön kullanım (prior 

appropriation) adı verilen bu hak, arazisindeki sulardan diğer kıyıdaşlara 

nazaran daha önce faydalanmaya başlayan malike, kullanımı devam ettiği 

sürece mutlak üstünlük sağlayan kazanılmış ya da kadim hak tanımaktadır.37  

 

Buna göre sınıraşan suya kıyıdaş olan devletlerden sudan faydalanmaya 

diğerlerine göre daha önce başlayan devlet bu su üzerinde bir kazanılmış hak 

elde etmektedir.  

 

Genel olarak akarsulardan daha önce yararlanmaya başlayan aşağı 

kıyıdaş devletlerin yararına görünen bu doktrin, yukarı kıyıdaş ve aşağı kıyıdaş 

devletler arasında yaratabileceği ekonomik eşitsizlik açısında eleştirilmiştir.38  

Bunun yanı sıra uluslararası hukukta kazanılmış hakların, anlaşmalar 

yoluyla ya da devletlerin birbirlerine halef olmaları durumunda ortaya çıktığı 

kabul edilmektedir. Bu sebeple devletlerin sınıraşan sulara ilişkin bu çeşit 

kullanımlarının kazanılmış hak oluşturacağı görüşüne dayanan bu doktrin 

uluslararası hukukun genel kabullerine uygun bulunmamıştır.39  

 

1.2.2.4 Hakça ve Makul Faydalanma Doktrini   

 

Adil kullanım olarak da adlandırılan bu doktrine göre sınıraşan suya 

kıyısı olan her bir devlet, suyun kendi ülkesi içinde akan kesiminden, makul ve 

hakkaniyete uygun bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir.  

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından, eyaletler arası uyuşmazlıkların 

çözümünde uygulanan bu yöntemin, sınıraşan sulardan kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda da uygulanabileceği ileri sürülmüştür. Amerikalı hukukçu 

                                                
37 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 50. 
38 Kılıç, S.: a.g.e, s. 11. 
39 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 51. 
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Lipper’e göre bu doktrin; sınıraşan suya kıyısı olan devletlerin herbirinin haklı 

ekonomik ve sosyal ihtiyaçları uyarınca, hepsine azami fayda ve her birine 

asgari zarar verecek şekilde kullanımını öngörmektedir.40 Fayda ve zarar ise 

her bir somut olay özelinde değerlendirilerek belirlenecektir.41  

Hakça ve makul faydalanma doktrini her ne kadar hem yukarı hem de 

aşağı kıyıdaş devleti koruyan bir doktrin gibi görünse de yasakladığı zarar 

kavramı bakımından ele alındığında uyuşmazlıklarda zarar gören aşağı kıyıdaş 

devletin lehinedir. 

Bu doktrini ilk olarak ABD, Colombia nehri uyuşmazlığında aşağı 

kıyıdaş konumunda bulunduğu Kanada’ya karşı savunmuştur. Oysa ki Meksika 

ile Rio Grande Nehri dolayısıyla yaşadığı uyuşmazlıkta yukarı kıyıdaş 

konumunda olan ABD mutlak egemenlik doktrinini savunmuştur. 

 

ABD dışında İsrail de Şeria Nehri uyuşmazlığı sırasında hakça ve 

makul faydalanma (adil kullanım) doktrinini savunmuştur.  

                                                
40 Kapan, İ: 2006,  a.g.e., s. 53. 
41 Kılıç, S.: a.g.e, s. 11. 
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2. BÖLÜM II              

ABD SU HUKUKU 

 

ABD su hukuku, aşağıda, tarihi gelişimi ve genel yapısı, temel 

mevzuatı, kurumsal yapısı ve sınıraşan sular hususları bakımından ele 

alınacaktır.  

 

2.1 ABD SU HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE GENEL YAPISI 

 

ABD Su Hukukunun tarihi Amerika kıtasına yapılan ilk göçlerle 

başlamıştır. İngiltere’den gelerek kıtanın doğusuna yerleşen göçmenler su 

kaynaklarının bolluğu ile coğrafi ve iklimsel koşulların İngiltere ile benzeşmesi 

dolayısıyla İngiliz hukukunu rahatça adapte etmişlerdir. Bu nedenle İngiliz 

hukuk sistemi kaynaklı42 ‘kıyıdaşlık ilkesi’ (riparian right principle)43 ABD su 

hukukunun ilk temel ilkesi olarak benimsenmiştir.  

 

Kıyıdaşlık ilkesine göre, su kullanım hakkına sahip olabilmek için su 

kaynağına kıyısı bulunan arazinin maliki olmak gerekmektedir. Dolayısıyla su 

kaynağına kıyısı olmayan arazi sahiplerinin bu su kaynağından yararlanma 

hakkı bulunmamaktadır.  

 

Bu ilke mevcut su miktarının talebi karşılamaya yeterli olduğu 

dönemler boyunca uygulanmıştır. Ancak zamanla sınırların su kaynaklarının 

daha kıt olduğu batı bölgelerine doğru genişlemesi, nüfusun artması ve 

madencilik gibi çeşitli üretim alanlarında yaşanan gelişmeler neticesinde 

kıyıdaşlık ilkesinin ülkenin bütün bölgelerine uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

                                                
42 Amerika’da uygulanan kıyıdaşlık sisteminin temelleri hakkında doktrinde bir görüş birliğine 

varılamamıştır. Bu sistemin Fransız Hukuku’ndan kaynaklandığını savunan görüşler bulunsa 

da İngiliz ortak hukukundan kaynaklandığını savunan görüşler ağır basmaktadır. Ayrıntılı bilgi 

için bkz. (Tarlock, J. N. D.: Water Resource Management, Thomson Reuters Foundation Press, 

New York 2009, s.63 vd.) 
43 Bu ilkeye ilişkin ayrıntılı açıklama ileride Yüzey Sularına ilişkin kısımda yer almaktadır. 
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Bunun üzerine kıyıdaşlık ilkesinden farklı olarak ‘kadim hak ilkesi’ (prior 

appropriation principle)44 ortaya çıkmıştır. Bu ilkenin gelişmesinde özellikle 

ülkenin batısında kalan topraklarda faaliyet gösteren madencilerin rolü büyük 

olmuştur. Amerika’nın batısında kalan ve mevcut eyaletler oluşmadan önce 

federal hükümetin mülkiyetinde bulunan topraklardaki altınları çıkarmak üzere 

bölgeye yerleşen madenciler özellikle Kaliforniya Eyaleti’ndeki madenlerde 

altın aramak üzere yüksek miktarlarda suya ihtiyaç duymuşlardır. Halbuki 

yüzüncü meridyenin batısında bulunan bu kurak topraklarda su kıt bir kaynaktı. 

Bu madenciler arazi sahibi olmadıkları için su kullanımlarını kıyıdaşlık 

prensiplerine dayandıramamışlardır. Bu sebeple sorunu zaman bakımından 

önceliğe sahip olan, hak bakımından da önceliğe sahip olur (first in time first in 

right) kuralı ile çözerek kadim hak ilkesinin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. 

Dolayısıyla, belli bir maden bölgesinde suyu kullanan ilk madenci onu 

öncelikli kullanım hakkına sahip kabul edilmiştir. Böylece batıdaki erken 

dönem yargı kararları bu su haklarını madencilerin gelenekleri temelinde 

oluşturmuştur. Sistemin çiftçiler açısından da tatminkar bir şekilde işlemesi 

üzerine kadim hak ilkesi neredeyse tüm batı eyaletlerinde benimsenmiştir.  

 

Diğer taraftan bazı eyaletler ise su potansiyelleri, mevsimsel ve coğrafi 

koşulları ve yağışlardaki niceliksel farklılıkları doğrultusunda şekillendirdikleri 

ve yukarıda izah edilen ilkelerin her ikisinden de unsurlar ihtiva eden ve 

‘karma’ (hybrid) olarak adlandırılan bir sistem geliştirmişlerdir. Karma sistemi 

benimsemiş olan her eyalet, kıyıdaşlık ve kadim hak ilkelerini kendi 

ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde birleştirerek kendi sistemini meydana 

getirmiştir.  

 

Günümüzde ABD’de su kaynaklarının kullanımı ve tahsisi konuları, 

temel olarak eyaletlerin yetki alanına girmektedir. Bu kapsamda ABD su 

hukuku, kaynağın bulunduğu eyaletin yüzüncü meridyenin doğusunda yahut 

batısında oluşuna göre iki kategoriye ayrılmaktadır. Doğuda yer alan 
                                                

44 Bu ilkeye ilişkin ayrıntılı açıklama ileride Yüzey Sularına ilişkin kısımda yer almaktadır. 
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eyaletlerin büyük kısmı su hakkını suya kıyısı olan arazinin sahibi olma 

koşuluna bağlamış olan kıyıdaşlık ilkesine dayandırmaktayken, diğerleri 

‘geliştirilmiş kıyıdaşlık’ (regulated riparianism) olarak adlandırılan ve arazi 

sahipliği yerine izin sistemi üzerine kurulu olan bir ilkeyi uygulamaktadır. 

Batıdaki eyaletlerin çoğunun su hukuku sistemi ise suyun kullanılmaya 

başlanma tarihine göre verilen izin sistemini ifade eden kadim hak ilkesine 

dayanmaktadır. Bunların dışında her iki sistemi karma şekilde benimseyen 

eyaletler de bulunmaktadır. Dolayısıyla ABD su hukuku mevcut haliyle 

eyaletler bazında kıyıdaşlık, kadim hak ve karma şeklinde üç başlık altında 

tasnif edilmektedir. Bu tasnifi gösterir haritaya aşağıda yer verilmiştir. 

   

 
ŞEKİL 1 Eyaletler düzeyinde su hukuku ilkeleri45 

 

 

Yukarıda söz konusu edilen ilkeler temelde mahkeme kararları 

doğrultusunda dönemin gerekliliklerine göre şekillenmiş bulunmaktadır. 

Dolayısıyla mahkemeler önlerine gelen uyuşmazlıkları çözerken, ilgili ilkenin 

uyuşmazlığa konu olay bakımından değerlendirmesini yapmaktadır. Bu 

nedenle ilkelerin bütünsel anlamda teorik olarak ortaya konması, ilgili 

                                                
45 http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/BINNEBBD/ (03.07.2013) 

State by State BreakdownState by State Breakdown
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mahkeme kararlarından hareketle gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan federal 

düzeyde ve eyaletler düzeyinde oluşturulan yasal düzenlemeler de 

bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında ABD Su Hukuku’nun 

teorik boyutu ile temel yasal düzenlemeleri ayrı başlıklar altında incelenerek 

genel yapı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

ABD Su Hukuku’nun teorik boyutu incelenirken tarihsel gelişiminde 

konunun mahkemelerce değerlendirilmesine paralel olarak öncelikle yüzey 

suları, yeraltı suları, dağınık yüzey suları ele alınmış ardından diğer önemli 

kavramlar olan kamu hakları ve mahfuz federal su hakları incelemeye dahil 

edilmiştir. 

 

2.1.1 YÜZEY SULARI 

 

ABD su hukukunda yüzey sularının kullanımı eyaletler düzeyinde ele 

alınmakta olup her eyaletin kendi toprakları içerisinde kalan yüzey sularının 

kullanımı konusunda dilediği sistemi benimseme yetkisi bulunmaktadır. Yüzey 

sularına ilişkin federal boyuttaki düzenleme ise kirliliğin önlenmesini amacıyla 

hazırlanan Temiz Su Kanunu’dur. Aşağıda su kullanım hakkının elde edilmesi 

ve bu haktan yararlanmaya ilişkin ilkeler üzerinde durulacak olup federal 

düzenlemeye ilişkin bilgi ABD Su Hukukunun Temel Mevzuatı bölümünde 

verilecektir. 

 

2.1.1.1 Kıyıdaşlık  Hakları İlkesi  

 

Kıyıdaşlık hakları (Riparian Right Principle) sisteminin geçmişi 

Ortaçağ Avrupa’sına kadar uzanmaktadır. 19.yy boyunca gelişme gösteren 

kıyıdaş hakları sistemi kısmen Roma hukuku kısmen Ortaçağ örf ve 

adetlerinden etkilenmiştir.46  

 

                                                
46 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 132 – 138. 
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İhtiyaçları karşılayacak miktarda suya sahip olunan Ortaçağ 

Avrupası’nda, ulaşıma elverişli olmayan suların aktıkları arazinin malikinin 

mülkiyetinde oldukları kabul edilmiştir. Ulaşıma elverişli sular ise güçlü bazı 

kişilerce kullanılmış ve bu kişiler arasında paylaşılmıştır. Akarsu havzasının 

doğal bütünlüğünün korunması esas alınmış ve suların akışının olabildiğince az 

değiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 47  

 

Kıyıdaşlık hakları sistemi bu günkü halini 19.yy’da Fransa ve 

İngiltere’de  almış ve diğer kıtalar yayılmasında İngiltere önemli rol oynamıştır. 

48  

Kıyıdaşlık sisteminin ABD’de ortaya çıktığı ilk dava ise 1827 tarihli 

Tyler-Wilkinson, Circuit Court, District of Rhode Island davasıdır.49  

 

Kıyıdaşlık sistemi su kaynakları bakımından zengin olan coğrafyalara 

uygun bir sistemdir. Nitekim günümüzde de daha çok Amerika’nın kuraklık 

sorunu yaşamayan doğu eyaletlerinde uygulanmaktadır. 50  

 

Bu sisteme göre suyu kullanım hakkına sahip olmak, suya kıyısı olan 

arazinin mülkiyetine sahip olmayı gerektirir. Su kaynağına sınırı olan arazinin 

sahibi suyu, diğer kıyıdaş arazi sahiplerinin haklarına halel getirmemek 

koşuluyla kendi arazisinde makul ölçülerde kullanabilir. Yalnızca kendi 

yatağında doğal akış halinde olan sular üzerinde kurulabilen bu hak, sahibine 

suyun yatağını değiştirme yahut suyu biriktirme hakkı vermez. Suyun eşit 

paylaşımı esas olup kullanım bakımından hak sahiplerinden hiçbirinin önceliği 

bulunmamaktadır. Eğer suyun miktarı tüm kıyıdaşların makul kullanımlarına 

yetmeyecek kadar az ise her biri kullandıkları suyun miktarını, hakları veya 

                                                
47 Getches, D.: Water Law in a Nutshell, West Publishing, St. Paul 1997, s. 4. 
48 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 4. 
49 Lauer, T. E.: The Common Law Background of The Riparian Doctrine, Missouri Law 

Review, 1963, 28 (1), 60 – 107, s. 60 vd. 
50 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 4. 
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bazen de sahip oldukları arazinin yüzölçümü oranında  azaltmakla yükümlüdür. 

51 

 Akarsuyun akımının yetersiz olduğu dönemlerde kullanıcılara içme, 

kullanma, sulama, endüstri ve rekreasyon şeklindeki öncelik sıralaması göz 

önünde bulundurularak normal dönemde kullandıkları oranlar üzerinden su 

tahsis edilmektedir.52  

 

Makul kullanıma konu olan hak, arazi sahipliği temeline dayandığından 

kullanılmamakla kaybedilmez ancak arazinin el değiştirmesi halinde hak da el 

değiştireceği gibi arazinin parçalara bölünmesi halinde de suya kıyısı kalmayan 

bölüm kıyıdaşlık haklarını kaybetmiş olur. Bu prensip uyarınca su kaynağına 

kıyısı bulunmayan toprak sahiplerinin suyu kullanma hakları yoktur. Bu kurala 

aykırı davranılması halinde kıyıdaş arazinin sahibinin uğradığı zararın 

giderilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. 53  Kamu yararına ayrılmış araziler 

üzerinde kıyıdaşlık prensibinden bahsolunamaz. Bu araziler Birleşik Devletler 

Arazi Yönetimi Kurumu (The U.S. Bureau of Land Management) tarafından 

idare edilmektedir. Kıyıdaşın suyu kullanabilmesi, arazinin bulunduğu 

eyaletteki ilgili kurumdan izin alması şartına bağlıdır.54 

 

Makul kullanım (reasonable use) kıstası kıyıdaşlık sisteminin önemli 

bir parçasını oluşturmakta olup suyun kullanım alanları arasında bir belirleme 

yapmayı gerektirmektedir. Evsel kullanımların bu kapsama girdiği konusunda 

bir fikir birliği bulunmakla beraber davaya konu olan uygulamanın makul olup 

olmadığının tespitinde mahkemeler somut olayın özelliğini göz önünde 

bulundurarak karar vermektedirler.55  

                                                
51 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 4. 
52 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 134. 
53 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 4. 
54  Board, S.W, California Environmental Protection Agency, http://www.calepa.ca.gov/ 

(15.11.2013) 
55 Trelease, F. J.: The Concept of Reasonable Beneficial Use in the Source of Surface Streams, 

Wyoming Law Journal, 1957, 12 (1), 1 – 21, s. 7.  
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Kıyıdaşlık sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yirmi dokuz 

eyalette uygulanmaktadır. Bu eyaletler: Alabama, Arkansas, Connecticut, 

Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, 

Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, 

New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, 

South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin’dir.56  

 

Amerikan yargısı tarafından geliştirilen doğal akış kuralı ile su 

kütlesine kıyısı bulunan her arazi sahibine, miktar ve kalite açısından herhangi 

bir eksilmeye maruz kalmamış suya sahip olma imkanı getirilmiştir.57 Fakat bu 

hak sahibine suyu biriktirme imkânı vermez. Hak sahiplerinin suyun niteliğini 

yahut niceliğini değiştirmeye hakkı yoktur yalnızca akarsuyun doğal akışından 

faydalanabilir, bu suyu makul amaçlar için kullanabilir fakat biriktiremezler. 

Bu kural zamanla yumuşayarak suyun başkalarına zarar verilmeden 

kullanılabileceği şeklini almıştır. 58 

 

2.1.1.2 Kadim Hak İlkesi  

 

Kadim hak ilkesi (Prior Appropriation Principle) uyarınca arazinin su 

kütlesi ile kıyıdaş olup olmadığına bakılmaksızın suyu faydalı bir amaç 

(beneficial use) için kullanan herkes, diğer kullanıcılardan önce kullanmaya 

başlamış olmak kaydıyla üstün hak sahibidir. Kıyıdaşlık prensibinin aksine 

arazi sahipliğine değil kullanım önceliği esasına dayanır. Hak sahibi olabilmek 

suyun faydalı bir amaçla kullanılmasına bağlanmış olup kullanılmaması 

halinde hak kaybedilir. Bunun yanı sıra bu sistem suyun biriktirilmesine de 

imkan tanımaktadır. Suyun hak sahipleri arasında eşit olarak değil sicildeki 

                                                
56 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 5. 
57 Tarlock, J. N. D.: Water Resource Management, Thomson Reuters Foundation Press, New 

York 2009. 
58 Baykan, N.: Su Hukuku Öğretileri, Pamukkale Üniversitesi, VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 

Bildiriler Kitabı, s. 943 – 957, Denizli 2010. 



    25 

kayıt sırası uyarınca kullanılması esastır.  Bu sebeple su kıtlığı olan 

dönemlerde, sonraki sıralardaki bazı hak sahiplerine su kalmayabilir.59  

 

Kadim hak ilkesi uyarınca elde edilen su kullanım hakkı, kazanılmış 

hak sahiplerine zarar vermemek koşuluyla transfer edilebilmektedir. Bu ilke 

uyarınca su kullanım hakkı elde edebilmek için bağlı bulunulan eyaletteki ilgili 

kurumdan izin alınması gerekmektedir.60 

 

 Kadim hak ilkesine göre yasal gereklilikler yerine getirildikten ve su 

faydalı bir amaç için kullanılmaya başlandıktan sonra hak, kullanım devam 

ettiği sürece geçerli olmaya devam eder. Bu ilke uyarınca, su yalnızca yararlı 

amaçlar için kullanılabilecek olup aksi halde hakkın geri alınması için haklı 

sebep oluşmuş olur. Hakkın devri arazi mülkiyetinin devrine bağlı değildir. 

Hak sahibi suyu biriktirebilir ve diğer kullanıcılara zarar vermemek koşuluyla 

çevirme noktasını değiştirebilir.61 

 

Kadim hak ilkesi, Amerika Birleşik Devletlerinin dokuz eyaletinde 

uygulanmaktadır. Bunlar: Alaska, Arizona, Kolorado, Idaho, Montana, Nevada, 

New Mexıco, Utah ve Wyoming eyaletleridir.62 

 

Kıyıdaşlık sistemi ile kadim hak sistemi karşılaştırıldığında kıyıdaşlık 

prensibinin kurak bölgelerdeki yöresel ihtiyaçlara cevap vermediği 

görülmüştür. Zira su kaynaklarının son derece sınırlı ve birbirinden çok uzak 

olduğu coğrafyalarda suya ihtiyaç duyan madencilerin ve çiftçilerin 

topraklarının her zaman su kıyısında olması mümkün bulunmamaktadır. 

Dahası altın arayıcılarının suya kıyısı olan toprakların sahibi olarak, kıt su 

kaynaklarını tekelci bir anlayışla ellerinde tutmaları ve diledikleri müddetçe 

                                                
59 Baykan, N.: 2010, a.g.e. 
60 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 6. 
61 Baykan, N.: 2010, a.g.e. 
62 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 7. 
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kullanım dışı bırakmaları da ileriye dönük olarak son derece olumsuz sonuçlar 

doğuracaktır ve kaynakların gelişimini engelleyecektir. 63  

 

2.1.1.3 Karma Sistem  

  

Yukarıda bahsedildiği üzere bazı eyaletler kendi su potansiyelleri, 

mevsimsel ve coğrafi koşulları ve yağışlardaki niceliksel farklılıklarını göz 

önüne alarak kıyıdaşlık ve kadim hak ilkelerini saf halleriyle uygulamak yerine 

değişik özelliklerini harmanlayarak karma sistemler (Hybrid Doctrine) 

benimsemişlerdir. Hatta kimi durumlarda koloni döneminden kalma kuralların 

da bu sistemlerde yer bulduğu görülmektedir. Kaliforniya Eyaleti’nin sistemi 

bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir. Kaliforniya’da uygulanmakta olan 

su hukuku esas olarak kıyıdaşlık ve kadim hak sistemlerine dayanmakta ise de 

federal hükümet tarafından kamu yarına tahsis edilmiş alanları düzenleyen 

mahfuz hakların yanı sıra yerel yönetimlere tanınan İspanyol ve Meksika 

hukukuna dayalı pueblo haklarını da ihtiva etmektedir.  

  

Karma sistemin uygulandığı eyaletler: Kaliforniya, Kansas, Mississippi, 

Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas ve 

Washington’dur. Hawaii’de eskiden kalan hukuk kuralları uygulanırken, 

Louisiana su hukuku Fransız Medeni Kanunundan adapte edilmiştir.64 

 

2.1.2 YERALTI SULARI 

 

ABD su hukukunda yeraltı sularına ilişkin gelişmeler yer üstü suları ile 

paralellik göstermemiştir. Zira yer altı sularının oluşumu uzun süre gizemini 

korumuştur. Aydınlanma öncesi 17. yy’da bilim adamları yağış miktarının 

yetersiz toprağın da çok az geçirimli olduğu kabulünden hareketle yeraltı 

suyunun yağmur sularından kaynaklanıyor olabileceğine ihtimal 

vermemişlerdir. Hidrolojik çevrimi net bir şekilde ortaya koyan ilk kişi Fransız 
                                                

63 Baykan, N.: 2010, a.g.e. 
64 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 8. 
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bir hukukçu olan Pierre Perrault olmuştur. 1674 yılında yayınlanan Sen Nehri 

havzasına ilişkin çalışması, yüzey suları ve yeraltı sularının tek kaynağının 

yağmur suları olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu gelişmeye rağmen yeraltı 

suyu kaynaklarının doğası yeterince anlaşılamamıştır. Bu durum da konuya 

ilişkin politikalar üretilmesini engellemiş, mahkemelerin ve yasa koyucuların 

etkili ve adil paylaşımı sağlayacak kurallar koymasını zorlaştırmıştır.65 

  

Yeraltı suyunun endüstri, sulama ve kentsel ihtiyaçları karşılamadaki 

rolü, kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelerin önemini arttırmaktadır. Bunun 

yanı sıra kaynağın doğası gereği ulaşılmasının zor oluşu ise korumaya yönelik 

rejimlerin uygulanışını zorlaştırmaktadır.  

 

 ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (The United States Geological 

Survey)66 2000 yılında % 99’u tatlı su olmak üzere günlük 84.500 milyon 

galon yeraltı suyu çekildiğini tahmin etmektedir. Günlük yerüstü suyu çekimi 

ise 323.000 milyon galon olarak hesaplanmaktadır. Arizona ve Hawai gibi 

yerüstü su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde yeraltı suyu son derece 

önemli bir kaynaktır. ABD’nin diğer birçok bölgesinde ise yerüstü suyundaki 

baskılar ve kirlenme, yeraltı suyunu kritik bir kaynak haline getirmektedir.67  

 

ABD yeraltı sularının kullanım haklarının belirlenmesinde faydalanılan 

başlıca dört yöntem bulunmaktadır: 

 

Bunlardan ilki İngiliz kuralı olarak bilinen ‘Mutlak sahiplik’ (Absolute 

ownership) yöntemidir. 19.yy’da birçok eyalette uygulanmıştır. Yeraltı suyu 

hareketlerinin anlaşılamayacağı, bu sebeple arazi sahibinin de yeraltı suyu 

çekiminden kaynaklanan sonuçları öngöremeyeceği fikrinden 

kaynaklanmaktadır. Bu sistem arazi sahibinin arazinin altındaki suyun da 

                                                
65 Tarlock, J. N. D.: 2009, a.g.e., s. 545, 546. 
66 Bkz. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Resmi İnternet Sayfası, http://www.usgs.gov/ 

(13.06.2013) 
67 Tarlock, J. N. D.: 2009, a.g.e., s. 545, 546. 
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maliki olduğunu kabul etmektedir. Bu sebeple arazi sahibine bu suyu dilediği 

zaman ve dilediği amaçla kullanma yetkisi tanıdığı gibi üzerinde satış yahut 

kiralama gibi tasarruflarda bulunma imkanı da vermektedir. 

 

İkinci yöntem Amerikan kuralı olarak da adlandırılan ‘Makul kullanım 

kuralı’ (Reasonable use rule)dır. Bu yöntemde de arazi sahibinin arazinin 

altındaki suyun da maliki olduğu kabul edilmekle beraber ona suyu dilediği 

gibi kullanma hakkı tanınmamış, yeraltı suyunun diğer hak sahipleri ile 

kıyaslandığında makul olan amaçlar için kullanılmasına öncelik tanımıştır. 

 

Bir diğer yöntem olan ‘Bağlantılı haklar kuralı’ (Correlative Rights 

Rule) uyarınca bölgedeki bütün arazi sahiplerinin yeraltı suyundan yararlanma 

hakkı bulunmaktadır. Her birinin kullanabileceği su miktarı arazilerinin 

yüzölçümü ile sınırlıdır. Bütün arazi sahipleri ihtiyaçlarını karşılamadığı sürece 

hiçbir hak sahibi payına düşenden daha fazla su çekemez. 

 

Son yöntem ise kadim hak yöntemi arazi sahipliği kıstasına 

bağlanmamıştır. Buna göre bir kimsenin yeraltı suyunu kullanma hakkı suyu 

sulama, madencilik, üretim, enerji üretimi, balık yetiştiriciliği, hayvan sulama, 

evsel kullanımlar ve rekreasyonal gibi faydalı kullanımlara konu etmesi ile 

doğmaktadır.  Suyun çıktığı arazide kullanılma zorunluluğu bulunmayıp 

taşınması mümkündür. Bu yöntemde hak satışa ya da devre konu edilebilir. 

Suyun kıt olduğu zamanlarda en eski kullanıcıya öncelik hakkı tanınmış olup 

suyu daha önceden kullandığı miktarda kullanmasına imkan sağlanmıştır. Bu 

durum da daha sonraki kullanıcıların suya yeterli miktarda ya da hiç 

ulaşamamaları sonucunu doğurabilmektedir.68  

 

Yukarıda açıklanan yöntemler arasında esasen tarihsel bakımdan da bir 

ilişki mevcuttur. Mutlak sahiplik kuralı hem doğudaki hem de batıdaki bazı 
                                                

68 Hutchins, W.A; Steelet, H.A.: Basic Water Rights and Doctrines and Their Implications for 

River Basin Development, Law and Contemporary Problems,  1957, 22, 276 – 300, s.  279, 

280. 
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eyaletler tarafından benimsenmiştir. Ancak zamanla çoğu eyalette yerini makul 

kullanım kuralına ya da bağlantılı haklar kuralını bırakmıştır.69 Mutlak sahiplik 

doktrinini uygulamaya devam eden eyaletler ise diğer kuyu sahiplerinin 

haklarını ve kamu menfaatini korunmasını sağlamışlardır. Kadim hak yöntemi 

ise yalnızca birkaç eyalette uygulanmaktadır.70 

 

2.1.3 KAMU HAKLARI 

 

ABD su hukukunda etkin rol oynayan bir diğer kavram da kamu hakları 

kavramıdır. Bu kavramın önemi, suyun insan hayatındaki vazgeçilmez 

rolünden kaynaklanmaktadır. Bu önem nedeniyle temelde eyaletler düzeyinde 

şekillenen ABD su hukuku sistemi,  kamunun ortak menfaatine ve ihtiyaçlarına 

ilişkin konuların, eyaletlerin yetki alanından çıkarılması ve federal korumaya 

tabi tutulması esasını benimsemiştir. Böylece kamusal menfaatlerin tüm 

eyaletlerde korunması garanti altına alınmıştır. Bu menfaatler Amerikan 

literatüründe kamu hakları (public rights) ya da kamu güveni doktrini (public 

trust doctrine) gibi başlıklar altında incelenmektedir. Bu çalışmada, Türk 

Hukuk Sistemi’ne daha uygun olduğu düşünülen kamu hakları teriminin 

kullanılması tercih edilmiştir.  

  

ABD Su Hukukunda kamu hakları seyrüsefer hakkı ve mahfuz federal 

su hakları başlıkları altında incelenmektedir.  

 

2.1.3.1 Seyrüsefer Hakkı 

 

ABD su hukuku tarihindeki en eski kamu menfaati, seyrüseferdir. 

Seyrüsefer hakkı tarih boyunca kayıkçılık, yıkanma, yüzme, balıkçılık, 

avlanma gibi amaçlarla kullanılmış olup yakın zamanda rekreasyonal ve estetik 

fayda sağlamak amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. 71  Ancak tüm bu 
                                                

69 Hutchins, W.A; Steelet, H.A.: 1957, a.g.m, s. 280. 
70 Tarlock, J. N. D.: 2009, a.g.e., s. 570. 
71 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 11. 
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açılardan taşıdığı önemin yanı sıra ticari bakımdan da özel bir önem 

taşımaktadır. Zira su yollarının kullanımı Amerika’nın keşfi, yerleşimin 

şekillenmesi ve ekonomik gelişmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır. 

Su yolları, demiryollarının ve modern motorlu taşımacılığın gelişiminden önce 

taşımacılığın en uygun yolu olmuştur. Büyük şehirlerin gelişiminde önemli bir 

rol oynayan bankalar da su yoluyla yapılan ticaretten büyük faydalar 

sağlamışlardır. Bu sebeplerle ticaretin seyrüsefere elverişli su yollarında 

serbestçe akmasında federal düzeyde büyük bir menfaat bulunmaktadır.72  

 

Yukarıda sayılan sebeplerle seyrüsefere elverişli suların kamusal 

nitelikte olduğu kabul edilmiştir. Bunun yasal dayanağı ise ABD Anayasası’nın 

en önemli hükümlerinden birisi olan ticaret hükmüdür (commerce clause)73.  

 

Bu hüküm egemenlik hakkının eyaletler ve federal devlet arasındaki 

paylaşımına ilişkin olup; eyaletler arasındaki ticareti etkileyecek her türlü 

düzenlemenin federal devletçe yapılacağını öngörmektedir.74 Diğer taraftan, 

federal devletin düzenleme organı olan Kongre, Federal Yetki Kanunu’ndaki  

(Federal Power Act) ilgili hüküm uyarınca seyrüsefere elverişli sular tanımını 

genişletmiştir. Böylece tanım, makul düzeydeki ıslahlarla seyrüsefere elverişli 

hale gelecek suları da kapsar hale gelmiştir. Eyaletler de belli nehirleri 

kamunun kullanımına açmak amacıyla kendi tanımlarını geliştirebilirler.75 

 

 Federal düzeyde bir düzenleme yapılmamış olması halinde dahi 

seyrüseferin özel mülkiyet sahibi herhangi bir kimse tarafından engellenmesi 

yasaklanmıştır. 76 Örneğin, 1824 tarihli Gibbons – Ogden davasında ABD 

                                                
72 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 347, 348. 
73  Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 217.; Bkz. 

http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/abd-anayasasi.pdf  s. 56. Amerikan 

Anayasası’nın 8. Maddesi.  
74 Abernathy, C. F.: 2006, a.ge, s. 29. 
75 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 350. 
76 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 223. 
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Yüksek Mahkemesi, New York Eyaleti tarafından Robert Fulton’a eyalet 

suyollarında buharlı gemi işletmesi konusunda ayrıcalık tanınmasının Birleşik 

Devletler Anayasası’nın ticaret hükmüne aykırılık teşkil ettiği yönünde karar 

vermiştir.77  

  

Bugün seyrüsefere elverişli olma kıstası, nehir yataklarının mülk 

edinilmesi konusunda son derece etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun 

yanı sıra nehir kıyısındaki bir arazinin Birleşik Devletlerce alınması halinde 

tazminat gerekip gerekmediğinin tespiti açısından da önem arz etmektedir. 

 

Kamu haklarının teorik dayanağı olan kamu güveni doktrini uyarınca; 

her ne kadar her eyalet kendi sınırları içindeki seyrüsefere elverişli suların 

yataklarına ilişkin olarak yetki sahibi ise de eyaletlerin mülkiyeti altındaki bu 

yerler kamu güveni altındadır ve kamusal bir amaç gerektirmedikçe 

devrolunamaz.78  

 

Nitekim, ABD hukukunun büyük oranda etkilendiği Anglo-Sakson 

hukuk sistemi ise herkese, seyrüsefer hakkı ve su yollarının balıkçılık ve 

avlanma gibi çeşitli şekillerde kullanımı hakkını tanımıştır. Bu tip kullanımlara 

uygun su altındaki alanlar ise kamu hakkının konusunu oluşturmakta olup 

Kraliyet’in tasarrufu altındadır.79     

 

2.1.3.2 Mahfuz Federal Su Hakları 

 

Amerika Birleşik Devletleri kamu alanlarını yerlilere, askeri kuvvetlere, 

ulusal parklara, ormanlara veya anıtlara tahsis ettiğinde, tahsis amacını 

gerçekleştirmeye yetecek suyu da zımnen tahsis etmiş olur. Bu tahsisler 

başkanın idari düzenlemeleri vasıtasıyla veya da Kongre kararı ile yapılır. 

                                                
77 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 347, 348. 
78 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 224. 
79 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 218. 
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Mahfuz federal su hakkının sağladığı üstünlük tahsisin yapıldığı tarihten 

itibaren başlar.  

 

Mahfuz federal su hakları doktrini, 1908 yılında ABD üst derece 

mahkemesi tarafından görülen Winters-Birleşik Devletler davası ile 

oluşturulmuştur. Bu davada mahkeme, Fort Belknap’de yerleşik Amerikan 

yerlilerine tahsis tarihinden itibaren başlayan ve tahsisin yapıldığı amaca 

ulaşmayı sağlamaya yetecek miktarda suyun da tahsis edilmiş sayılacağını 

karara bağlamıştır. Mahkeme, davaya konu olayın geçtiği bölgede yaşayanlar 

eyalet kuralları gereği haklar elde edip suyu yerlilerden önce kullanmaya 

başlamış olsalar da yerlilerin öncelikli su kullanım hakkına sahip olduğuna 

karar vermiştir.80 

 

Winters davası, federal hükümetin su hukukunun tamamıyla eyaletlerin 

yetki alanında olduğuna dair o güne kadarki anlayışından vazgeçişinin 

başlangıcını teşkil etmektedir. Bununla birlikte 1952de Kongre tarafından 

kabul edilen McCarren Değişikliği ile eyaletlere su yönetimine ilişkin önemli 

yetkiler verilmiştir. Bu değişiklik uyarınca federal hükümetin su haklarına 

ilişkin genel karar mekanizmasındaki dokunulmaz ve üstün egemen rolü 

elinden alınmaktadır. Bu değişikliğin öncesindeki düzenlemeler uyarınca; 

federal hükümetin eyalet düzeyinde alınan genel nitelikteki kararlara konu 

olması mümkün değil idi. Bu durumun eyaletlerin su tahsis sistemlerini 

olumsuz yönde etkileyeceği göz önünde bulundurularak McCarren değişikliği 

yapılmıştır, böylece  mahfuz federal su hakkı iddiasında bulunan bir federal 

ajans, eyaletin idari karar verme mekanizmasına tabi olacaktır.  

 

Mahfuz federal su hakları doktrini, aslen Amerikan yerlileri için yapılan 

tahsislerde uygulanmış olmakla birlikte ilerleyen zamanlarda diğer federal 

tahsislerde de uygulanmıştır. Çeşitli yargı kararları mahfuz haklar doktrinini 

ulusal ormanları, ulusal parkları, anıtları ve askeri alanları kapsayacak şekilde 

                                                
80 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 51. 
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genişletmiştir. Nitekim 1963 yılında karara bağlanan Arizona – Kaliforniya 

davasında ABD üst derece mahkemesi, doktrinin Amerikan yerlileri 

haricindeki federal kurumlara su tahsisinde de aynı şekilde uygulanabileceği 

sonucuna varmıştır.  

 

Doktrin günümüzde, federal hükümet tarafından yönetilen bir çok 

alanda uygulanmaktadır. Mahfuz haklar çoğu alanda eyaletlerin su hukukundan 

muaf olup faydalı kullanım, suyun yönünü değiştirerek çevirme yasaklarına 

tabi olmadığı gibi kullanılmadığı takdirde yitirilmesi durumu da söz konusu 

değildir. Federal hükümet mahfuz su hakkına ilişkin bütün taleplerini eyalet 

karar mekanizmasına sunmak mecburiyetinde bulunup temel amaç ve en az 

ihtiyaç gerekliliklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bunun yanı sıra bu 

mahfuz su haklarının transferi mümkün değildir. Yasal düzenleme uyarınca bu 

haklar yalnızca federal hükümete ait araziler için söz konusu olabilmekte ve bir 

arazi transferinin söz konusu olması halinde mahfuz su hakkı da hükümsüz 

kalmaktadır.81 

 

Temel amaç ve en az ihtiyaç gerekliliklerini yerine getirme mecburiyeti 

mahfuz hakların niceliğini belirleme zorunluluğunu doğurmaktadır. Genel 

olarak mahfuz su hakkının ölçümü, talep edilen suyun miktarını, su 

kaynaklarını, tahsisin temel amacını, tahsisin yapıldığı tarihin belirlenmesini 

gerektirir. Çoğu zaman en tartışmalı husus talep edilen su miktarına ilişkin 

olmaktadır. Bu aşamada ise ekolojik modellerin ve yeryüzü ve yeraltı sularının 

akış modellerinin karmaşıklığı devreye girmektedir. Sonuç olarak mevcut 

ihtilaf mahfuz hak talebinden ziyade bu talebin miktarının, limitinin 

belirlenmesine ilişkindir.82 

 

                                                
81  Kaliforniya Su Planı, (KSP): California Water Plan, Federal Reserved Water Rights 

Reference Guide, 2009, s. 2.  

 http://www.waterplan.water.ca.gov/docs/cwpu2009/0310final/v4c21a03_cwp2009.pdf / 

(08.12.2013) 
82 KSP, 2009, a.g.ç, s. 2. 
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Mahfuz tutulan haklar doktrini, devlet tarafından Amerikan yerlilerine 

ve kamuya belli bir amaç için tahsis edilen toprakların yeterli suya erişimini 

güvence altına almayı gerekli kılmaktadır. Doktrin, toprakların tahsis 

edildikleri amacı gerçekleştirmeye yetecek miktardaki suya erişimini sağlayan 

haklar tanımaktadır. Her ne kadar Birleşik Devletlerin batısında su hakkına 

sahip olmak, suyu faydalı bir ihtiyacı karşılamak üzere ilk kez kullanmış olmak 

esasına dayanıyor olsa da federal alanlar ve yerlilere ait alanlarda bu esas 

uygulanmaz bunun yerine tahsisin yapıldığı tarihe veya daha öncesine dayanılır. 

Tahsislere bağlı olarak tanınan bu haklar eyaletlerin hukuk sistemine konu 

olmasa da Kongre, bu hakların ölçülmesini sağlamak üzere eyalet mahkemeleri 

nezdinde görülecek davalarda Birleşik Devletlerin taraf olarak bulunmasına 

onay vermiştir.83  

 

  

                                                
83 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 308. 
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2.2 ABD SU HUKUKUNUN TEMEL MEVZUATI 

 

Tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de etkili bir 

su kaynakları yönetimi, su tahsisinin resmi makamlarca yapılmasını ve su 

haklarının hukuk sistemince korunmasını gerekli kılmaktadır. Bu kıt kaynağa 

olan artan talep kendisini ekonomik faaliyetlerde, kentsel, çevresel ve sosyal 

ihtiyaçlarda göstermektedir.84  

 

Birleşik Devletler tarafından gerçekleştirilen bazı uygulamalar federal 

anlamdaki üstünlüklerinden dolayı zaman zaman eyaletlerin su hukukunu 

etkiyebilmektedir. 21. yüzyılın ilk yarısında federal yönetimin su kaynakları 

üzerindeki rolü, daha çok finansal destek sağlamak, su ulaşımının 

geliştirilmesine ilişkin büyük projelerin idaresi, taşkın kontrolü, tarım, elektrik 

üretimi ve benzeri alanlarda kendini göstermiştir. Son yirmi beş yılda ise 

çevreye ilişkin yasal düzenlemelerde yoğun bir federal etki görülmektedir. 

Bugün nesli tükenmekte olan türlere, sulak alanlara ve su kalitesine ilişkin 

federal kanunlar en az suyun gelişimine ve kullanımına ilişkin eyalet su 

kanunları kadar önemlidir.  

 

Bütün bu federal işlevler, toplumun belli kesimleri için büyük önem arz 

etmektedir. Fakat federal faaliyetler ile eyalet su hakları birbiriyle çatıştığında, 

önemli federalizm sorunları yaşanır ve mahkemelerin Kongrenin eyalet 

hukukunu hükümsüz kılmak gibi bir niyetinin olup olmadığına karar vererek 

bu sorunu çözmesi gerekir.85  

 

Federal hükümetçe seyrüsefer amacıyla yapılmış bir proje eyalet 

tarafından konulmuş bir su hakkının ortadan kaldırılması sonucunu 

doğuruyorsa bu durumda tazminat ödenmesi gereklidir. 1950 yılında ABD üst 

derece mahkemesinde görülen Birleşik Devletler – Gerlach Canlı Hayvan 

Şirketi davasında, Kaliforniya Merkez Vadisindeki çiftçiler otlaklarını 
                                                

84 Nakashima, M.; Teernik, J. R., Water Allocation, Rights and Pricing, World Bank, 1993, s. 7. 
85 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 13, 14. 
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Scramento Nehrinin mevsimsel akışı ile sulamaktadırlar. Federal hükümet 

geniş çaplı Merkez Vadisi Projesinin bir parçası olarak Friant Barajını kurmuş 

ve böylece nehrin mevsimsel akış debisi azalmış ve bu da nehrin alt kısmındaki 

toprak sahiplerinin nehir sularından mahrum kalmasına sebep olmuştur. 

Hükümet su kaybının tazminata vücut vermeyeceğini zira Merkez Vadisi 

Projesininin, seyrüseferi kontrol amacıyla yapılmakta olduğunu ileri sürmüştür. 

Mahkeme ise kongrenin aksi yöndeki açıklamasına rağmen projenin bir 

seyrüsefer projesi değil bir arazi ıslahı projesi olduğu kararına varmıştır. 1902 

tarihli Arazi Islahı Kanunu (Reclamation Act) uyarınca, federal hükümet 

tarafından yapılacak bu tip projeler için gerekli emlakı edinme işlemlerinin 

ilgili eyaletin hukuk düzenine uygun olarak sürdürülmesi gerekmekte olup 

sona eren su haklarına karşılık olarak tazminat ödenmesi gerekmektedir.86 

 

Genel olarak eyalet hukuk düzenleri suyun kullanımını düzenlerken 

federal devlet su kaynaklarının gelişimine sağladığı finansal destek, kamusal 

alanlara ilişkin politikaların ve programların uygulanması ihtiyacı, çevresel 

kaliteye dair ulusal düzenlemelerin yapılması gereği, seyrüsefere ilişkin 

meselelerde federal yönetimin üstünlüğü ve uluslarası antlaşmaların getirdiği 

zorunluluklar dolayısıyla su paylaşımı konusunda belirleyici rol oynamaktadır. 

Federal devletin su kaynaklarının yönetimindeki rolü arttıkça eyaletler ile 

arasındaki uyuşmazlıklar da artmakta, batı eyaletlerindeki su kıtlığı ve federal 

arazi  yoğunluğu nedeniyle buralarda daha da yoğun yaşanmaktadır.87  

 

Eyalet sınırındaki sular, kamusal alanlarda olsalar dahi eyalet hukukuna 

göre yönetilir ve paylaşılırlar. Bununla beraber Kongre su konusunda 

anayasadan kaynaklanan gücünü kullanmayı tercih ederse su üzerindeki federal 

güç mutlak ve üstün bir güç halini alır.  

  

Mahkemeler federal otoritenin su kaynakları konusundaki tasarruf 

kabiliyetini, ticaret ve onun tamamlayıcısı olan seyrüsefer yetkisi, mülk edinme 
                                                

86 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 363. 
87 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 346. 
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yetkisi ve anlaşma yapma yetkisine dayandırmaktadır.88 Bununla birlikte konya 

ilişkin çeşitli kanunlar da bulunmakta olup, aşağıda bunlardan öne çıkanlar 

hakkında bilgi verilmektedir.  

 

2.2.1 TEMİZ SU KANUNU  

 

Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminde su kirliliğine ilişkin 

temel federal düzenleme Temiz Su Kanunu’dur (Clean Water Act). Temiz Su 

Kanunu,  yüzeysel su kirliliği kontrolü esasına dayanmaktadır. Her ne kadar 

kanunun çeşitli bölümlerinde, Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı’nın 

federal ve eyalet ajanslarıyla yeraltı sularının kirlenmesinin kontrolü 

konusunda programlar üretilmesi için işbirliğinde bulunulması öngörülüyor ise 

de kanun yeraltı sularına doğrudan uygulanabilir hükümler içermemektedir.89 

 

Temiz Su Kanunu, Amerika Birleşik Devletleri’nde sulara deşarj edilen 

kirleticilere ilişkin önemli düzenlemeler içermekte olup yüzey sularına ilişkin 

kalite standartlarını belirlemektedir. Bu kanunun temelleri 1948 yılında atılmış 

olup o zamanki adı Federal Su Kirliliği Kontrolü Kanunu’dur. Bugünkü şeklini 

ve adını, 1972 de yapılan önemli değişikliklerden sonra almıştır.90  

 

1972 yılından önce, su kirliliğine ilişkin eyaletler düzeyinde uygulanan 

az sayıda yasal düzenleme bulunmakta iken o tarihten itibaren ulusal suların 

kalitesi temel olarak Temiz Su Kanununa konu olmuş ve bu düzenleme 

eyaletlerin hukuk sistemlerince de benimsenmiştir.91  

  

Temiz Su Kanunu, 1972 yılından itibaren kirlilik konusunda eyaletlerce 

yapılan etkisiz düzenlemeler yerine kapsamlı bir ulusal düzenleme getirirken 

                                                
88 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 347. 
89 Tarlock, J. N. D.: 2009, a.g.e., s. 689. 
90 Budak, S.: Karşılaştırmalı Hukukta Su Kaynaklarının Korunması ve Denetimi, Milletlerarası 

Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 2000, 181 – 205, 1998, s. 100 vd. 
91 Tarlock, J. N. D.: 2009, a.g.e., s. 674. 
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ve federal devlet ile eyaletler arasındaki sorumluluk paylaşımını da 

düzenlemiştir. 

  

Kanunun amacı; “.... ulusal suların kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

bütünlüğünü yeniden sağlamak ve sürdürmek ...” tir.  

 

Bahse konu Kanun, iki çeşit kirlilik kontrolü standardı getirmiş olup 

bunlardan ilki deşarj edilen kirleticinin miktarına ilişkin standartlar diğeri ise 

ortamdaki kirletici kosantrasyonuna sınırlama getiren su kalitesi 

standartlarıdır.92 

 

Temiz Su Kanunu, herhangi bir kirleticinin noktasal kaynaklardan 

seyrüsefere elverişli sulara izinsiz olarak deşarj edilmesini yasaklayan 

hükümler içermektedir.  Deşarjlara ilişkin izin programları, Birleşik Devletler 

Çevre Koruma Ajansı tarafından yürütülen Ulusal Kirletici Deşarjı Giderim 

Sistemi (National Pollutant Discharge Elimination System) vasıtasıyla 

sağlanmaktadır. Belediyelerce oluşturulan sisteme dahil olan haneler, ya bir 

foseptik sistemi kullandıkları için ya da yeryüzüne herhangi bir deşajları 

olmadığı için deşarj izne de ihtiyaçları bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

doğrudan yüzeysel sulara deşarjda bulunan endüstriyel, kentsel ve diğer tesisler 

izin almakla yükümlüdür.93  

 

Temiz Su Kanunu federal hükümet ve eyaletler arasında işbirliği de 

öngörmektedir. Buna göre mutlak atık standartları federal düzeyde belirlenecek 

ve eyalet planlarına göre uygulanacaktır. Bu nedenle Temiz Su Kanunu ile 

Ulusal Kirletici Deşarjı Giderim Sistemi (National Pollutant Discharge 

Elimination System) adı verilen bir izin sistemi getirilerek  kanunun amacına 

ulaşması hedeflenmiştir. Kanun esasen, izinsiz olarak herhangi bir noktasal 

kaynaktan yapılacak kirletici deşarjını yasaklamaktadır. Ulusal Kirletici Deşarjı 
                                                

92 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 380. 
93 ABD Çevre Koruma Ajansı, Resmi İnternet Sayfası, EPA: Summary of The Celan Water 

Act, http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act (06.07.2013) 
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Giderim Sistemi kapsamında federal standartalara uyarınca izin verme görevi,  

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (United States Environmental 

Protection Agency) tarafından yerine getirirlir. Bununla birlikte Ajansın 

yetkisini eyaletlere devredebilme imkanı bulunmakta olup birçok eyalatte bu 

devir yetkisini kullanmıştır. 

 

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (United States Environmental 

Protection Agency), bahse konu kanun uyarınca endüstri için atıksu standartları 

getirmek gibi kirlilik kontrol programları uygulamakta ve aynı zamanda yüzey 

sularındaki tüm kirletici maddeler için su kalitesi standartları belirlemektedir94.  

 

Eyalet veya federal ajans tarafından izin verilebilmesi için deşarjın 

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı tarafından getirilen ulusal  atık 

standartlarına uygun olması gerekir. Standartlar çeşitli kategorilere göre 

düzenlenmiş olup endüstriyel noktasal kirlilik kaynakları için mevcut 

uygulanabilir en iyi teknolojilerin kullanılması,  toksik ve modern kirleticiler 

için ekonomik olarak ulaşılabilir en uygun teknolojinin kullanılması, 

geleneksel kirleticiler için ise en geleneksel kontrol teknolojisinin kullanılması 

zorunludur.95  

 

2.2.2 GÜVENLİ İÇME SUYU KANUNU 

 

Güvenli İçme Suyu Kanunu (Safe Drinking Water Act), yeraltı suyu 

kalitesinin korunmasına ilişkin özel düzenlemeler içermektedir. 96  Birleşik 

Devletler Çevre Koruma Ajansı, halka sunulan içme suyu sistemlerinde ve 

eyaletlerin yeraltı atık enjeksiyon kontrol programlarında uygulanacak 

                                                
94  Bkz. ABD Çevre Koruma Ajansı, Resmi İnternet Sayfası, 

http://water.epa.gov/scitech/swguidance/ (10.06.2014) 
95 Tarlock, J. N. D.: 2009, a.g.e., s. 675, 676. 
96 Bkz. ABD Çevre Koruma Ajansı, Resmi İnternet Sayfası, http://www2.epa.gov/regulatory-

information-topic/water#drinking (10.06.2014) 
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standartları belirlemektedir. Maksimum kirletici seviyeleri belirlenmekte ve 

ulusal içme suyuna ilişkin temel düzenlemeler yapılmaktadır.97  

 

2.2.3 KAYNAK KORUMA VE İYİLEŞTİRME KANUNU 

 

Yeraltı sularını tehlikeli maddelerin oluşturabileceği kirliliğe karşı 

koruyan  federal kanunlardan ilki,  Kaynak Koruma ve İyileştirme Kanunu 

(The Resource Conservation and Recovery Act)  olup atıkların meydana 

gelişlerinden başlayarak taşınmalarını, işlemden geçirilmelerini, 

depolanmalarını ve imhalarını içeren bütün süreç boyunca izlenmesine 

ilişkindir.98 

 

2.2.4 KAPSAMLI ÇEVRESEL MÜDAHELE, TELAFİ VE 

SORUMLULUK KANUNU 

 

Federal düzenlemelerin bir diğeri ise Kapsamlı Çevresel Müdahale, 

Telafi ve Sorumluluk Kanunu (The Comprehensive Environmental Response, 

Compensation, and Liability Act) ’dur. Bu kanun düzenleyici hükümler 

içermemekte ancak federal yönetimin, eyalet yönetimlerinin, kabilelerin ve 

yerel yönetimlerin tehlikeli maddeleri güvenli olmayan biçimde imha eden 

kimselere karşı dava açmalarına izin vermektedir. Bu tip imhalar çoğunlukla 

yeraltı sularına zarar vermektedir.99 

  

2.2.5 FEDERAL YETKİ  KANUNU   

 

1920 yürürlüğe girmiş olan Federal Yetki Kanunu (Federal Power Act) 

ile hidroelektrik enerji geliştirme konusunda kapsamlı bir ulusal politika ortaya 

konmuştur. Bugünkü adı Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FEDK) olan 

                                                
97 Budak, S.: 1998, a.g.e, s. 101. 
98  Bkz. ABD Çevre Koruma Ajansı, Resmi İnternet Sayfası, http://www2.epa.gov/laws-

regulations/summary-resource-conservation-and-recovery-act (09.06.2014) 
99 Bkz. http://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/chapter-103 (10.06.2014) 
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Federal Enerji Komisyonu, Kanunu uygulamak üzere kurulmuş olan bağımsız 

bir idari otoritedir. FEDK özel hidroenerji tesislerine lisans vermek ve 

elektriğin eyaletler arası satışını ve aktarımını düzenlemekle 

görevlendirilmiştir.100 

 

Bu Kanun, ulusal ölçekte kapsamlı bir su enerjisi planlamasının federal 

bir yasal düzenlemeyle yapılması gerektiğine inanan çevrecilerin yıllar süren 

çabalarının bir sonucudur. Amaçlardan biri, seyrüsefer, sulama, rekreasyon, 

vahşi yaşamın korunması, hidroenerji ve taşkın kontrolü gibi birbiriyle 

çelişmekte olan kullanım alanlarının hazırlanacak planlar dahilinde uyumlu 

hale getirilmesidir. 

 

Federal Yetki Kanunu uyarınca, 1920 yılının öncesinden kalan bir hak 

bulunmaması kaydıyla, seyrüsefere elverişli suları, kamusal alanları ya da 

federal mahfuz alanları kesen, onlara bitişik olan veya onların üzerlerinde yer  

alan barajlar, su arkları, rezervuarlar, elektrik santralleri veya ilaveler için 

lisans alınması zorunludur. Ayrıca hükümete ait bir barajdan arta kalan suyun 

ya da sudan elde edilen enerjinin kullanımı için de izin alınması 

gerekmektedir.101 

 

FEDK tarafından, önerilen projenin eyaletler arası ticarete ya da dış 

ticarete etkilerinin olabileceği değerlendirilirse seyrüsefere elverişli olamayan 

sulardaki tesislerin de lisans almaları gerekmektedir. Bu hüküm Komisyonun 

lisans verme yetkisinin mahkemelerce çok geniş yorumlanmasına yol açmıştır. 

Daha sonra Komisyonun yetkileri azaltılmıştır.102  

 

Diğer taraftan, Federal hükümetçe yapılan barajlar nehirlerdeki akışı 

önemli ölçüde etkilediğinden eyaletlerdeki su tahsislerini de sekteye 

                                                
100 Bkz. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, Resmi İnternet Sayfası, http://www.ferc.gov/ 

(10.06.2014) 
101 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 363. 
102 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 364. 
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uğratmaktadır. Her ne kadar anlaşmazlıklar daha çok suya ilişkin olsa da balık 

yaşamının veya çevrenin korunmasına ilişkin konularda da skıntılar 

yaşanmaktadır. Bu durum özellikle Oregon ve Washington gibi büyük 

barajların bulunduğu eyaletlerde yaşanmakta olup somon gibi göçmen 

balıkların yumurtlamasında  ve göç etmesinde engel oluşturmaktadır. Federal 

Yetki Kanunu ile getirilen düzenleme uyarınca, lisans başvurularında 

eyaletlerin hidroelektrik enerji  üretimine ilişkin hukuki düzenlemeleri ile 

tatmin edici  uyumluluk aramaktadır.103 

 

 

2.2.6 BALIK YAŞAMININ ve VAHŞİ YAŞAMIN KORUNMASINA 

İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 

 

1986 yılında Federal Yetki Kanunu’nda yapılan değişiklik ile FEDK’ye 

projelerin incelenmesi aşamasında projenin balık yaşamına ve vahşi yaşama 

etkilerinin de göz önünde bulundurulması görevi verilmiştir. Benzer hükümler 

içeren başka federal çevresel düzenlemeler de bulunmaktadır. 104 

 

Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy Act) 

büyük çaplı federal girişimlerin başvuru aşamalarında çevresel etki 

değerlendirilmesi yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Kanunun diğer 

hükümlerinde çevresel koruma hedeflerine ulaşılmasını sağlamak üzere 

planlama, bölümler arası koordinasyon ve çevresel değerler konularına gereken 

önemin verilemesini sağlayacak düzenlemelere yer verilmiştir. 105 

 

Balık Yaşamının ve Vahşi Yaşamın Koordinasyonu Kanunu (The Fish 

and Wildlife Coordination Act) uyarınca su kaynaklarının geliştirilmesinde 

vahşi yaşamın korunmasına eşit derecede önem verilmesi gerekmektedir. Bu 

eşitliği sağlamanın zorluğu karşısında Kanun eyaletlerin vahşi yaşamın 
                                                

103 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 365. 
104 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 368. 
105 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 369. 
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korunmasına ilişkin çıkarlarının korunmasını sağlamak üzere projelerin izin 

aşamasında Birleşik Devletler Balık ve Vahşi Yaşam Servisi ile ilgili eyaletin 

balık ve vahşi yaşam ajansları ile koordinasyon halinde olmasını gerekli 

kılmaktadır.106 

 

 

2.2.7 FEDERAL ARAZİ ISLAHI PROJELERİNE İLİŞKİN YASAL 

DÜZENLEMELER 

 

Kongre Arazi Yasası’na benzer düzenlemeleri yürürlüğe sokarak 

Amerika’nın batısındaki yerleşimcilerin bedelsiz veya düşük maliyetli arazi 

edinmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Kongrenin çiftçilikle geçinen dar gelirli 

ailelerin kamusal arazilere yerleşmesine imkan tanımak amacıyla yaptığı bu 

girişimler dolandırıcılık ve istismar yoluyla boşa çıkarılmıştır. Varlıklı 

spekülatörler büyük ölçülerdeki kamusal arazileri aşırı karlar ederek 

sahiplenmişlerdir. 107 

 

Batı eyaletlerinin çoğunluğunda mevcut olan kuraklık sulamayı zorunlu 

hale getirmektedir. Bu bölgelerde yerleşik olan kimseler genellikle baraj ve 

benzeri tesisleri yapmaya yetecek sermayeden yoksun olduklarından sulama 

projelerinin federal devlet tarafından yapılması veyahut finanse edilmesi 

gerekmektedir. Kongre taraından 1902 yılında kabul edilen Islah Kanunu 

(Reclamation Act) ile arazi ıslahı programını yönetmek üzere İçişleri 

Bakanlığı’na bağlı Islah Bürosu (Bureau of Reclamation) kurulmuştur108. 

Bahse konu Kanun’un temel amacı sulama  suyu temin etmek olup aynı 

zamanda önceki kamu arazi programlarında yaşanan spekülasyonlara ve 

oluşması muhtemel arazi monopollerine fırsat vermeksizin kamusal arazi 

dağıtımını amaçlayan  ulusal politikanın da bir parçasıdır. Rekreasyon, balık ve 

                                                
106 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 370. 
107 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 371. 
108 Bkz. http://www.usbr.gov/history/borhist.html (10.06.2014) 



    44 

vahşi yaşamın korunması, taşkın kontrolü ve seyrüsefere ilişkin faydalar ıslah 

projelerinin gerçekleştirilebilmesi için şart koşulmuştur.109 

 

Federal ıslah projelerine esnasında eyalet kanunları ile yaşanabilecek 

çatışmalarda Islah Kanunu eyalet kanunlarına üstünlük tanımamaktadır.110 

  

                                                
109 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 372. 
110 Getches, D.: 1997, a.g.e., s. 376. 
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2.3 ABD SU HUKUKUNA İLİŞKİN KURUMSAL YAPI 

 

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri federal yapıda olduğundan 

su hukukuna ilişkin olarak hem federe ve hem de federal ölçekte yapılanma 

mevcuttur. Federe devletlerin uygulamaları farklılık gösterebilmekte olup bu 

çalışmada federal düzeydeki kurumlar incelemeye tabii tutulmuştur. Bu 

çerçevede federal ölçekte su hukukuna ilişkin temel kurumsal yapının öne 

çıkan kuruluşları olan Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı, Birleşik 

Devletler Askeri Mühendisler Birliği ve Arazi Islahı Bürosu aşağıda ayrı 

başlıklar altında incelenmiştir. 

 

2.3.1 BİRLEŞİK DEVLETLER ÇEVRE KORUMA AJANSI 

 

Çevre Koruma Ajansı (United States Environmental Protection 

Agency) 2 Aralık 1970 tarihinde kurulmuş olup federal düzeyde araştırma 

yapma, izleme, standart belirleme ve yaptırım uygulama görevlerini tek çatı 

altında toplamıştır. Farklı kurumlarda dağınık halde bulunan bazı yetkiler ve bu 

yetkilere ilişkin bazı birimler kuruluşundan sonra Ajansa devredilmiştir. 

Örneğin İçişleri Bakanlığı’ndan Federal Su Kalitesi İdaresi, Federal Su Kirliliği 

Kanunu’ndan doğan bir takım yetkiler; Tarım Bakanlığı’ndan Federal Gıda, 

İlaç ve Kozmetik Kanunu’na ilişkin bir takım yetkiler, Sağlık ve Eğitim 

Bakanlığı’ndan Ulusal Hava Kirliliği Kontrol İdaresi, Katı Atık Yönetimi 

Bürosu, Su Hijyeni Bürosu, Çevresel Kalite Konseyi’nin görevleri Ajansa 

devredilmiştir.111 

 

Günümüzde Ajansın misyonu insan sağlığını ve çevreyi korumak 

olarak belirlenmiş olup bu misyonu gerçekleştşrmek için ulaşması gereken 

amaçlardan bazıları da, çevrenin korunması ve Amerikan vatandaşlarının 

sağlıklarının korunmasına ilişkin federal yasaların adil ve etkili şekilde 

uygulanmasını temin etmek, çevresel riskleri mevcut en son bilimsel bilgiler 
                                                

111  Çevre Koruma Ajansı Resmi İnternet Sitesi, Tarihçe Sayfası, 

http://www2.epa.gov/aboutepa/duties-transferred-epa (28/05/2014) 
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doğrultusunda azaltmak, ABD’nin küresel çevre korunmasında diğer ülkelerle 

işbirliğinde lider rol oynamasını sağlamak olarak sayılmıştır.112   

  

2.3.2 BİRLEŞİK DEVLETLER ASKERİ MÜHENDİSLER BİRLİĞİ 

 

Mühendislerin Amerikan ordusunda ilk defa görevlendirilmeleri 1775 

yılında George Washington tarafından yapılmıştır. Ayrı bir mühendis birliğinin 

kurulması ise 1802 yılında gerçekleşmiştir. 19. yüzyıl boyunca Mühendisler 

Birliği (United States Army Corps) ülkenin temel alt yapı çalışmalarını yerine 

getirmiş, bu kapsamda yol, kanal inşası, batı arazilerinin keşfi ve haritalanması, 

başkentteki bazı anıtların ve binaların inşası gibi görevler Birlik tarafından 

yerine getirilmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise Birlik federal düzeydeki en 

önde gelen taşkın kontrolü kurumu haline gelmiş ve sivil alandaki çalışmalarını 

önemli ölçüde genişletmiştir. Bunların içinde öne çıkan faaliyetlerinden ikisi, 

ülkenin büyük hidroelektrik enerji sağlayıcılarından olması ve yine ülkenin 

başta gelen rekreasyon kurumu olmasıdır. Doğa felekatlere karşı faaliyetleri de 

önemli ölçüde artmıştır. 1960ların sonunda Birlik çevrenin korunması ve 

geliştrilmesi konusunda lider kurum haline gelmiştir. Günümüzde su 

kaynaklarına ilişkin projeler ve ülkenin sulak alanlarına ilişkin faaliyetler 

yürütmektedir.113   

 

2.3.3 ARAZİ ISLAHI BÜROSU 

 

Arazi Islah Bürosu (Bureau of Reclamation) 1902 yılında kurulmuş 

olup, temel olarak 17 batı eyaletinde inşa ettiği barajlar, enerji santralleri ve 

kanallar ile bilinmektedir. Bu projeler batının ekonomik gelişmesine önemli 

katkı sağlamıştır. Büro Kolorado Nehri üzerinde kurulu Hoover Barajı ve 

                                                
112  Çevre Koruma Ajansı resmi internet sitesi, görevler sayfası, 

http://www2.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-what-we-do (28.05.2014) 
113  Birleşik Devletler Askeri Mühendisler Birliği resmi internet sitesi, tarihçe sayfası, 

http://www.usace.army.mil/About/History/BriefHistoryoftheCorps/Introduction.aspx 

(29.05.2014) 
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Kolombiya Nehri üzerinde kurulu Grand Coulee Barajı dahil olmak üzere 

600’den fazla baraj ve rezervuar inşaa emtiştir. Günümzde ülkedeki en büyük 

toptan su tederakçisi olup, 31 milyondan fazla insana su sağlamakta, batı tarım 

arazilerinin beşte birine sulama suyu temin ederek, 10 milyon akrelik tarım 

alanına su ulaştırmakta böylece ülkenin toplam sebze üretiminin yüzde 

altmışına, meyve ve yemiş üretiminin de yüzde yirmibeşine su sağlamış 

olmaktadır. Büro aynı zamanda batı bölgesinin en büyük ikinci hidroelektrik 

enerji üreticisidir. 53 santralden yıllık 40 milyar kilovat saatlik enerji 

sağlayarak yaklaşık 3,5 milyon haneye elektrik ulaştırmaktadır. Ayrıca, Büro 

Strateji Plan dahilinde geçici olarak su yönetimi kurumu olarak da faaliyet 

göstermektedir. Bu çerçevede çeşitli programlar, girişimler ve faaliyetler 

çerçevesinde batı eyaletlerine, Amerikan yerli kabilelerilerine ve diğer ihtiyaç 

sahiplerine su sağlamaktadır. Büronun misyonu batının artan su ihtiyacını 

karşılarken çevreyi ve kamusal yatırımları korumak olarak belirtilmektedir.114  

  

                                                
114 Arazi Islahı Bürosu resmi internet sitesi, http://www.usbr.gov/main/about/ (29/05/2014) 
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2.4 ABD SU HUKUKUNDA SINIRAŞAN SULAR 

 

ABD su hukukunda sınıraşan sular konusu temelde komşu ülkeler olan 

Meksika ve Kanada ile ABD arasında yaşanan uyuşmazlıklar doğrultusunda 

şekillenmiştir. Bu uyuşmazlıkların çözümünde ülkeler arasında değişik 

dönemlerde farklı tezler savunulmuştur. Bahse konu uyuşmazlıklara neden 

olan Rio Grande ve Kolorado nehirleri ABD ile Meksika arasında, Kolombiya 

Nehri ise ABD ile Kanada arasında bulunmaktadır. 

 

Aşağıda söz konusu uyuşmazlıklardan öncelikle ABD ve Meksika 

arasında yaşanan uyuşmazlık ele alınarak sorun ana hatları itibariyle ortaya 

konmaya çalışılacak ardından sorunun nasıl çözümlendiğine ilişkin bilgi 

verilecektir. Akabinde ABD ve Kanada arasında yaşanan sınıraşan su 

uyuşmazlığı da aynı şekilde değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

   

2.4.1 ABD VE MEKSİKA ARASINDA YAŞANAN SINIRAŞAN SU 

UYUŞMAZLIKLARI 

 

Yukarıda ifade edildiği üzere, ABD ve Meksika arasında uyuşmazlığa 

konu olan nehirler Rio Grande ve Kolorado nehirleridir. Her iki nehre ilişkin 

uyuşmazlıklar ayrı süreçler sonucunda çözümlenmiş bulunmaktadır. Aşağıda 

bu süreçler ayrı başlıklar altında anlatılmaktadır. 

  

2.4.1.1 Rio Grande Nehri Uyuşmazlığı  

 

3034 km. uzunluğundaki Rio Grande Nehri, ABD’nin Kolorado 

eyaletinde doğmakta ve güneye Meksika’ya doğru akmakta; Amerika Birleşik 

Devletleri ile Meksika arasında 1500 km. boyunca sınır oluşturduktan sonra 

Meksika Körfezine dökülmektedir. 
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Şekil 2 Rio Grande Nehri115 

 

Rio Grande nehri ile ilgili olarak iki ülke arasında yaşanan 

uyuşmazlığın sebebi; henüz iki ülke arasında sınır oluşturmasından önce 

ABD’nin nehrin kendi topraklarında kalan kısmındaki suların yönünü, tarımsal 

sulama ihtiyacını karşılamak üzere değiştirmesidir. ABD’nin bu faaliyeti 

neticesinde Meksikalı çiftçilerin tarımda kullandıkları su miktarında azalma 

meydana gelmiştir.116  

 

Yaşananlar üzerine Meksika tarafından ABD’ye verilen 21 Ekim 1895 

tarihli nota ile durum protesto edilmiştir. Bu nota üzerine ABD Dışişleri 

Bakanlığı, Rio Grande nehrinin kendi topraklarında kalan kısmındaki 

faaliyetlerinin milletlerarası hukuka aykırı olup olmadığı, bu faaliyetler 

dolayısıyla Meksika’nın tazminat talebinde bulunma hakkı olup olmadığı 

hususlarında Başsavcısı Judson Harmon’un hukuki mütalâasına başvurmuştur. 

 

                                                
115 http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/usstates/artwork/rivers/riogrand.ht

m  

(15.06.2014) 
116 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 106. 
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Başsavcı Harmon 12 Aralık 1895 tarihli mütalâasında, ABD’nin somut 

olaydaki faydalanmasının ABD’nin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkından 

kaynaklandığını, milletlerarası hukuk kurallarının, ilkelerinin ve örnek 

olaylarının ABD’ye herhangi bir sorumluluk ya da vecibe yüklemediğini, 

devletin kendi ülkesinde sahip olduğu tam ve mutlak yetkiye her türlü istisnada 

devletin kendi rızasının bulunması gerektiğini belirtmiştir.117 

 

Harmon doktrini olarak da anılan Mutlak ülke egemenliği doktrininin 

temellerini atan bu görüş ABD tarafından resmen benimsenmiş ve kendisinin 

yukarı kıyıdaş konumda bulunduğu nehirlerden faydalanma konusunda çıkan 

uyuşmazlıklarda, gerek güney komşusu Meksika’ya gerekse kuzey komşusu 

Kanada’ya karşı ileri sürülmüştür.118 

 

ABD mutlak ülke egemenliği doktrinini savunurken Meksika da ön 

kullanım üstünlüğü doktrinini savunmuş, böylece mevcut kullanımların 

dokunulmazlığını ileri süren ilk devlet olmuştur. Meksika vatandaşlarının söz 

konusu nehrin sularını kullanma haklarının, ABD vatandaşlarının haklarına 

kıyasla yüzlerce yıl öncesine dayanıyor olması sebebiyle üstün durumda 

olduğu ve hukuk ilkeleri uyarınca, uyuşmazlık durumunda yıllanmış 

faydalanma haklarına üstünlük tanınması gerektiği görüşünü savunmuştur.119 

 

ABD Dış İşleri Bakanlığı 1 Mayıs 1905 tarihinde Başsavcısı 

Harmon‘un görüşleri ile paralellik arz eden bir nota yayınlamış ve ABD’nin 

sulama amacıyla yaptığı saptırmalar nedeniyle Meksika’nın topraklarını 

sulamasına yetecek miktarda suya ulaşamaması ile ilgili olarak ABD 

hükümetinin milletlerarası hukuktan kaynaklanan bir sorumluluğunun 

bulunmadığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra ABD Hükümetinin hareket tarzının 

                                                
117 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 107, 108. 
118 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 108, 117. 
119 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 279. 
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yüksek hakkaniyet ilkeleri, iyi komşuluk ilişkileri ve dostça duygular 

çerçevesinde şekilleneceği ifadelerine de yer verilmiştir.120  

 

ABD ile Meksika arasında 21 Mayıs 1906 tarihinde “Rio Grande 

Sularının Sulama Amacıyla Adil Bir Şekilde Dağıtımı Antlaşması” 

imzalanmıştır. Bu antlaşma uyarınca  ABD kurak mevsimleri de göz önünde 

bulundurarak, belirli miktardaki suyu Meksika’ya bırakmayı taahhüt 

etmektedir. Bununla birlikte bu antlaşmanın başka bir sorun için hukuki emsal 

niteliği taşımadığı hükmüne de metinde yer verilmiştir. Böylece bu 

antlaşmanın, Meksika tarafından halihazırda  ileri sürülmüş ve ileride ileri 

sürülebilecek olan iddialara hukuki dayanak teşkil etmesinin önüne geçilmek 

istenmiştir.121  

 

2.4.1.2 Kolorado Nehri Uyuşmazlığı  

 

Kolorado Nehri ABD topraklarından doğmakta ve güneye doğru 2400 

kilometre boyunca aktıktan sonra Arizona eyaleti ile Meksika arasında 30 

kilometrelik sınır oluşturmaktadır. Meksika sınırlarına girdikten sonra ise 

California körfezine dökülmektedir. 

 

 
Şekil  3 Kolorado Nehri122 

                                                
120 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 119. 
121 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 119, 151. 
122 http://www.stratfor.com/sites/default/files/main/images/Colorado_river_0.jpg (16.06.2014) 
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1898 yılında ABD’nin Kolorado Nehri’nin kendi topraklarında kalan 

kısmında sulama kanalları açmak suretiyle nehrin sularının yönünün 

değiştirilmesi, Meksika ile arasında, Rio Grande uyuşmazlığı yanı sıra, çözümü 

uzun zaman alacak yeni bir sorunun doğmasına sebep olmuştur.123  

 

Başlangıçta, ABD Rio Grande Nehrinden kaynaklanan uyuşmazlıkta 

takındığı tavrı, Kolorado Nehri uyuşmazlığı sırasında da sürdürmüş ve böylece 

Başsavcı Harmon’ın görüşlerine hükümet tutumu niteliği kazandırmıştır.124  

 

Uzun yıllar boyunca sürdürülen pazarlıklar neticesinde her iki devletin 

de tutumlarını yumuşatmaları neticesinde uzlaşmaya varılabilmiştir.125  

 

Her ne kadar ABD 1924 yılında Kongre’de kabul edilen bir kanunla 

Meksika’nın Rio Grande’nin sularından hakça faydalanması için ortak çalışma 

yapılmasını kabul ederek Harmon doktrininden vazgeçmeye başladığının 

sinyallerini vermişse de doktrini tam olarak 1940’lı yıllardan sonra terk etmiştir. 

Bu tavır değişikliğini ilk olarak ortaya koyduğu belge ise Meksika ile 

imzaladığı 3 Şubat 1944 tarihli “Kolorado ve Tijuana Nehirleriyle, Rio 

Grande’nin Fort Quitman’dan Meksika Körfezine Kadar Olan Kesiminin 

Sularının Kullanılmasına İlişkin Andlaşma” olmuştur.126  

 

Bu antlaşma ile ABD Meksika’ya Kolorado nehrinden, her sulama 

sezonu başında Meksika tarafından belirlenen programa göre, yıllık 1,85 

milyar metreküp su bırakmayı taahhüt etmiştir. ABD ise yıllık 19,7 milyar 

metreküp su üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. Nehirde fazla su kalan 

zamanlarda ilave miktarlarda su bırakılacağı gibi kurak zamanların etkilerinin 

                                                
123 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 118. 
124 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 118. 
125 Kılıç, S.: a.g.e, s. 22. 
126 Kılıç, S.: a.g.e, s. 18. 
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de her iki ülkece kullanılacak su miktarlarına yansıtılacağı hükme 

bağlanmıştır.127  

 

2.4.2 ABD VE KANADA ARASINDA YAŞANAN SINIRAŞAN SU 

UYUŞMAZLIKLARI 

 

20. yüzyılın ilk yıllarında ABD ve Kanada Dominyonu arasında iki 

ülkenin sınırında bulunan çok sayıdaki nehir ve gölün kullanımı konusunda 

anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Bunlardan başlıcaları, St. Mary ve Milk nehirleri 

ile Michigan gölüne ilişkin olan uyuşmazlık ile Kolombiya Nehrine ilişkin 

olanıdır.128 Aşağıda bunlar sırası ile ele alınmıştır.  

 

2.4.2.1 St. Mary, Milk Nehirleri ve Michigan Gölü Uyuşmazlığı 

 

ABD’nin St. Mary nehrinin, Kanada’nın ise Milk nehrinin kendi 

topraklarında kalan kesimindeki sularını sulamada kullanmak amacıyla akış 

yönünü değiştirmeleri uyuşmazlıkların meydana gelmesine sebep olmuştur. 

 
Şekil  4 Uyuşmazlık Konusu Bölge129 

 
                                                

127 Kılıç, S.: a.g.e, s. 20. 
128 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 119. 
129 http://www.theworldorbust.com/wp-content/uploads/2013/05/Map-of-Great-Lakes- in-the-

United-States-and-Canada.jpg (17.06.2014) 
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ABD hem St. Mary nehrinde hem de Michigan gölü gibi diğer sularda 

yukarı kıyıdaş konumunda bulunduğundan Kanada’ya karşı Harmon doktrinini 

savunmuştur. Bununla birlikte Milk nehri bakımından yukarı kıyıdaş 

konumunda bulunan Kanada’ya karşı da Harmon doktrinine ters düşecek bir 

tutum sergilememiştir.  

 

Nitekim 1902-1909 yılları arasında süren anlaşmazlıklar ABD ile 

Kanada Dominyonu adına hareket eden İngiltere arasında 11 Ocak 1909 

tarihinde imzalanan ‘Sınır Sularına ve İki Hükümet Arasında Çıkan İlgili 

Meselelere İlişkin Antlaşma’ ile çözüme kavuşturulmuştur. Harmon doktrinine 

paralel nitelikte hükümler ihtiva eden bu antlaşmada, taraflara sınıraşan 

nehirler üzerinde mutlak tasarruf hakkı tanınmıştır.130  

 

2.4.2.2 Kolombiya Nehri Uyuşmazlığı 

 

ABD’nin Harmon doktrinini kesin olarak reddetmesi Kanada ile 

arasında çıkan Kolombiya nehrine ilişkin uyuşmazlık sırasında olmuştur. 1955 

yılında Kanada, Kolombiya nehrinin bütün akış yönünü değiştirerek nehrin 

sularını kendi topraklarında akan Frazer nehrine akıtmak istemiştir. Bu 

durumun, bu kez aşağı kıyıdaş ülke konumunda bulunan ABD’nin, Kolombiya 

nehri üzerinde kurmuş olduğu hidro-elektrik enerji üretim tesislerinin zarar 

görmesi ihtimalini doğurması üzerine iki ülke arasında uyuşmazlık meydana 

gelmiştir. 131 

 

                                                
130 Kılç, S.: a.g.e, s. 20. 
131 Kılç, S.: a.g.e, s. 21. 
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Şekil 5 Kolombiya Nehri132 

ABD tarafından 1958 yılında yayınlanan muhtırada, uyuşmazlığın 

çözümünün uluslararsı teamüller yoluyla sağlanması gerektiği ve buna göre her 

devletin, adil ve makul bir esas uyarınca, kıyıdaşı olduğu nehir sularını 

kullanma ve bu sulardan yararlanma hakkı olduğu belirtilmiştir. 133 

 

ABD ve Kanada arasında yaşanan bu mesele 17 Ocak 1961’de 

imzalanan ‘Colombia Nehri Havzası Sularının İşbirliği Çerçevesinde 

Geliştirilmesine Ilişkin Antlaşma’ ile çözüme kavuşturulmuştur. 134  

 

Sonuç olarak; mutlak egemenlik doktrininin doğduğu ülke olan ABD 

başlangıçta bu görüşü bir milletlerarası hukuk kuralı olarak benimsemiş ve 

kendisinin yukarı kıyıdaş konumda bulunduğu uyuşmazlıklarda Meksika ile 

Kanada’ya karşı ileri sürmüştür. 1940’lardan sonra ise aşağı kıyıdaş olduğu 

Kolombiya nehri uyuşmazlığı ile beraber görüş değiştirerek mutlak egemenlik 

doktrinini terk etmiştir. Bunun yerine milletlerarası hukukta faydalanma 

hakkını sınırlayıcı kuralların bulunduğunu tezini ileri sürerek, uluslarası alanda 

adil kullanım doktrinini savunan ilk devlet olmuştur.135 

 

 

  

                                                
132 http://www.woofish.com/columbia_river_walleye_map.jpg (17.06.2014) 
133 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 128, 300. 
134 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 128, 300. 
135 Sar, D.: 1970, a.g.e, s. 128, 300. 
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3. BÖLÜM III              

AB SU HUKUKU 

 

AB su hukuku, aşağıda, tarihi gelişimi ve genel yapısı, temel mevzuatı, 

kurumsal yapısı ve sınıraşan sular hususları bakımından ele alınacaktır. 

 

3.1 AB SU HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE GENEL YAPISI 

 

AB üyesi ülkelerin çoğunun sanayi devrimini gerçekleştirmiş ülkeler 

olmaları, bu ülkelerin ekonomilerini geliştirmek için başvurdukları sanayi 

üretiminin sonucu olarak zarar gören çevre ile birlikte birlik sularının da bu 

zarara uğramasına sebep olmuş, netice olarak meydana gelen kirliliği 

gidermeye yönelik politika üretilmesi zorunluluğu doğmuştur.136  Buna bağlı 

olarak 1970’li yıllardan itibaren Avrupa Birliği su politikaları daha ziyade 

suların korunması yönünde gelişen bir seyir izlemiştir.137 

  

1970’li yıllardan itibaren başlayan bu süreçte çok sayıda direktif kabul 

edilmiş; farklı yaklaşımlar, farklı siyasi ve idari tercihlerin yansıması 

niteliğindeki bu direktifler arasında sistematik bir birlik oluşturulamamıştır. 

Farklı sektörlerdeki su kullanım sorunlarına sektörel temelli ayrı ayrı çözümler 

üretilmiştir. Komisyon dağınık politikaların bütünleştirilerek mevcut 

uyumsuzluğun giderilebilmesini sağlamak amacıyla 1990’lı yılların ikinci 

yarısından itibaren çalışmalara başlamış ve nihayetinde  2000/60 sayılı Su 

Çerçeve Direktifi 23 Ekim 2000 tarihinde kabul edilmiştir.138  

 

AB su politikalarında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturan bu 

direktif ile getirilen yeniliklerin izahından önce AB su politikalarının 1973-

                                                
136 Batal, S.: AB Çevre Politikalarının Temel Özellikleri, Mevzuat Dergisi, 2010, 13 (148), 

http://www.mevzuatdergisi.com/2010/04a/06.htm.    
137 Güneş, A. M.: Avrupa Birliği Çevre Hukuku, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 411. 
138 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 123; Güneş. A. M.: 2011, a.g.e, s. 414. 
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2000 yıllarını kapsayan üç dönem boyunca geçirdiği değişime ana hatları 

itibariyle değinilecektir.139 

 

3.1.1 İLK DÖNEM (1973 – 1986) 

 

5 Haziran 1972 tarihinde Stockholm’de düzenlenen BM İnsan Çevresi 

Konferansı ile çevre ve kalkınma arasındaki ilişki uluslarası bir konu haline 

gelmiş ve  Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun bu konulara ilişkin çalışmalarının 

hareket noktasını oluşturmuştur. Aynı yıl Topluluğun ortak bir çevre politikası 

izlemesi yönünde karar alınmış ve bu doğrultuda Avrupa Komisyonu’nca 

hazırlanan ilk çevre eylem programı 1973 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu 

dönemde çıkarılan direktifler temel olarak, halk sağlığını korumayı ve 

rekabetçi piyasa ekonomisinin oluşmasını engelleyen çarpıklıkları gidermek 

için çevre kuralları arasında uyum sağlamayı amaçlamıştır. Bu direktifler kalite 

standartlarının belirlenmesine ve yüzeysel ve yeraltı sularının kirlenmesine 

neden olan zararlı maddelerin emisyon miktarlarının sınırlanmasına ilişkin 

hükümler ihtiva etmektedirler.140  

 

3.1.2 İKİNCİ DÖNEM (1987-1992) 

 

1 Temmuz 1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi (Single 

European Act), topluluğun üç kurucu anlaşmasını değiştirmiş ve çevre 

politikalarını topluluğun ortak politika üretmesi gereken bir alan olduğunu 

kayıt altına almıştır. 

 

1988 yılında yapılan Çevre Bakanları toplantısında, eylem planlarının 

uygulanmasındaki yetersizlikler saptanmış olup temel sorunun kıyı, yüzey ve 

yeraltı sularının kalitesindeki bozulma olduğu ortaya konmuştur. Bu bozulmayı 

gidermeye yönelik olarak ‘Kentsel Atık Suların Arıtılması Direktifi’ ve ‘Nitrat 

                                                
139 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 123. 
140 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 123-125. 
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Kirliliğinin Önlenmesi Direktifi’ çıkarılmıştır. Bu yönergelerin uygulanmasının 

doğurduğu yüksek maliyetler üye devletler arasında şikâyetlere sebep olmuştur. 

 

Bu dönem çevre vergileri ve harçlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı, 

çevre korumada devlet yardımları, pazarlanabilir emisyon harçları ve su 

sektöründe özelleştirme konularının gündemde olduğu bir zaman dilimi 

olmuştur.141  

 

3.1.3 ÜÇÜNCÜ DÖNEM (1993 – 2000) 

 

Bu dönem, 1993 Maastricht Anlaşması ile getirilen yetki devri ilkesinin 

yorumlanmasına ilişkin tartışmalara sahne olmuştur. Yasal düzenlemelerin 

yapılacağı konulardan AB organları tarafından ele alınmalarının uygun 

olmayacağı düşünülenlerin üye devletlerce düzenlenmesine imkan tanıyan 

yetki devri ilkesinin yorumlanmasında görüş ayrılıklarına düşülmüştür. 

Gündeme gelen konuların yerel koşulları dikkate alan bir su yönetimi anlayışı 

ile ele alınması gerektiğini savunan Fransa ve İngiltere gibi ülkeler ile 

Almanya ve Danimarka gibi katı çevre kuralları benimseyen ve su yönetimine 

ilişkin politikaların üye devletlerin inisiyatifine bırakılamayacağını savunan 

ülkeler arasında anlaşmazlığa neden olmuştur. 

 

Bütün bu tartışmalar sırasında AB Komisyonu içme suyu 

standartlarından tavizde bulunmanın mümkün olmadığını belirtilmiş ve İçme 

Suyu Direktifinin yeni hali kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra Kirliliğin Entegre 

Olarak Önlenmesi ve Kontrolü Direktifi kabul edilmiş böylece farklı çevre 

bileşenlerinden kaynaklanan emisyonların ayrı ayrı denetlenmesi yerine 

bütünsel bir yaklaşımla denetlenmesi sağlanmış ayrıca kirliliğin kaynağında 

kontrolünü sağlamak üzere bazı büyük sanayi tesislerinde uygulanmak üzere 

en uygun teknoloji kıstası getirilmiştir.  

  

                                                
141 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 126-127. 
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Daha önceki dönemde yürürlüğe giren Kentsel Atık Suların Arıtılması 

Direktifi’nin uygulanması, maliyetinin yüksekliğine rağmen noktasal kirliliğin 

önlenmesinde istenilen başarıyı sağlamıştır. Tarımsal kaynaklı yayılı kirliliğin 

önlenmesi amacıyla çıkarılmış olan Nitrat Direktifi’nin ise  tam olarak 

uygulanması sağlanamamış, ulusal mevzuatlarında gerekli değişiklikleri 

yapmakta oldukça geciken Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsveç dışındaki 

devletler Avrupa Adalet Divanı tarafından para cezasına çarptırılmıştır.  

 

1995 yılına gelindiğinde, AB su politikalarında nehir havzalarını esas 

alan bir su yönetimi anlayışının benimsenmesi ve çok sayıdaki dağınık 

direktifin bir bütün haline getirilmesini sağlamak amacıyla AB 

Parlamentosu’nun çağrısı üzerine AB Komisyonu tarafından açık bir danışma 

süreci ile başlayan kapsamlı bir çalışma yapılmış ve bu süreç 22 Aralık 2000 

tarihinde Su Çerçeve Direktifi’nin yürürlüğe girmesi ile noktalanmıştır.142  

  

                                                
142 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 128 -130. 
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3.2 AB SU HUKUKUNUN TEMEL MEVZUATI  

 

Bilindiği üzere AB su hukuku direktifler temelinde şekillenmiş olup, 

İçme Suyu Direktifi, Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi ve Nitrat Direktifi gibi bir 

takım direktifler arasında Su Çerçeve Direktifi öne çıkmaktadır. Aşağıda Su 

Çerçeve Direktifi önemine binaen ayrı başlık altında ele alınmaktadır.  

 

3.2.1 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ  

 

Tam adı, ‘Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in Topluluğun Su Politikası 

Alanındaki Tedbirlerine Hukuki Bir Çerçeve Oluşturmaya Yönelik Direktif' 

olan Su Çerçeve Direktifi143 ile ortaya konan su politikası; sürdürülebilir, çevre 

ile uyumlu bir su kullanımı, su kaynaklarının kullanımına sektörel bakış açısı 

ile değil bütüncül bir açıdan yaklaşan, maliyetin karşılanması ilkesini 

benimseyen bir anlayış sergilemektedir.144  

 

Su Çerçeve Direktifi’nin yürürlüğe konması ile amaçlanan, yeknesak 

bir sistematikten yoksun olan mevcut direktifler için yeni bir hukuki çerçeve 

oluşturmaktır. Nitekim Komisyon tarafından sunulan taslakta, Avrupa Birliği 

su politikasının mevcut kaynaklarının uzun vadede korunmasını esas alan 

sürdürülebilir su kullanımını teşvik eden bir çerçeveye ihtiyaç duyduğu 

belirtilmiştir.145  

 

SÇD, su konusunda yasal bir çerçeve sunmakta ve tüm Avrupa’da 

suyun korunması ve yenilenmesi ile uzun dönemli sürdürülebilir kullanımının 

                                                
143  http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/water-framework-directive.pdf 

(03.03.2014) 
144 Güneş, A. M.: Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türk Su Hukuku, Yedi Tepe 

Üniversitesi Dergisi, 2010, 2, 1 – 17, s. 1,2.   
145 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e., s. 413. 
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sağlanmasını ve bunun için gerekli miktarda ve iyi kalitede yerüstü ve yer altı 

suyu teminini hedeflemektedir. 146 

Su Çerçeve Direktifi nin kabulü ile o tarihe kadar yürürlükte olan 

direktifler bir çatı altında toplanmış ve bazı direktiflerin zaman içinde 

yürürlükten kaldırılacağı yalnızca belirli geçiş dönemleri süresince 

uygulanmaya devam edileceği hüküm altına alınmıştır.147  

 

AB üyesi devletlerin iç hukuklarına aktarmak ve uygulamakla yükümlü 

oldukları SÇD,  üye ülkelerdeki suların nitelikleri bakımından yeni hedefler 

belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak yeni yöntemler ortaya 

koymaktadır.148 

 

Suyun ticari bir mal olmadığı vurgusu ile başlayan SÇD’nin giriş 

kısmında “Su, diğer başka şeyler gibi ticari bir mal değil; bundan ziyade 

korunması, savunulması ve sağlıklı hale getirilmesi gereken bir mirastır.” 

ifadesine yer verilmiştir.  

 

Yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş sularına ilişkin hükümler içerdiği gibi 

sınıraşan suların yönetimine ilişkin çeşitli hükümlere de yer veren Direktifin 

temel prensibi; su kaynaklarının ülkelerin siyasi sınırlarından bağımsız olarak 

havza ölçeğinde yönetimi olarak özetlenebilir.  

 

SÇD’nin 1 inci maddesinde, kıta içi yerüstü ve yer altı suları ile kıyı ve 

geçiş sularının korumasını sağlamaya yönelik bir çerçeve oluşturulmasının 

amaçlandığı belirtilmiştir. 

 

Bu maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için ulaşılması gereken 

hedefler ise şu şekilde sıralanmıştır: 

                                                
146 Tuğaç, Ç.: AB SÇD Kapsamında Sınıraşan Sular, Orsam Rapor No: 154, Orsam Su 

Araştırmaları Programı, Rapor No: 19, 2013, s. 14. 
147 Güneş, A. M.: 2010, a.g.e., s. 1,2. 
148 Tuğaç, Ç.: 2013, a.g.e., s. 17. 
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1. Su ekosistemlerinin ve suya bağlı karasal ekosistemlerin daha fazla 
bozulmasının önlenmesi, bunların korunması ve iyileştirilmesi 

 
2. Mevcut su kaynaklarının uzun vadeli korunmasına dayanan 

sürdürülebilir su kullanımının teşvik edilmesi 
 

3. Su çevresine yapılan tehlikeli madde boşaltımları, emisyonları ve 
kayıplarının durdurulması ve aşamalı olarak kaldırılması için önlemler 
alınması 

 
4. Yeraltı suyu kirliliğinin azaltılması ve bu suların daha fazla 

kirlenmesinin engellenmesi 
 

5. Taşkın ve kuraklığın etkilerinin azaltılması 
 

3.2.1.1 SÇD’nin Temel Hükümleri 

 

SÇD’nin genel yapısına bakılacak olduğunda, idari düzenlemelerin 

koordinasyonu, çevresel hedefler, mevcut durumun tespiti, su hizmetleri için 

yapılan masrafların ödenmesi, önlemler programı, nehir havzası yönetim 

planları, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması, yürürlükten 

kaldırılan mevzuat ve uygulama takvimi önemli başlıklar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu başlıklar ilgili maddelerle birlikte 

aşağıda açıklanmıştır.   

 

3.2.1.1.1 İdari Düzenlemelerin Koordinasyonu 

 

Direktifin 3 üncü maddesi üye devletlere kendi ulusal sınırları 

içerisinde bulunan bireysel nehir havzalarını ve bireysel nehir havzası 

bölgelerini belirleme yükümlülüğü getirmekte ve buna ilişkin ayrıntıları 

düzenlemektedir. Bu hüküm Direktifin temel yaklaşımını oluşturan, yer üstü ve 

yer altı sularının havza bazında yönetiminin esaslarını içermektedir.  
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Düzenlemeye açıklık getireceği düşüncesi ile 3 üncü madde hükmünün 

‘nehir havzası’ ve ‘nehir havza bölgesi’ne ilişkin tanımlar ile birlikte 

değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

 

Direktifin ‘Tanımlar’ başlıklı 2 nci maddesinde düzenlendiği üzere; 

 

Nehir havzası; bir dizi yerüstü dereleri, nehirleri ve muhtemelen göller 

aracılığıyla yerüstündeki bütün akışların su güzergâhındaki belli bir noktadan 

tek bir nehir ağzı, haliç ya da delta aracılığıyla denize aktığı yeryüzü alanı 

anlamına gelmektedir.  

 

Nehir havza bölgesi ise; nehir havzaları yönetimi için ana ünite olarak 

tanımlanan; bir ya da daha fazla komşu nehir havzasının ilgili yer altı suları ve 

kıyı suları ile birlikte oluşturduğu kara ve deniz alanı anlamına gelmektedir.  

 

Bahse konu madde uyarınca nehir havza bölgeleri idari ve politik 

sınırlara göre değil o nehrin doğal, coğrafi ve hidrolojik özelliklerine göre 

oluşturulacaktır.149 

 

Birden çok üye devletin toprağından geçen nehir havzalarının ise bir 

uluslararası nehir havzası bölgesine dahil edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Her bir üye devlet, bu nehrin kendi topraklarında yer alan bölümünde 

Direktifin kurallarını yerine getirmek üzere uygun bir yetkili makam 

belirlemekle görevlendirilmiştir. 

 

Üye devletler, Direktifin 4 üncü maddesi ile konulan çevresel 

hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Direktif şartlarına uyulmasını ve bütün 

önlemler programının nehir havzası bölgesinin tamamı için koordine 

edilmesini sağlamakla  görevlendirilmişlerdir. 

 

                                                
149 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e, s. 418. 
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Bir nehir havzası bölgesinin Topluluk sınırları ötesine uzanması halinde, 

ilgili üye devlet ya da devletler ilgili üye olmayan devletlerle, Direktifin 

amaçlarının nehir havzası bölgesinin tamamında gerçekleştirilmesi amacıyla 

uygun koordinasyonu kurmaya çaba göstermekle yükümlüdürler.  

 

Her bir üye devlet, herhangi bir uluslararası nehir havzası bölgesinin 

kendi topraklarında yer alan bölümü dahilinde uygun yetkili makam olarak 

mevcut bir ulusal ya da uluslararası organı 24 üncü maddede belirtilen 22 

Aralık 2003 tarihine kadar belirlemek zorundadır. 

3.2.1.1.2 Çevresel Hedefler 

 

SÇD’nin üye devletlere getirdiği çevresel hedefler 4 üncü maddede 

düzenlenmiştir. Direktifin kapsamına giren suların tamamına aynı hedefler 

konmamış bunun yerine yerüstü suları, yer altı suları ve korunmuş alanlar ayrı 

ayrı ele alınarak herbirine özgü hedefler belirlenmiştir.  

 

Buna göre üye devletler, 22 Aralık 2015 tarihine kadar bütün yerüstü ve 

yeraltı sularının ekolojik, kimyasal bakımdan ve kalite bakımından en azından 

iyi duruma getirilmesini sağlamakla ve korunmuş alanlar için öngörülen 

hedefleri sağlamakla yükümlüdürler.150 

3.2.1.1.3 Mevcut Durumun Tespiti 

 

SÇD ile getirilen hedeflere ulaşılarak daha etkili bir su yönetimine 

geçilmesinde, üye devletlerin su kaynaklarının mevcut durumunun tespiti de 

büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Direktifin 5 inci maddesinde, nehir 

havzası bölgesinin özelliklerinin tespitine, insan aktivitelerinin çevresel 

etkisinin gözden geçirilmesine ve su kullanımının ekonomik analizinin 

yapılmasına ilişkin hususları düzenlemiş; 6ncı maddesinde korunan alanlar 

tüzüğü oluşturulması; 7nci maddede ise içme suyu elde etmek için kullanılan 

                                                
150 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e., s. 426. 
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su kütlelerinin belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 8 inci maddede üye 

devletlere, yerüstü ve yeraltı sularının statüsünün ve korunan alanların 

izlenmesi amacıyla programlar hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. 

 

3.2.1.1.4 Su Hizmetleri İçin Yapılan Masrafların Ödenmesi 

 

9 uncu maddede getirilen düzenleme ile üye devletler, su hizmetleri 

bedelinin ödenmesi prensibini uygulamakla mükellef kılınmıştır. Bedelin 

belirlenmesinde çevresel ve kaynak masrafları yanısıra ekonomik analizin ve 

özellikle kirleten öder prensibinin dikkate alınması hususu vurgulanmıştır. 

Ayrıca üye devletler 2010 yılına kadar en azından endüstriyel, evsel ve tarımsal 

olmak üzere farklı su kullanımlarının masraflarının karşılanmasını sağlamakla 

yükümlüdürler. 

3.2.1.1.5 Önlemler Programı 

 

Direktifin 11 inci maddesi uyarınca; her üye devlet her bir nehir havzası 

bölgesine ya da bir uluslararası nehir havzası bölgesinin kendi topraklarında 

kalan bölümüne ilişkin olarak, 4 üncü maddede yer alan çevresel hedefleri 

gerçekleştirmek için, 5 inci maddede istenen analizlerin sonuçlarını dikkate 

alarak, bir önlemler programı hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür.  

 

Üye devletler önlemler programlarını en geç Direktifin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren dokuz yıl içinde yani 22 Aralık 2009 tarihine kadar 

hazırlamakla ve yine Direktifin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 yıl içinde 

yani 22 Aralık 2012 tarihine kadar işler hale getirmekle yükümlüdürler. 

 

Önlemler programları üye devletlerce, Direktifin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren en geç 15 yıl sonra yani en geç 22 Aralık 2015 tarihine kadar 

gözden geçirilecek ve gerekli görülmesi halinde güncellenecektir.  Bu işlem 

takip eden her altı yılda bir tekrarlanacaktır. Güncelleştirilmiş bir program 
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uyarınca oluşturulan yeni yada revize edilmiş önlemlere, oluşturulmalarından 

itibaren üç yıl içinde işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 

3.2.1.1.6 Nehir Havzası Yönetim Planları 

 
 SÇD’nin 13 üncü maddesi nehir havzası yönetim planlarına ilişkin 

düzenlemeler içermektedir. Buna göre üye devletler tamamen kendi sınırları 

içinde yer alan her bir nehir havzası bölgesi için bir nehir havzası yönetim 

planı hazırlamakla görevlendirilmişlerdir. 

 
13 üncü maddenin ikinici ve üçüncü fıkralarında üye devletlerin 

sınırlarını aşmakla birlikte tamamen topluluk sınırları içinde yer alan ve 

topluluk sınırlarını aşan uluslararası nehir havzası bölgelerinde hazırlanacak 

nehir havzası yönetim planları konuları düzenlenmiştir. Bu fıkra hükümleri 

içeriği itibariyle daha uygun olduğu değerlendirildiğinden dolayı aşağıda yer 

alan AB Su Hukukunda Sınıraşan Sular başlığı altında ele alınacaktır. 

 
Planlar, su yönetiminin özel yönlerini ele almak için, altı havza, sektör, 

sorun yada su tipi için daha detaylı programlar ve yönetim planları ile 

tamamlanmasına imkan sağlanmaktadır. 

 
Üye devletler, nehir havzası yönetim planlarını en geç Direktifin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz yıl içinde yani 22 Aralık 2009 tarihine 

kadar yayınlanmak ve yine en geç Direktifin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

onbeş yıl sonra yani 22 Aralık 2015 tarihine kadar gözden geçirmek ve 

güncellemek durumundadır. Güncelleme işlemi sonraki her altı yılda bir 

tekrarlanacaktır. 

 

3.2.1.1.7 Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve Katılımının Sağlanması 

 

Direktifin 14 üncü maddesinde düzenlendiği üzere; üye devletler 

Direktifin uygulanmasına, özellikle nehir havzası yönetim planlarının 

hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesine bütün ilgili tarafların 

aktif biçimde dahil olmasını teşvik etmekle yükümlü kılınmışlardır. Üye 
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devletler bu görevi yerine getirmek üzere; planın hazırlanmasına yönelik 

çalışma takvimi, iş programı, ara dönem genel değerlendirmeleri ve nehir 

havzası yönetim planları taslaklarını yayınlar ve kamuoyunun 

değerlendirmesine sunarlar. 

 

3.2.1.1.8 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ve Geçiş Hükümleri 

 

22 nci maddede Direktifin yürürlüğe girdiği tarih olan 22 Aralık 2000 

tarihi itibariyle öngörülen 7 yıllık ve 13 yıllık süreler sonunda yürürlükten 

kaldırılacak direktiflere yer verilmiş ayrıca çeşitli geçiş hükümleri 

öngörülmüştür. 

 

Buna göre 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca; 75/440 sayılı 

Yüzey Suları Direktifi, 77/795 sayılı Bilgi Alışverişi Kararı ve 79/869 sayılı 

Analiz Yöntemi ve Örnek Alma Direktifi Su Çerçeve Direktifi’nin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren yedi yıl sonra yani 22 Aralık 2007 tarihi itibariyle 

yürürlükten kalkmış ve geçerliliğini yitirmiştir.151 

 

Aynı maddenin ikinci fıkrası ile de; 78/659 sayılı Balıkların Yaşadığı 

Sular Direktifi, 79/923 sayılı Kabuklu Su Ürünlerinin Yaşadığı Sular Direktifi, 

80/68 sayılı Yeraltı Suları Direktifi ve 76/464 sayılı Tehlikeli Maddeler 

Direktifi Su Çerçeve Direktifi’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onüç yıl 

sonra yani 22 Aralık 2013 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmış ve geçerliliğini 

yitirmiştir.152 

 
 
 
 
 

                                                
151 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e., 426. 
152 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e., 426. 
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3.2.1.1.9 Uygulama 

 

22 Aralık 2000 tarihinde yürürlüğe giren Su Çerçeve Direktifi’nin 

uygulanmaya başlanması gereken nihai tarihe ilişkin olan 24 üncü madde ile 

üye devletlerin Direktife uymak için gerekli yasaları, tüzükleri ve idari 

düzenlemeleri en geç 22 Aralık 2003 tarihine kadar iç hukuklarına aktararak 

yürürlüğe koymaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

 

3.2.2 DİĞER DİREKTİFLER 

 

Yukarıda yer alan tarihsel gelişim bölümünde de izah edildiği üzere AB, 

1970’li yıllardan itibaren yüzey suları, yeraltı suları ve kıyı sularına ilişkin 

geniş kapsamlı düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeleri suların kalitesinin 

korunması ve iyileştirilmesine ilişkin olanlar, tehlikeli bazı maddelerin suya 

salınımının yasaklanmasına ilişkin olanlar ve belli koşullar altında suların 

korunması için uyulması gereken asgari standartlara ilişkin olanlar şeklinde 

başlıca üç gruba ayırmak mümkündür. Bunlar aşağıda ayrı başlıklar altında 

sıralanmıştır.  

 
3.2.2.1 Suların Kalitesinin Korunması ve İyileştirilmesine İlişkin 

Direktifler 

 
a. Su Çerçeve Direktifi’nin yürürlüğe girdiği tarihten 7 sene sonra yani 

22.12.2007 tarihinde yürürlükten kaldırılmış olan 75/440 sayılı içme 

suyu elde etmek amacıyla tahsis edilmiş̧ yüzey sularının kalite 

standartlarını belirleyen direktif. 

b. İçme suyu direktifi olarak da adlandırılan 98/83 sayılı insani tüketim 

amaçlı suların kalitesine ilişkin direktif. Bu düzenleme insan sağlığını 

korumak amacıyla Birlik içindeki içme sularının sağlaması gereken 

sağlık ve saflık koşullarını belirlemektedir. 

c. 15/02/2006 tarihinde kabul edilen ve 76/160 sayılı yüzme suyu 

direktifini  31.12.2014 tarihinde yürürlükten kaldıran 2006/7 sayılı 

yüzme suları direktifi. 
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d. 2006/7 sayılı yüzme sularının kalitesi ve yönetimine ilişkin direktif. 

e. Balıkların ve kabuklu canlıların yaşadığı suların kalitesine ilişkin 

düzenlemeler içeren 2006/44 ve 2006/113 sayılı direktifler, 78/659 ve 

79/923 sayılı direktiflerin yerini almışlardır. 

 
3.2.2.2 Tehlikeli Bazı Maddelerin Suya  Salınımının  Yasaklanmasına  

İlişkin  Direktifler 

 
a. Tehlikeli maddeler direktifi olarak da adlandırılan 76/464 sayılı bu 

direktif, AB su koruma hukukunun SÇD’den önceki en önemli 

düzenlemesi olup 22.12.2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

b. Belirli tehlikeli maddelerin yeraltı suyunda sebep olduğu kirliliği 

önlemeyi amaçlayan 80/68 sayılı yeraltı suları direktifi, 22.12.2013 

tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.  

c. 2006/18 sayılı direktif ise yeni yeraltı suları direktifi olarak 

adlandırılmakta olup esas olarak SÇD’nin 17 nci maddesinde yer alan 

yükümlülükleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır. 

d. Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesine ilişkin direktif ise 

91/676 sayılı nitrat direktifidir. 

e. Yüzey sularının iyi duruma getirilmesi amacıyla getirilen çevresel 

kalite normlarına ilişkin düzenlemeler içeren 2008/105 sayılı direktif, 

kaynağını SÇD’nin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasından almaktadır. 

 
3.2.2.3 Belli Koşullar Altında Suların Korunması İçin Uyulması Gereken 

Asgari Standartlara İlişkin Direktifler 

 
Bu kategorideki direktiflerin en önemlisi, 91/271 sayılı kentsel 

atık su arıtma direktifidir. Bu direktif genel olarak, kentsel atık suların 

toplanmasına, arıtılmasına ve boşaltılmasına ve bazı sanayi dallarının 

sularının arıtımına ve boşaltılmasına ilişkin düzenlemeler 

içermektedir.153  

  
                                                

153 Güneş, A. M.: 2010, a.g.m., s. 2 – 4. 
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3.3 AB SU HUKUKUNA İLİŞKİN KURUMSAL YAPI 

 

AB’nin su hukuku ve politikaları, çevreye ilişkin faaliyetleri 

çerçevesinde geliştiğinden 154 , AB su hukukunun oluşturulmasında ve 

uygulanmasında rol alan organlar, genel olarak çevre ve su politikasının 

belirlenmesinde etkili olan yasama, yürütme ve yargı organları ve bu konuda 

çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuş kurumlardır.155 

Bu sebeple AB su hukukuna ilişkin kurumsal yapı, AB’nin genel 

kurumsal yapısı ile örtüşmektedir. AB kurumlarını ise temel kurumlar ve 

yardımcı kurumlar olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi, Avrupa Konseyi, 

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Sayıştayı ve Avrupa Merkez Bankası 

temel kurumları oluştururken; Avrupa Çevre Ajansı, Ekonomik ve Sosyal 

Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Arabulucusu 

yardımcı kurumları meydana getirmektedir.156 

 

Temel kurumlar Birliğin siyasi, ekonomik ve adli konularda yasama, 

yürütme ve yargı yetkilerini kullanmakta iken yardımcı kurumlar temel 

kurumların işleyişini kolaylaştıran ve onlara çalışmalarında kullanacakları 

verileri ve maddi olanakları sağlamaktadırlar.157 

 

Bu çerçevede, aşağıda AB çevre ve su hukuku ve politikasının 

oluşumunda ve uygulanmasında etkili olan kurumlar incelenecektir. 

 

 

 

                                                
154 Sümer, V.: AB Su Politikası ve Türkiye: Uyum Sürecine Kuramsal Bir Yaklaşım, Ortadoğu 

Analiz, 2013, 5 (53), 32 – 40, s. 34.  
155 Duru, B.: Avrupa Birliği Politikaları, (Der.) Erhan, Ç.; Senemoğlu D., İmaj Yayınevi, 

Ankara 2007, s. 12. 
156 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e., 59. 
157 Palabıyık, M. S.; Yıldız, A.: Avrupa Birliği, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Ankara 2007, s. 37. 
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3.3.1 AVRUPA KOMİSYONU 

 

Avrupa Birliği’nin ulusüstü organı olan Komisyon, Avrupa Birliği 

politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörü konumundadır. Elinde 

bulundurduğu girişim tekeli, icra yetkileri, idari görevler ve denetim yetkileri 

vasıtasıyla Birlik çevre politikalarının şekillenmesinde ve gelişmesinde kilit rol 

oynamaktadır.158  

 

Atamayla göreve gelen bürokrat ve uzmanlardan meydana gelen 

Komisyon, her üye ülkeden bir temsilci barındırır. Birlik düzeyindeki yasama 

çalışmalarının başladığı, düzenleme önerilerinin yapıldığı yer olan Komisyon 

bu işlevini Çevre Genel Müdürlüğü aracılığı ile yerine getirmektedir. 159 

 

3.3.2 AVRUPA PARLAMENTOSU 

 

Üye devlet vatandaşlarının seçtikleri temsilcilerden oluşan Parlamento, 

Konsey ile birlikte Avrupa Birliği’nin yasama yetkisini kullanmakta ve tüzük, 

yönerge ve karar gibi ikincil hukuk kurallarının oluşumunda rol oynamaktadır. 

Bunun yanı sıra mali denetim ve siyasi denetim görevlerini yerine 

getirmektedir.160 

 

3.3.3 BAKANLAR KONSEYİ  

 

Hükümetlerarası nitelik taşıyan bakan düzeyindeki temsilcilerden 

oluşan Konsey, ulusal sistemlerdeki ayrımın aksine yasama ve yürütme 

erklerini bünyesinde toplamış olup bu görevleri Avrupa Parlamentosu ile 

birlikte yerine getirmektedir.161 Bünyesinde farklı konularda çalışmak üzere 

                                                
158 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e., s. 60. 
159 Duru, B.: 2007, a.g.e., s. 12. 
160 Ünal, Ş.: Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 64. 
161 Palabıyık, M. S.; 2007, a.g.e., s. 44. 
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kurulmuş olan on konsey barındırmakta olup bunlardan birisi de Çevre 

Konseyi’dir.162 

 

3.3.4 AVRUPA KONSEYİ 

 

Üye devletlerin devlet ve hükümet  başkanlarından oluşmakta ve 

Avrupa Birliği’nin gelişmesi için gerekli ivmeyi sağlamak ve genel siyaseti 

belirlemek görevlerini yürütmektedir.163  

 

3.3.5 AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI 

 

Avrupa Birliği’nin kurucu antlaşmaları ile belirlenen hedeflere ulaşmak 

için öngörülen ilke ve politikalara üye devletler ve birlik organlarınca 

uyulmasını sağlamak üzere yürütülmesi gereken hukuki denetimler Adalet 

Divanı eliyle yapılmaktadır. Bu kapsamda Birlik hukukunun doğru uygulanıp 

uygulanmadığını denetler. Kural olarak Adalet Divanı’nın kararları kesin olup 

bir üst yargı merciinde kararlara itirazda imkanı bulunmamaktadır. Birlik 

organlarının ve üye devletlerin tasarruflarını bağlayıcı şekilde yorumlayan ve 

faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen Adalet Divanı çevre hukuku ve 

su hukukunun etkinliğinin sağlanmasında ve gelişmesinde önemli rol 

oynamaktadır.164  

 

3.3.6 AVRUPA ÇEVRE AJANSI 

 

Avrupa Çevre Ajansı’nın temel amacı, çevrenin şimdiki ve gelecekteki 

durumunu tanımlayarak Birliğin çevre politikasının uygulanması için gereken 

bilgileri sağlamaktır.165 

                                                
162 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e., s. 72, 73. 
163 Ünal, Ş.: 2007, a.g.e., s. 65. 
164 Güneş, A. M.: 2011, a.g.e., s. 72,73. 
165 Senemoğlu, D. vd.: 2011, Avrupa Birliği Kurumları, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj 

Yayınevi, Ankara 2011, s. 79. 
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İlgili kuruluşlara ve kamuoyuna çevre konusunda güvenilir ve 

karşılaştırılabilir bilgi sunmak amacıyla bilim ve gözlem ağı oluşturma, verileri 

toplama ve kayıt altına alma, istatistiksel verileri karşılaştırma faaliyetleri 

yürüten Ajansın çalışma alanları hava kirliliği, su kalitesi, toprak, flora, fauna, 

arazi kullanımı, doğal kaynaklar, atık yönetimi, gürültü, kimyasal maddeler, 

kıyı alanları ve deniz çevresidir.166 

 

3.3.7 AVRUPA YATIRIM BANKASI 

 

Avrupa Birliği’nin finans organı olan Avrupa Yatırım Bankası, tüzel 

kişiliği ve mali özerkliği haiz bir kurumdur. Birliğin entegrasyonunu sağlamayı 

amaçlayan devlet ve özel sektör projelerini finanse ederek istikrarlı büyümeye, 

ekonomik ve sosyal uyumun gelişmesine katkıda bulunur.167 

 

Avrupa Birliği çevre yönetimi bakımından önemli bir mali kurum olan 

Banka, özellikle iklim değişikliği, enerjinin etkin kullanımı, yenilenebilir enerji, 

biyolojik çeşitliliğin korunması, su ve atık yönetimi, doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı, kentsel çevrede yaşam kalitesinin geliştirilmesi 

konularındaki projelere verdiği destekler ile çevrenin korunması ve 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır168. 

  

                                                
166 Duru, B.: 2007, a.g.e., s. 13. 
167 Senemoğlu, D. vd.: 2011, s. 74.  
168 Duru, B.: 2007, a.g.e., s. 13. 
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3.4 AB SU HUKUKUNDA SINIR AŞAN SULAR  

 

AB üyesi ülkelerin su kaynaklarının önemli bir kısmını sınıraşan sular 

oluşturmaktadır. Örneğin; Macaristan’ın su kaynaklarının %95’i, Hollanda’nın 

su kaynaklarının % 90’ı ve Slovakya’nın su kaynaklarının %95’i komşuları 

olan diğer ülkelerden gelmektedir. Almanya ve Portekiz’in toplam su 

kaynaklarının yaklaşık yüzde 40’ını sınır aşan sular oluşturmaktadır.169 

 

Kapladığı alan bakımından AB üyesi ülkeleri için büyük önem teşkil 

eden sınıraşan sulardan kaynaklanan ilişkiler ve AB su mevzuatı daha ziyade 

kirliliğin giderilmesi ve ekolojik kalite kontrolü çerçevesinde şekillenmiştir. 

 

Zira Avrupa’da, sanayi devrimine parallel olarak gelişme gösteren 

kentleşme sonucunda sanayi ve kentsel atıksular ciddi bir kirlilik yükü 

oluşturmuş ve bu durum 20. yüzyılın başlarından itibaren daha da belirgin hale 

gelmiştir. Bu sorununun çözümüne yönelik önlemler ise ancak 1950’li 

yıllardan itibaren alınmaya başlanmıştır.170 

 

Nitekim sınıraşan bir su niteliği taşıyan ve İsviçre, Almanya, Fransa, 

Lüksemburg topraklarını katederk Hollanda’dan denize dökülen Ren Nehri’nin 

kirliliğinden en çok etkilenen ülke konumundaki Hollanda, AB’nin su 

mevzuatının oluşturulmasında ve uluslararası antlaşmalara taraf olmasında 

etkin rol oynamıştır.171  

 

AB su mevzuatının anayasası niteliğindeki SÇD ile getirilen 

düzenlemeler hem iç suları hem de sınıraşan suları kapsamakta olup fark 

gözetilmeksizin uygulanması öngörülmüştür. Bu düzenlemelerden sınıraşan 

sulara ilişkin olanlar  aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

 
                                                

169 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 226. 
170 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 228. 
171 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 189. 
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SÇD’nin sınıraşan sulara ilişkin temel hükümleri; Giriş bölümünün 

35’inci maddesinde ve nehir havzası yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin 

13 üncü maddesinde yer almaktadır. 

 

Giriş bölümünün 35’inci maddesi; ‘Suyun kullanımının sınırları aşan 

etkilerinin olabileceği bir nehir yatağında, bu Direktif uyarınca oluşturulan 

çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesi şartları ve özellikle bütün önlem 

programları bütün nehir yatağı bölgesi için koordine edilmelidir. Topluluk 

sınırlarını aşan nehir yatakları için, üye devletler ilgili üye olmayan devletlerle 

uygun koordinasyonu sağlamaya çaba göstereceklerdir. Bu Direktif su koruma 

ve yönetimi hakkındaki uluslararası sözleşmelerden, özellikle Sınıraşan su 

yolları ve uluslararası göllerin korunması ve kullanımı hakkında 

95/308/EC1sayılı Konsey Kararıyla onaylanan, Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinden doğan Topluluk yükümlülüklerinin uygulanmasına katkıda 

bulunacaktır.’ şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Madde metninde atıfta bulunulan AB’nin taraf olduğu sınıraşan sulara 

ilişkin sözleşmeler; Sınıraşan Suyolları ve Uluslararası Göllerin Korunması ve 

Kullanılması Sözleşmesi (Helsinki Sözleşmesi), Sınıraşan Boyutta Çevresel 

Etki Değerlendirilmesi Sözleşmesi (Espoo Sözleşmesi) ve Çevresel Konularda 

Bilgiye Erişim, Karar Alma Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru 

Sözleşmesi (Aarhus Sözleşmesi) dir. 

 

Direktifin nehir havzası yönetim planlarını düzenleyen 13’üncü 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları AB sınırları içinde kalan ve AB 

sınırlarını aşan, sınıraşan su havzalarında hazırlanacak havza yönetim 

planlarına ilişkin hükümler ihtiva etmektedir. 

 

Buna göre üye devletlerin sınırlarını aşmakla birlikte tamamen topluluk 

sınırları içinde yer alan bir uluslararası nehir havzası bölgesinin sözkonusu 

olması halinde, üye devletlerin tek bir uluslararası nehir havzası yönetim planı 

hazırlamak amacıyla koordinasyon sağlamaları ve bunun yanı sıra bu havza 
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bölgesinin kendi topraklarında kalan kısmı için de Direktifin amaçlarını 

gerçekleştirmek maksadıyla, nehir havzası yönetim planları hazırlamaları 

gerekmektedir. 

 

Ancak uluslararası nehir havzası bölgesinin, üye devletlerin sınırlarını 

aşmakla kalmayıp topluluk sınırlarını da aşması halinde, üye devletler tek bir 

nehir havzası yönetim planı hazırlamak için çaba gösterecekler, bunun 

mümkün olmaması halinde, en azından uluslararası nehir havzası bölgesinin 

ilgili üye devletin toprakları dahilinde kalan kısmını kapsayacak bir plan 

hazırlayacaklardır. 

 

 

3.4.1 AB ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA YAŞANAN SINIRAŞAN 

SULARA İLİŞKİN SORUNLARDAN ÖNE ÇIKAN BAZILARI 

 

AB sınıraşan su hukukunda üye ülkeler arasında yaşanan sorunlar ve 

bunların çözümleri önemli yer tutmaktadır. Bunlardan öne çıkan İspanya ve 

Portekiz, Ren Nehri, Tuna Nehri ve Yunanistan ve Bulgaristan örnekleri 

aşağıda ayrı başlıklar altında incelenmiştir.   

 

3.4.1.1 İspanya ve Portekiz Arasında Yaşanan Sorunlar 

 

İspanya ve Portekiz arasında yaşanan sınıraşan ve sınır oluşturan sulara 

ilişkin meselelerin geçmişi günümüzden 150 yıl öncesine dayanmaktadır. 

Şöyle ki, iki ülke arasında sınır teşkil eden Minho, Duero ve Guadina 

nehirlerine ilişkin ihtilafın giderilmesi amacıyla 1864 yılında sınır tespiti ve 

sabitleştirilmesi antlaşması yapılmıştır. 
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Şekil 6 İspanya Portekiz Sınaraşan Suları172 

 

Bu antlaşmayı diğerleri izlemiş; 1912 yılında sınır oluşturan sulardan 

eşit oranlarda faydalanılması antlaşması, 1927 yılında hidroelektrik enerji 

üretimine ilişkin çerçeve antlaşma imzalanmıştır. 1964 yılında imzalanan özel 

antlaşma ile de Duero Nehri’ndeki ortaklaşa tesislerde elde edilecek 

hidroelektrik enerjinin yarı yarıya paylaşımı esası benimsenmiştir. 

 

1968 yılında, iki ülke arasında sınıraşan Tejo Nehri’nden belli miktarda 

suyun İspanya’nın iç suyu olan Segura havzasına transferine ilişkin antlaşma 

imzalanmıştır.173 

 

1986 yılında AB üyesi olan İspanya ve Portekiz bu tarihe kadar 

sınıraşan ve sınır oluşturan havzaları da dahil olmak üzere tüm havzalarındaki 

su kaynaklarını büyük ölçüde geliştirmiştir. Bu dönemde Portekiz hidroelektrik 

enerji üretimine ağırlık verirken İspanya geniş alanları sulamak amacıyla 

sulama tesisleri inşa etmiştir.174 

 

İlerleyen yıllarda çevrenin korunması, sularda kirlilik kontrolü, 

sürdürülebilir su kullanımı için işbirliği ve yeni su ihtiyaçlarının karşılanması 

konuları önem kazanmış ve 30 Kasım 1998 tarihinde ‘Portekiz-İspanya Nehir 

Havza Sularının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı İçin İşbirliği 

                                                
172 https://tinyurl.com/n5nlftu (17.06.2014)  
173 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 201. 
174 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 201,202. 
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Antlaşması’ imzalanmıştır. Bu antlaşma taraflar arasında miktarsal su tahsisine 

ilişkin hükümler barındırmamakta, inşa edilmiş tesislerin teknik kurallara 

uygun olarak ve taraflara zarar vermeyecek şekilde işletilmesine ilişkin 

düzenlemeler getirmektedir.175 

 

Prof. A.G. Henriques’in değerlendirmelerine göre antlaşmanın temel 

niteliği, sınıraşan ortak nehir havzalarının yönetiminde işbirliğini sağlamak 

üzere tarafların birbirlerinin egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı 

göstermesi ve her devletin havzanın kendi sınırları içinde kalan kısmındaki 

suların yönetiminde işbirliği yapmasıdır.  Taraflar ortak havza sularının iyi 

duruma getirilmesi ve korunması için eşgüdüm içinde hareket edecektir. Bu 

durum SÇD, Helsinki ve Espoo sözleşmeleri ile de uyum arz etmektedir.176  

 

3.4.1.2 Tuna Nehri Sorunu 

 

Napolyon’un ‘Avrupa Nehirlerinin Kraliçesi’ diye tanımladığı Tuna 

nehri (Danube), 2857 km uzunluğunda olup Volga nehrinden sonra Avrupa’nın 

ikinci  en uzun nehridir. 18 devletin ülkesini katetmekte ve sularını 

Karadeniz’e boşaltmaktadır.  817.000 kilometrekarelik yüzölçümü ile AB’nin 

en büyük nehir havzası oluşu onu dünyanın en uluslararası nehir havzası haline 

getirmektedir.177  

 

Macaristan’ın tamamı, Romanya’nın %97’si, Avusturya, Slovenya, 

Hırvatistan, Slovakya ile Bulgaristan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Moldovya 

ve Ukrayna’nın büyük kısmı, Sırbistan-Karadağ, Bosna ve İtalya, İsviçre, 

Arnavutluk, Makedonya ve Polonya’nın küçük bir bölümü nehir havzasına 

dâhildir.178  

                                                
175 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 203. 
176 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 204. 
177Tuna Nehrinin Korunması İçin Uluslararası Komisyon, Resmi İnternet Sitesi, International 

Commission for The Protection of The Danube River, http://www.icpdr.org 
178 Tuğaç, Ç.: 2013, a.g.e., s. 31. 
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Şekil 7 Tuna Nehri179 

 

Günümüzde 83 milyon kişinin yaşadığı Tuna Nehri havzasında yer alan 

ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyleri yanı sıra iklimleri ve coğrafi koşulları 

da çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte gerek ana kol gerekse yan kollar 

üzerinde inşaa edilmiş olan hidroelektrik santraller vasıtasıyla havzanın enerji 

potansiyelinden faydalanma çabaları da ülkeden ülkeye önemli ölçüde 

farklılaşmaktadır. Şöyle ki; Avusturya’nın enerji ihtiyacının üçte ikilik bölümü 

hidroelektrik enerji yoluyla karşılanırken; Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 

Macaristan, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu ihtiyaç büyük ölçüde 

kömür, sıvı yakıtlar ile nükleer santrallerden elde edilen enerji yoluyla 

karşılanmaktadır.180 

 

                                                
179 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Danubemap.png (17.06.2014) 
180 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 206,207. 
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Havzada genel olarak ulaşım koşullarının iyileştirilmesi, enerji üretimi 

ve taşkınlar konularında sorunlar yaşanmış olmakla birlikte kıyıdaş devletler 

arasında miktarsal sorunlar değil suların kirlenmesinden kaynaklanan sorunlar 

yaşanmıştır. 

 

Kıyıdaş devletlerin atıksu arıtım oranları, standartları arasında bir 

bütünlük bulunmadığı gibi arıtılmadan alıcı ortama verdikleri atıksu miktarları 

da %10 ila %80 arasında değişen farklılıklar göstermektedir.181 

  

Gerek Tuna Nehri’nden gerekse Rusya Federasyonu topraklarından 

Karadeniz’e dökülen Don, Dinyeper gibi suların sebep olduğu kirliliğin 

izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Karadeniz’e sahili olan altı ülke (Türkiye, 

Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Gürcistan) arasında 

1992 yılında kısaca Bükreş sözleşmesi olarak anılan Karadeniz’in Kirliliğe 

Karşı Korunması Sözleşmesi imzalanmıştır. 

 

1994 yılında ise Tuna Nehri’nin Sürdürülebilir Kullanımı ve Korunması 

için İşbirliği Sözleşmesi (Convention on the Cooperation for the Protection and 

Sustainable Use of the Danube River diğer adıyla Danube River Protection 

Convention) imzalanmış ve 1998 yılında yürürlüğe girmiştir.  

  

1992 BM ‘Sınıraşan Su Yolları ve Uluslararası Göllerin Korunması ve 

Kullanılması’ veya diğer adıyla Helsinki Sözleşmesi ilkelerinin benimsendiği 

bu sözleşme ile Tuna Nehri havzasındaki sınıraşan suların işbirliği halinde 

yönetimine ilişkin esasları düzenlenmiştir. Sözleşmenin tarafları, Tuna 

Nehri’ne kıyısı bulunan Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 

Almanya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, AB üyesi olmayan 

Moldovya, Ukrayna, Sırbistan-Karadağ ve Avrupa Topluluğu’dur.182 

 
                                                

181 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 208. 
182 Tuna Nehrinin Korunması İçin Uluslararası Komisyon, Resmi İnternet Sitesi, International 

Commission for The Protection of The Danube River, http://www.icpdr.org 
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Havzadaki işbirliğini düzenleyen bu temel metin, Tuna Nehri 

Havzasında yer alan yerüstü ve yeraltı sularının yönetimi ve sürdürülebilir ve 

hakça kullanımının sağlanması amacını taşımaktadır.183 

 

Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak üzere, Tuna Nehri’nin 

Korunması için Uluslararası Komisyon (International Commission for the 

Protection of Danube River) kurulmuş ve esas olarak Tuna çevre programını 

yürütmekle yükümlü kılınmıştır.184  

 

Tuna Nehri havzası uygulamaları, SÇD’nin AB sınırlarını aşan su 

havzalarında hazırlanacak havza yönetim planlarına ilişkin düzenlemelerini 

içermekte ve yukarıda izah olunan 13 üncü maddesinin uygulanmasına örnek 

teşkil etmektedir.185 

 

Havzada yer alan; on adet AB üyesi ülke, katılım sürecindeki ülkeler ve 

AB üyesi olmayan ülkeler gibi Komisyon da SÇD ile getirilen şartları 

sağlamak için çaba sarf etmektedir. Nitekim 10 Aralık 2009 tarihi itibariyle 

Komisyon ve üye ülkeler Tuna Nehir Havzası Yönetim Planını uygulamaya 

başlamışlardır.186 

 

3.4.1.3 Ren Nehri Sorunu 

 

Avrupa’nın en zengin ülkeleri olan İsviçre, Almanya, Fransa, 

Lüksemburg ve Hollanda topraklarından geçerek Hollanda’nın sınırları içinde 

yer alan ve dünyanın en büyük liman kenti olan Rotterdam’dan Kuzey 

                                                
183 Tuna Nehrinin Korunması İçin Uluslararası Komisyon, Resmi İnternet Sitesi, International 

Commission for The Protection of  The Danube River, http://www.icpdr.org 
184 Maden, D. T.: AB SÇD AB Üyesi Olan ve Olmayan Ülkeler Arası İşbirliği Uygulamaları, 

Tuna Nehri Örneği, ORSAM Resmi İnternet Sitesi, 2011, 

http://www.orsam.org.tr/tr/sukaynaklari/analizgundemgoster.aspx?ID=2996.  
185 Maden, D. T.: a.g.m., 2011. 
186 Maden, D. T.: a.g.m., 2011. 
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Denizi’ne boşalan Ren Nehri (Rhine), 1300 kilometre uzunluğunda olup 

220.000 kilometrekarelik yüzölçüme sahiptir. 

 

 
Şekil 8  Ren Nehri187 

 

Ren Nehri’nden ile ilgili olarak yaşanan sorunlar, taşkınlar dışında esas 

olarak miktara ilişkin olmayıp daha ziyade kalite yönetimine ilişkindir. Bu 

sorunların çözümü için 19.yüzyıldan bu yana çaba sarf edilmekte olup 

beşyüzün üzerinde antlaşma yapılmış ise de halen çözüme kavuşturulamamış 

olan uyuşmazlıklar bulunmaktadır.188 

 

1960 yıllarının sonlarında dahi ‘Avrupa’nın en romantik kanalizasyonu’ 

ve ‘Avrupa’nın çöplüğü’ olarak anılan Ren Nehri’nin kirliliğe karşı korunması 

amacıyla 1950 yılında Hollanda’nın girişimi ile Ren Nehri’nin Korunması için 

Uluslararası Komisyon (International Commission for the Protection of the 

                                                
187 http://www.uniworld.com/images/Regions/Europe/Cruises/Castles_along_the_Rhine/maps/2

014/2014_CAR.jpg (17.06.2014) 
188 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 2013 – 216. 
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Rhine) kurulmuştur. 1963 yılında kıyıdaş ülkeler tarafından imzalanan ve 1976 

yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun taraf olduğu Bern Antlaşması ile 

uluslararası komisyona bazı görevler verilmiştir. Buna göre Komisyon’un; 

kirlenmenin boyutunun, sebeplerinin araştırılması ve sonuçların 

değerlendirilmesi, taraf devletlere kirliliğin önlenmesine dair tavsiyelerde 

bulunulması ve anlaşma taslakları hazırlanması gibi görevleri bulunmaktadır. 

Çalışmalar, hem oluşturulan çalışma grupları vasıtasıyla hem de Bakanlar 

düzeyinde yürütülmüştür.189 

 

1986 yılında İsviçre’deki bir sanayi tesisinde çıkan yangının 

söndürülmesi sırasında kullanılan su ile beraber zehirli maddelerin Ren Nehri 

sularına karışması sebebiyle nehirdeki canlı hayatı büyük zarar görmüştür.  Bu 

olay üzerine çalışmalara hız verilmiş, yeni hedefler belirlenmiş ve bu hedeflere 

ulaşmak için de 1987 yılında Ren Eylem Planı devreye konmuştur. 

 

1999 yılında İsviçre, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve 

Avrupa Topluluğu tarafından imzalanarak 2003 yılında yürürlüğe giren Ren 

Nehri’nin Korunması Sözleşmesi (Convention on the Protection of the Rhine) 

1963 tarihli Bern Antlaşmasının yerini almştır.190 

 

Bu sözleşme ile 1992 BM ‘Sınıraşan Su Yolları ve Göllerin Korunması 

ve Kullanılması’ veya diğer adıyla Helsinki Sözleşmesi ilkeleri benimsenmiş, 

Uluslararası Ren Nehri Komisyonu’nun görevleri tekrar belirlenmiş, 

antlaşmadan kaynaklanan ihtilafların görüşmeler yoluyla çözülmesi kural 

olarak getirilmiş ancak bu şekilde çözüm sağlanamazsa hakeme başvurulması 

öngörülmüştür. 

 

Ren Nehri’nin kirliliğe karşı korunması çabaları uzun yıllar süren 

uğraşlar ve büyük yatırımlar sonucunda olumlu sonuçlanmıştır. Bunda kıyıdaş 
                                                

189 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 2013, 214. 
190 Ren Nehrinin Korunması İçin Uluslararası Komisyon, Resmi İnternet Sitesi, International 

Commission for The Protection of The Rhine, www.iks.org 
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ülkelerin ekonomik refah seviyeleri yüksek, gelişmiş ülkeler olmaları, 

kalkınma düzeylerinin eşdeğer olması önemli rol oynamıştır.191 

 

Ren Nehri Havzası, SÇD’nin AB sınırları içinde kalan sınıraşan su 

havzalarına örnek teşkil etmektedir. Buna ilişkin düzenleme, SÇD’nin sınıraşan 

su havzalarında hazırlanacak havza yönetim planlarına ilişkin hükümler içeren 

13 üncü maddesinde yer almakta olup ilgili bölümde ele alınmıştır. 

 

3.4.1.4 Yunanistan – Bulgaristan Arasındaki Nestos Nehri Sorunu 

 

Nestos Nehri Havzası Yunanistan ve Bulgaristan arasında paylaşılan 

5693 kilometrekarelik küçük bir havzadır.  

 

 
Şekil 9  Nestos Nehri192 

 

Bu nenrin sularının kullanımı konusunda yaşanan ihtilaf, 1964 yılında 

müzakerelere konu olmuş ve nihayet 1995 yılında Bulgaristan topraklarında 

                                                
191 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 216. 
192 http://www.inweb.gr/workshops2/sub_basins/12_Nestos_files/image002.jpg (18.06.2014)  
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oluşan suyun %29’unun 35 yıllığına Yunanistan’a tahsisi konusunda 

uzlaşmaya varılmıştır. 

 

Bu esaslar çerçevesinde bir antlaşmaya varılmış olmasına rağmen, 

uygulanması konusunda karşılıklı olarak çaba gösterilmemesi, finansman 

yetersizliği ve yerel yönetimlerin isteksizliği gibi nedenlerle antlaşma işlerlik 

kazanmamış; kurulması öngörülen komisyon tek bir toplantı dahi yapmamıştır. 

 

Bu durum, suların miktarsal açıdan paylaşımına ilişkin uyuşmazlıkların 

çözümünün ne denli zor olduğuna dair dikkat çekici bir örnektir.193 

  

                                                
193 Bilen, Ö.: 2008, a.g.e, s. 219. 
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4. BÖLÜM IV          

TÜRK SU HUKUKU  

 

Türk su hukuku, aşağıda, tarihi gelişimi ve genel yapısı, temel mevzuatı, 

kurumsal yapısı ve sınıraşan sular hususları bakımından ele alınacaktır. 

 

4.1 TÜRK SU HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE GENEL YAPISI 

 

Türk su hukukunun tarihi gelişimi, literatürde incelenirken, öncelikle 

Osmanlı İmparatorluğu dönemi göz önüne alınarak, ilk olarak İslam 

Hukukunun konuya ilişkin yaklaşımı değerlendirilmekte, sonrasında ise 

tarihsel süreç içerisinde konuya ilişkin mevzuat temelinde inceleme devam 

ettirilmektedir. Bu çerçevede bu bölümde Türk su hukukunun tarihi gelişimi, 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslam Hukuku ve Mecelle-i Ahkam-ı 

Adliye açısından, Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise Anayasalar 

çerçevesinde incelenmektedir. Diğer taraftan, Türk su hukununun genel yapısı 

açısından iki önemli kavram olan genel su ve özel su kavramları ön plana 

çıkmaktadır.  

 

Bu çerçevede, Türk su hukukunun tarihi gelişimi ve genel yapısı, 

aşağıda öncelikle Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti 

dönemleri olmak üzere iki başlık altında incelenecek, akabinde Türk su 

hukukunun genel yapısı açısından temel iki kavram olan genel su ve özel su 

kavramları ayrı başlıklar altında açıklanmaya çalışılacaktır.  

 

4.1.1 OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ 

 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde su hukukuna ilişkin dönüm noktası 

Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’nin yürürlüğe girmesidir. Zira bu döneme kadar 

hakim olan İslam Hukuku kuralları, bu dönemden sonra batı hukuku kuralları 

ile yer değiştirmeye başlamıştır. Dolayısıyla, Osmanlı İmparatorluğu 
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döneminde su hukukunun incelemesinde İslam Hukuku ile Mecelle-i Ahkam-ı 

Adliye hükümlerini ayrı başlıklar altında incelemek yerinde olacaktır.  

 

4.1.1.1 İslam  Hukuku 

 

İslam hukukunda geçerli olan kural, toprağın Devletin mülkiyetinde 

olması ve kişilere yalnızca kullanma (intifa) hakkı tanınmasıdır. Aynı kuraldan 

hareketle sular üzerinde de özel mülkiyete izin verilmemiş, suların kullanımı 

Devlet eliyle yürütülmüştür.  Bununla birlikte eskiden beri gelen kullanım 

şekilllerine de saygı gösterilmiştir. Suların kullanım biçimleri Devletin iznini 

içeren fermanlar vasıtasıyla oluşturulmuş, sulardan kaynaklanan anlaşmazlıklar 

ise fetvalarla çözümlenmiştir.194 

 

 

4.1.1.2 Mecelle-i Ahkam-ı Adliye  

 

1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile başlayan ve 1856 Islahat Fermanı 

ile devam eden Osmanlı İmparatorluğunun Batı dünyasına açılma hareketinin 

sonucu olarak ortaya çıkan kanunlardan en önemlisi, 1879 yılında yürürlüğe 

giren ve 1926 tarihine kadar yürürlükte kalan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye 

olmuştur. 

 

Mecelle’nin 1234 üncü maddesi uyarınca ‘su, ot ve ateş mubahtır. Nâs 

bu üç şeyde şürekâdır.’ Bir başka deyişle İslam hukuku’nda su umumun 

yararlanması bakımından ortak eşya niteliğindedir. Başkasına zarar vermemek 

şartıyla sular herkesin faydalanmasına açıktır. Kural olarak, tabii haldeki bütün 

yer altı ve yer üstü sularının kamununun serbest kullanımına açık olduğu kabul 

edilmiştir. Nitekim Mecellenin bu konudaki düzenlemesini içeren 1254 üncü 

maddesi ‘Mubah ile herkes intifa edebilir. Fakat saire zarar vermemek ile 
                                                

194 Özbay, Ö.: Türkiyede Sularla İlgili Yasal Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki 

Durum, TMMOB Su Politikaları Kongresi, 2006, 460 – 477, s. 460. 

http://www.hidropolitikakademi.org/wp-content/uploads/2014/03/SU-HUKUKU.pdf  
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meşruttur.’ şeklinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte sahiplenilerek (ihraz 

olunarak) mülkiyete konu edilen sular üzerindeki özel mülkiyet hakkı da 

(kadim hak ilkesi çerçevesinde) kabul edilmiştir.195 Arsa sahinin olan kaynak 

ve kuyular kıyıdaş malikin faydalanma hakkına konu olabilir. Böylece malikin 

haklarına komşuluk hukukundan kaynaklanan kısıtlamalar getirilmiş 

olmaktadır.196  

 

Nitekim Mecellenin 1264 üncü maddesinde ‘Herkes hava ve ziya ile 

intifa eylediği gibi denizler ve büyük göller dahi intifa edebilir.’  1237 nci 

maddesinde ‘denizler ve büyük göller mubahtır.’ 1235 inci maddesinde ‘yer 

altında cereyan eden sular kimsenin mülkü değildir.’ 1238 inci maddesinde 

‘mülk olmayan nehirlerden herkes faydalanabilir’ 1266 ncı maddedesinde ise 

‘sahipsiz sulardan cümle insanların ve hayvanların su içme hakkı 

bulunmaktadır’ şeklindeki hükümlere yer verilmiştir.197 

 

4.1.2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ 

 

Türkiye Cumhuriyeti dönemi hukuk sisteminde normlar hiyerarşisi 

gereğince en üst norm olan Anayasalar önem kazanmıştır. Bu çerçevede 

Anaysal düzeydeki tarihi gelişimi göstermek üzere aşağıda 1921, 1924, 1961 

ve 1982 Anayasalarına ilişkin bilgi verilmiştir.  

 

4.1.2.1 1921 ve 1924 Anayasaları  

 

1921 ve 1924 Anayasaları su kaynaklarına veya bunların kullanım 

usullerine ilişkin herhangi bir kural getirmemiştir. 

 

 

                                                
195 Doğrusöz, M. E.: Sular Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara1997, s. 37; Özbay, Ö.: a.g.m, s. 

461. 
196 Sar, D.: 1970, a.g.e., s. 186.   
197 Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 37. 
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4.1.2.2 1961 Anayasası 

 

 1961 Anayasası ile getirilen tabii servet ve kaynaklara ilişkin kural, 

suları özel mülkiyetin konusu dışında bırakması bakımından Mecellenin kabul 

ettiği sistemle parallelik arz etmektedir.198  

  

1961 Anayasasının ‘Tabii Servet Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesi’ 

başlıklı 130 uncu maddesi 'Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 

Arama ve işletilmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya 

doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine 

bağlıdır.' hükmünü ihtiva etmektedir.  

 

4.1.2.3 1982 Anayasası 

 

1982 Anayasasında yer alan konuya ilişkin düzenleme, yukarıda ele 

alınan 1961 Anayasındaki düzenleme ile büyük benzerlik taşımaktadır. Şöyle 

ki; 1982 Anayasasının ‘Tabii servetlerin ve kaynaklarının aranması ve 

işletilmesi’ başlıklı 168 inci maddesinde 'Tabii servetler ve kaynaklar Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 

aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. 

Hangi tabii servet ve kaynağın arama işletmesinin Devletin gerçek ve tüzel 

kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması 

kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması 

gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve 

müeyyideler kanunda gösterilir.’ hükmüne yer verilmiştir.   

 

Yukarıda sayılan aşamalardan geçerek günümüze ulaşan Türk Su 

Hukuku nihayetinde geldiği noktada bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul 

                                                
198 Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 37. 
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edilme yolundadır. Ancak bu konuda görüş birliği sağlanamamış olup su 

hukukunu; çevre hukukunun, idare ve medeni hukukun ve kamu malları 

hukukunun bir bölümü olarak kabul eden çeşitli görüşler de bulunmaktadır.199 

(KARAKAŞ, 2007, s. 15-19)  

 

4.1.3 GENEL SU VE ÖZEL SU AYRIMI 

 

Türk su hukukunun genel yapısı incelemeye alındığında ortaya çıkan 

temel ayrım, 4721 sayılı Medeni Kanunda yer alan genel sular ve özel 

mülkiyete konu olan sular (özel sular) ayrımıdır.  Söz konusu kavramlar 

aşağıda ayrı başlıklar altında ele alınmıştır.  

 

4.1.3.1 Genel Sular 

 

Yargıtay tarafından verilen kararlarda ‘umuma ait su’, ‘umumi su’, 

‘umumun kullanılmasına ait sular’ olarak da adlandırılan genel sular; özel 

mülkiyete konu olmayıp, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunurlar. 

Bunların başlıcaları denizler, büyük göller, akarsular ve yeraltı sularıdır.200  

 

Genel suların başlıca özellikleri, kural olarak bu sulardan herkesin 

yararlanabilmesi, devir ve ferağ edilememeleri, su siciline kaydolma gerekliliği 

ve zamanaşımı ile iktisaba elverişli olmamalarıdır.201 

 

Genel sulara ilişkin Medeni Kanunda yer alan düzenlemelerden ilki 

Kanunun taşınmaz mülkiyetinin konusu, kazanılması ve kaybını düzenleyen 

kısmında yer alan ‘Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar’ başlıklı 715 

inci maddedir. Buna göre: ‘Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya 

ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan 
                                                

199 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 15-19.  
200 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 20; Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 20. 
201 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 21. 
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yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir 

şekilde özel mülkiyete konu olamaz. Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait 

malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun 

hükümlerine tâbidir.’ 

 

Genel sulara ilişkin bir diğer düzenleme ise yer altı sularına ilişkin 

olanıdır. Bu düzenleme de Medeni Kanunun kaynak ve yeraltı sularının 

mülkiyet ve irtifak hakkını düzenleyen 756 ncı maddesinde yer alır. Buna göre: 

‘…Yeraltı suları, kamu yararına ait sulardandır. Arza malik olmak, onun 

altındaki yeraltı sularına da malik olmak sonucunu doğurmaz. Arazi 

maliklerinin yeraltı sularından yararlanma biçimi ve ölçüsüne ilişkin özel 

kanun hükümleri saklıdır.’  

 

Yukarıda yer alan kanun hükmününden de anlaşılacağı üzere yararı 

kamuya ait olan sular, özel mülkiyete konu olamazlar. Bunlardan herkes, içme 

ve kullanma suyu ihtiyacı öncelikli olmak üzere, ihtiyacı oranında 

faydalanabilir.202  

 

Genel sulardan herkesin yararlanması kural olmakla birlikte kadim 

hakkın gözetilmesi mecburidir. Yani herkes ancak kadim hakkı ihlal etmemek 

koşuluyla genel sulardan faydalanabilir. Öncesi ve başka türlü kullanıldığı 

bilinmeyen hak anlamına gelen kadim hak kavramı, genel sulardan yararlanma 

biçiminin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak kadim hak sahibi 

olmak sudan sınırsız olarak faydalanabilmek anlamına gelmemektedir. Zira 

kadim hak sahibi kişi dahi, genel sudan ihtiyacından fazla miktarda 

faydalanamaz. Kadim hak üçüncü kişiler zararına genişletilemez ayrıca tanık 

veya bilirkişi beyanıyla ispatlanabilir.  

 

Yargıtay tarafından verilen kararlar yoluyla gelişen bu kurallar uyarınca 

kadim hakkın bulunmadığı durumlarda ise o yöredeki teamül uyarınca 

                                                
202 İlgün, M. G.: Su Davaları , Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s. 4. 
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faydalanma hakkı tespit edilir.203 Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 29.6.1962 

tarihli ve 294 Esas, 4582 Karar sayılı ilamı bu yönde alınan kararlara örnek 

teşkil etmektedir:204 ‘Her iki tarafın müştereken istifade ettikleri genel sudan 

yararlanmada kadim kullanma hakkı yoksa teamül araştırılır.’ 
 

 Diğer taraftan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 27.02.1984 tarihli ve 

1984/775 Esas, 1984/862 Karar sayılı ilamında, ‘Tapulama tesbitinin 

kesinleşmesinden itibaren on yıl içerisinde, dava konusu su üzerinde kadim 

kullanma hakkı olduğunu iddia ederek, irtifak hakkı tesis ettirmeyen davacının, 

artık kadim hakka dayanarak sudan yararlanma hakkının bulunduğunun 

kabulünün olanaksız olduğu’ hüküm altına alınmıştır: 

 

‘Dava dilekçesinde suya vaki el atmanın önlenmesi istenilmiştir. 

Mahkemece davanın davalı Mustafa yönünden kararda yazılı olduğu üzere 

kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı Mustafa tarafından temyiz edilmiştir. 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün 

kağıtlar okunup gereği düşünüldü. 

 

Dava konusu suyun davalılardan Mustafa'nın tapulu taşınmazından 

çıkan bir kaynak suyu olduğu anlaşılmaktadır. MK.nun 679. maddesine göre, 

kaynak, arzın mütemmim bir cüz'ü olup mülkiyeti ile birlikte iktisap olunur. 

Başkasının arzındaki kaynaklardan istifade, irtifak hakkı olarak, tapu siciline 

kayıt ile tesis olunur. 

 

Davalı Mustafa, 7.5.1954 tarihinde tapulama sonucu bu yerin maliki 

olmuş ve yeniden tapuda adına tescili yapılmıştır. Tapulama tespitinin 

kesinleşmesinden itibaren on yıl süre içerisinde, dava konusu su üzerinde 

kadim kullanma hakkı olduğu iddia edilerek, irtifak hakkı tesis ettirmeyen 

davacının, artık kadim hakka dayanılarak sudan yararlanma hakkının 

                                                
203 Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 44. 
204 İlgün, M. G.: 2008, a.g.e., s. 22. 



    93 

bulunduğunun kabulü olanaksızdır. Davanın reddi gerekirken kabulüne karar 

verilmesi doğru değildir. 

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 

şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 

olduğundan kabulü ile hükmün HUMK nun 428 maddesi gereğince 

(BOZULMASINA), 500 lira peşin alınan harcan istek halinde temyiz edene 

iadesine, 27.2.1984 gününde oybirliğiyle karar verildi.’205 

 

Genel sulardan herkes ihtiyacı oranında ve kadim hakları ihlal etmeden 

yararlanma hakkına sahiptir. Eğer su çevresinde bulunanların ihtiyaçlarını 

karşılamaya yetmeyecek miktarda ise nöbetleşerek kullanılması gerektiği yargı 

kararına bağlanmıştır.  Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin konuya ilişkin 11.09.1961 

tarihli ve 4935 Esas, 4754 Karar sayılı ilamında hüküm şu şekilde kurulmuştur:  

‘Dava konusu Gölbaşı namı ile anılan su, genel sulardan olması itibariyle bu 

sudan tarafların yararlanma hakları vardır. Ancak, davacı köyün bu sudan 

953/954 yıllarına ayrı ve müstakil bir kanal açmak suretiyle istifadeye 

başladığı ve bilahare su miktarının azalması üzerine davalı köylerin istifade ve 

intifalarına engel olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla nizalı suyun miktarı ile 

taraf köylerinin buradan faydalanabilecek durumda bulunan arazi miktarının 

tespiti ile her iki tarafın âdil bir nispet dairesinde bu sudan istifade ve intifa 

paylarının tayini gerekirken kadim bir hakkı bulunmayan davacı köy lehine 

mutlak bir şekilde hüküm tesisi doğru değildir206’  

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 80’li yılların ortalarından itibaren verdiği 

kararlarda, genel sulardan herkesin faydalı ihtiyacı oranında yararlanması 

kuralını başkasının kadim hakkının engellenmemesinin yanı sıra başkasının 

öncelikli kullanım hakkının da engellenmemesine bağladığı görülmektedir.  

 

                                                
205 İlgün, M. G.: 2008, a.g.e., s. 20. 
206 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 23. 
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Faydalı ihtiyaç terimi genel sular arasında yer alan yeraltı sularına 

ilişkin hükümler içeren 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un 2nci 

maddesinde; yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı kullanışları için 

muhtaç olduğu su miktarı olarak tanımlanmıştır. Faydalı kullanış terimi ise 

yine aynı maddede; yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, 

hayvan sulamada, zirai sulamada, maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde 

kullanılması şeklinde tanımlanmıştır. Faydalı ihtiyaca yetecek miktarın tespiti 

ise aynı kanunun 4 üncü maddesi uyarınca; ilgili bakanlıkların görüşü alınmak 

suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

 

Yargıtay’ın bu yöndeki kararlarına ilişkin emsaller aşağıda 

sunulmuştur:    

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 23.10.1987 tarili ve 4498 Esas, 10414 

Karar sayılı ilamı: ‘Mahkemece, dava konusu yapılan dere suyunun genel su 

olup özel su niteliği taşımadığı ve tarafların kadim yararlanma hakları da 

olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, genel sulardan 

yararlanmak kadim hakkın varlığına bağlı olmayıp herkes faydalı ihtiyacı 

oranında bu tür sulardan başkalarının kadim ya da öncelikli kullanım 

haklarını engellememek koşulu ile yararlanabilir. Davalının, söz konusu dere 

kenarında sonradan açtığı belirlenen kuyunun bu dere suyunu etkileyip 

etkilemediği de kesin olarak saptanmadığı gibi keşif de dere suyunun kesildiği 

bir zamanda yapılmıştır. O halde davacının öteden beri sulama suyu olarak 

yararlandığı çekişmesiz olan dere suyunun aktığı bir zamanda, uzman bilirkişi 

veya bilirkişiler aracılığı ile keşif yapılarak, bu suyun debisinin ve tarafların 

suladıkları yerlerin alanları da Ölçülerek ihtiyaçlarına yetip yetmeyeceğinin ve 

davalının açtığı kuyunun, dereden akan suyu etkileyip etkilemeyeceğinin, 

etkiliyorsa bunun derecesinin ve bu kuyunun kapatılması halinde suyun eski 

durumuna dönüp dönmeyeceğinin kesin olarak saptanması ve mümkün ve 

müsait bulunduğu takdirde anılan sudan taraflar ve varsa diğer kullananların 

nöbetleşe yararlandırılması için bir düzenleme yapılması hususu üzerinde de 

durularak hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken bu 
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yönlerden eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru 

değildir.’ 

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 30.10.1990 tarili ve 1457 Esas, 8570 

Karar sayılı ilamı: ‘Dava konusu kaynak suyunun mera'dan çıktığı belirlenmiş 

bulunmakla genel sulardan sayılacağı kuşkusuzdur. Genel sulardan ise herkes, 

kadim ya da öncelikli kullanım haklarını engellememek koşuluyla faydalı 

ihtiyacı oranında yararlanabilir. Sözkonusu sudan (mer'anın sulanması ve 

hayvanların içmesi şeklinde) davacı tarafın öncelikli yararlanma hakkı 

bulunduğu ve temyiz eden davalının bir kısmını alıp kendi petrol istasyonuna 

götürmek suretiyle bu suya elatması olayının ise yeni olduğu hususlarında bir 

uyuşmazlık bulunmamaktadır. 

 

Bu duruma göre, uzman bilirkişi veya bilirkişiler aracılığıyla yeniden 

keşif yapılmak, öncelikle davaya konu suyun debisinin ölçülmesi ve davacı 

tarafın belirtilen şekildeki (hayvan ve mer'a sulamasına ilişkin olarak) 

kullanımı itibariyle ihtiyaç duyduğu su miktarının kesin olarak saptanması ve 

bu miktarlar gözetilerek davacı tarafın ihtiyacından arta kalan bir su 

bulunduğu takdirde bundan, temyiz eden davalının özellikle kış aylarında 

yararlanabileceği gözönünde tutularak hüküm kurulması gerekir.’  

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 07.03.1994 tarili ve 2587 Esas, 4253 

Karar sayılı ilamı: ‘Dava konusu yapılan 1 nolu kaynak suyu özellikle çıkış yeri 

(tapusuz) bakımından, genel sulardan sayılır. Genel sulardan ise, herkes, 

kadim ya da öncelikli kullanım haklarını engellememek koşuluyla, faydalı 

gereksinimi oranında yararlanabilir. Anılan sudan, davacının, içme ve sulama 

suyu, olarak yararlanmasının, davalıya nazaran öncelikli olduğu, keşiflerde 

dinlenilen çoğunluk yerel bilirkişi ve tanık anlatımlarıyla belirlenmektedir. 

 

Dosya arasındaki, 18.8.1993 tarihli, son zirai bilirkişi raporunda da, 

tarafların bu suya olan ihtiyaçları (diğer kaynak sular ve yararlanma 

koşulları) gözetilerek, haftanın 5 gününde davacının ve 2 gününde de, 
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davalının yararlanmasının uygun olacağı ve bu suretle gereksinimlerinin 

yeterince karşılanacağı, (dayanaklı bir biçimde) belirtilmiştir. 

 

Bu duruma göre, sözkonusu kaynak suyundan (andan bilirkişi 

raporunda önerildiği gibi), tarafların ortaklaşa kullanımının sağlanması ve o 

yolda uygun bir düzenleme de yapılarak, uyuşmazlığın sağlıklı ve kalıcı bir 

biçimde çözümlenmesi gerekir. O halde; belirtilen şekilde, davanın 

gerçekleştiği oranda kabulüne karar verilmesi icabederken, aksine 

düşüncelerle, yazılı olduğu gibi tamamen reddedilmesi doğru değildir.’ 207  

 

Her ne kadar Medeni Kanunun 715 inci maddesinde genel suların 

işletilmesi ve kulanılmasının özel kanun hükümleri ile sağlanacağı öngörülmüş 

ise de tüm genel suları kapsayan bir özel kanun düzenlemesi mevcut değildir. 

Bu durumdan kaynaklanan boşluk yargı kararları yoluyla giderilmeye 

çalışılmaktadır.208  

 

4.1.3.2 Özel Mülkiyete Konu Olan Sular (Özel Sular) 

  

Kural olarak Türk su hukukunda özel mülkiyete konu olabilecek sular 

kaynak sularıdır. Medeni Kanun’un taşınmaz mülkiyetinin içeriğini düzenleyen 

718 inci maddesi uyarınca: ‘Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar 

olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Bu 

mülkiyetin kapsamına, yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler 

ve kaynaklar da girer.’ 

 

Türk Medeni Kanunu’nun, kaynak ve yeraltı sularında mülkiyet ve 

irtifak hakkına ilişkin 756 ncı maddesi ise: ‘Kaynaklar, arazinin bütünleyici 

parçası olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile 

birlikte kazanılabilir. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak, 

                                                
207 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 25 – 29. 
208 Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 
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bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur.’ şeklinde 

düzenlenmiştir. 

 

Ancak Medeni Kanun’un ‘Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar’  

başlıklı 715 inci maddesi hükmü uyarınca: ‘….Aksi ispatlanmadıkça, yararı 

kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli 

olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir 

ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.’   

 

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere; tarıma elverişli olmayan 

bölgelerden, dağlardan ormanlardan çıkan kaynaklar ve yararı kamuya ait olan 

sular özel mülkiyete konu edilemezler, Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır.209 

 

Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından özel mülkiyete konu 

olan kaynak kavramının net bir şekilde izah edilmesi önem arz etmektedir.  

Medeni Kanun’da kaynak tanımı yapılmamış olmakla beraber genel coğrafya 

bilgilerinde kaynak, yeraltı suyunun üst yüzeyinin yeryüzünü kestiği yer olarak 

tanımlanmıştır. Kaynağın kökeni yer altı suyu olmalıdır. Dolayısıyla bir süre 

için yeraltında akan yer üstü suyunun yeryüzüne çıkması halinde bir kaynak 

oluşumundan bahsolunamaz.210  

 

Bunların yanı sıra kaynağın özel mülkiyete konu olabilmesi; tapulu 

taşınmazdan çıkmasına, çıktığı taşınmazın sınırlarını aşmayacak miktarda 

debiye sahip olmasına, devamlılığının bulunmasına ve özel mülkiyete konu 

olmasının kamu için zararlı olmamasına bağlıdır.  Yeryüzüne çıkar çıkmaz 

dere veya ırmak haline gelen sular, kaynak sayılmazlar.211 

  

                                                
209 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 49. 
210 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 47; Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 40. 
211 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 48; Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 40. 
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin konuya ilişkin emsal niteliğindeki 

12.6.2007 tarihli ve 2007/9810 Esas, 2007/10133 Karar sayılı ilamı aşağıdaki 

gibidir: 

 

‘Kaynak suları, tapulu taşınmazın mütemmim cüz'ü ise de, suyun 

kaynadığı yer altı gölünün taşınmazın sınırları içinde kalamayacak kadar 

büyük olması nedeniyle suyun yeryüzüne çıkar çıkmaz bir dere haline gelmesi 

ve suyun özel mülkiyete bağlı sayılmamasının ve umum için genel yarar 

açısından yararlı olacağı hallerde kaynak arzın mütemmim cüz'ü sayılmayıp 

genel su olarak kabulü zorunludur.’212  

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28.3.1983 tarihli ve 1574 Esas,  1688 

Karar sayılı ilamına göre; ‘Dava konusu su davalının tapulu yerinden kaynak 

şeklinde çıksa bile, suyun yeryüzüne çıkar çıkmaz bir dere haline gelmesi veya 

özel mülkiyete bağlı sayılmasının umum için zararlı olması hallerinde kaynak 

arzın mütemmim cüzü sayılamayacağından bu suyun davalının ihtiyacından 

artan kısmın herkesin yararlanabileceği genel su olarak kabulü gerekir.' 

 

Kaynak, yer altı suyunun kendiliğinden, doğal olarak yer yüzüne 

çıkması ile meydana gelir. Yer altı suyu, doğal yollardan yer yüzüne çıkmamış 

drenaj gibi sun’i yollarla, insan etkisiyle çıkarılmış ise kaynak değil drenaj 

veya kuyu ismini alır. Genel su kategorisine giren bu sular ise Medeni Kanun 

hükümlerine değil 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun hükümlerine tabi 

olur.213  

 

Medeni Kanun’un yukarıda zikrolunan maddeleri uyarınca kaynaklar 

kural olarak, tek başlarına ve bağımsız olarak mülkiyete konu olamazlar.214 

                                                
212 İlgün, M. G.: 2008, a.g.e., s. 19 
213 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 49; İlgün, M. G.: 2008, a.g.e., s. 3. 
214 Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 41. 
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Kaynaklar taşınmazın bütünleyici parçası yani mütemmim cüzü sayılmaktadır 

ve böylece taşınmaza malik olan kaynağa da malik olmaktadır.215 

 

Medeni Kanun’un 756 ncı maddesi uyarınca; başkasının arazisindeki 

kaynaktan yararlanabilmek, bunun bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil 

edilmesi şartına bağlıdır. Kaynak üzerinde kurulan bu irtifak hakkının kapsamı 

ve bundan yararlanma biçimi Medeni Kanunun ‘Kaynak hakkı’ başlıklı 837nci 

maddesi ile düzenlenmiştir. Buna gore: ‘Başkasının arazisinde bulunan kaynak 

üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına 

katlanmakla yükümlü kılar. Bu hak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına 

devredilebilir ve mirasçıya geçer. Kaynak hakkı, bağımsız nitelikte ve en az 

otuz yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.’ Bu 

hak sahibine kaynaktan çıkan suyu alma, borular veya arklar vasıtasıyla kendi 

taşınmazına ya da deposuna aktarma imkânı verir. Ayrıca Medeni Kanunun 

781 inci maddesi gereğince irtifak hakkının kurulmasına ilişkin sözleşme resmi 

şekilde düzenlemedikçe geçerlilik kazanmaz. 

 

Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin konuya ilişkin 12.6.2007 tarihli ve 

2007/9810 Esas, 2007/10133 Karar sayılı ilamı aşağıdaki gibidir: 

 

‘KARARIN ÖZÜ: Bilirkişiler marifetiyle suyun niteliği saptanmalı, özel 

su olduğunun saptanması halinde tapuda irtifak hakkı bulunmayan davalıların 

hakkı bulunmadığı gözetilerek davanın kabulüne karar verilmelidir: 

 

Davacı vekili dilekçesinde, taşınmazından çıkan suyun davalı 

tarafından boru döşenerek götürülmek suretiyle müdahale edildiğini ileri 

sürerek suya vaki müdahalenin önlenmesi istenilmiştir. Davalılar vekili 

müvekkillerinin bu suda öncelik haklan olduğunu üeri sürerek davanın reddini 

savunmuştur. Mahkemece, dava konusu suda davacının kadim hakkı 

                                                
215 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 49. 
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bulunmadı- ğı gibi 25 yıldır kullanan davalıların öncelik hakkının bulunduğu 

kabul edilerek davanın reddi cihetine gidilmiştir. 

 

Somut olayda, dava dilekçesinde suyun davacıya ait "özel su" ol- duğu 

ileri sürülmekle beraber bu yere ilişkin tapu kaydı ibraz edilme- miştir. Dava 

konusu su tapusuz yerlerden çıkmakta ise, bilirkişi görüşü- nün aksine olarak 

yerleşik Yargıtay uygulamalan gereğince genel su olduğunun kabulü 

gerekmektedir. Genel sulardan herkes, kadim ve öncelik haklan ihlal 

etmeksizin faydalı ihtiyacı oranında yararlanma imkanına sahiptir.Her ne 

kadar mahkemece, dava konusu suda davalılann öncelik haklan olduğu kabul 

edilmiş ise de; dinlenen mahalli bilirkişi ve tanık beyanlarından, suyun 1981 

yılında dava dışı Mustafa Ceylan tarafından çıkartıldığı ve davacı ve 

davalılarca kullanılmadığı gibi yine dava dışı kişilerce kullanıldığı beyan 

edilmiştir.Suya vaki müdahalenin önlenmesi davalarında; öncelikle suyun 

niteliğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Şayet, dava konusu suyun 

çıktığı yerin davacı adına tapu kaydı var ise ve tapu kapsamında kalan bu 

suyun debisi taşınmazın sınırlarını aşmayacak kadar az ise özel su olarak 

kabulü ile buna ilişkin kuralların uygulanması gerekecektir. Bu nedenle 

mahkemece; bilirkişiler marifetiyle suyun niteliği saptanmalı özel su 

olduğunun saptanması halinde tapuda irtifak hakkı bulunmayan davalıların 

hakkı bulunmadığı gözetilerek davanın kabulüne karar verilmelidir. Ancak, 

genel su olduğunun anlaşılması halinde ise davalıların tanık ve mahalli 

bilirkişi beyanlarına göre kadim ve öncelik haklarının bulunmadığı 

anlaşılmakla tarafların ihtiyaç miktan saptanmalı davacının ihtiyacından artan 

su olup olmadığı belirlenmeli davalının başka kaynaklardan su temin olanağı 

araştırılmalı, gerekirse be saatlerde münavebe oluşturularak tarafların suya 

ihtiyacının karşılanıp karşılanamayacağı değerlendirilmeli böylece eksiklikler 

giderilip su rejimi düzenlenmek suretiyle hüküm kurulmalıdır. Eksik inceleme 

ve yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 

şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
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olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince 

BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 

iadesine, 12.6.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’ 

 

Ayrıca Yargıtay kararları ile de tespit edildiği üzere kaynak üzerinde 

irtifak hakkı kurulabilmesi için kaynağın çıktığı arazinin tapuda kayıtlı olması 

gerekmektedir.216 Aşağıda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi’nin konuya ilişkin 

olarak  16.09.1991 tarihinde verdiği emsal niteliğindeki 1991/604 Esas, 

1991/8625 Karar sayılı ilamı yer almaktadır: 

 

‘KARARIN ÖZÜ: Davalıya ait arazinin tapulu olmaması nedeniyle su 

Medeni Kanunun 679. maddesinde belirtildiği üzere kaynadığı arazinin 

mülkiyetine tabi değildir: 

 

Dava dilekçesinde men'i müdahale ve 34.400 lira tazminatın 

masraflarla birlikte davalı tarafından tahsili istenilmiştir. Mahkemece, 

davacının men'i müdahale talebinin reddi, tazminatın kabulü cihetine gidilmiş; 

hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi 

içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği 

düşünüldü: 

 

Dava konusu su her ne kadar davalının zilyetliğinde bulunan araziden 

çıkmakta ise de, arazinin tapulu olmaması nedeniyle su Medeni Kanunun 679. 

maddesinde belirtildiği üzere kaynadığı arazinin mülkiyetine tabi değildir. 

Davacı, 20 yıldan beri bu sudan yararlanmakta olup bu yararlanma devam 

ederken davalı, davacının suyunu keserek müdahale etmiştir. Davacının bu 

sudan içme ve kullanma suyu olarak 20 yıldan beri yararlandığına göre 

kendisi öncelik hakkına sahip olup öteden beri kullandığı su miktarı 

belirlenerek bu miktar su üzerinden davalının müdahalesinin men’ine ve 

bundan artan suyun da davalı tarafından kullanılabileceğine karar verilmesi 

                                                
216 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 50. 
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gerekirken, suyun arzın statüsüne tabi olduğu kabul edilerek davanın reddi 

doğru görülmemiştir. Ancak; davacının evinin yüksekte olması nedeniyle tabii 

akış yolııyla yararlanamadığı bir suyun arazisinden kaynaklandığı da 

belirtilmektedir, Davacının bu sudan fahiş bir masrafı gerektirmeyecek şekilde 

yararlanmasının ve bu suretle davalıya kalacak suyun bir miktar artırılıp 

artırılamayacağının da araştırılıp her iki tarafın da mevcut sulardan 

yararlanma olanaklarının araştırılması gerekir.  

 

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı  

şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 

olduğundan kabulü ile hükmün IIUMK.nun 428. maddesi gereğince 

(BOZULMASINA), peşin ödediği temyiz harcının istek halinde temyiz edene 

iadesine, 16.9.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.’ 

 

Kaynağın doğduğu arazinin maliki, kaynak üzerindeki özel haklar ve 

kamu yararı nedeniyle getirilen kısıtlamalar haricinde kaynak üzerinde sınırsız 

tasarruf yetkisini haizdir, kaynağı son damlasına kadar kullanabilir.217  

 

Medeni Kanun kaynağın doğduğu arazinin malikinin ve kaynak 

üzerinde sınırlı ayni hakkı bulunan irtifak hakkı sahibinin hak ve yetkilerine, 

komşuluk hukuku ve kamu yararı yönünden kısıtlamalar getirmiştir. 218 

Komşuluk hukukundan kaynaklanan kısıtlamalar Medeni Kanunun 737 nci, 

738 inci ve 757 inci ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre 

Medeni Kanunun 757 ve 758 inci maddelerinde kaynakların kesilmesi ve 

kirlenmesine, 759 uncu maddesinde kaynak ortaklığına,  760 ıncı maddesinde 

komşuların ve diğer kişilerin kaynaktan yararlanmalarına, 761 inci maddesinde 

ise zorunlu su ihtiyacının karşılanabilmesi için irtifak kurulmasını talep 

edebilme imkânına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.219 

 
                                                

217 Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 41. 
218 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 51. 
219 Doğrusöz, M. E.: 1997, a.g.e., s. 41. 
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Medeni Kanunun 742 nci maddesi ile taşınmaz malikinin üst taraftaki 

araziden kendi arazisine doğal olarak akan suların akışına katlanma 

yükümlülüğü getirilmiştir. Bu hüküm doktrinde alttaki taşınmaz malikinin 

suyun doğal akışının değiştirilmemesini isteme hakkı bulunduğu yönünde 

değerlendirilemektedir.220  

 

Kaynaklar üzerinde kişi yararına olan sınırlamaların dışında kamu 

yararına bağlı sınırlamalar bulunduğundan bahsedilmişti. Bunlar 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu uyarınca genelin yararı için kamulaştırma yoluyla 

yapılmaktadırlar. Özel mülkiyete konu olabilen kaynaklar ve bunların yanı sıra 

kamu malı kapsamı dışında kalan akarsular hakkında kamulaştırma 

yapılabilmesi için genelin yararı kıstası tek başına yeterli olmayıp bu suların 

sahiplerine hiç yararı bulunmaması ya da pek az yararı bulunması koşulunu da 

sağlaması gerekir.221           

  

                                                
220 Karakaş, M.: 2007, a.g.e, s. 52. 
221 Güler, B. A.: Su Hizmetleri Yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara 1999, s. 67; Karakaş, 

M.: 2007, a.g.e, s. 53. 
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4.2 TÜRK SU HUKUKUNUN TEMEL MEVZUATI 

 

Aşağıda Türk Su Hukukunun temel düzenlemeleri genel olarak ele 

alınmıştır. 

 

4.2.1   1982 ANAYASASI 

 

1982 Anayasası’nın ‘Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve 

işletilmesi” başlıklı 168 inci maddesi uyarınca;  ‘Tabii servetler ve kaynaklar 

devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.  Bunların aranması ve işletilmesi hakkı 

Devlete aittir.  Devlet bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere 

devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin 

gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler 

eliyle yapılması kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve 

tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim 

usûl ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir’ 

 

4.2.2 28/4/1926 TARİHLİ VE 831 SAYILI SULAR HAKKINDA 

KANUN 

 

Osmanlı döneminde kentsel hizmetler kısmen devlet örgütü kısmen de 

vakıflar eliyle yürütülmekteydi. Belediye teşkilatları kurulduktan sonra dahi 

şehir, kasaba ve köylere su sağlama görevi vakıflar aracılığıyla yerine 

getirilmiştir. 1926 yılında yürürlüğe giren Sular Hakkında Kanun ile reform 

niteliğinde bir değişiklik yapılmış ve şehir, kasaba ve köylerin kullanımına ait 

vakıf sularının yönetimi ilgili yerel yönetime devredilmiştir. 

 

Cumhuriyet döneminin içme suyu konusunu düzenleyen ilk kanunu 

olan Sular Hakkında Kanun ile şehir, kasaba ve köylerde kamunun ihtiyacını 

karşılamaya özgü suların tedariki ve yönetimi görevi, belediye teşkilatı olan 
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yerlerde belediyelere, belediye olmayan yerlerde ise Köy Kanunu uyarınca köy 

ihtiyar heyetlerine verilmiştir.222 

 

4.2.3 16/12/1960 TARİHLİ VE 167 SAYILI YERALTI SULARI 

HAKKINDA KANUN 

 

Bu Kanun yeraltı sularının mülkiyeti ve işletilmesi hususlarını hüküm 

altına alan özel bir yasadır. Bu yasaya göre yeraltı suları genel sular arasında 

bulunup devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kanun yeraltı sularının 

işletilmesi konusunda DSİ’yi yetkilendirmektedir. 

 

4.2.4 9/8/1983 TARİHLİ VE 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 

 

2006 yılında önemli değişikliklere uğrayan Çevre Kanunu, özellikle su 

kaynaklarını çevrenin en temel öğelerinden biri olarak görmekte ve su 

kaynaklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir. 

 

Kanun’un 9 uncu maddesinin “h” bendine göre; Ülkenin deniz, yeraltı 

ve yerüstü su kaynaklarının  ve su ürünleri istihsal alanlarının korunarak 

kullanılmasının sağlanması ve kirlenmeye karşı korunması esastır. 

 

 Kanunun 20 nci maddesi, Kanunda öngörülen yasaklara ve 

sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve 

yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı 

sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsuları kirletenler hakkında 

idarî para cezası tesis edilmesini hükme bağlamıştır. 

 

Genel olarak çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin giderilmesine 

ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bunun yanı sıra denetim ve yaptırıma 

ilişkin hükümler içermektedir. 

                                                
222 Güler, B. A.: 1999, a.g.e., s. 39, 40. 
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4.2.5 10/7/2004 TARİHLİ VE 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ KANUNU 

 

 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, sürdürülebilir kalkınma ilkesinin 

uygulanarak Büyükşehir Belediyelerinde çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca su ve 

kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri 

kurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma 

sonunda üretilen suları pazarlamak hususunda Belediyelere görev ve yetki 

vermektedir.  

 

4.2.6 3/7/1968 TARİHLİ VE 1053 SAYILI BELEDİYE TEŞKİLÂTI 

OLAN YERLEŞİM YERLERİNE İÇME, KULLANMA VE 

ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN 

 

Bu kanun uyarınca; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 6200 sayılı 

Kanun’da belirtilen sınırlar dahilinde, Ankara ve İstanbul şehirlerinin içme, 

kullanma ve endüstri suyunu temin etmekle görevlendirilmiştir. Barajlar, isale 

hatları ve tasfiye tesislerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından depo 

ve tevzi şebekelerinin ise belediyeler tarafından yapılması,  meydana 

getirilecek isale hatları ve tasfiye tesislerinin bir protokol ile ilgili belediyelere 

devredilmesi ve belediyelerce işletilmesi hüküm altına alınmıştır. 

 

4.2.7 13/7/2005 TARİHLİ VE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 

 

 Kanun ile Belediyelere yerel bazda içme, kullanma ve endüstri suyu 

sağlamak; atık ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için 

gerekli tesisleri kurmak ve işletmek gibi yetki ve görevler vermektedir. 
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4.2.8 20/11/1981 TARİHLİ VE 2560 SAYILI İSKİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN 

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev alınan 

giren yerlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini; atık ve yağmur suyunun 

uzaklaştırılmasını sağlanması ile bu sulardan yeniden yararlanılması için 

gerekli tesisleri kurmak ve işletmek gibi hususlarla birlikte su kaynaklarının,  

endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya 

azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını 

önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri alma hususunda 

İSKİ’ye yetki ve görev vermiştir.  

 

Kanun’un ek 5 inci maddesi hükmü uyarınca; İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 

diğer büyükşehir belediyelerine de uygulanmaktadır. 

 

4.2.9 18/3/1924 TARİHLİ VE 442 SAYILI KÖY KANUNU 

 

Kanun ile köy muhtarı ve ihtiyar heyetine, köye kapalı yoldan içilecek 

su getirmek ve çeşme yapmak, Evlerden dökülecek pis suların kuyu, çeşme, 

pınar sularına karışmıyarak ayrıca akıp gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak 

ve bunlara benzer görevler verilmiştir. 

 

4.2.10 9/5/1960 TARİHLİ VE 7478 SAYILI KÖY İÇME SULARI 

HAKKINDA KANUN 

 

Sular Hakkında Kanun, köy suları hakkında köy yönetimini 

görevlendirmişken, 1960 yılında kabul edilen bu kanun, köylerin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlarının DSİ tarafından karşılanacağını öngörmekte ve bu 
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suların dağıtım ve tahsisinde izlenecek usul ve esaslara ilişkin hükümler ihtiva 

etmektedir.  

 

4.2.11 22/3/1971 TARİHLİ VE 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU 

 

Kanun, denizlerde ve içsularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve 

bunların yumurtalarından oluşan su ürünlerinin korunması, istihsali ve 

kontrolüne dair hususları düzenlemektedir. 

 

4.2.12 4/4/1990 TARİHLİ VE 3621 SAYILI KIYI KANUNU  

 

Kıyı Kanunu denizler, tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile deniz ve 

göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden 

kamu yararına yararlanma esaslarını düzenlemiştir. 

 

4.2.13 20/5/1982 TARİHLİ VE 2674 SAYILI KARASULARI KANUNU 

 

Karasuları Kanunu uyarınca; Türk karasuları Türkiye ülkesine dahildir 

ve kural olarak genişliği altı deniz milidir. Ancak Bakanlar Kurulu, belirli 

denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları gözönünde 

bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, altı deniz milinin 

üstünde karasuları genişliği tespit etmeye yetkili kılınmıştır. Türkiye ile kıyıları 

bitişik veya karşılıklı olan Devletler arasında karasularının, bölgenin bütün 

özellikleri göz önünde bulundurularak ve hakkaniyet ilkesi esas alınmak 

suretiyle, anlaşma ile sınırlandırılabileceği de hüküm altına alınmıştır. 

 

4.2.14  14/1/1943 TARİHLİ VE 4373 SAYILI TAŞKIN SULARA VE SU 

BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU 

 

Taşkınların önlenmesi veya taşkın sonrasında doğabilecek zararların en 

aza indirilmesini sağlamak üzere getirilen hükümler içermektedir. 
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4.2.15 3/6/2007 TARİHLİ VE 5686 SAYILI JEOTERMAL 

KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU 

 

Bu Kanun, belirlenmiş veya belirlenecek jeotermal ve doğal mineralli 

su kaynakları ile jeotermal kökenli gazların arama ve işletme dönemlerinde, 

kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması, devredilmesi, terk edilmesi, kaynak 

kullanımının ihale edilmesi, sona erdirilmesi, denetlenmesi, kaynak ve kaptajın 

korunması ile ilgili usûl ve esaslar ile yaptırımları kapsar. 

 

4.2.16 YERALTI SULARI TÜZÜĞÜ 

 

1961 tarihli Yeraltı Suları Tüzüğü, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında 

Kanun’un uygulanmasını göstermek üzere yayınlanmıştır ve yer altı suyu 

işletme sahaları ile düzenlemeleri içermektedir. 

 

4.2.17 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 

 

31/12/2004 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ülkenin yeraltı ve 

yerüstü sularının potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunmasını, en 

iyi biçimde kullanımının sağlanması ve su kirlenmesinin önlenmesini, 

ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine uygun bir şekilde gerçekleştirmek 

üzere su kirliliğinin kontrolü esaslarının belirlenmesi için hukuki ve teknik 

esasları ortaya koymaktır.  

 

  Yukarıda sayılanlar dışında yakın dönemde yürürlüğe giren 

yönetmelikler arasında; Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının 

Hazırlanması Hakkında Yönetmelik, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 

Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Yüzeysel Su Kalitesi 

Yönetimi Yönetmeliği, Yüzeysel Sular ve Yeralti Sularının İzlenmesine Dair 

Yönetmelik ve İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 

Kontrolü Yönetmeliği sayılabilir. 
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4.3 TÜRK SU HUKUKUNA İLİŞKİN KURUMSAL YAPI 

 

Türk ulusal su yönetimini gerçeleştirmek görevi çok sayıda kurum 

arasında paylaştırılmış olup bu karmaşık idari yapılanma uygulamada görev 

alanının belirlenmesi gibi bazı zorluklara sebep olabilmektedir. Aşağıda suya 

ilişkin olarak görevlendirilmiş kurumlar sıralanmış ve her birinin görev alanları 

belirtilmiştir. 

 

4.3.1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görevleri 645 sayılı Kanun 

Hükmünde Karaname ile belirlenmiş olup bunlar arasından suya ilişkin olan 

başlıcaları; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin 

politikaları belirlemek, su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde 

koordinasyonunu sağlamak, havza bazında nehir havza yönetim planları 

hazırlamak, yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına 

yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla 

birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek, taşkın yönetim planlarını hazırlamak, 

su kaynaklarının sektörel bazda tahsisine ilişkin koordinasyonu yapmak, ulusal 

su veri tabanlı bilgi sistemini oluşturmak, içme ve kullanma suyu arıtma 

tesislerinin tasarım esaslarını, normlarını ve kriterlerini belirlemek, su kirliliği 

açısından hassas alanları ve nitrata duyarlı hassas alanları tespit etmek ve 

izlemek, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak, 

su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve 

diğer mevzuattan kaynaklanan süreçleri takip etmek, sınır aşan ve sınır 

oluşturan sulara ilişkin işleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmektir. 

 

4.3.2 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri 644 sayılı Kanun 

Hükmünde Karaname ile belirlenmiş olup bunlar arasından suya ilişkin olan 

başlıcaları; yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, 
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kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirletici unsurlar ile 

kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek ve 

uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları yapmak, atık yönetimine ilişkin 

politika ve ölçüt belirlemek, atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve 

kriterlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte belirlemek, yeraltı ve 

yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti 

belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri 

durdurmak, alıcı ortamları izlemek ve her türlü atık bertaraf tesisine lisans 

vermek, bunları izlemek ve denetlemektir. 

 

4.3.3 KALKINMA BAKANLIĞI 

 

Kalkınma Bakanlığı’nın görevleri 641 sayılı Kanun Hükmünde 

Karaname ile belirlenmiş olup bunlar arasından suya ilişkin olan, su kaynakları 

yatırımlarının programını hazırlamaktır. 

 

4.3.4 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

 

Dışişleri Bakanlığı’nın görevleri 6004 sayılı Kanun ile belirlenmiş olup 

bunlar arasından suya ilişkin olan başlıcaları; dış ilişkiler ile bağlantısı olan 

enerji ile bölgesel ve sınır aşan sular konularındaki politika ve hareket 

tarzlarının oluşturulması ve uygulanması çerçevesinde icra edilecek çalışma ve 

faaliyetlerde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve diğer devletlerle 

ve uluslararası kuruluşlarla akdedilecek andlaşmalara ilişkin temas, müzakere, 

yetki belgesi, imza, onay ve tescil süreçlerini ilgili kamu kurum ve kuruluşları 

ile işbirliği içinde yürüt mektir. 

 

4.3.5 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görevleri 3154 sayılı Kanun ile 

belirlenmiş olup bunlar arasından suya ilişkin olan başlıcaları; Ülkenin enerji 

ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için 
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planlamalarını yapmak, enerji ve tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik 

arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, enerjinin 

üretim,iletim,dağıtım,tesislerinin etüt,kuruluş,işletme ve devam ettirme 

hizmetlerini denetlemektir.  

 

4.3.6 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri dağınık şekilde 6200, 

167 ve 1053 sayılı Kanunlarda yer olup bunlardan başlıcaları; baraj yapımı, 

taşkın koruma, sulama, bataklık alanların ıslahı, hidroelektrik enerji üretimi, 

akarsuların ıslahı,  bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak, bu 

tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını sağlamak, yeraltı suyu etüt ve 

araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak, yeraltı suyu tahsisi yapmak, 

yeraltı sularının korunması ve tescilini yapmak, arama, kullanma ve ıslah-tadil 

belgesi vermek, isale hattı yapmak, su tasfiye tesisi inşaa etmek ve Ankara ve 

İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmektir. 

 

4.3.7 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün görevleri 3254 sayılı Kanun ile 

belirlenmiş olup bunlar arasından suya ilişkin olan; meteorolojik hizmetlerin 

gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmaktır.  

 

4.3.8 TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ 

 

Türkiye Su Enstitüsü’nün görevleri 658 sayılı Kanun Hükmünde 

Karaname ile belirlenmiş olup bunlardan başlıcaları; su ile ilgili geleceğe 

yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa 

ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili 

görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına 

yönelik bilgi üretmek, ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek 
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amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim 

programları düzenlemektir. 

 

4.3.9 DİĞER KURUMLAR 

 

Türk su hukukuna ilişkin kurumsal yapıda, yukarıda ayrı başlıklar 

altında zikerdilen kurumların yanı sıra, isimlerinin anılması gereken bir takım 

kuruluşlar daha bulunmaktadır. Bunlar, su hukunun yerel ölçekte 

uygulanmasında görev alan Belediyeler, Sulama Birlikleri ve Kooperatifler ile 

uygulamalara finansman sağlayan İller Bankasıdır.  

  



    114 

4.4 TÜRK SU HUKUKUNDA SINIRAŞAN SULAR 

 

Türkiye’nin milli akarsuları olduğu kadar Türkiye’de doğup başka 

ülkelerde denize dökülen ya da kaynağını başka ülkelerden alıp Türkiye’de 

denize dökülmek suretiyle sınıraşan veya sınıroluşturan 

(successive/transboundary and contigous) akarsuları da bulunmaktadır. 223 

Nitekim Türkiye’nin 2753 km olan toplam sınır uzunluğunun %22’sini 

akarasular oluşturmaktadır.224   

 

Türkiye hidrolojik olarak 25 havzaya ayrılmış olup bunlardan 5 tanesi 

sınıraşan havzalardır. Buna göre Türkiye’nin sınıraşan havzaları Meriç-Ergene, 

Çoruh, Kura-Aras, Asi ve Fırat-Dicle havzalarıdır. Türkiye Meriç-Ergene ve 

Asi havzalarında aşağı kıyıdaş; Çoruh, Kura-Aras ve Fırat-Dicle havzalarında 

ise yukarı kıyıdaş konumundadır. 

 

Şekil 10 Türkiye’nin Sınıraşan Havzaları225 

                                                
223 Rüştü, İ; Salem, K.: Türkiye’nin Sınıraşan Akarsu Anlaşmalarına Coğrafi Açıdan Bir Bakış, 

Marmara Corafya Dergisi, 2004, 10, 53 – 72, s. 61; Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 118. 
224 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 240. 
225 Havza Yönetimi ve Su Bilgi Sistemi Çalışma Grubu Raporu (HYSBSÇGR), T.C. Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı, Ormancılık ve Su Şûrası, 2012, s. 5. 
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Sınıraşan ve sınır oluşturan nehir havzaları 256.000 kilometrekare ile 

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte birine karşılık gelmekte, 

Türkiye’nin 70 kmküp/yıl olan ham su potansiyelinin % 40 kadarını 

oluşturmaktadır.226 

Batı’da Meriç Nehri Türkiye Yunanistan arasında 188 km uzunluğunda, 

Doğu’da Aras nehri ve Arpaçay kolu 243.km uzunluğunda Ermenistan ve 

Azerbaycan’ın Özerk Nahçıvan Bölgesi ile (Eski Sovyetler Birliği) sınır teşkil 

etmektedir. Güneydoğu Anadolu’da Fırat ve Dicle nehirleri ise sınıraşan su 

niteliği taşımaktadır. Bu nehirlerden Dicle nehri yaklaşık 35 km uzunluğunda 

bir kesimde Türkiye- Suriye arasında sınır oluşturduktan sonra Irak 

topraklarına girmektedir. Ayrıca Dicle’nin kolu Hezil suyu Türkiye Irak 

arasında sınır suyudur. Asi nehri ise Lübnan’da Beka Vadisinden doğduktan 

sonra, Suriye topraklarına girer ve daha sonra Türkiye- Suriye arasında sınır 

oluşturduktan sonra Türkiye’den denize dökülür. Bunların dışında irili ufaklı 

pek çok su kısa uzunluklarda sınır oluşturur veya sınır aşan su niteliği taşır.227 

 

 
Şekil 11 İstatistiki Bilgiler228 

 

Yukarıda yer alan tabloda da görüleceği üzere 2753 kilometre olan 

toplam sınır uzunluğunun %22’si akarsular tarafından oluşturulan Türkiye’nin 

                                                
226 Yakış, Y.: Sınıraşan Sular ve Türkiye, DSİ Matbaası, ANKARA 2009, s. 25. 
227 Bilen, Ö.: Türkiye İle Komşuları Arasında İmzalanan Sınıraşan ve Sınır Suların Ait Bazı 

Anlaşma ve Belgelerin Değerlendirilmesi, 1998, s. 1.  

http://ozdenbilen.com/Dosyalar/OzdenBilenYayinlari/MakaleRaporSunum/HacettepeUniversit

esiHidropolitikDerslerindenAlintilar.doc (22.05.2014) 
228 Bilen, Ö.: 1998, a.g.ç., s. 1. 

Komşu Ülkeler Türkiye ile sınır 
uzunluğu (km) 

Sınır oluşturan nehir 
uzunluğu (km) 

Kara sınırına oran 
(%) 

Suriye 877  76  9 
Eski SSCB1 610 243 40 
İran 454   20 4 
Irak  331   38 11 
Bulgaristan  269   50 19 
Yunanistan 212 188 89 
Toplam 2753 615 22 
 
Kaynak: Bilen, Ö., Comprehensive Water Resources Management-Policies and Analysis of Turkish Experiences, 
World Bank International Workshop, 1991. 
 
1/Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan 
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içinde bulunduğu coğrafyada yer alan su kaynakları bölgenin ihtiyaçlarını 

karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu durum Türkiye’nin komşuları ile olan 

ilişkilerinin hidropolitik boyutunun önem kazanmasına sebep olmaktadır.  Bu 

da sınıraşan su kaynaklarından faydalanma ve işbirliği imkânlarına ilişkin 

meselelerin gündeme gelmesi sonucunu doğurmaktadır.229 

 

Türkiye komşuları ile sınıraşan sular bakımından zaman zaman 

ihtilaflar yaşamıştır. 1960 yıllardan itibaren Türkiye’nin akarsulardan 

hidrolojik enerji üretimi ve sulama projeleri yoluyla faydalanmaya başlamış 

olması bahse konu suların öneminin artmasına sebep olmuştur.230  

 

Yaşanan ihtilafların giderilmesi ve su kaynaklarından faydalanma 

konusunda hakkaniyete dayalı makul bir işbirliği ortamı oluşturulması 

konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren yoğun çaba sarf 

edilmiş, çeşitli antlaşma ve protokoller imzalanmıştır. 

 

Türkiye sınıraşan su havzalarının bir kısmında yukarı kıyıdaş diğer bir 

kısmında ise aşağı kıyıdaş konumda bulunmakta bununla birlikte havzada yer 

alan diğer devletlerle kıyaslandığında su kaynakları bakımından daha avantajlı 

yahut dezavantajlı konumda bulunabilmektedir. Bunların yanı sıra su 

kaynaklarının bölgesel ve dönemsel olarak dengesizlik gösterdiği bir 

coğrafyada yer almaktadır. Bu önemli etkenlerin meydana getirdiği tablo, 

Türkiye’nin su konusunda izlemesi gereken bütünleştirilmiş su yönetimi 

politikalarının çok yönlülüğünü ve önemini ortaya koymaktadır.231 

 

                                                
229Tacar, P.: Türkiyenin Sınıraşan Sularla İlgili Sorunları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılı Özel Sayısı, 1998, XIV (42),  

http://www.hidropolitikakademi.org/tr/turkiyenin-sinir-asan-sularla-ilgili-sorunlari.html 

(18.04.2014) 
230 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 118. 
231 Yakış, Y.: 2009, a.g.e., s. 16. 
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Sınıraşan sularla ilgili olarak yaşanan sorunlar Türk dış politikasının 

konusu olarak ortaya çıktığından çözümünde de dış politikanın temel ilkeleri 

göz önünde bulundurulmaktadır. Bu ilkeler, ulusal çıkarın ön planda tutulması, 

karşılıklılık esasının uygulanması, uluslararası norm ve standartlara uygun 

davranışın yeğlenmesi, barışın korunması için azami çabanın gösterilmesi 

şeklinde belirlenmiştir. 

 

Bunların yanı sıra ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması, su ve gıda 

güvenliği bakımından önceliklerimiz, AB ile tam üyelik müzakereleri ve 

bölgesel gelişmeler göz önünde bulundurularak Dış İşleri Bakanlığı tarafından 

oluşturulan sınıraşan sular politikamızın ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır232: 

 

• Her ülke topraklarından doğan veya topraklarında akan sınıraşan 
nehirlerden faydalanma hakkına sahiptir. Ancak bunu yaparken aşağı 
kıyıdaş ülkelere önemli zarar vermeme ilkesi esastır. 
 

• Sınıraşan sular kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir 
işbirliği unsurudur.  

 
•  Sınıraşan sular hakça, akılcı ve etkin biçimde kullanılmalıdır.  

 
• Suyun yararlarının paylaşılması hedeflenmelidir.  

 
• Sınıraşan sularla ilgili meselelere kıyıdaş ülkeler arasında çözüm 

aranmalı, üçüncü tarafların arabuluculuk girişimleri 
desteklenmemelidir.  
 

•  Suların tahsisi ve kullanımında tabii hidrolojik ve meteorolojik şartlar 
dikkate alınmalıdır. Bu durum kuraklığın yaratacağı risklerin bütün 
kıyıdaş ülkelerce paylaşılmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, kesin 
rakamlar veya miktarlar üzerinden su paylaşımı sözkonusu olamaz.  
 

•  Türkiye komşularıyla hidro-elektrik santrali, baraj ve diğer su 

altyapıları, sulama sistemleri ve içme suyu tesisleri alanında edindiği 

deneyimleri, teknoloji ve insan kaynakları potansiyelini paylaşmaya 

hazırdır.  

                                                
232  Kibaroğlu, A.: Türk Dış Politikası ve Su, Ortadoğu Analiz, 2013, 50 – 59, s.55; 

HYSBSÇGR: 2012, a.g.e., s. 25, 26. 



    118 

 

• Dicle ve Fırat Nehirlerinin sularıyla ilgili olarak, “iki nehir tek havza” 
yaklaşımı Türkiye için vazgeçilmezdir. Bu bağlamda iki nehrin toplam 
su potansiyelinin kıyıdaş üç ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli 
olduğu değerlendirilmektedir.  
 

•  Ülkemiz Dicle ve Fırat suları konusunu bütün boyutlarıyla görüşmeye 
hazırdır. Bu çerçevede bir iyi niyet gösterisi olarak talep edilen bilgi ve 
veriler diğer kıyıdaş ülkelere iletilmektedir. Ancak veri ve bilgi 
değişiminin havza bazında karşılıklı olması gerekmektedir.  
 

•  Dicle ve Fırat Nehirlerinin sularının bütün kıyıdaş ülkelerce etkin bir 
biçimde kullanımı önem taşımaktadır. Bu kapsamda aşağı kıyıdaş 
ülkelerin de suyu etkin bir biçimde kullanmaları, su tasarrufu için yeni 
sulama sistemlerini devreye sokmaları ve suyun kirlenmesini önlemek 
suretiyle kendilerine düşeni yapmaları gerekmektedir.233  

 

Türkiye’nin sınıraşan su havzalarındaki hukuki durumu havza bazında 

incelenmeye başlanmadan önce genel bir antlaşma niteliğindeki Lozan Barış 

Antlaşması’ndan bahsolunmasında fayda görülmektedir. 24 Temmuz 1923 

tarihli Lozan Barış Antlaşmasının 109 uncu maddesi uyarınca ‘Tersine 

hükümler olmadıkça, eğer yeni bir sınırın çizilmesi yüzünden bir devletin 

sularının düzeni (kanallar açılması, su baskınları, sulama, drenaj, ya da 

onların benzeri işler) öteki bir devletin toprağında yapılacak işlere bağlı 

bulunduğu, ya da bir devletin toprakları üzerinde, savaştan önceki 

yapılagelişler gereğince, öteki bir devletin topraklarından çıkan sular ya da 

Hidrolik enerji kullanılıyorsa, ilgili devletler arasında, her birinin çıkarlarını 

ve kazanılmış haklarını koruyacak nitelikte, bir anlaşma yapmaları gerekir.’  

Bu hüküm, sınırların yeniden tespiti sebebiyle, I’nci Dünya Savaşı’nın 

başlamasından önce, mevcut olan su rejimlerinin devamını temin için ilgili 

devletler arasında anlaşmalar yapılmasını öngörmektedir.234   

                                                
233 Kibaroğlu, A.:  2013, a.g.e., s. 55; HYSBSÇGR: 2012, a.g.e., s. 25, 26. 
234 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 125. 
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Yukarıda Türk su hukukunda sınıraşan sulara ilişkin genel 

bilgilendirmede bulunulmuş olup, aşağıda sınıraşan havzalar ayrı başlıklar 

altında incelenecektir.  

 

4.4.1 MERİÇ HAVZASI 

 

Meriç nehri, Bulgaristan’dan doğan Meriç ana kolu, Tunca Nehri ve 

doğduktan sonra Yunanistan’ı kateden Arda Nehri’nin Türkiye topraklarına 

girdikten sonra Edirne’de birleşmeleri neticesinde oluşmaktadır. Türkiye-

Bulgaristan-Yunanistan sınırlarının kesiştiği noktadan itibaren yaklaşık 20 

kilometre boyunca Türkiye ve Yunanistan arasında sınır oluşturan Meriç Nehri, 

daha sonra Edirne’de 25 kilometre boyunca akmakta ve tekrar Türkiye ve 

Yunanistan arasında 188 kilometre boyunca sınır oluşturmaktadır. İpsala 

yakınlarında Ergene Nehri ile birleşen Meriç, İpsala’nın güneyinde başlıca iki 

kola ayrılır. Birinci kol Türkiye sınırını terk ederek Yunanistan’a geçip Saros 

Körfezi’ne dökülürken diğer kol, Türkiye topraklarından Enez yakınlarında 

Saros Körfezi’ne (Ege Denizi’ne) dökülmektedir.235  

 
Şekil 12 Meriç Havzası 

 

Meriç Nehri’nin oluşturduğu havzanın tahmini su potansiyeli 8,50 

milyar metreküp\yıl olup Bulgaristan’ın bu potansiyele katkısı 6.67 milyar 

metreküp\yıl, Türkiye’nin 1,33 milyar metreküp/yıl, Yunanistan’ın ise 0.5 

                                                
235 Toklu, V.: Su Sorunu, Uluslararası Hukuk ve Türkiye, Turhan Kitabevi, Ankara 1999, s. 89. 
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milyar metreküp/yıldır. Havza alanının %66’sı Bulgaristan’ın,  %30’u 

Türkiye’nin, %4’ü ise Yunanistan’ın sınırları dâhilinde bulunmaktadır.236  

 

Bulgaristan ile Türkiye arasında sınıraşan, Türkiye ile Yunanistan 

arasında ise sınır oluşturan nehir konumundaki Meriç Nehri’nin kullanım 

esasları Türkiye’nin Bulgaristan ve Yunanistan ile imzaladığı antlaşmalara 

konu olmuşsa da bu üç ülkenin birden taraf olduğu herhangi bir antlaşma 

imzalanmamıştır. 

 

 

4.4.1.1 Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Hukuki Düzenlemeler 

 

Konuya ilişkin ilk antlaşma 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan 

Antlaşması’dır. Antlaşmanın 6 ncı maddesi ile Türk-Yunan sınırı oluşturulmuş 

ve Meriç Nehri’nin başlıca ana kolunun orta hattının sınır çizgisi olarak 

anlaşılması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

 

  Bunun dışında Meriç Nehri’nden faydalanma ve kullanım esaslarına 

ilişkin olarak Türkiye ile Yunanistan arasında 1934 yılında ‘Meriç-Ebros 

Irmağının Her İki Kıyısında Yapılacak İdrolik Tesisatın Tanzimine Müteallik 

İtilaf’ imzalanmış; 1963 yılında ise ‘Türk-Yunan Trakya Hududunun Mühim 

Kısmını Tayin Eden Meriç Nehri Mecrasının Islahı Dolayısıyla Hudut 

Tahsisine İlişkin Protokol’ imzalanmıştır. 

 

Gerek 1934 yılında gerekse 1963 yılında yapılan düzenlemeler esas 

itibariyle, taşkınlardan korunmayı ve taşkınların nehir kıyılarında neden 

olabileceği taşkınları önleme amacı taşımaktadır.237 

 

1934 yılında imzalanan ‘Meriç-Ebros Irmağının Her İki Kıyısında 

Yapılacak İdrolik Tesisatın Tanzimine Müteallik İtilaf’ ile diğer kıyıdaşın 
                                                

236 Fakıoğlu, S.: Eğitim Notları, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013.  
237 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 87. 
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zarara uğramasına sebep olma yasağının bir uluslarası hukuk kuralı olduğu 

kabul edilmiş, taraflar arasında eşitlik temeline dayalı sıkı işbirliği öngörülmüş, 

gerekli düzenlemelerin ortaklaşa yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

Bir takım faaliyetlerin yapılabilmesi için karşı tarafın onayının aranması 

diğerleri için ise karşı tarafın haberdar edilmesinin yeterli olacağı konularında 

anlaşmaya varılmıştır.  Antlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek 

anlaşmazlıkların, tarafların bu konuda anlaşmaları halinde hakem yoluyla 

anlaşamamaları halinde ise Uluslararası Adalet Divanı’nca çözüme 

bağlanacağı kararlaştırılmıştır.238 

 

Meriç’in her iki yakasında mevcut ve inşa edilecek su yapılarının 

dostluk çerçevesinde inşa edilmesi dileği vurgulanmış, çalışmalarda izlenecek 

usul ve denetim konularına yer verilmiştir. Belli tesislerin yapımı, nehir akışına 

ilişkin gözlem yapılması ve düzgün şekilde akışının sağlanması hedeflenmiş; 

sulama ve su alma konuları ise antlaşmaya konu edilmemiştir.239 

 

1963 yılında imzalanan ‘Türk-Yunan Trakya Hududunun Mühim 

Kısmını Tayin Eden Meriç Nehri Mecrasının Islahı Dolayısıyla Hudut 

Tahsisine İlişkin Protokol’ ile Meriç nehir havzası sularının Türkiye ve 

Yunanistan arasında sınır oluşturduğu bölgede dönem dönem yaşanan yatak 

değişimi sorunlarına çözüm getirilmiştir. Nehrin iki yakasında sorunlara yol 

açan noktalara yapılan seddeler yardımıyla nehir yatağının yer değiştirmesi 

önlenerek sınır sorunlarının önüne geçilmiştir.240 

 

Bu protokol 1934 tarihli antlaşmanın aksine tarımsal sulamaya ilişkin 

ayrıntılı düzenlemelere yer vermiştir.241  

 

                                                
238 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 246. 
239 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 242. 
240 Kibaroğlu, A.: Meriç Nehir Havzası Sınıraşan Su Politikaları, 5. Dünya Su Formu Türkiye 

Bölgesel Su Toplantıları Taşkın Konferansı, DSİ, Edirne 2008, 1 – 12, s. 6. 
241 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 88. 
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Su alma tesisleri esas olarak, iki tarafça birlikte yapılacak regülatör 

şeklinde veya bir tarafın kendi sahilinde yapacağı su prizi şeklinde inşaa 

edilecektir. Tek taraflı priz, iki devlet arasında akdedilecek antlaşma uyarınca 

inşaa edilecek ve karşı sahile zarar vermemesi sağlanacaktır.  İki tarafın 

beraberce yapacağı yapacağı regulator konusunda bir sorun yaşanması halinde 

tesisin inşaası duracak ve her iki tarafta bu durumdan eşit olarak etkilenecektir. 

Tek taraflı olarak priz inşaa edilmesi halinde ise taraflardan birisinin anlaşmaya 

yanaşmaması diğer tarafın sudan yararlanamaması sonucunu doğuracaktır. 

Protokolde bu durumun çözümü için karma teknik komisyon kurulması 

öngörülmüştür. Komisyonun kararının taraflarca benimsenmemesi halinde ise 

1934 tarihli antlaşma ile getirilen hakem yoluna başvurulması hüküm altına 

alınmıştır. Taraflarca gerçekleştirilecek  tesislere ait projelerin önceden karma 

teknik komisyonca incelenmesi ve gerek görülen düzenlemelerin yapılması da 

komisyonun görevleri arasında sayılmıştır.242 

 

Bahse konu protokol ve eklerinde her iki tarafça sulama amacına tahsis 

edilecek suların faydalı olacak şekilde kullanımının ve diğer tarafa zarar 

verilmemesinin temel ilkeler olduğu kabul edilmiştir. Söz konusu ‘zarar’ın 

karşı tarafa verilen zarar ile elde edilen faydanın karşılaştırılması suretiyle 

saptanacak olan ‘önemli zarar’ olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira 

komşuluk hukuku gereği kıyıdaş devletler birbirlerine verecekleri önemsiz 

zararlara katlanmak zorundadırlar.243 

 

 Tarafların ellerindeki bütün bilgileri karşı tarafa vermekle yükümlü 

tutuldukları protokol uyarınca teknik heyetlerin oluşturulması, akarsuyun 

debisinin ölçümü, bazı tesislerin inşaası sırasında diğer tarafın ülkesine giriş 

izni ve protokole aykırı olarak yapılan inşaatların diğer tarafça imhası da 

hüküm altına alınmış diğer hususlardır.244 

 
                                                

242 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 88. 
243 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 88. 
244 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 250. 
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Bilgi alışverişinde bulunulması, masraflara katılınması, tesislerin 

yapımının önceden bildirilmesi yükümlülükleri hem 1934 Antlaşması’nda hem 

de 1963 Protokolü’nde düzenlemeye konu edilmiştir.245 

  

4.4.1.2 Türkiye ile Bulgaristan Arasındaki Hukuki Düzenlemeler 

 

Bu düzenlemelerin ilki 1967 yılında imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti 

ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hudut Olaylarının Önlenmesi ve 

Halli ile Hudut İşaretlerinin Bakımı Hakkında Antlaşma’dır.  Karşı tarafın 

muvafakatı olmadan sınır nehirlerinde talveg hattını değişmesine sebep olacak 

tesislerin inşaası ve geceleri balık avlanması şeklinde gelişen sınır olaylarına 

yasak getirilmiş ve bu yasakların uygulamasını sağlamak üzere sınır 

komisyonları kurulmasına karar verilmiştir. 246  Bunların yanı inşaası ve 

kullanımı her iki taraf için de fayda sağlayacak tesislerin araştırılmasında 

işbirliği yapılması, bu gibi tesislerin karşı tarafa önemli zarar verilmemesi 

şartıyla tek taraflı olarak yapılabilmesi ve her müşterek proje girişimi için ayrı 

bir uygulama antlaşması yapılması karara bağlanmıştır.247  

 

1968 yılında imzalanan bir diğer antlaşma sınıraşan sulardan 

yararlanmaya, bunların korunmasına ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin 

hükümler içeren ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 

Arasında İki Memleket Topraklarından Akan Nehirlerin Sularından 

Faydalanmada İşbirliği Yapılması Konusunda Antlaşma’dır. Buna göre taraflar 

iki ülke arasında sınır oluşturan Meriç, Tunca, Değirmendere ve Rezve’de 

yapılmış olan veya yapımı öngörülen tesisler ile suların niteliği, su taşkınları, 

buz hareketleri, hidrolojik ve meteorolojik veriler hakkında bilgi alışverişinde 

bulunacaklar ve işbirliği yapacaklardır. Uyuşmazlıkların çözümü ise iki tarafın 

eşit sayıdaki uzmanından oluşan karma komisyon marifetiyle sağlanacak, 

                                                
245 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 89. 
246 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 251. 
247 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 90. 
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komisyon tarafından çözüme kavuşturulamayan meseleler, taraflarca müzakere 

edilmek suretiyle diplomatik yoldan çözülecektir.248 

 

‘Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınai ve Bilimsel İşbirliği 

Antlaşması’ 1975 yılında imzalanmış ve iki ülkenin kıyıdaş oldukları sınıraşan 

ve sınır oluşturan suların enerji üretimi ve sulama amacıyla ortaklaşa 

kullanılmaları ve işbirliği konuları düzenlenmiştir. 

 

Meriç havzasında Türkiye ile Bulgaristan arasında yaşanan sorunlar 

arasında kirlilik, taşkın ve kuraklık önde gelmektedir.249 

 

Bulgaristan’ın Tunca Nehri dahil olmak üzere Meriç Nehri sularını 

büyük oranda barajlarında biriktirmesi ve sulama için kullanması sonucu 

Yunanistan’da ve özellikle Türkiye’de yaz aylarında su sıkıntısı yaşamasına 

sebep olmaktadır. Bu durum zaman zaman çeltik tarımında ciddi kayıplar 

yaşanması sonucunu doğurmuştur.250 Tunca Nehri suları kurak periyotlarda 

Bulgaristan’daki barajların işletilmesi şekline bağlı olark zaman zaman kuruma 

noktasına gelmektedir. Bu durum özellikle sulama dönemlerinde Türkiye’nin 

sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır. Nitekim ‘1993 yılında Meydana Gelen 

Kuraklığın Olumsuz Etkilerini Azaltmak Üzere Su Alanında Yardımlaşma ve 

İşbirliği Antlaşması’ imzalanmıştır. 

 

Bu antlaşma ile, Bulgaristan’ın Tunca Nehri’nden 1993 yılıyla sınırlı 

olmak üzere bir defalığına Türkiye’ye antlaşmada yer alan miktarda ek su 

sağlaması ve Türkiye’nin Bulgaristan’ın bu suyu vermek için aldığı önlemlerin 

telafisi niteliğinde olmak üzere sağlanan suyun metreküpü başına 0,12 ABD 

Doları ödemede bulunması hüküm altına alınmıştır.251 Türkiye kendisine 13 

                                                
248 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 252. 
249 Kibaroğlu, A.: 2008, a.g.ç., s. 6. 
250 Kibaroğlu, A.: 2008, a.g.ç., s. 6. 
251 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 254. 



    125 

gün sureyle sağlanan 15.886.000 metreküp suya karşılık 1.9 milyon dolar 

ödemede bulunmuştur.252  

 

4.4.2 ÇORUH ve KURA-ARAS HAVZALARI 

 

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Mescit Dağı’ndan doğan Çoruh Nehri 

376 kilometre boyunca uzanmakta Oltu ve Tortum çaylarıyla birleşmekte ve 

Gürcistan (Batum) yakınlarında Karadeniz’e dökülmektedir. Toplam 

uzunluğunun 355 kilometresi boyunca Türkiye topraklarında akan nehir 

Türkiye’nin enerji potansiyeli açısından dördüncü büyük havzasıdır. Çoruh 

Havzası’nın tarıma elverişli alanların az oluşu nehrin enerji potansiyelinin 

kullanılmasına ağırlık verilmesine sebep olmuştur.253 

 

 
Şekil 13  Çoruh Havzası254 

 

Kura Nehri, Ardahan’da 2740 metrede doğduktan sonra Gürcistan ve 

Azerbaycan’dan geçerek Hazar Denizine dökülmektedir.255  
                                                

252 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 91. 
253 Dursun, A.: Sınıraşan Sular Fırat ve Dicle Nehirlerinin Türkiye, Suriye ve Irak İlişkileri 

Üzerine Etkileri,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası 

İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2006, s. 84. 
254 http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/toprakmuhafaza/Resimler1/coruh-2.png(20.06.2014) 
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Aras Nehri, Bingöl Dağı’ndan doğup kuzeye doğru akarak Pasinler 

Ovası’ndan geçtikten sonra Ermenistan sınırında Arpaçay Nehri ile birleşmekte 

ve sınır boyunca akmaya devam etmektedir. Türkiye topraklarında toplam 441 

kilometre boyunca aktıktan sonra Nahçivan Özerk Cumhuriyeti topraklarına 

giren nehir 920 kilometre uzunluğa eriştikten sonra Hazar Gölü’ne 

dökülmektedir. 

 
Şekil 14   Kura – Aras Havzası256 

 

Havzadaki bir diğer önemli nehir olan Arpaçay ise, Doğu Anadolu’da 

Allahüekber Dağları’ndan doğan Kars Suyu’nun, Çıldır Suyu ve Gümrü Suyu 

ile birleşmesinden meydana gelmektedir. Aras Nehri ile birleşene kadar 140 

kilometre uzunluğa erişmektedir. 

 

Havzanın toplam su potansiyeli 24 milyar metreküp olup kapladığı 

alanının %34’ü Azerbeycan, % 18.5’i İran, %17.5’i Gürcistan %15’i 

Ermenistan%15’i Türkiye topraklarında bulunmaktadır.257 

 
                                                                                                                            

255 Mammadov, R.M., Verdiyev, R.: Integrated Water Resources Management as Basis for 

Flood Prevention in the Kura River Basin, United Nations Economic Commission for Europe, 

2009, s. 5 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/flood/workshop%202009/presentati

ons/session%203/Mammadov_Verdiyev_article.pdf (20.06.2014) 
256 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Arasrivermap.jpg (20.06.2014) 
257 Fakıoğlu, S.: 2013. 
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4.4.2.1 Türkiye ile Eski SSCB Arasındaki  Hukuki Düzenlemeler 

 

Çoruh Nehri Türkiye ve Gürcistan arasında sınıraşan konumda iken; 

Kura, Aras ve Arpaçay Nehirleri ise Türkiye İle Ermenistan arasında sınır 

oluşturan konumdadır. Bu nehirlerin kullanım esasları 1991 yılında Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasından önce Türkiye ile SSCB arasında imzalanan 

antlaşmalar ile düzenlenmiştir. SSCB’nin dağılması ile birlikte 

bağımsızlıklarına kavuşan Gürcistan ve Ermenistan gibi ülkelerin hem 

uluslararası hukuka göre antlaşmalara ardıl olması hem de bunlara aykırı 

uygulamalara gidilmemesi nedeniyle antlaşmaların yürürlükte oldukları kabul 

edilmektedir. 258  Bu sebeple bu üç nehir havzası aynı başlık altında ele 

alınacaktır. 

 

Bu nehirlerle ilgili ilk hukuki düzenleme, 1927 yılında Kars’ta 

imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar Cumhuriyeti İttihadı 

Teşkil Eyleyen Nehir Çay ve Dere Sularından İstifadeye Dair Mukavelename 

ile Serdarabat Barajı’nın İnşasına Dair Müzeyyel Protokol’dür. Bazı maddeleri 

1928 yılında değişikliğe uğrayan bu prokol uyarınca taraflar sınır oluşturan 

sularından yarı yarıya faydalanacaklar, ölçüm istasyonları kuracaklardır. 

Ayrıca  nehirlerden biri üzerinde baraj inşaa eden taraf diğer tarafın çıkarlarını 

korumak için tedbir almak tedbir alınmasına ragmen karşı tarafın zarar görmesi 

halinde zararı tazmin etmek ve gerekli su miktarının barajdan geçişini 

sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Tarafların sınır oluşturan nehirlerin talveg 

hattını suni olarak bozmaları ve akarsuyun talveg yönünü değiştirmeleri ve 

gece avlanmaları yasaklanmıştır.259 

 

1963 yılında düzenlenen ‘Türk-Sovyet Karma Komisyonunun, Arpaçay 

Üzerinde Müşterek Baraj İnşası ile İlgili Toplantı Protokolü’ barajın 

inşaasından sonra, barajda düzenlenen sular ile Aras’tan gelen sulardan, her iki 

tarafın kendi hisselerine düşen suyu, doğrudan doğruya rezervuardan 
                                                

258 Dursun, A.: 2006, a.g.ç., s. 83. 
259 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 93; Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 258. 
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çekebileceği gibi Arpaçay ve Aras nehirlerinin herhangi bir sınır bölgesinden 

çekebileceğini kayıt altına almaktadır.260 

 

‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

Birliği Hükümeti arasında Sınırdaki Arpaçay Nehrinde Baraj inşası ve Baraj 

Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşma’ 1973 yılında 

imzalanmıştır. Bu antlaşmanın en dikkat çeken hükmü, su kullanma grafiği 

uyarınca kendi su payını yıl boyunca kullanmayan tarafın, bu miktarı müteakip 

yıllarda talep edemeyeceğine ilişkin olan hükümdür.261 

 

Suların ortaklaşa kullanılması ile ilgili programların yapılması, 

uygulamaların kontrol edilmesi ve gerektiğinde değişiklik yapılmasını 

sağlamak üzere taraf ülke temsilcilerinden oluşan bir daimi çalışma komisyonu 

ayrıca meydana gelebilecek uyuşmazlıkları çözmek üzere karma komisyon 

oluşturulmuştur.262  

 

Yapılan son düzenleme, Arpaçay ve Çoruh Nehirleri ile Posof Çayı ve 

Çaksu Deresi yataklarındaki değişikliklerin önlenmesi veya düzeltilmesi 

maksadıyla inşa edilecek tesislerin işbirliği içerisinde yapılmasına ilişkindir. 

1990 yılında yapılan antlaşma uyarınca; planlama, projelerin hazırlanması ve 

tesislerin inşaası aşamalarında işbirliği yapılması esas kılınmış bununla birlikte 

akarsu, çay ve dere yataklarındaki değişiklikleri önlemek üzere taraflardan 

herbirinin müstakil olarak hareket edebilecekleri kabul edilmiştir.263 

 

4.4.2.2 Türkiye ile İran Arasındaki  Hukuki Düzenlemeler 

 

İki ülkeyi ilgilendiren nehirlerden yararlanma konusununa ilişkin ilk 

düzenleme ‘Türkiye ile İran Arasındaki Hudut Hattının Tayinine Dair 

                                                
260 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 94. 
261 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 266. 
262 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 264; Dursun, A.: 2006, a.g.ç., s. 85. 
263 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 94. 
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Antlaşma’dır ve 1932 yılında imzalanmıştır. İki ülke arasındaki akarsuların bir 

kısmını kapsayan antlaşmada sadece hudut muhafız karakollarının bu sulardan 

faydalanabileceği ve bu faydalanmanın eşit şekilde yapılacağı hükmü yer 

almaktadır.264  

 

1955 tarihli ‘Sarısu ve Karasu Sularından Müştereken İstifade 

Olunması Hakkında Protokol’ su alma hakkına ilişkin düzenlemeler 

getirmektedir. Buna göre; kurak yıllarda ve su sebiyesinin asgari hadde indiği 

zamanlarda Sarısu’dan İran’a akacak suyun asgari debisi 1.8 

metreküp\saniyeden az olmayacak, Karasu yatağı boyunca ise taraflar sudan 

faydalanma haklarını, antlaşmaya ve mevcut hudut rejimine riayet etmek 

şartıyla kendi sulama projelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 

kullanabileceklerdir.265  

 

4.4.3 ASİ HAVZASI 

 

Kaynağı Lübnan sınırlarındaki Beka Vadisi olan Asi Nehri, kuzey 

yönünde 35 km akıp, Suriye sınırları içindeki Homs (Hama) gölüne akmakta 

ardından Hama-Humus ve Ghap sulama alanlarını kattetikten sonra Türkiye ile 

Suriye arasında 22 kilometre boyunca sınır oluşturduktan sonra Türkiye 

topraklarında yaklaşık 110 kilometre akmakta ve Akdeniz’e dökülmektedir.266 

 

Suriye, nehrin içerisinden geçip denize döküldüğü Hatay İli’ni kendi 

sınırları içerisinde bulunduğunu iddia ettiğinden dolayı Asi’nin kendi ulusal 

suyu olduğunu savunmakta ve hidrolojik bilgileri saklı tutmaktadır. Bu sebeple 

Asi Nehri’nin hidrolojik yapısına ilişkin çok sağlıklı verilere 

ulaşılamamaktadır.267 

 

                                                
264 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 121. 
265 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 121. 
266 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 95. 
267 Dursun, A.: 2006, a.g.ç., s. 87. 
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Asi Nehri doğduğu ülke olan Lübnan, yukarı kıyıdaş konumundaki 

Suriye ve aşağı kıyıdaş konumundaki Türkiye’yi ilgilendiren bir nehir 

olmasına rağmen üç ülke arasında veya Suriye ile Türkiye arasında herhengi 

bir hukuki düzenleme yapılmamış bununla birlikte 1994 yılında Lübnan ile 

Suriye arasında imzalanan antlaşma ile nehir suyunun kullanım esasları 

belirlenmiştir. 268  Buna göre Asi Nehri’nin Lünan-Suriye sınırındaki 403 

milyon metreküp olan toplam su hacminin 80 milyon metreküpünün Lübnan’a 

bırakılması kararlaştırılmıştır. 

 

 
Şekil 15  Asi Nehri269 

 

2009 yılında Türkiye ve Suriye arasında ‘Asi Nehri Üzerinde Dostluk 

Barajı Adı Altında Ortak Baraj İnşa Edilmesi için Mutabakat Zaptı’ 

imzalanmıştır. Sulama, enerji üretimi ve taşkın kontrolü konularında 

faydalanılması planlanan barajın temeli iki ülke başbakanının katıldığı bir 

törenle 2011 yılında atılmıştır. 

                                                
268 Toklu, V.: 1999, a.g.e., s. 95. 
269 http://4.bp.blogspot.com/_TeHPSIYMpF0/TU_DXIBEdMI/AAAAAAAACAE/NaLIdhmG

wY0/s1600/AS%25C4%25B0+DOSTLUK+BARAJI.jpg (20.06.2014) 
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4.4.4 FIRAT-DİCLE HAVZASI 

 

Doğu Anadolu’nun yüksekliklerinden doğan Fırat ve Dicle Nehirleri, 

Suriye ve Irak topraklarını aşarak Basra Körfezi’ne dökülürler. Su toplama 

havzası 884.000 kilometrekare olan bu iki nehirden ortalama yıllık su hacmi 

yaklaşık 32 milyar metreküp olan Fırat’ın suyunun yaklaşık %90’ı Türkiye’den 

kalan %10’luk kısmı ise Suriye’den kaynaklanmaktadır. Irak’ın katkısı 

bulunmamaktadır. Fırat Nehri, Dicle ile birleşene kadar su hacminin 

yaklaşık %80’lik kısmını sulama, buharlaşma ve yer altına süzülme nedeniyle 

kaybetmektedir. Yıllık ortalama su hacmi yaklaşık 50 milyar metreküp olan 

Dicle ve kollarının, Türkiye'nin %40, Irak’ın %51, İran’ın ise %9 oranlarında 

katkısı bulunmaktadır. Suriye’nin Dicle Nehri’nin su hacmine herhangi bir 

katkısı bulunmamaktadır.270 

 
Şekil 16 Fırat – Dicle Havzası271 

 

Fırat ve Dicle havzasında Suriye, Irak ve Türkiye dışında İran da 

bulunmakla birlikte sınıraşan su politikalarının gelişiminde İran’ın rolü 

bulunmamaktadır. Suyun bu üç ülke arasındaki ilişkilerde etkili olmaya 

                                                
270 Dursun, A.: 2006, a.g.ç., s. 90. 
271 http://alpaytek.in/wp-content/uploads/2011/10/kut_bolgesi.jpg (20.06.2014) 
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başlaması, ülkelerin yakın zaman dilimleri içinde benzer hedeflerle kalkınma 

projelerine başlamalarından kaynaklanmaktadır.272    

 

Fırat ve Dicle Nehirleri su kaynaklarının kullanımı konusunda Suriye 

ve Irak ile yaşanan anlaşmazlığın ortaya çıkışı, 1970’lerin başında Güneydoğu 

Anadolu Projesi’nin hayata geçirilmesine dayanmaktadır.273 

 

70 bin kilometrekarelik bir alanda yürütülen Güneydoğu Anadolu 

Projesi Gaziantep, Şırnak, Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin 

ve Siirt illerini kapsamaktadır. Bu proje kapsamında su sağlaması planlanan 

barajlardan ilki olan Keban barajının su tutmaya başlamasıyla aynı dönemde 

Suriye’nin Tabka barajının da doldurulması iki ülke arasında gerginlik 

yaşanmıştır. Türkiye’nin Keban barajının ardından Atatürk barajının yapımına 

yönelmesi Suriye, Irak ve Türkiye arasında sıkıntılar yaşanmasına sebep 

olmuştur.274 

 

4.4.4.1 Türkiye ile Suriye Arasındaki  Hukuki Düzenlemeler 

 

Türkiye ile Suriye’yi ilgilendiren ilk antlaşma 20 Ekim 1921 tarihli 

Türk-Fransız İhtilafnamesi’dir. Buna göre Kuveik Suyu Halep şehri ile 

kuzeyinde yer alan bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hakkaniyete 

uygun şekilde paylaşılacaktır.275  

Akarsulardan faydalanmaya ilişkin düzenlemler içeren bir diğer 

antlaşma 1930 yılında Türkiye ile Fransa arasında imzalanan ‘Tahdidi Hudut 

Nihai Protokolü’dür. Protokol uyarınca; Dicle Nehrinin iki taraf arasında ortak 

olması halinin sebep olduğu meseleler olan gemicilik, avcılık, suların sanayi ve 

                                                
272 Kibaroğlu, A.: Türkiye ve Suriye Arasında Su Konusundaki İşbirliği Artıyor, Orsam, 

Röportaj, 2011.  
273 Yakış, Y.: 2009, a.g.e., s. 2. 
274 Yakış, Y.: 2009, a.g.e., s. 18. 
275 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 123. 
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tarımsal alanda kullanılması ve nehir polisi gibi konularda yaşanan sorunların 

tam eşitlik temelinde çözüleceği hüküm altına alınmıştır. Yapılan düzenleme 

ile nehrin ‘ortak’ olması halinin ve sorunların ‘tam eşitlik’ esası uyarınca 

çözümleneceği hususlarının vurgulandığı görülmektedir.276 

1939 yılında imzalanan ‘Hatay-Suriye Tahdidi Hudut Son Protokolü’ 

uyarınca; Karasu Çayı, Afrin Nehri ve Asi Nehiri’nin hududu teşkil eden 

kısımlarında bu nehir ve çayların talvegi sınır olarak kabul edilmiş ve sınır 

boyunca bu sulardan her iki tarafın her şekilde ve aynı hakla faydalanması esas 

alınmıştır.277 

Türkiye ve Suriye arasında sulardan faydalanma konusundaki bir diğer 

antlaşma 1952 imzalanan ‘Çağçağ Deresi Sularının Kullanımına İlişkin 

Protokol’dür. 

1987 yılında Suriye ile imzalanan ‘Karma Ekonomik İşbirliği 

Protokolü’nün suya ilişkin bölümü uyarınca Türkiye Fırat Nehri’nden 

Suriye’ye yıllık olarak saniyede ortalama  500 metreküp su bırakmayı bu 

miktarın bırakılmadığı durumlarda farkı bir sonraki ay kapatmayı taahhüt 

etmiştir. Bu taahhüt, Atatürk Barajı rezervuarı doluncaya ve Fırat suları 

konusunda nihai bir anlaşma imzalanıncaya kadar bağlayıcı kılınmıştır.278  

 

 Bahse konu hüküm Protokol’ün 6 ncı maddesinde ‘Atatürk barajı 

rezervuarının doldurulması sırasında ve Fırat sularının üç ülke arasında nihai 

tahsisine kadar Türk tarafı, Türkiye-Suriye sınırından ortalama olarak 500 

metreküp\saniye’nin altına düştüğü durumlarda, farkın gelecek ay 

kapatılmasını kabul eder.’ şeklinde düzenlenmiştir. 

 

 

 

                                                
276 Aktaş, M.: 2004, a.g.e., s. 269. 
277 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 124. 
278 Yakış, Y.: 2009, a.g.e., s. 18. 
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4.4.4.2 Türkiye ile Irak  Arasındaki  Hukuki Düzenlemeler 

  

Su konusunda Türkiye ile Irak arasında yapılmış iki önemli hukuki 

düzenleme bulunmaktadır. Bunlar 1946 yılında imzalanmış olan ‘Dostluk ve 

İyi Komşuluk Anlaşması’nın su konusuna ilişkin eki olan ‘Dicle, Fırat ve 

Kolları Sularının Düzene Konması Protokolü” ile 1976’da imzalanan 

‘Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’dır. 

 

 Dicle, Fırat ve Kolları Sularının Düzene Konması Protokolü, ile düzgün 

su alma ve taşkınlar sırasında su basması tehlikesinin önlenmesi amacıyla 

akımın düzene konması için Dicle, Fırat ve kolları üzerinde yapılması gereken 

çalışmaları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.279  

 

 Yukarıda anılan Protokole ragmen meselelerin hallinde kesin sonuç 

sağlanamaması sebebiyle bahse konu sulardan sulardan faydalanma konusunda 

ortak bildiriler yayınlanmış ve 1976 yılında ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği 

Anlaşması’nda dolaylı olarak düzenlenmiştir. İki ülke arasında yapılacak 

işbirliği alanları arasında  yer almıştır. Antlaşma uyarınca kurulan ‘Ekonomik 

ve Teknik İşbirliği Komitesi’, takip eden yıllarda birçok kez toplanmıştır. İlk 

yıllarda gerçekleştirilen toplantılarda, Fırat ve Dicle akarsuları üzerindeki 

tesislerin inşaat durumları, hidrolojik ve meteorolojik bilgi alış verişi gibi 

konular üzerinde durulmuştur. 1982 yapılan toplantılarda Türkiye tarafından, 

su kaynaklarının kullanımı göz önüne alınarak, her iki nehrin ve kollarının tek 

bir havza olarak ele alınması gerektiği ileri sürülmüş fakat Irak tarafının itirazı 

ile karşılaşılmıştır. 1983 yılında yapılan toplantı Suriye’nin de katılımıyla ilk 

kez üçlü olarak gerçekleştirilmiş, 1984 yılında yapılan toplatıda ise Türkiye 

tarafından ‘Fırat-Dicle Havzası Sınıraşan Akarsularının Hakça, Akılcı ve 

Optimum Kullanımı İçin Üç Aşamalı Plan’ kısa adıyla ‘Üç Aşamalı Plan’ 

gündeme getirilmiştir. 1990 yılına kadar 15 defa toplanan Komite, Körfez 

                                                
279 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 127. 
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Savaşı nedeiyle çalışmalarına ara verse de 16. toplantı 1992 yılında 

yapılmıştır.280  

 

 Türkiye’nin Fırat ve Dicle havzasında mevcut su sorunlarının çözümü 

için kıyıdaş ülkeler sunduğu ‘Üç Aşamalı Plan’ın birinci aşamasında su 

kaynaklarına ilişkin envanter çalışması yapılması hedeflenmektedir. Buna göre 

seçilen ölçüm ve  meteoroloji istasyonlarına ait mevcut tüm verilerin su kalitesi 

verilerinin teati edilmesi,  bu verilerin kontrolünün yapılması, gerektiğinde 

farklı dönemlerde ortak ölçümler yapılması, bunların değerlendirilmesi, 

düzeltilmesi, su tüketimlerinin ve su kayıplarının tespiti ve sonrasında çeşitli 

istasyonlarda doğal akımların hesaplanması öngörülmektedir.  

 

 Planın ikinci aşamasında toprak kaynaklarının envanter çalışmalarının 

yapılması ve bununla ilgili olarak her ülkede kabul edilerek uygulanan toprak 

sınıflandırma ve drenaj kriterleri hakkında bilgi teatisinde bulunulması, 

işletmede olan, inşa halindeki ve planlanan projelerin toprak sınıflarının 

kontrol edilmesi, buna göre bitki desenlerinin araştırılması ve bütün bu 

projelerin sulama suyu ve yıkama suyu ihtiyaçlarının hesaplanması 

planlanmaktadır. 

 

 Planın üçüncü aşaması su ve toprak kaynaklarının değerlendirilmesine 

ilişkindir. Bu değerlendirme ile ilgili olarak; planlanan projelerdeki su 

kayıplarını en aza indirebilmek için sulama tipinin ve sisteminin tartışılması ve 

belirlenmesi, işletmedeki projelerin modernizasyon ve ıslah imkanlarının 

araştırılması, her ülkedeki, içme, kullanma ve endüstri suyu temini, 

rezervuarlardan ve sulama şebekelerindeki iletim sistemlerinden buharlaşma 

kayıpları da dahil olmak üzere tüm projelerin toplam su tüketimlerinin 

belirlenmesi, Dicle'den Fırat'a su transferi imkanını gözönünde bulundurarak 

arz-talep dengesini sağlamaya yönelik bir benzeşim modeli geliştirilmesi ve 

                                                
280 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 128, 129. 
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planlama safhasındaki projelerin ekonomik yapılabilirliklerini belirlemek için 

yöntemlerin ve kriterlerin tartışılması planlanmaktadır. 

 

 Üç aşamalı plan, temelde iki ana hedefi gerçekleştirmeye 

yönelmektedir. Bunlardan ilki Fırat-Dicle havzasının tek havza olarak ele 

alınması ve böylece su kaynaklarını daha verimli şekilde kullanmasıdır. 

Nitekim havzanın fiziki özelliği de bunu gerektirmektedir. Zira bu iki nehir 

Basra’nın kuzeyinde doğal olarak iritbatlı olduğu gibi Thartar Kanalı vasıtası 

ile de yapay olarak irtibatlıdır. Planın ikinci hedefi ise üç kıyıdaş ülke arasında 

gerçekleştirilecek işbirliği sayesinde  su ve toprak durumuna ilişkin 

mutabakatın sağlanması ve ülkeler arasındaki güvensizliğin giderilerek su 

sorunlarının köklü ve kalıcı şekilde çözümlenmesidir.281 

 

 T.C. Dışişleri Bakanlığı Bölgesel ve Sınıraşa Sular Dairesi, Orta 

Doğu’da Su Sorunu isimli yayınında mezkûr planın yukarıda bahsolunan 

özelliklerini şöyle belirtilmektedir282:  

 

“Bu temel ilkeler üzerine kurulu olan Üç Aşamalı Planın iki önemli yönü 

bulunmaktadır: 

 

1) Fırat ve Dicle’nin tek bir sınıraşan akarsu sistemi olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu iki nehir, Şattül Arap'da doğal 

akımlarının sonucunda birleşmekle kalmayıp, Irak'daki Tharthar Kanalı 

tarafından yapay olarak da irtibatlandırılmaktadır. Dolayısıyla, hâlihazırda 

Fırat nehri tarafından sulanan bazı alanların su ihtiyacının Dicle'den alınacak 

sularla da giderilebileceği; Fırat Nehri’nden yapılan mevcut ve ileride 

doğabilecek tarımsal kullanımların mutlaka Fırat'tan yapılmaya devam 

edilmesine gerek kalmayacağı anlaşılmaktadır. 

 

                                                
281 Dursun, A.: 2006, a.g.ç., s. 115. 
282 Kapan, İ: 2006, a.g.e., s. 151. 
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2) Halen ülkelerin veri toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili 

yaptıkları çalışmalar, birbirleri arasında büyük farklılıklar göstermekte olup, 

sağlıklı bir mukayeseye temel teşkil edebilecek mahiyette değildir. Arada 

eşgüdümün sağlanabilmesi amacıyla, su ve toprak kaynakları envanter 

çalışmasının ortaklaşa gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

Türkiye, bu şekilde; yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda tesbit 

edilecek gerçek su ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıyla, su kaynaklarının hakça, 

akılcı ve optimum bir yöntemle kullanılmasının mümkün olacağı inancındadır. 

 

Bu yönde atılacak adımlarla oluşturulacak olumlu ortam, bölgede 

mevcut yalnızca su kaynaklarının değil, diğer doğal kaynakların da işbirliği ve 

karşılıklı menfaatler çerçevesinde kullanılmasına taban hazırlayacak ve bu 

suretle ilişkilerde kök salmış olan güvensizlik ortamının ortadan kalkmasına 

katkıda bulunabilecektir.”  
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SONUÇ 

 

ABD Su Hukukunun tarihi gelişimi Kuzey Amerika kıtasına yapılan ilk 

göçlerle başlamaktadır. Bu göçler ağırlıklı olarak İngiltere’den yapıldığından 

ABD hukuk sistemi ve bu kapsamda su hukuku da ağırlıklı olarak Anglo-

Sakson hukuk sisteminin özelliklerini taşır. Bu çerçevede İngiliz hukuk sitemi 

kaynaklı kıyıdaş hakları ilkesi (riparian rights principle) ve madencilerin arazi 

sahibi olmamaları nedeniyle su kullanımlarını kıyıdaşlık ilkesine 

dayandıramamaları neticesinde ortaya çıkan kadim hak ilkesi (prior 

appropriation principle) ABD Su Hukukunun ulusal yer üstü sularına ilişkin 

temel ilkeleri olarak benimsenmiştir. Suyun çok olduğu bölgelerde kıyıdaş 

hakları ilkesi, az olduğu bölgelerde ise kadim hak ilkesi daha çok uygulama 

alanı bulmakta olup, kimi bölgelerde ise bu iki sistem bölge ihtiyaçlarına cevap 

verecek şekilde birleştirilerek karma (hybrid) sistem adı altında uygulanmıştır.  

 

ABS Su Hukukunda yer altı sularının kullanım haklarının 

belirlemesinde kullanılan dört yöntem bulunmakta ve bunlar ‘mutlak sahiplik’ 

(absolute ownership), ‘makul kullanım’ (reasonable use), ‘bağlantılı haklar’ 

(corrolative rights) ve ‘kadim hak’ (prior appropriation) olarak adlandırılmaktır. 

Mutlak sahiplik, ülke genelinde tarihsel olarak ilk benimsenen yöntem olmakla 

birlikte zamanla yerini ‘makul kullanım’ ve ‘bağlantılı haklar’ yöntemlerine 

bırakmıştır. Kadim hak yöntemi ise sınırlı sayıda eyalette uygulanmaktadır.  

 

ABD Su Hukuku, su kaynaklarının her bir eyaletin kendi hukuk düzeni 

eliyle yönetilmesini esas almakla birlikte, federal düzeyde büyük önem arz 

eden konular Federal Devletin düzenlemelerine tabi kılmıştır. Bu çerçevede, 

ABD Su Hukukunun temel mevzuatı söz konusu olduğunda, her bir eyaletin 

kendi düzenlemeleri değil, bütün ülke çapında hüküm ve sonuç doğuran 

Federal düzenlemeler gündeme gelmektedir. ABD Su Hukukuna ilişkin 

kurumsal yapı da federe ve federal devlet ölçeğinde farklılıklar göstermektedir.  
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ABD Su Hukukunda sınıraşan sular konusu, temelde komşu ülkeler 

olan Meksika ve Kanada ile yaşanan uyuşmazlıklar doğrultusunda 

şekillenmiştir. Her bir uyuşmazlık kendi koşulları çerçevesinde farklı 

doktrinlerin savunulmasına sahne olmuş ve nihayetinde anlaşmalar yoluyla 

çözüme kavuşturulmuştur.  

 

Çalışmanın ikinci ana başlığı olan AB Su Hukuku 1970’li yıllardan 

itibaren gelişme göstermiş ve nihayet 2000 yılında Su Çerçeve Direktifinin 

yürürlüğe girmesi ile bu günkü halini almıştır. Bir başka deyişle günümüzde 

AB Su Hukuku Su Çerçeve Direktifi temelinde şekillenmiş bulunmaktadır. 

Yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş sularına ilişkin hükümlerin yanı sıra, sınıraşan 

suların yönetimine ilişkin düzenlemeler de içeren direktifin temel prensibi su 

kaynaklarının ülkelerin siyasi sınırlarından bağımsız olarak havza ölçeğinde 

yönetimi olarak özetlenebilir. AB Su Hukukunun anayasası niteliğindeki Su 

Çerçeve Direktifinin yanı sıra, suların kalitesinin korunması ve 

iyileştirilmesine ilişkin diğer bazı direktifler de bulunmaktadır.  

 

AB çevre hukuku ve politikasının bir parçası niteliğindeki AB Su 

Hukuku, AB’nin temel ve yardımcı kurumları tarafından şekillendirilmektedir. 

Bunlardan başlıcaları Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Bakanlar 

Konseyi, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Arupa Çevre Ajansı 

ve Avrupa Yatırım Bankasıdır.  

 

AB üyesi ülkelerin su kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturan 

sınıraşan sular üye devletler arasında bir takım sorunlara sebep olmuş, bu 

sorunların çözümü Su Çerçeve Direktifinin ilgili hükümleri ve AB’nin taraf 

olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında sağlanmaya çalışılmıştır. Bahse 

konu sorunların önde gelenleri Tuna ve Ren Nehirlerine ilişkin olarak 

yaşananlar ayrıca İspanya – Portekiz  ve Yunanistan – Bulgaristan arasında 

yaşananlardır.  
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Türk Su Hukuku Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayan bir 

gelişme kaydetmiş, önceleri İslam hukuku kuralları çerçevesinde düzenlenmiş 

iken, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte batı hukuku 

temelinde düzenlemelerle şekillenmeye başlamıştır. Cumhuriyet dönemine 

gelindiğinde ise Anayasal ve yasal düzenlemelere konu olmuştur. Bu dönemde 

Türk Su Hukukuna ilişkin temel ayrım olan genel su ve özel su ayrımının genel 

hatları esasen Medeni Kanun çerçevesinde düzenlenmiş, yargı kararları ile de 

ayrıntılı şekilde ortaya konmuştur.  

 

Türk Su Hukukuna ilişkin çok sayıda hukuki metin bulunmakta olup, 

bunlardan bir kısmı eski tarihlerde düzenlenmiş olduklarından günümüz 

ihtiyaçlarına cevap verecek niteliği haiz değildir. Bahse konu temel 

düzenlemelerden bazıları Sular Hakkında Kanun, Yeraltısuları Hakkında 

Kanun, Çevre Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, İSKİ Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Taşkın Sulara ve Su 

Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 

Sular Kanunudur.  

 

Su mevzuatındaki dağınık yapıya paralel olarak Türk Su Hukukuna 

ilişkin kurumsal yapı da çok parçalı bir görünüm arz etmektedir. Çok sayıda 

kurum ve kuruluş suya ilişkin olarak yetkilendirilmiştir. Bunlardan öne 

çıkanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji 

ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Belediyeler ve İl Özel İdareleridir.  

 

Türkiye’nin toplam sınır uzunluğunun %22’sine karşılık gelen sınıraşan 

ve sınır oluşturan sular, Türk Su Hukukunda önemli yer tutmaktadır. 

Türkiye’nin 25 hidrolojik havzasının 5 tanesini oluşturan sınıraşan havzalar 

Meriç – Ergene, Çoruh, Kura – Aras, Asi ve Fırat – Dicle havzalarıdır. Türkiye 

bu havzaların bazılarında aşağı, bazılarında ise yukarı kıyıdaş olup, bu sular 

zaman zaman komşu ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkiler çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Türkiye’nin sınıraşan sularına ilişkin su politikasının temel 
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ilkelerinden başlıcaları; hakça, makul ve etkin kullanım, suyun yararlarının 

paylaşılması, meselelere kıyıdaş ülkeler arasında çözüm aranması, deneyim ve 

bilgi paylaşımında bulunulması, aşağı kıyıdaş ülkelere önemli zarar 

verilmemesi olarak sıralanabilir.  

 

Çalışma boyunca yapılan inceleme neticesinde; her ne kadar devletler 

farklı hukuk sistemlerine tabi olsalar da kimi konularda ortak ilkelere ulaşıldığı 

tespit edilmiştir. Zira ulusal yerüstü sularına ilişkin olarak kadim hak ilkesi ve 

kullanım amacına göre öncelik tanınması ortak olarak benimsenmiştir.  

 

Diğer taraftan, Türk Su Hukukunda yüzey suları açısından benimsenen 

ilkelerde su miktarına dayalı bölgesel bir ayrım mevcut değilken, ABD Su 

Hukukunda, suyun kıt olduğu batı bölgeler ile bol olduğu batı bölgeleri 

arasında bölgesel bir ayrım mevcuttur.  

 

Öte yandan, özellikle AB Su Hukukuna ilişkin incelemeler neticesinde, 

su kaynakları yönetiminde gelinen son noktada en ideal biçimin, kamuoyunun 

bilgilendirildiği ve katılımın sağlandığı, kirleten öder ve kullanan öder 

prensiplerinin hayata geçirildiği, çevresel hedefleri gerçekleştirmeye yönelik 

önlemler programının uygulandığı havza bazlı yönetim olarak kabul edildiği 

anlaşılmıştır.  

 

Çalışma neticesinde ortaya çıkan bir başka husus ise Türk Su Hukuku 

mevzuat yapısının, çalışmaya konu edilen diğer hukuk sistemlerine nispeten 

dağınık bir görünüm arz ettiğidir. Kurumsal yapının da çok parçalı olduğu 

dikkate alındığında, su kaynakları yönetiminde sadeleştirilmiş bir mevzuat ve 

parçalı olmayan bir yönetim yapısının oluşturulmasının Türk Su Hukukunun 

gelişimi ve suyun etkin ve verimli yönetimi açısından önem arz ettiği ortaya 

çıkmaktadır. Bunula beraber, 2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 

kurulması ile beraber su kaynakları yönetiminin bakanlık seviyesinde 

teşkilatlandırılması ile bu konuda önemli bir yol alınmıştır.  Ancak bu çalışma 

çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, konuya ilişkin olarak aşağıdaki 
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somut önerilerin uygulamaya geçirilmesinin Türk su hukuku ve politikasında 

kapsamında fayda sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Su mevzuatındaki mevcut dağınık ve parçalı yapının mümkün 

olduğunca tek bir yasal düzenleme altında toplanması ihtiyacının en kısa 

sürede giderilmesi  büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Su Kanunu adı 

altında hazırlanacak bir yasal düzenleme vasıtasıyla meselenin bütün yönlerini 

ve diğer ülke uygulamalarını Türkiye’nin tarihsel süreç içerisinde edindiği bilgi 

birikimi ile harmanlayarak ileriye dönük bir bakış açısıyla ortaya koymak, 

Türk su hukukunun sağlam ve nitelikli bir alt yapıya kavuşmasına hizmet 

edecektir.  

Bu çerçevede düzenlenecek idari yapının da son dönemde dünya 

çapında yaygın uygulamalardan olan bankacılık, enerji, sermaye piyasası, 

telekomünikasyon gibi başta stratejik olmak üzere çeşitli açılardan önem 

taşıyan sektörlerde münhasıran düzenleme ve denetleme yetkisi ile idari ve 

mali özerkliğe sahip nitelikte düzenlemesi, Türk su hukuku ve politikasının 

uygulama ve yönetilmesi açısından büyük fayda sağlayacaktır. Böyle bir 

yapının kurulmasının başka bir faydası da denetim ve ceza etkinliğinin 

artırılması olacaktır. 

 

Su hukuku ve uygulamalarının hem teknik hem de hukuki boyutunun 

derinliği sebebiyle ihtisas gerektiren bir alan olduğu dikkate alındığında, ihtisas 

gerektiren alanlarda halihazırda yargılama usulüne ilişkin olarak hukuk 

sistemimizde benzeri uygulaması bulunan ihtisas veya mahsus görevli su 

hukuku mahkemeleri oluşturulması ve su davalarının bu mahkemeler eliyle 

görülmesi, su hukukunu geliştirecek bir adım olacaktır. 
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