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Nehir Havzası 



Havza 
Ölçeğinde 
Su Yönetimi 

Havza Yönetim Anlayışı Öncesi 

Havza Yönetim Anlayışı Sonrası

Su yönetimi önceleri ihtiyaç noktasına en yakın kaynaktan talebi hızla 
karşılamaya yönelik tek amaçlı altyapı projeleri ile başlar 

1950’lerden itibaren en az maliyetle su arz güvenliğinin en üst düzeye 
çıkartılması

Havza ölçeğinde “planlama” 1900’lerin başında ABD’de konuşulmaya 
başlanmış,

Uygulama çalışmalarına  1950’lerde  geçilmiş

BM 1956 yılında havza bazında planlama kavramına resmi olarak destek 
vermiştir.

BM Genel Sekreteri ”nehir havzası yönetimi ekonomik kalkınmanın temel 
unsuru olarak tanınmalıdır“  açıklamasını yapmıştır.

Klasik Havza Yönetimi uygulanmaya başlamıştır.



Bütünleşik 
Havza 
Yönetimine 
Geçiş 

Daha sonra 1970-80 arasında  
havza ölçeğinde entegre  
bütünleşik su kaynakları 
yönetimine geçilmiş,çevre 
hassasiyeti öne çıkmıştır 

Su kaynaklarının nehir havzası 
ölçeğinde yönetimi kabul 
görmüş olup  yenilikçi dinamik 
modeller üzerinde  yaklaşımlar 
geliştirilmektedir 



Birleşmiş 
Milletler 
İklim 
Değişikliği 
Çerçeve 
Sözleşmesi 
(UNFCCC)

• Kuraklık etkileri 
belirginleşecek 

• Yağışlar düzensiz karakter 
gösterecek 

• Suyun depolanmasında 
sorunlar yaşanacak...



İklim Değişikliği 
Beklenen Etkiler



Uzun 
Dönem 
Etkiler

Yenilenebilir su kaynakları 

• Yağış 

• Sıcaklık 

• Nem

• Rüzgar şiddeti 

• Kar örtüsü 

• Bitki örtüsü 

• Toprak nemi

• Yüzey akışı 



Havza 
Ölçeğinde  
Beklenen 
Etkiler

• Taşkın; ekstrem hava olayları 
nedeniyle kış aylarında nehir 
akışlarının, yüzey akışlarının ve 
taşkınların artması 

• Kuraklık; Yüksek sıcaklık ve yağışın 
artması nedeniyle kuraklık meydana 
gelmesi 

• Hidroelektrik güç; Akıştaki 
değişiklikler nedeniyle temiz güç 
üretiminde azalma olması

• Tarım; Sulama suyu ihtiyacında artış 
olması



Havza Ölçeğinde 
Beklenen Etkiler  
• Kar kütlesi; %25 oranında azalma nedeniyle su 
temininde değişim 

• Nehir akışı; su temini, su kalitesi, balıkçılık ve 
rekreasyon faaliyetlerinin etkilenmesi 

• Yeraltı suyu; hidrolojik değişimler ve artan su 
talebi nedeniyle düşük olan su seviyesi sonucunda 
derin olmayan bazı kuyuların kuruması 

• Su kullanımı; tarımsal, kentsel ve çevresel su 
talebinin artması



Havza

• Topoğrafik yapının sonucu olarak, yağış 
sularının depolandığı, yüzeysel akışa 
geçen suların bir mecrada toplandığı (su 
toplama alanı) ve bu olayların etki alanı 
içerisinde kalan sahaların tamamıdır.



Entegre Su Kaynakları 
Yönetimi

• Sistem yaklaşımı •  Tüm su döngüsü 
üzerindeki müdahaleler 
ve suyun kullanım (ve 

yeniden kullanım) 
biçiminin yeniden 

gözden geçirilmesi için 
bir çerçeve 

•  Su kullanıcıları 
arasındaki dengeye 
işaret eder: tarım, 
sanayi, evsel ve 

ekosistem.



Havza ve alt 
havza 
ölçeğinde 
iklim modeli 
önemli 

Yerel yönetim planlarını hazırlamak ve 
uygulamaya koymak için havza ve alt-
havzaların yüksek çözünürlüklü iklim 
değişikliği öngörülerinin hazırlanması ve 
bu öngörülerin yerel ekonomi üzerindeki 
etkilerinin ortaya konulması gerekir. 

İklim değişikliğinin etkilerini sınırlamak 
için en etkili yöntem akarsuların doğal 
kapasitelerini geri kazandıracak proaktif 
önlemlerin alınmasıdır. Bu önlemler  
sağladığı çevresel faydanın yanında 
daha yüksek su kalitesine de 
ulaşmamızı sağlayacaktır.



Proaktif Önlemler Gerekli

• Kısa dönemlik reaktif önlemlerin karşısında alınacak 
proaktif önlemlerin başarılı olmaları için daha geniş 
alanda ele alınmaları gerekmektedir. 

• Proaktif önlemler daha geniş zamana yayıldıklarından bu 
önlemlerin alınmasına acilen başlanmak zorundadır. 

• Bu önlemlerin acilen uygulamaya konulması ve akarsu 
yönetiminin iyileştirilmesinde geç kalınması küresel iklim 
değişikliğinin ivedileşen etkileriyle birlikte insanların ve 
akarsuların ihtiyaçlarını dengelemek zorlaşacaktır.



Baraj olan 
havzalar 
daha 
proaktif 
davranmalı 

Serbest akan geniş akarsulara kıyasla 
barajların ve havzalar arası su 
transferinin olduğu büyük havzalarda  
iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması 
ihtiyacı çok daha fazladır. 

Dünyada yaklaşık bir milyar insan 
yönetim ihtiyacı olabilecek, 365 milyon 
insan da bu ihtiyacın kesinlikle var olduğu 
havzalarda yaşamaktadır.

Proaktif yönetim çabaları ekosistem ve 
insanlar üzerindeki risklerin azaltılmasını 
sağlayabilir. Bu önlemler sorunlar bir kez 
ortaya çıktıktan sonra çözmek için 
atılması gereken reaktif adımlara kıyasla 
çok daha kolay ve ucuz olacaktır.



İklim değişikliği modelleri nereden 
çıkıyor ?



İklim değişikliği modelleri havza 
ölçeğinde nasıl sonuç veriyor ?

• Downscaling 



İklim değişikliği modelleri havza 
ölçeğinde nasıl sonuç veriyor ?

 

İstatistiksel 
küçültme

Dinamik 
küçültme



İklim değişikliği modelleri bize neler 
anlatıyor ?



İklim değişikliği modelleri bize neler 
anlatıyor ?



Kötü olaylar ne kadar artacak?



Dinlediğiniz için 
teşekkürler
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