
Mevcut Durum ve Geleceğimiz



SU POLİTİKALARI (Water Politics- Water Policy)

 Politics: Bir konunun nasıl yönetileceğine dair oluşturulan genel kurallar 
bütünü 

 Policy :Bu yönetimin hangi araçlarla ve metodlarla yapılacağına dair tercih 
edilen yol ve yöntemler 

 Su Politikaları(Water Politics )Alanları  
 Hydropolitics ( Su kaynaklarının tahsisi ,dağıtım,kontrol ve kalitesi ile ilgili 

ülkelerarası veya ülke içi politikalar)
 Everyday Water Politics
 Water Politics of Water Policy
 Global Water Politics



İklim Değişikliği ve Su Politikaları 

 İklim değişikliği ve kuraklık, suyun politik bir 
konu olmasında etkili  olduğu gibi 
 Küresel su politikalarında değişikliğe 

ve
 Su yönetiminde yenilikçi arayışlara da 

neden olmuştur.

Analiz ! 

 İklim değişimi ve kentlere komşu 
havzalardan artan su tahsisinin 
analizi

 Akıllı Şehirlerde Akıllı Su Yönetimi 
konsepti ve Uyarlanabilir  
(Adaptive) Su Yönetimi ihtiyacı 



21.Yüzyılda Dünyanın geri dönüşü olmayan kaçınılmaz iki büyük sorunu 



Kentlerde sürdürülebilir yaşam !

Bugün kentleri nasıl inşa 
edeceğimize ve nasıl 
yaşayacağımıza dair vereceğimiz 
kararlar gelecek nesilleri 
etkileyecek.



Kent nüfusundaki artış 

 Halen dünya nüfusunun yaklaşık 
yarısı dünya yüzeyinin yaklaşık 
%2’sine sıkışmış bir şekilde 
yaşıyor 



Kentlerin büyük bölümü 

 Göç ve nüfus artışı 
 Hava kirliliği,
 Su kirliliği  kıskacında  



Diğer Büyük Tehdit : İklim Değişimi  



Kentlerde İklim Değişimi Etkileri 



Güvenli, Sürdürülebilir Kentler İçin Küresel İşbirliği Organizasyonları 



Türkiye’de 6 Büyükşehir İklim Değişimi Uyum Eylem Planı Hazırladı (2019 Aralık)



İklim değişikliği Kentlerde Su Yönetimini baskılıyor  



Bazı Projeksiyonlar

 Kentsel su talebi gelecek 30 yılda %80 oranında 
artacak 

 İklim değişiminin su kaynakları üzerine etkisi sürecek 
ve kentlerin su bütçeleri açık verecek 

 Üzerinde çalışılan kentlerin 233 milyon nüfusa sahip 
%27’sinin su talebi , bölgede elde edilebilir yüzey suyu 
miktarını aşacak 

 Suyu diğer havzalardan transfer edilen  90 kent ile 
tarım sektörü  arasında su tahsisi gerilimi artacak 

 Bu su havzalarının %80’inde tarımsal su kullanım 
verimliliğindeki artış bu sorunu hafifletebilecek 



METROPOLLERE SU TEMİNİ 

 Başlangıçta ihtiyaç noktasına en yakın 
kaynaktan talebi hızla karşılamaya 
yönelik tek amaçlı altyapı projeleri 
yapılmaya başlanmış ,

 Hızlı ve çarpık kentleşme  
 Göç ve artan nüfus  
 İklim değişimi ile azalan su güvenliğine 

yönelik olarak su talebi 
daha uzak mesafelerden su tahsisleri ile 
karşılanmaya çalışılmıştır.



1. İKLİM DEĞİŞİMİNİN ÜLKE İÇİ HİDROPOLİTİKALARA ETKİSİ



Kırsal’dan Kente Su Transferi Artıyor ! 



Kırsal’dan Kente Yeniden Su Tahsisi Yapılan Projeler 



Kırsal’dan Kente Yeniden Su Tahsisi Yapılan Projelerdeki Artış



Bazı Metropollere temin edilen suyun kaynakları ve kaynağın kente mesafesi ve 
miktarı



Araştırmada incelenen yeniden su tahsisi projelerinde 

 Proje başına ortalama 90 km 
mesafeden 

 Toplam 383 milyon kişiye  
 Yılda 16 milyar m3 su temin 

ediliyor 



İklim Değişikliği-Su Tahsisi- Sektörler Arası Gerilim Riski 

 İklim değişikliği nedeniyle uzun 
mesafelerden su tahsisi yapılan 
havzalarda yağışlarda azalma 
projeksiyonları var  

 Su miktarında azalma, yerel ve 
bölgesel ölçekte sektörler arasında su 
tahsisi  gerilimi yaratabilir 

 Kentsel ve Tarımsal su politikaları bu 
gelişmeyi öngörerek yenilikçi 
politikalara öncelik vermelidir



Mevcut gerilime bazı örnekler  







Ülkemizde Su Transferi

 Kentlere havzalararası transfer edilen 
suyun tahsisleri yerel-bölgesel 
planlamalar ile yapıldı (DSİ) ancak  
havza su yönetim planı esaslı yapılmadı 

 Havza koruma ,havza su yönetimi, 
sektörel su tahsisi ve iklim değişimi etkisi  
planları daha sonra hazırlandı, 
hazırlanıyor.

 Bazı Büyük Şehirlerin Su Master 
planlarında, gelecekteki  su talebi için 
daha uzak mesafelerden su getirilmesi 
alternatifi de var 





İklim Değişikliği ile Artabilecek Gerilim  

 Yerel,Bölgesel, Alt havza ve  Havza  
ölçeğinde 

 Su yönetimi kurumları arasında   
koordinasyonunun sağlanmasını,

 Kentler veya yerel-bölgesel  yönetim 
birimleri  arasında hidropolitik ilişkileri 
ve  

 Daha verimli yenilikçi su politikaları na
geçilmesini zorunlu kılıyor 



2. İKLIM DEĞİŞİKLİĞİNİN KENTSEL SU YÖNETİMİ 
POLİTİKALARINA ETKİSİ  

 WATER POLICY 



Su Yönetimi Politikalarında Yeni Strateji Arayışları 

 BSKY’i birbirini izleyen kararlardan oluşan 
bir süreç

 BSKY hedef ortaya koyuyor – Bu hedefe 
ulaşmak için ulusal ve bölgesel koşullara 
uygun  bir su yönetimi stratejisinin ( adaptive
management) araç olması gerekir 

 Mevcut sistem nasıl işliyor ona bakalım !
 Uyarlanabilir  su yönetimine -Yöneterek 

öğrenme-Öğrenerek yönetme  sürecine 
geçelim 



Yeni Yaklaşım :Uyarlanabilir  Su Yönetimi 
 Bu sistem su yönetimini etkileyen  değişikliklerin ve 

belirsizliklerin çözülmesi için bir yol olarak önerildi
 Döngüsel bir sistem
 Su yönetimi  stratejilerinin sürekli   

geliştirilmesine,
 Belirsizliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için bilgi 

toplanmasına ve analizine  
 Su Yönetiminde gerekli değişiklikleri  yapabilmek 

için sürekli izlemeye dayalı  bir strateji 
 UYARLANABİLİR ve  BÜTÜNLEŞİK  SU 

YÖNETİMİ 



İklim değişiminin su yönetiminde öne çıkardığı hususlar 

 Belirsizlik Yönetimi (Alternatifleri 
değerlendirme ve karar alma )

 İklim değişikliği senaryolarıyla 
entegre Risk Analizi  (farklı ihtimalli  
sonuçlara  göre belli eşiklerin aşılma riski -
hidrolojik verilerin tahmini ve stokastik
süreçlerle simülasyonunu ) 

 Kentlerin fiziksel ve sosyal altyapı 
direncini arttırma çalışmaları  



ŞEHİRLERDE AKILLI SU YÖNETİMİNE DOĞRU ………

 AKILLI ŞEHİR Hizmetleri
 Teknolojik uygulamalar ile 

toplumsal yaşamın kalitesini ve verimliliğini arttırmak için
kentin izlenmesine, analiz edilmesine, planlanmasına olanak tanır

 AKILLI ŞEHİR HİZMETLERİ 
 Akıllı Su
 Akıllı Enerji
 Akıllı Ulaşım
 Akıllı Yapılar
 Kamu Hizmetleri
 Entegrasyon 



Akıllı Şehirler-Akıllı Su Yönetimi 
 Akıllı su yönetimi bu sistemin bir parçasıdır
 Başta iklim değişikliği olmak üzere artan 

kentsel su temini risklerinin yönetilmesinde 
fayda sağlar

 Adaptive –Uyarlanabilir su yönetimi 
politikalarının uygulanmasını 
kolaylaştırır.  

 Verimlilik artışı sağlar,
 Birim maliyetlerin aşağı çekilmesi olanağı 

sağlar,
 Çevre duyarlılığı 
 Şeffaflık
 İzlenebilirlik  imkanları sağlar 



Akıllı Kent Altyapısı ile Uyarlanabilir Su Yönetiminin yolu 
kesişir  
 Akıllı kentlerdeki ileri izleme ve 

değerlendirme sistemleri, Uyarlanabilir  Su 
Yönetiminin daha etkili uygulanmasını 
sağlarlar  



AB’de Durum. «Kentsel Su Yönetim Sistemi Projesi» 

 BU SİSTEM 
 Gelişmiş ölçüm sistemleri altyapısını, 
 Gerçek

zamanlı tüketim verisi toplanmasını,  
 Meteorolojik ve hidrolojik veriler ile kapasite 

tespitini,
 Bu verilere hanehalkı tüketim verileri ve tüketim

kalıp ve modellerini de entegreederek
talep tahminlerini

 Su dağıtım şebekesi verileri yardımıyla abonele
rin tüketim kalıplarındaki değişikliği
etkilemeye yönelik politikalar üretilmesini

kapsayan bir sistem olacaktır.



Yenilikçi Su Yönetimi’nin Temelleri 

Toplumsal bilinç oluşturma  (Katılımcı Yönetim)
 Su yönetimi ve su kullanımında kavramsal çerçeve ve ilkesel bir duruş oluşturmak
 Toplumda kabul gören kavramlar üzerinden  su bilinci ve  vizyonu oluşturmak 
 Su yönetimi için yeni düşünce kalıpları geliştirmek   
Mevcudu en iyi kullanma (Teknolojik Altyapı)
 Yağmur suyu toplama- Amaca uygun kalitedeki suyu kullanma  
 3R İlkesi (Azalt-Tekrar Kullan-Döngüsel Kullan)-Suyun tüketilmeden kullanımı 
 Akıllı su yönetimi altyapısı ile uyarlanabilir su yönetimi (Smart and Adaptive Water Management )
Disiplinler Arası Eğitimli İnsan Kaynağı ve  Kurumsal Kapasite Yaratma (Vizyoner Meslekiçi
Eğitim) 
 Disiplinlerarası meslek içi eğitim ve sürekli eğitim  



Yenilikçi Kentsel Su Yönetimi Politikaları 
 Katılımcı 
 Uyumlaştırılmış-Adaptive
 Daha küçük ölçeklerde -Döngüsel
 Amacına uygun kalitedeki suyu kullanmayı 

önceleyen  
 Suyun Tüketilmeden Kullanılmasını

yaygınlaştırmaya çalışan  
 Esnekliği  ve Başedebilirliği (Flexibility and

Resilience ) birlikte amaçlayan



İklim Değişikliği Su 
Politikalarında 

Sınıraşan su politikaları anlaşmalarının gözden 
geçirilmesi gereğini ortaya çıkartmıştır,

Yeni hidropolitika uygulama alanları ortaya 
çıkartmıştır,

Mevcudu en verimli  kullanma ve önce kendi 
havzasındaki suyu kullanma anlayışını öne 
çıkartmıştır

Kentsel  atıksu yönetimi politikalarının su yönetimi 
politikalarıyla ilişkisini arttırmıştır,

Teknoloji yoğun akıllı su yönetimine geçişi 
hızlandırmıştır
Disiplinler arası çalışmanın önemini arttırmıştır.



Gelecek İçin Birkaç Öneri ! 

 Suya duyarlı kentsel tasarım
 Su ekosisteminin korunmasına öncelik verilmesi
 Toplumsal bilinç oluşturma  ve kullanımda verimlilik için STK’lar ile işbirliği 
 Kentlere komşu  havzalardan yapılan su transferinin iklim değişikliği risk analizine 

dahil edilmesi 
 Suyu Yöneten Kurumların kurumsal hafızaları korunarak yeniden organizasyonu , 
 Güçlü bir veri toplama ve bilgi işlem ağının kurulmasına  öncelik verilmesi 
 Kentte suyu yöneten ve kullananlar için  STRATEJİK HEDEFLER belirlenmesi 
 İstanbul’un «SUYUNU TÜKETMEDEN KULLANAN BİR KENT» olabilmesinin stratejik  

hedef olarak kabul edilmesi 
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