


 

 Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar 

 Ülkemizde Yapılan Çalışmalar 

 Belirli kirleticiler ve ÇKS’leri 

 Alıcı ortam bazlı deşarj standartları 

 Hassas alanlar 

 İzleme programları 

 Denizlerde kirlilik izleme 

 Havza planları 

 



SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE GENEL KAVRAMLAR 



 Sektörlere göre değil, su kütlelerine göre kalite 

hedefleri 

 Havza bazlı yönetim  

 Alıcı ortam standartları ile deşarj standartlarının 

birlikte uygulanması 

 İyi su durumuna ulaşma hedefi 

 Kalite ve miktarın beraber değerlendirilmesi  

 Kullanan öder-kirleten öder prensibi 

 Planlama çalışmalarına tüm paydaşların katılımı 



Su kütlelerinin kalite ve miktar açısından korunması, kirlenmesinin 

önlenmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde yönetiminin 

bir uygulama takvimi çerçevesinde sağlanması 

 

 

 

Temel Hedef: 2015 yılına kadar tüm sularda “iyi su durumu” 

 

 

 

 Kıyı Suları da Dahil Bütüncül Nehir Havzası Yönetimi 

Yaklaşımı 



Nehir Havzası; yerüstü ve yeraltı sularını içeren ve tüm 

yerüstü sularının dereler ya da nehirler aracılığı ile 

taşınarak tek bir nehir ağzı, delta veya haliçten denize 

ulaştığı kara parçasıdır. Yönetimin temel birimidir. 

SÇD 13. Maddesi; “Üye Devletler kendi sınırları içinde yer 

alan her bir nehir havzası bölgesi için bir nehir havzası 

yönetim planı hazırlayacaklardır.” 

 

Her bir nehir havzası için "Nehir Havzası Yönetim Planı": 

 Temel uygulama aracıdır. 

 Her 6 yılda 1 hazırlanarak komisyona sunulur. 



Nehir Havzası  

Karakterizasyonu 

Nehir Havzası  

Bölgesi 

Önemli Su Yönetimi  

Konuları Raporu 
Önlemler Programı 

Nehir Havzası  

Yönetim Planı 

Çevresel Hedefler 

İzleme 

Nehir Havzası Bölgesinin 

belirlenmesi  

çalışma grubunun 

oluşturulması zaman 

çizelgesi ve iş programı 

 

Yer altı/ yerüstü suyu sınıf 

ve türü, bölge 

kategorisinin tanımı; baskı 

ve etkilerin tanımı; su 

kullanımının ekonomik 

analizi; risk analizi 

Her bir su kütlesi için 

“ilk” ve “son” 

(biyolojik ve kimyasal) 

hedefleri tanımlamak 

Operasyonel, gözlem ve 

araştırıcı izleme programı- 

kimyasal ve biyolojik yer altı ve 

yüzey suyu 

Bölgede ana su 

yönetimi konuları 

Uzun bir önlemler, maliyet 

etkinlik analizi, önlemlerin son 

listesi ve maliyetin karşılanması 

dahil bir düzenleyici çerçeve 

 

Taslak bir 

NHYP, halkın 

katılımı, Son 

NHYP  

 



1. Nehir Havzası Bölgesinin Genel Tanımı 

2. İnsani Faaliyetlerin Baskıları ve Etkileri 

3. Korunan Alanlar 

4. İzleme 

5. Çevresel Hedefler 

6. Su Kullanımlarının Ekonomik Analizi 

7. Önlemler Programı 

8. İlgili Projelerin ve Programların Kaydı 

9. Halkı Bilgilendirme ve Halka Danışma 

10.Yetkili Makamların Listesi 

11.Bilgi Edinimi Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi 



Kara kökenli kirletici kaynakları:  

 

 Kentsel ve endüstriyel atıksular 

 Termik santraller 

 Tersane, liman, marina, gemi tamir-

onarım, gemi sökümü vb. kıyı 

tesislerinin faaliyetleri 

 Turizm faaliyetleri 

 Akarsular tarafından taşınan evsel, 

endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atıksular 

 



 

 

Ekolojik ve kimyasal durum birlikte değerlendirilir.  

 

 

İyi su durumu 

İyi olmayan su  

durumu   

Önlemler Programı 



Biyolojik Kalite Unsurları 

Nehirler 
• Bentik Omurgasızlar 

• Fitoplankton 

• Makrofitler & Fitobentoz 

• Balık 

Göller 
• Bentik Omurgasızlar 

• Fitoplankton 

• Makrofitler & Fitobentoz 

• Balık 

Geçiş Suları 
• Fitoplanktonlar 

• Makroalgler 

• Anjiospermler 

• Bentik omurgasızlar 

• Balıklar 

Kıyı Suları 
• Fitoplanktonlar 

• Makroalgler 

• Anjiospermler 

• Bentik omurgasızlar 

Genel Kimyasal ve Fiziko-kimyasal Kalite Unsurları 
• Sıcaklık 

• pH 

• Oksijen 

• Nutrientler 

• … 

 Biotayı etkileyen beşeri faaliyetlerden  

 etkilenen doğal kimyasal ve fiziksel  

 parametreler 

Belirli Kirleticiler 
Ağır metaller, organik ve inorganik bileşikler  

Hidromorfolojik Kalite Unsurları 
• Akış Rejimi 

• Bağlılık 

• Kalma süresi (göller) 

• Dalgaya maruz kalma (geçiş ve kıyı suları) 

• Morfoloji (genişlik & derinlik) 

• Alt tabaka doğası 

Kimyasal Kalite Unsurları 
• Öncelikli Maddeler  

• Öncelikli tehlikeli maddeler 
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ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 



Belirli kirleticiler: Sulara önemli 

derecede deşarj edilmeleri sebebiyle 

sucul çevre ve insan sağlığı için risk 

teşkil eden maddeler 

ÇKS: İnsan sağlığı ve çevreyi korumak 

için belli bir kirletici veya kirletici 

gruplarının su, sediman veya biyotada 

aşmaması gereken konsantrasyonları  

 Kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler 
neticesinde su kaynaklarına ulaşan noktasal 
ve yayılı kaynaklı tehlikeli maddeler 
belirlendi. 

 Noktasal kaynaklı tehlikeli maddeler için 
sektörel envanter oluşturuldu. 

 Ürün deseni bazında pestisit envanteri 
hazırlandı. 

 Literatürdeki veri tabanlarından akut ve 
kronik toksikolojik veriler toplandı. 

 Su Çerçeve Direktifi Ortak Uygulama 
Stratejisi kapsamında 2011 yılında hazırlanan 
27 No’lu Rehber Dokümandaki yöntem 
uygulandı. 

 Su, sediman ve biyotada ÇKS’ler geliştirildi, 
uzman görüşü ile nihai standartlar önerildi. 



3300 adet noktasal 
kaynaklı kirletici 

642 adet yayılı 
kaynaklı kirletici 

Risk değerlendirmesi ve 
önceliklendirme, uzman görüşü 

117 adet noktasal 
kaynaklı belirli 

kirletici 

133 adet yayılı 
kaynaklı belirli 

kirletici 

Ülkemize Özgü Belirli Kirletici Listesi 



 117 adet noktasal kaynaklı, 133 adet yayılı kaynaklı toplamda 250 

adet belirli kirletici ve bu kirleticiler için ulusal bazda tatlı ve tuzlu 

sulara ait ÇKS değerleri geliştirilmiştir.  

 Belirli kirletici listesi; ağır metalleri, halojenli organikleri, endokrin 

bozucuları, fenolleri, PAH’ları, PCB’leri, aromatik hidrokarbonları 

ve pestisitleri içermektedir.  

 Öncelikli maddeler, ülkemize özgü belirli kirleticiler ve su 

kolonundaki ÇKS değerleri Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne 

aktarılmış olup, revize Yönetmelik 10 Ağustos 2016 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 



 Alıcı ortamda izin verilebilecek günlük maksimum kirletici yükünün 

hesaplanmasına yönelik Gediz Havzası’nda pilot bir çalışma 

başlatılmıştır. 

 Noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları belirlenmiş, bu kaynaklardan 

gelebilecek kirletici yükleri ortaya konulmuştur. 

 Alıcı ortamda belirli kirleticiler ve öncelikli maddeler açısından ÇKS 

değerlerinin sağlanması maksadıyla kentsel ve endüstriyel 

deşarjlarda izin verilebilecek limit değerler geliştirilmektedir. 

 Pilot havzadaki kirlilik vasfı yüksek sektörler belirlenmiştir: 

otomotiv, kağıt, gıda, alkol, kimya, seramik, zeytinyağı, tekstil, 

demir-çelik, deri, boya, kozmetik ve metal işleme-kaplama sanayi, 

karma OSB. 

 Seçilen öncelikli tesislerde arıtma ve üretim prosesleri iyileştirme 

önerileri geliştirilecektir.  

 

 



 Doğal tatlı su gölleri 

 Diğer tatlı su kaynakları 

 Haliçler ve kıyı suları 

 Önlem alınmaması halinde yüksek nitrat konsantrasyonları 

içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sular  

 Daha ileri arıtma gerektiren alanlar 

Hassas Su 

Kütlesi 

  Ötrofik 

olan 
 Ötrofik hale 

gelebilecek 



Yerüstü Su Kütlelerinin Belirlenmesi   

 

Baskı-etkilerin, kirlilik yüklerinin belirlenmesi 

 

Potansiyel Hassas Su Kütlelerinin Belirlenmesi 

(Baskı-etki analizi, model çalışmaları, indeksler, mevcut izleme sonuçları, uzman 
görüşleri) 

Potansiyel Hassas Su Kütlelerinde İzleme 

(ÇO, pH, T, TN, TP, TOK, PO4, NO3, NH4, secchi disk, klorofil-a, AKM ve biyolojik 
parametreler) 

Su Kalite Durumlarının ve Trofik Durumların Belirlenmesi 

 

 

Hassas Su Kütlelerinin, Kentsel Hassas Alan ve Nitrata Hassas Alanların 
Belirlenmesi  

(ötrofik ve hipertrofik seviyeler, kentsel ve tarımsal baskı oranları) 

 

 



1805 nehir, 652 göl olmak üzere 

toplam 2457 su kütlesi belirlenmiştir. 



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sahibi olduğu ve TÜBİTAK MAM 

tarafından 2011-2013 yılları arasında yürütülen DEKOS Projesi ile 76 

adet kıyı su kütlesi belirlendi. 



 25 havzada su kütlelerini etkileyen noktasal ve yayılı bütün kirletici baskı 

unsurları belirlenmiştir. 



Meriç 

Ergene  Marmara 

Havzası 

Kuzey Ege 

Havzası 

Susurluk Havzası 

Sakarya 

Havzası 

Küçük Menderes  
Büyük Menderes  

Gediz 

Havzası 

Batı Akdeniz 

Antalya Havzası 

Burdur Havzası 

Akarçay Havzası 

Batı 

Karadeniz 

Kızılırmak Havzası 

Konya  

Kapalı 

Doğu 

Akdeniz 

Yeşilırmak 

Havzası 

Doğu Karadeniz 

Van Gölü 

Aras 

Havzası 

Çoruh  

Havzası 

Asi Havzası 

Fırat Dicle 

Ceyhan 

Havzası 

Seyhan 

Havzası 

551 nehir, 227 göl su kütlesi olmak 
üzere 778 hassas su kütlesi 
belirlenmiştir.  



 İzleme programı: izleme noktaları, izlenecek parametreler, izleme 

tipi (operasyonel, genel amaçlı, araştırmacı), izleme yapan 

kurumlar ve izleme sıklıkların yer aldığı program. 

 Havza bazında izleme programlarının oluşturulması 
 Ürün deseni 

 Kentsel ve endüstriyel faaliyetler 

 25 havza için izleme programları 2015 yılı sonunda hazırlanmıştır. 

 İzleme programları doğrultusunda iç sularda izleme çalışmalarına 

ilk aşamada 12 havzada DSİ tarafından başlanmıştır. 

 Belirli kirleticiler mevsimsel, öncelikli maddeler aylık sıklıklarda 

izlenmektedir. 

 Yıllık izleme sonuçları değerlendirilerek, havza bazında su kalitesi 

sınıflandırılması yapılmakta ve Su Kalite Raporları 

hazırlanmaktadır. 

 

 



İzleme Programına Göre İzlemelere Başlanılan Havzalar: 

1. Akarçay 

2. Asi 

3. Batı Akdeniz 

4. Batı Karadeniz 

5. Büyük Menderes 

6. Ceyhan  

7. Doğu Karadeniz 

8. Konya Kapalı 

9. Sakarya 

10.Seyhan 

11.Susurluk  

12.Yeşilırmak 

 

 



 25 nehir havzası için havza koruma eylem planları (HKEP) hazırlandı. 

 Kentsel atıksu,  

 Endüstriyel atıksu yönetimi 

 Katı atık,  

 Yayılı kaynaklı kirlilik yönetimi ve kontrolü,  

 Arıtma çamuru kontrolü,  

 Taşkın ve kuraklık yönetimi  

      dahil 15 Eylem’de kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetler sürdürülmektedir. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 HKEP’lerin Nehir Havza Yönetim Planlarına (NHYP) 

dönüştürülmesi çalışmaları pilot havzalarda 

başlatılmıştır (Çevre Faslı kapanış kriterlerinden 

birisidir). 

 Konya Kapalı 

 Susurluk 

 Meriç-Ergene 

 Büyük Menderes 

 Gediz 

 

 NHYP’ler hazırlanırken kıyı ve geçiş suları da dikkate 

alınmaktadır. 

 

 2021 yılına kadar 25 havzanın NHYP’lerinin 

tamamlanması ve 6 yıllık periyotlarla güncellenmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Denizlerde kirlilik yükünün büyük bir kısmı kara kökenli aktivitelerden 

kaynaklanmakta olup, bu kirlilik körfezler ve kıyı bölgeleri dahil olmak 

üzere denizlerin en üretken alanlarını önemli ölçüde etkilemektedir. 

 Denizlerde kirlilik izleme, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme çalışmaları 

kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılmaktadır.  

 İzleme çalışmaları kapsamında alınan numunelerde biyolojik parametreler, 

genel kimyasal ve fizikokimyasal parametreler ile metaller, PAH’lar, 

PCB’ler ve diğer organik bileşiklerin analizleri yapılmaktadır. 

 Sediman ve biyota örnekleri de alınmakta ve hidrofobik ve biyobirikim 

özelliği gösteren kirleticiler açısından analizler gerçekleştirilmektedir. 

 1983 yılından bu yana 4 denizimizde gerçekleştirilen deniz kirliliği izleme 

çalışmaları denizlerimizi etkileyen en önemli kirlilik kaynaklarının kara 

kökenli olduğunu göstermiştir.  

 

 



 2008/56/EC sayılı Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’nin 

(DSÇD) uyumlaştırılması ve ulusal kapasitenin 

geliştirilmesi maksadıyla çalışmalar başlatılmıştır. 

 2020 yılına kadar deniz sularında iyi çevresel duruma 

ulaşma hedefi getiren Direktif ile uyumlu olacak şekilde 

Akdeniz ve Karadeniz’de pilot çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 

 DSÇD’nin kapsamında bulunan ancak SÇD kapsamında 

bulunmayan deniz çöpleri, su altı gürültüsü ve balıkçılık 

gibi hususlar da bu çalışma kapsamında 

değerlendirilecektir. 

 DSÇD gerekliliklerine göre denizlerimiz için ilk 

değerlendirme raporu hazırlanacaktır. 

 Çevresel hedefler belirlenerek, iyi çevresel duruma 

ulaşmak için alınması gereken tedbirler ortaya 

konulacaktır.  

 Deniz alanlarını etkileyen tüm baskı unsurları ve bunların 

kontrolüne yönelik sosyo-ekonomik analizler 

gerçekleştirilecektir. 

 

 



İlginiz için 

teşekkürler! 


