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1. Doğal arka plan (DAP) nedir? Milas su kirliliği çalışmasında verilerin önemli 

bir kısmı DAP üstünde? Bu ne demek oluyor? 

Doğal arka plan seviyesi, su kütlesi herhangi bir antropojenik baskıya maruz kalmasa 

dahi, bölgenin jeolojik-hidrojeolojik yapısından ötürü suda sürekli olarak bulunan 

kirletici konsantrasyonunu tanımlamaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir kirletici, su 

kütlesinde doğal olarak meydana geliyorsa, teknik olarak, söz konusu parametre için 

doğal arka plan seviyesinden daha düşük bir konsantrasyona ulaşmak mümkün 

değildir. Doğal arka plan seviyesi, bu maddeler için, minimum konsantrasyon 

seviyesidir.  

Doğada kendiliğinden bulunan elementler olan metaller çevrenin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Jeolojik yapı, tarihi antropojenik etkiler ve çok sayıdaki yayılı kaynak 

nedeniyle tatlı sulardaki metal konsantrasyonları mekânsal olarak büyük oranda 

değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla, havza bazlı ya da ülke bazlı "Doğal Arka Plan 

Konsantrasyonlarının" (DAP) belirlenmesi oldukça önemlidir.2  

Her bir ülkenin çevresel koşulları farklılık gösterdiği için doğal arka plan seviyesinin 

belirlenmesi ülkelerin kendi metotlarıyla yapılmaktadır. Örneğin Batı Akdeniz 

Havzası’nda metal, sülfat ve fosfat konsantrasyonları ülkedeki mevcut veriler kullanılarak 

hesaplanmıştır. Büyük oranda insani faaliyetlerden türememiş̧, genelde jeolojik, 

biyolojik veya atmosferik kaynaklardan etkilenmiş̧ sudaki element, tur veya kimyasal 

madde derişimi; su-kayaç etkileşimi, yeraltı suyundaki kimyasal ya da biyolojik prosesler 

ya da akifer iletişimi, yağışların etkisi gibi nedenlerle farklı verilere sahiptir.  

Suda doğal olarak bulunamayacak (örneğin pestisitler) maddeler için doğrudan insan 

kaynaklı diyebileceğimiz gibi, doğada bulunan ancak doğal arka plan seviyesini 

aşmış olan sular için de insan faaliyetinden etkilenmiş olan su diyebiliriz. Su 

sınıflandırmasına göre doğal arka plan seviyesini aşmış verilere sahip olan sular için kirli 

ya da kötü durumdaki su sınıflandırması yapılmamaktadır. Sudaki madde 

konsantrasyonuna ilişkin eşik değerler doğal arka plan seviyesi de göz önünde 

 
1 Bu belge, Jeoloji Müh. Hasan Kırmızıtaş’ın hazırladığı “Yeniköy Termik Santrali, Kül Depolama Sahası 
ve İkizköy Açık Kömür Ocaklarının Su Kaynaklarına Etkilerinin Değerlendirme Raporu”na referansla 
hazırlanmıştır.  
2 http://3rbmp.tarimorman.gov.tr/media/1293/3rbmp-c1-ak-es-04-statusakarcay-2nd-draft-tr.pdf 

http://3rbmp.tarimorman.gov.tr/media/1293/3rbmp-c1-ak-es-04-statusakarcay-2nd-draft-tr.pdf


bulundurularak yapılmaktadır. Bu nedenle de yine bu eşik değerler ülkeden ülkeye 

değişiklik gösterebilmektedir.  

Çalışmada; doğal arka plan konsantrasyon verisi belirli olan ve çalışmada ölçümlenmiş 

ağır metallerin %60’ında doğal arka plan verisi bazı su örneklerinde aşılmıştır. Bu veri, 

bölgedeki su kalitesinin insan faaliyetlerinden etkilendiğini göstermesi açısından 

önemlidir. Yine aynı çalışmada doğal arka plan verisi bulunan ve ölçümlenen Sülfat 

kirliliğinde de belirgin oranda aşım bulgulanmıştır.   

 

YERÜSTÜ SU KÜTLELERİ İÇİN ÇEVRESEL HEDEFLERİN  

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ3 

Çevresel hedefler 

 (3) Belirli kirleticiler ve öncelikli maddeler içerisinde yer alan yarı metal ve metal 

parametreleri için arka plan konsantrasyonu, o su kütlesini etkileyen alanın jeolojik formasyonu 

dikkate alınarak belirlenir. Bu parametreler için arka plan konsantrasyonları dikkate alınarak 

çevresel hedef aşağıdaki şekilde belirlenir: 

a) Arka plan konsantrasyonu çevresel kalite standardından düşükse, çevresel hedef 

çevresel kalite standardına eşittir. 

b) Arka plan konsantrasyonu çevresel kalite standardına eşit veya çevresel kalite 

standardından yüksekse, çevresel hedef çevresel kalite standardı ile arka plan 

konsantrasyonunun toplamına eşittir. 

 

2. Çevresel kalite standartları (ÇKS) ne demek? ÇKS altında ya da üstünde 

olmak ne anlama geliyor? AB ile aynı düzeyde mi? farklı ise neler farklı 

neden? 

Çevresel Kalite Standardı (ÇKS)  

AB Su Çerçeve Direktifinde tüm yüzey suları için geçerli iki hedef vardır: “Ivy ekolojik 

duruma ulaşmak” ve “Ivy kimyasal duruma ulaşmak”. AB üye ülkelerinde yüzey sularında 

iyi kimyasal su duruma ulaşılması maksadıyla öncelikli kirleticilerin ve bunlara ilişkin 

çevresel kalite standartlarının ortaya konulması amacıyla Çevresel Kalite Standartları 

Direktifi yürürlüğe girmiştir. Çevresel Kalite standartları (ÇKS) yerüstü sularının ekolojik 

ve kimyasal durumunun belirlenmesinde bir araç olarak dikkate alınmaktadır. ÇKS 

 
3 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200721-8.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200721-8.htm


kavramı, alıcı ortamlarda sağlanması gereken kalite durumunu, çevresel kalite hedefini 

kapsar ve öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler için belirlenmiştir.  

AB’de 2008/105/EC Su Politikası Alanında Çevresel Kalite Standartları Direktifi 

yürürlüğe girdikten sonra Türkiye’de de bu kapsamda yapılan iyileştirmeler 

çerçevesinde “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.  

30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yerüstü Su Kalitesi 

Yönetmeliği’nde4:  

             Madde 4- (1)  

h) Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip 

çökeltisinde veya biyotada5 insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken 

konsantrasyonları, ifade eder şeklinde tanımlanmaktadır.  

İyi Kimyasal Durum İyi Ekolojik Durum 

▪ Öncelikli Maddeler (Toplam 45 Madde)  

▪ Sucul çevre için önemli risk teşkil eden 

maddeler.  

▪ AB direktifleri ile belirlenir (2013/39/EU) 

▪ AB ölçeğinde ele alınır.  

▪ Revizyon: 6 yılda bir 

▪ 24 Öncelikli Madde + 21 Öncelikli Tehlikeli 

Madde 

▪ Su varlıklarına, kalitesini olumsuz yönde 

etkileyebilecek miktarda deşarj edilen 

maddeler  

▪ Ulusal ölçekte ya da nehir havzası 

ölçeğinde risk teşkil eden maddeler  

▪ Üye ülkeler tarafından belirlenir  

▪ Revizyon: 6 yılda bir  

▪ Belirli Kirletici Grupları SÇD Ek VIII 

Yüzey sularında, ÇKS sınırları belirlenen maddelerin limit değerlerin üstünde olmaması 

gerekmektedir. Limit değerleri aşan yerlerde, iyileştirme çalışmaları yapılmalı, aşıma 

neden olan durum engellenmelidir. ÇKS sınır değerinin altında olan yerlerde ise anlık 

olarak su kalitesi sağlanmış olsa da söz konusu yüzey suyunu etkileyecek diğer 

projelerin de olası etkilerinin hesaba katılması gerekmektedir. Planlamanın bütünsel 

olarak yapılmadığı yerlerde, yüzey sularını etkileyecek insan ve/veya işletme faaliyetleri 

nedeniyle, mevcut durum korunamamaktadır.  

 

 
4 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16806&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

5 Biyota: Belirli bir bölgenin, habitatın veya jeolojik dönemin hayvan ve bitki yaşamı biyota olarak 
tanımlanır. Flora, fauna ve biyota anlamsal olarak ilişkilidir. Su biyotasında birincil üreticiler (bitkiler), batık 
veya yüzen makrofitler, mikroskobik algler, siyanobakteriler ve planktonun fotosentetik bakterileri 
bulunur. Su biyotası deniz, göl, nehir ve sulak alanlar olmak üzere 4 gruba ayrılır. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16806&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


Yasal Çerçeve (AB Mevzuatı) 

▪ Su Çerçeve Direktifi (SÇD, 2000/60/EC) 

▪ Çevresel Kalite Standartları Direktifi (2008/105/EC) 

▪ Su Politikası Alanında 2000/60/EC ve 2008/105/EC sayılı Direktiflerini Öncelikli 

Maddeler Açısından Değiştiren Direktif (2013/39/EU) 

 

Su Çerçeve Direktifi İçin Ortak Uygulama Stratejisi kapsamında 2011 yılında “Çevresel 

Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Teknik Rehber Doküman hazırlanmıştır (27 

No’lu Rehber Doküman). Bu kapsamda ülkeler kendi çalışmalarını gerçekleştirmeye 

başlamışlardır.  

Üye ülkeler tüm sularda iyi su durumunu 2015 yılına kadar, haklı gerekçe göstermeleri 

durumu halinde ise 2027 yılı sonuna kadar sağlamakla yükümlü kılınmışlardır.  Üye 

ülkeler öncelikli maddeler için geliştirilen ÇKS’lere uyum sağlamak zorundadırlar. 

Ayrıca, dip çökeltilerinde veya biyotalarda maddelerin konsantrasyonlarının önemli bir 

artış göstermediğini belgelemelidirler. ÇKS’lere uyum sağlanamayacağı durumlarda 

ise metal ve metal bileşiklerinin doğal arka plan konsantrasyon değerleri dikkate 

alınmalıdır.  

AB’de yürütülen çalışmaların genelinde belirli kirleticiler havza bazında belirlenmiş, 

ÇKS’ler ise ülke genelinde ortaya konulmuştur. Buna karşın, ülke genelinde aynı belirli 

kirleticileri uygulayan ülkeler de var. Su dip çökeltisi ve biyota için ÇKS’ler her ülkede 

farklı geliştirilmiştir. Parametre bazında ÇKS değerinde farklılıklar 

gözlemlenmektedir.  

Direktif izlenmesi gereken kimyasal parametreleri değişik gruplar altında toplayarak 

belirli amaçlar tanımlamıştır. Direktifte kimyasal izleme, öncelikli madde adı verilen, 

topluluk düzeyinde öncelikle ilgilenilmesi gereken maddeleri, havza bazında önemli 

miktarda deşarj edilen belirli kirleticiler adı verilen diğer maddeleri ve biyolojik izlemeyi 

destekleyecek genel fiziko-kimyasal parametreleri kapsamaktadır. Öncelikli maddeler 

topluluk kararı ile belirlenmiştir. İzlenecek olan belirli kirleticiler ve genel- fizik-

kimyasal parametreler ise üye ülkelerce seçilebilmektedir.  

Türkiye’de Çevresel Kalite Standardı İçin Düzenlemeler  

Türkiye’de AB mevzuatının su kalitesi ve sınıflandırma ile alakalı kısımları büyük 

ölçüde ulusal mevzuata aktarılmıştır. Bu kapsamda birçok yasal düzenleme yapılarak 

yürürlüğe konulmuştur. Çevresel Kalite Standardına istinaden 117 noktasal kaynaklı 

133 adet yayılı kaynaklı belirli kirletici belirlenmiş ve bu kirleticiler için ÇKS değerleri 



geliştirilmiştir. Belirli kirletici listesi ağır metalleri, halojenli organikleri, endokrin 

bozucuları, aromatik hidrokarbonları ve pestisitleri içermektedir.  

 

Doğrudan AB mevzuat listesinde bulunan ve direktiflere uyum amacı ile hazırlanmış 

Türkiye’deki yönetmelikler 

▪ Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (11.02.2014)  

▪ Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (30.11.2012),  

▪ Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 

(17.10.2012),  

▪ İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 

Yönetmelik (29.06.2012),  

▪ Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karsı Korunması Hakkında Yönetmelik 

(07.04.2012),  

▪ Atıksu, Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (27.10.2010),  

▪ Kabuklu Su Ürünlerinin Yaşadığı Suların Kalitesi Hakkında Tebliğ (02.06.2008).  

▪ Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 

(26.11.2005)  

▪ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005),  

▪ Tarımsal Kaynaklı Nitratın Neden Olduğu Kirliliğe Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 

(18.02.2004). 

 

Türkiye’nin yasal düzenleme konusunda ülkeye özgü kısıtlamalar bulunmamaktadır. 

Buna karşın, yasal düzenlemeler uygulama aşamasının sorunsuz işlemesine 

yetmemektedir. Çevresel Kalite Standardı, bir alıcı ortam standardıdır. Bu da alıcı 

ortamdaki kaliteyi tarif eder. Alıcı ortamdaki standardın sağlanması için ise deşarj 

standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin, bir su yüzeyine etrafındaki 

tesislerden ulaşan atık suyun o suya deşarj edildiğinde suyun kalite standardını 

bozmaması için daha suya ulaşmadan baştan bir standardının olması gerekmektedir. 

Türkiye’de bu konu ile ilgili de çalışmalar yapılmaktadır; ancak bütüncül yaklaşım 

eksikliği Çevresel Kalite Standardına ulaşılmasını engellemektedir.  

Alıcı ortama deşarj standartlarının sağlanamaması, izleme-denetleme eksikliği, yasal 

düzenlemelerin bütüncül değil eklektik olarak yapılması, kurumlar arası iş birliği ve 



koordinasyon eksikliği, katılımcılık ilkesinin benimsenmemesi gibi nedenlerle 

Türkiye’de su kalitesi yönetimi sağlıklı bir şekilde işlememektedir. Ulusal bir su politikası 

oluşturularak tüm kurum ve kuruluşların konuya ilişkin işleyişinin bir çatı altında 

toplanması gerekmektedir.  

 

3. Bir kirliliğin (bu çalışmadaki gibi nikel, kadmiyum veya sülfat gibi) kömür 

madenciliğine ya da termik santrale bağlı olduğunu nasıl anlarız? 

Kömür madenciliği ve kömür yakıtlı termik santrallerden kaynaklanan atıkların (kül ve 

cüruf, sızıntı suyu vb.) birçok toksik element içerdiği bilinmektedir. Bu elementlerin su 

varlıklarına karışması çevresel açıdan büyük sorun oluşturmaktadır.   

Kömür madenciliği ve kömür yakıtlı termik santraller; susuzlaştırma prosesi, kömür 

yıkama ve soğutma suyu kullanımı, atıksu oluşumu, kül depolama sahaları ve uçucu 

küller nedeniyle su varlıkları üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.  

Külün kimyasal özelliklerini etkileyen faktörler tesis ve kömürün kaynağına bağlıdır ve 

arsenik, kadmiyum, nikel, krom, kobalt, kurşun, cıva, selenyum, toryum ve uranyum gibi 

çeşitli toksik bileşiklerin yanı sıra dioksinler ve poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) içerir. 
6 Bu gibi toksik iz elementler cüruf, kül ve gaz şeklinde ortaya çıkan atıklara geçer. 

Atıkların çevreye boşaltılması ile içerdikleri zehirli (toksik) iz elementler, atmosfer, 

yeryüzü ve okyanuslara kadar taşınabilir. Bu elementler, atıkların yağmur suları ile 

yıkanması ve olası yeraltı taşınımı sonucu, toprak örtüsü, yüzey suları ve yeraltı sularına 

karışmakta çeşitli çevre, alan kullanımı ve sağlık problemleri yaratarak, canlı varlıklar 

açısından tehdit edici boyutlara ulaşabilmektedir. 

Kömürün kimyasal özelliği arasında yine kükürt içeriği bulunmaktadır. Kömürün içerdiği 

kükürt türleri organik kükürt ve inorganik (sülfit ve sülfat) kükürttür.7 

Sudaki ağır metal ya da sülfat kirliliğinin kömür madenciliğinden kaynaklandığının 

anlaşılması öncelikle suda doğal olarak da bulunabilecek bu maddelerin doğal arka plan 

konsantrasyonlarının bilinmesiyle mümkündür. Yapılan su ölçümleri, doğal arka plan 

konsantrasyonlarından fazla çıktığında bu durum insan kaynaklı faaliyetlerin 

varlığına işaret eder. Yeniköy Termik Santrali Kül Depolama Sahası ve İkizköy Açık 

Kömür Ocaklarının Su Varlıklarına Etkisi isimli çalışma kapsamında seçilen su örneklem 

noktaları, doğrudan söz konusu sahaların faaliyetleri ile ilişkilidir.  

 

 
6 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/950188 
7 https://www.tki.gov.tr/enerji-ve-komur 

 

https://www.tki.gov.tr/enerji-ve-komur


4. Nikel kirliliğinin sınırı Türkiye’de ve AB’de nedir? Bu çalışmada nerelerde 

ne düzeyde çıktı?  

 

Madde Adı CAS No MAK-ÇKS 

Nehirler/Göller 

(μg/L) 

Avrupa Birliği Standardı 

Nikel ve bileşikleri 7440-02-0 34 Avrupa Birliğinde Maksimum 

Çevre Kalite Standardı bazında 

nikel kirliliği verisi 

bulunmamaktadır. Buna karşın 

yüzey sularındaki nikel 

konsantrasyonu “yıllık ortalama 

değerinin (YO-ÇKS) 20 μg/L’yi 

aşmaması gerekmektedir.8  

 

Çalışmada bölgedeki madencilik ve termik santral faaliyetleri ile ilişkilendirilen ve 

referans oluşturabilecek 11 bölgeden su örneği alınmıştır. Kül Depolama Sahası ile 

ilişkilendirilen su örneklemesinde (Değirmen Dere ve Kocaman Deresi Kavuşum 

Öncesi) Nikel değerinin ÇKS değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (62.83 μg/L). 
Bu oran havzanın doğal arka plan konsantrasyonu olan 7,8 μg/L değerin 8 katına, 
maksimum çevre kalite standardı konsantrasyonu olan 34 μg/L değerin ise 1,8 
katına tekabül etmektedir.  Değirmendere su kalitesi III. Sınıf kirlenmiş su kalitesi 

göstermektedir.  

 

o Sudaki nikel kirliliği hangi yollarla insana ulaşabilir? 

Toksik elementler vücuda esas olarak su, yiyecek ve hava yoluyla girer. Çözünür ve 

çözünmeyen nikel bileşikleri ile temas, insan sağlığı üzerinde çeşitli yan etkilere neden 

olabilir. Örneğin; Nikel içerikli endüstrilerde üretimde yer alan işçiler, soluma yoluyla ve 

daha az ölçüde deri temasıyla Nikele maruz kalmaktadır. 

 

 

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0105 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0105


o Nikel kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkisi nedir? 

Nikel, çevre, hava, su ve toprakta yaygın olarak bulunan bir geçiş elementidir. Doğal 

kaynaklardan ve antropojenik aktiviteden kaynaklanabilir.  

İnsan sağlığı açısından; Nikel teması, alerji, kardiyovasküler hastalıklar ve böbrek 

hastalıkları, akciğer fibrozu, akciğer ve burun kanseri gibi çeşitli yan etkilere neden 

olabilir. Nikel, çevrede yaygın olarak bulunan bir metaldir. Sinir sistemi Nikel toksisitesi 

için ana hedef organlardan biridir. Son 25-30 yılda, nikele bağlı kanserojenliği 

karakterize etmeye çalışan araştırmacılar, nikel maruziyetinin neden olduğu epigenetik 

değişikliklerin epigenomu bozabileceğini ortaya çıkarmışlardır.   

Nikel içeren ürünlerin yüksek oranda yayılması, kaçınılmaz olarak, üretim, geri dönüşüm 

ve bertarafın tüm aşamalarında nikel ve ikincil ürünleri tarafından çevrenin kirlenmesine 

yol açar. Yüksek seviyelerdeki Nikel, bitkilerin metabolik aktivitesini değiştirir.9  

Toprakta biriken metal kirleticiler, besin zincirinin alt kısmındaki besin ağlarına girer ve 

toprakta yaşayan solucanlara ve diğer omurgasızlara ulaşır. Kuşlar ve yılanlar gibi 

organizmalar tarafından tüketildiğinde kirleticiler ve potansiyel toksik etkileri hassas 

organ ve dokularda birikir.10 Endüstriyel atık su vasıtasıyla çevreye salınabilen Nikel 

asidik koşullar altında, nikel toprakta daha hareketlidir ve yeraltı suyuna sızabilir.11  

 

o Nikel kirliliği bölgedeki tarım alanlarını nasıl etkiler? 

Ağır metallerin toprakta birikimi ve bitki tarafından alınması ile bitki doku ve 

organlarında vejetatif ve generatif gelişimi olumsuz olarak etkilemektedir. Ağır metaller 

bu toksik etkileri nedeniyle bitkilerde transpirasyon, stoma hareketleri, su 

absorpsiyonu, fotosentez, enzim aktivitesi, çimlenme, protein sentezi, membran 

stabilitesi, hormonal denge gibi birçok fizyolojik olayın bozulmasına neden 

olmaktadırlar. Ağır metal ile kirlenmiş olan arazilerin bir kısmı geri döndürülemez 

nitelikte kirlenmeye maruz kalması durumunda araziler tamamen tarım dışına da 

çıkabilmektedir.12   

 

o Nikel kirliliği nehir havzası boyunca Güllük Körfezine kadar 

taşınmaktadır. Deniz ekosistemini nasıl etkiler? 

Atıksuda yer alan ağır metallerin büyük bir kısmı arıtım çamurlarında bulunmaktadır. 

Çözünen kısımlar ise yüzey suları ve deniz ve göl gibi su kaynaklarına ulaşır ve burada 

 
9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7037090/ 
10 https://core.ac.uk/download/pdf/236010842.pdf 
11 https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp15-c1-b.pdf 
12 http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/820448 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7037090/
https://core.ac.uk/download/pdf/236010842.pdf
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp15-c1-b.pdf
http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/820448


kalırlar. Buralardan ağır metaller tekrar hareket edip içme sularına ve besin zincirine 

ulaşabilirler. Atıksularda bulunan ağır metaller, organik bileşikler gibi biyolojik olarak 

parçalanamazlar. Bazı ağır metallerin yaygın şekilde kullanımları atıksu içerisinde 

istenilmeyen derişimlerde olmasına yol açar. Özellikle kaplama, madencilik ve metal 

endüstrileri atık ve atıksularında ağır metal derişimleri oldukça yüksektir. 

İçinde ağır metal bulunan atıksular, biyolojik oksijen ihtiyacı düşük, genellikle asidik, 

suda yaşayan ve bu suyu kullanan canlılar için toksik nitelikte, kendi kendine temizlenme 

ve arıtılmada rol oynayan etken mikroorganizmaları dahi öldürebilen inorganik yapıya 

sahip sulardır. Kirliliğe sebep olan; kurşun, kadmiyum, cıva, nikel gibi ağır metaller sucul 

canlılar üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Fitoplankton, zooplankton ve 

makrofit gibi sucul canlıların hücrelerinde birikmekte ve toksik özellik 

göstermektedirler. Buna bağlı olarak sucul ekosistemde bu canlılarla birlikte diğer 

birçok canlıda beslenimleri dolayısıyla ağır metalleri biyokütlelerine almaktadırlar.13  

Ağır metal kirliliğine bağlı olarak sucul canlılarda tür sayısının azaldığı, bazı türlerin 

ortamdan kaybolduğu ya da ağır metallere toleransı yüksek olan türlerin ortamda 

baskın olduğu görülebilmektedir.14  

Deniz suyunda metallerin kaynağı doğal ya da antropojenik kökenlidir. Bunlar; karalar 

üzerindeki zengin metal kaynaklarından atmosfer yoluyla olan taşınımlar, akarsularla 

olan girdiler, denizaltı hidrotermal ve volkanik aktiviteler, diyajenez gibi doğal ve 

jeokimyasal prosesler ve hızla artan nüfus ile insan aktiviteleridir. Maden cevherlerinin 

erozyonu, volkanik aktiviteler, toz bulutları, orman yangınları ve tarım gibi doğal 

kaynakların ve insan aktiviteleri sonucu oluşan girdilerin etkileri değerlendirildiğinde 

ise metal girdileri karmaşık bir hal alır. Bunun yanı sıra metalik maden sahalarından sızan 

metallerin nehir bünyesine ve oradan da denizlere taşınması ile metal birikimine önemli 

ölçüde katkıda bulunur. 15 

 

5. Kadmiyum kirliliğinin sınırı Türkiye’de ve AB’de nedir? Bu çalışmada 

nerelerde ne düzeyde çıktı?  

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin kadmiyum ve bileşiklerine yerüstü su varlıkları için 

uyguladığı sınır değer aynıdır.  

 

 
13 http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2815/9e66deb2-
bbe0-4bc9-89fa-fd48ea766ddf.pdf?sequence=1 
14 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/356067 
15 https://www.researchgate.net/publication/339044124_Gulluk_Korfezi_Mugla-
Turkiye_Yuzey_Sedimentlerinde_Toksik_Metal_Kirliligi_Toxic_Metal_Pollution_in_the_Surface_Sedimen
ts_from_Gulluk_Bay_Mugla-Turkey 

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2815/9e66deb2-bbe0-4bc9-89fa-fd48ea766ddf.pdf?sequence=1
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2815/9e66deb2-bbe0-4bc9-89fa-fd48ea766ddf.pdf?sequence=1
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/356067
https://www.researchgate.net/publication/339044124_Gulluk_Korfezi_Mugla-Turkiye_Yuzey_Sedimentlerinde_Toksik_Metal_Kirliligi_Toxic_Metal_Pollution_in_the_Surface_Sediments_from_Gulluk_Bay_Mugla-Turkey
https://www.researchgate.net/publication/339044124_Gulluk_Korfezi_Mugla-Turkiye_Yuzey_Sedimentlerinde_Toksik_Metal_Kirliligi_Toxic_Metal_Pollution_in_the_Surface_Sediments_from_Gulluk_Bay_Mugla-Turkey
https://www.researchgate.net/publication/339044124_Gulluk_Korfezi_Mugla-Turkiye_Yuzey_Sedimentlerinde_Toksik_Metal_Kirliligi_Toxic_Metal_Pollution_in_the_Surface_Sediments_from_Gulluk_Bay_Mugla-Turkey


Madde Adı CAS No MAK-ÇKS 

Nehirler/Göller (μg/L) 

Avrupa Birliği 
Standardı 

Kadmiyum ve 
bileşikleri  

 

7440-43-9 

 

< 0,45 (Sınıf 1) 

  0,45 (Sınıf 2) 

  0,60 (Sınıf 3) 

  0,90 (Sınıf 4) 

  1,50 (Sınıf 5) 

 

< 0,45 (Sınıf 1) 

0,45 (Sınıf 2) 

0,60 (Sınıf 3) 

0,90 (Sınıf 4) 

1,50 (Sınıf 5) 

 

 

Çalışmada bölgedeki madencilik ve termik santral faaliyetleri ile ilişkilendirilen ve 

referans oluşturabilecek 11 bölgeden su örneği alınmıştır. Kül Depolama Sahası ile 

ilişkilendirilen su örneklemesinde (Kül Sahası Kuşaklama Kanalı Çıkışı-Orman Girişi) Cd 

değerinin ÇKS değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (3.81 μg/L). Kül depolama 

deşarjı ağır metal içeriği açısından değerlendirildiğinde ise deşarjın kadmiyum 

açısından IV sınıf (Çok Kirlenmiş- Zayıf Kalite Su) su kalitesine sahip olduğu görülmüştür.  

 

o Sudaki kadmiyum kirliliği hangi yollarla insana ulaşabilir? 

Kadmiyum ağır metaller içerisinde suda çözünme olasılığı en yüksek elementtir. Bu 

nedenle de bitkiler ve deniz canlıları tarafından biyolojik sistemlerine alınarak birikme 

özelliğine sahiptir. Kadmiyum, içme suyunu ve toprağı kirleterek su ve gıda zincirine 

geçer.  

 

o Kadmiyum kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkisi nedir? 

İnsan sağlığı açısından kadmiyum, toksik ve kanserojen bir maddedir. Dünya Sağlık 

Örgütü ve Avrupa Birliği Cd için kılavuz değer önermektedir. Kadmiyum maruziyeti 

ayrıca glukoz metabolizması bozuklukları, meme ve akciğer kanseri, beyin enfarktüsü 

ve kalp yetmezliği ile ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, insanlarda 10 ila 35 yıllık 

uzun biyolojik yarılanma ömrü nedeniyle tolere edilebilir aylık Cd alımı 25 μg/kg vücut 

ağırlığıdır.16 Kadmiyum alımı, yutma ve soluma yoluyla gerçekleşir ve uzun süreli 

maruziyet çeşitli kanser türlerine yol açabilir. Bu nedenle kadmiyum, çevreye Cd 

salınımını durdurmak için yönetim planlarını gerektiren Avrupa Su Çerçeve Direktifinde 

öncelikli tehlikeli madde olarak listelenmiştir. Avrupa Su Çerçeve Direktifine ek olarak, 

 
16 https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=SJ76COTm-
nQC&oi=fnd&pg=PR15&ots=V9uUtcQcY8&sig=yIe_pxWwDHInIIyIOk35gw-
L9yI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=SJ76COTm-nQC&oi=fnd&pg=PR15&ots=V9uUtcQcY8&sig=yIe_pxWwDHInIIyIOk35gw-L9yI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=SJ76COTm-nQC&oi=fnd&pg=PR15&ots=V9uUtcQcY8&sig=yIe_pxWwDHInIIyIOk35gw-L9yI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=SJ76COTm-nQC&oi=fnd&pg=PR15&ots=V9uUtcQcY8&sig=yIe_pxWwDHInIIyIOk35gw-L9yI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


Avrupa Yeraltı Suyu Direktifi, AB üye devletlerinin yeraltı suyunda Cd için bir eşik değeri 

belirlemesini gerektirmiştir. 

 

o Kadmiyum kirliliği bölgedeki tarım alanlarını nasıl etkiler?  

Kadmiyum doğal çevredeki en hareketli ağır metallerden biridir. Yüksek mobilizasyon 

potansiyeli, Cd'nin topraktan yeraltı suyuna diğer ağır metallerden daha hızlı 

salınmasının nedenidir. Toprak ve sudaki antropojenik Cd kaynakları madencilik ve 

endüstrinin neden olduğu kirliliğin yanı sıra, kanalizasyon çamuru, fosfatlı gübreler gibi 

tarımsal uygulamalardan da kaynaklanabilmektedir. Cd'nin topraktan yeraltı suyuna 

taşınması, Cd hareketliliğini düzenleyen hidrojeokimyasal faktörlere bağlıdır. Örneğin, 

akış ve sızıntı veya atmosferik çökelme gibi atık suyun doğrudan girişinin yanı sıra, atık 

malzemeden, depolama alanlarından ve gübrelemeden Cd sızması, yalnızca Cd 

salımının ikame, çözünür komplekslerin oluşumu, asitleştirme veya oksidasyon ile teşvik 

edildiği durumlarda gerçekleşebilir. Madencilik atıkları genellikle oksidasyon 

reaksiyonları ile birlikte ilerler ve ardından pH'ı güçlü bir şekilde düşürür.  

Cd besin zincirine aktarılabilir ve biyota için toksik etki gösterebilir. Cd kaynakları yerel 

veya yaygın karakterde olabilir.17 

 

o Kadmiyum kirliliği nehir havzası boyunca Güllük Körfezine kadar 

taşınmaktadır. Deniz ekosistemini nasıl etkiler? 

Denizel ortamlara giren ya da bu ortamlarda bulunan ağır metaller doğal veya yapay 

orijinli olabilir. Nehirlerle taşınım, erozyonlar, deniz dibindeki volkanik hareketler ve 

atmosferik taşınım doğal kaynakları; madencilik, arıtma ve rafine tesislerinin hızla artışı, 

fosil yakıtların aşırı tüketimi, metal ürünlerinin tarımda kullanımı ise yapay kaynaklı ağır 

metal kirlenmesini oluşturmaktadır.  

Kadmiyum çok düşük dozlarda dahi toksik etkiler gösteren bir ağır metal olarak 

bilinmektedir. Canlı bünyesinde herhangi bir fonksiyonu olmayan ağır metaller çok 

düşük konsantrasyonlarda dahi oldukça zararlı çevresel kirleticilerdir. Ağır metallerin 

yarılanma ömürleri oldukça uzundur ve doğalda parçalanamamaktadır. Ağır metaller, 

toprakta, sedimentte, suda veya canlı dokularında birikebildiği için besin zincirine 

karışmaları durumunda insan sağlığı acısından da tehdit oluştururlar. 

 
17 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147761/#R137 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7147761/#R137


Gol, nehir ve deniz ekosistemleri, ağır metal içeren atık sular, atmosfere karısan ağır 

metal içeren partiküller ve yağışlarla kirletilmiş̧ arazilerden drene olan akışlar için nihai 

bir havuz olarak işlev görmektedir.18 

Bir metal, bir biyolojik sisteme girdiği zaman, o canlının tüm dinamik yasam 

proseslerine zarar verme kapasitesine sahiptir. Sucul ortamdaki derişimi artan ağır 

metaller suda yaşayan organizmalar tarafından alınarak besin zinciri aracılığı ile üst trofik 

düzeylere taşınmaktadır. Sucul organizmalarda ağır metal birikiminin incelenmesi, ağır 

metallere karşı duyarlılığı yüksek türlerin belirlenmesinin yanı sıra organizmada 

meydana gelen yapısal ve işlevsel bozuklukların belirlenmesi bakımından da önem 

taşımaktadır. Denizlerde bol miktarda bulunmaları, metalleri yüksek yoğunluklarda 

biriktirip, bunları uzun süre bünyelerinde tutmalarından dolayı midyeler, sularda kirliliği 

yansıtan biyolojik indikatörlerin başında gelir. Balıklarda bazı ağır metaller öncelikle 

solungaçlarda birikir. Bunun nedeni solungaçların, sudaki çözünmüş ağır metallerle 

doğrudan etkileşim halinde olmasıdır. 19  

Yapılan bir bilimsel çalışmada Güllük Körfezi’nde; Kazıklı açığı, Kazıklı ve Çam 

Limanlarının, yaz döneminde Asım Körfezi ve Sarıçay deresi ağzının, sonbaharda ise 

Panayır Adası Kuzeyi ve Sarı Çay deresi ağzının kadmiyum yönünden orta derecede 

kirlenmiş olduğu görülmüştür. Gökova Körfezi ve Muğla ili ve çevresinde yapılan kirlilik 

izleme çalışmalarında metal birikimlerinde termik santrallerin de etkili olduğuna dikkat 

çekilmiştir.20  

 

6. Sülfat kirliliğinin sınırı Türkiye’de ve AB’de nedir? Bu çalışmada nerelerde 

ne düzeyde çıktı? 

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Sülfat (SO4) için bir sınır değer tanımlanmamıştır. 

SYGM tarafından yürütülen çalışmada (SYGM, 2020) Batı Akdeniz havzasında, inceleme 

alanında yer aldığı alt havzadaki yüzey suları için sülfat konsantrasyonu Doğal Arkaplanı 

(DAP) 57,7 mg/l olarak belirlenmiştir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, KSKS’e göre, 

sülfat sınır değerleri, I., II., III. ve IV. sınıf sularda 200, 200, 400 ve >400 mg L-1 olarak 

verilmiştir. 

 

 

 
18 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/484873  

19 http://www.egejfas.org/tr/download/article-file/57616  

20 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/956416 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/484873
http://www.egejfas.org/tr/download/article-file/57616
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/956416


Parametre  Birim  Alt havza IV – DAP  AB ve diğer ülkeler  

Sülfat  mg/L 57,7  Sülfat sınır 
değerleri EU ve 
EPA’da 250 mg/L, 
WHO 500 mg/L 

olarak verilmiştir.  

 

Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinde sülfat konsantrasyonları havza DAP seviyesinin 11 ila 

15 kat üzerindedir. Yüksek EC ve sülfat değerleri, Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinin hem 

kömür madenciliği hem de termik santral kaynaklı faaliyetlerden olumsuz yönde 

etkilendiğini ve ilgili parametreler açısından kirlenmiş su-zayıf kaliteli su özelliği 

gösterdiğini işaret etmektedir.  

İkizköy kömür ocağından deşarj edilen suyun olduğu bölgede yapılan örnek 

incelemesinde deşarjın sülfat içeriğinin havzadaki yerüstü suların DAP değerinin 18 kat 

üzerinde olduğu görülmüştür.  

Değirmendere su örneği sülfat açısından DAP değerinin 19 katı üzerindedir. Kocaçay 

Deresi sülfat içeriği ise havza DAP değerinin 4 kat üzerindedir.  

Genel olarak, su örneklemesi için alınan numunelerin içeriğinde yüksek sülfat 

konsantrasyon değeri göze çarpmaktadır. Suda yüksek sülfatın anlamı; yüksek sertlik, 

yüksek sodyum tuzu ve yüksek asiditedir. Sodyum sülfat ve magnezyum sülfat, 

insanlarda müshil etkisi gösterdiklerinden 250 mg/lt üst sınırla sınırlandırılmıştır. 

Hayvanlar için ise bu sınır 1000 mg/l olarak belirlenmiştir.  

 

o Sülfat kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkisi nedir? 

Atık su içinde bulunan sülfat (SO4
-2), anaerobik (havasız ortamda) şartlarda (oksijen ve 

nitrat yokluğunda) sülfat indirgeyen bakteriler yardımıyla biyokimyasal reaksiyon için 

oksijen kaynağı olarak sülfattaki oksijeni kullanarak sülfüre dönüşür. Sülfür iyonu 

ortamdaki hidrojen iyonu ile reaksiyona girerek hidrojen sülfür gazı oluşur. Bu 

reaksiyonlar yaz aylarında daha hızlı gerçekleşir. Atık sularda biyokimyasal reaksiyonlar 

sıcaklıkla artmaktadır. Özellikle atık suların derelere ve açık kanallara verildiği yerler ile 

kanalizasyonlarda türbülans artışından ve yaz aylarında hidrojen sülfürün sudaki 

çözünürlüğü azaldığından dolayı ciddi koku kirliliği problemi oluşur. 21 

 
21 http://www.cevresehirkutuphanesi.com/assets/files/slider_pdf/U3qq59JIKUNO.pdf 
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Yeraltı suyunun ana anyonu olan sülfat içeriği, içme suyu güvenliğini ve ekolojik 

güvenliği doğrudan etkiler. Su ortamında artan sülfat konsantrasyonu sadece insan 

sağlığını ve ekolojik dengeyi tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda karbonat ayrışmasını, 

erozyon süreçlerini ve küresel karbon döngüsü gelişimini de etkileyebilir. Önceki 

çalışmalar, insan vücudu aşırı sülfat aldığında, ishal, dehidratasyon ve gastrointestinal 

rahatsızlıklar vb. gibi çeşitli hastalıklara neden olacağını göstermiştir. Su ortamındaki 

sülfat, belirli koşullar altında toksik maddelere dönüşebilir, bu da su bitkilerinde temel 

metal elementlerin kaybolmasına ve orijinal eko-hidrolojik işlevde değişikliklere neden 

olabilir. Yüksek konsantrasyonlarda sülfatın tatlı su omurgasızlarının ölümüne neden 

olacağını gösteren çalışmalar mevcuttur. Su ortamının yüksek sülfat konsantrasyonu 

sadece insan yaşamını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda endüstriyel su ve sulama suyu 

üzerinde bazı kısıtlamalar getirir.22  

Hayvanlar ayrıca yüksek seviyelerde sülfata karşı hassastır. Genç hayvanlarda, yüksek 

seviyeler şiddetli, kronik ishal ve hatta ölümle ilişkilendirilebilir.23 

 

o Sülfat kirliliği bölgedeki tarım alanlarını nasıl etkiler? 

Sülfatlar, yüzey suyunun ve toprağın asitlenmesine katkıda bulunur ve ekosistemlere, 

ormanlara ve bitkilere zarar veren asit yağmuru ve sis oluşumuna katkıda bulunur. Asit 

yağmuru su yollarının ve göllerin asitliğini artırabilir, doğurganlığı, balıkların ve diğer 

suda yaşayan türlerin büyümesini ve gelişimini engelleyebilir, alüminyumu topraktan 

ayırabilir ve ağaçlar ve bitkiler için gerekli besin maddelerini değiştirebilir, böylece 

ağaç ve bitki büyümesini engelleyebilir. Asit yağmuru ayrıca ağaç yapraklarına ve 

iğnelerine fiziksel olarak zarar verebilir, böylece fotosentez kapasitelerini düşürürler.24  

 

o Sülfat kirliliği nehir havzası boyunca Güllük Körfezine kadar 

taşınmaktadır. Deniz ekosistemini nasıl etkiler? 

Fosil yakıtların yanması ile oluşan atmosferik kükürt dioksit, yüzey sularının sülfat 

içeriğine katkıda bulunabilir. Yağmur suyu ve yüzey suyundaki sülfat seviyeleri, 

antropojenik kaynaklardan gelen kükürt dioksit emisyonları ile ilişkilidir.25  

Bugüne kadar, çözünmüş SO4
-2 için çevresel kalite standartları birçok ülkede 

belirlenmemiştir ve ortaya çıkan başlıca çevresel kaygılardan biri olarak 

 
22 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6603547/ 
23 https://www.health.state.mn.us/communities/environment/water/wells/waterquality/sulfate.html 
24 https://ww2.arb.ca.gov/resources/sulfate-and-health 

25 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/wash-chemicals/sulfate.pdf?sfvrsn=b944d584_4 
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görülmemektedir. Bununla birlikte, antropojenik SO42-'nin tatlı su ekosistemlerine 

katkısı önümüzdeki birkaç on yıl boyunca küresel ölçekte devam edeceği 

düşünülmektedir.26  

Deniz ekosistemindeki sülfat konsantrasyonundaki bozulma, hidrojen sülfür artışına 

neden olarak kötü koku yayılımına sebep olabileceği gibi dip çamuru içeriğinin de 

yüksek sülfat değerine ulaşması beklenir.  

 

7. Bu kirliliğin tarım alanlarına ve biyoçeşitliliğe zararı nedir?  

Su içerisinde kirletici konsantrasyonlarda yer alan maddeler, doğal taşınım ya da sulama 

suyu vasıtasıyla ile toprağa da ulaşabilirler. Toprak kalitesini olumsuz yönde etkileyen 

bu durum, tarımsal üretim faaliyetlerindeki verimliliği etkileyebileceği gibi besin zinciri 

yoluyla insan sağlığını da etkilemektedir. Ekosistem halkalarından birinde meydana 

gelen değişimin biyoçeşitliliğin tümü üstünde doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi 

vardır.  

 

8. Bu çalışmanın kısıtları nedir? 

Bu çalışma kapsamında yapılan ön değerlendirmeler sadece yağışlı dönem analiz 

sonuçlarını yansıtmaktadır. Sonuçlar bu kapsamda değerlendirilmeli, madencilik 

faaliyetlerinin olası etkisini tam manasıyla ortaya koymak için ilgili noktalardan 

mevsimsel örnekleme yapılarak analiz sonuçları tekrar değerlendirilmelidir. Yağışlı 

dönemde derelerin debisindeki artış nedeniyle, inceleme alanındaki yürütülen 

faaliyetlerin su kalitesi üzerindeki olası etkilerinin seyreleceği ayrıca göz önünde 

bulundurulmalıdır.   

Çalışma kapsamında incelenen değerlerin bir kısmı için havza bazında Doğal Arka Plan 

ve/veya Çevresel Kalite Standardı verisi bulunmamaktadır. Verilerin sağlanması, 

çalışmaların daha ufuk açıcı olmasını sağlayacaktır.  

Çalışma sadece su örneklemesiyle sınırlandırılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen 

kirliliğin toprakta da birikim yapmış olması olasıdır. Çalışma, toprak analizi örnekleriyle 

birlikte değerlendirildiğinde daha bütüncül sonuç elde edilebilecektir.  

 

9. Nehir havzası bazında etkileri incelemek neden önemli? 

Bir tatlı su kütlesi, nehir havzası bazında incelendiğinde sadece bulunduğu alanda 

değil, etkileşimde bulunduğu bütün alanlarda incelemeye tabi tutulur. Havzada 
 

26 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001282522030492X 
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bulunan mevcut yüzey, yeraltı ve kıyı suyu miktarları ve özellikleri, sudaki kirlilik, su 

üzerinde oluşan baskı ve etkilerin tespiti havza bazlı incelemenin temellerindendir. 

Plansız ve kontrolsüz şekilde gelişen sanayileşme ve diğer kirletici unsurlar havzalarda 

su varlıklarının hızlı bir şekilde tükenmesine, kirliliğin boyutunun büyümesine yol 

açmıştır. Kirletilen suyun yüzey sularına verilmesi, önce yüzey sularının ardından bu 

sularla beslenen yeraltı suyu akiferlerinin kirlenmesine neden olmaktadır.  

Ekosistem, ekolojik bir ağ olup bu sistemin hiçbir parçası birbirinden ayrı düşünülemez. 

Bu nedenle bir kirliliğin etki alanı belirli bir alanla sınırlandırılamaz. Nehir havza bazlı 

incelemeyle su varlığının ulaştığı tüm bölgeler için sorunlar ortaya konularak, bölgesel 

planlamanın da bu doğrultuda yapılması sağlanır.  

Yanı sıra, bir su varlığının hem doğal döngünün ihtiyacı hem de içme, sulama ve 

kullanım suyu kaynağı olduğu bilgisi önemlidir. Sudaki olası bir azalma ya da kirlenme 

sadece kendi havzasındaki ekolojik durumu değil ulusal düzeyde sosyal, ekonomik, 

toplumsal birçok yönetimsel süreci de etkilemektedir. Gıda zincirinde bozulma, sağlık 

sorunları, üretim kısıtı, göç ve ekonomik koşullar gibi sosyolojik olgular da 

etkileşimselliğe örnek oluşturmaktadır.   

 

10. Türkiye’de nehir havza yönetimi ile ilgili bir çalışma, mevzuat, politika var    

mı? 

AB Su Çerçeve Direktifi’nin getirdiği yeni unsurlardan en önemlisi nehir havzası 

yönetimidir. Nehir havzalarının sınırları idari sınırlarla çoğunlukla çakışmadığından farklı 

bölge ve ülkeler için ortak çalışmalar gerektirmektedir. Nehir havzası yönetimine göre 

havza sınırları politik sınırlara göre değil doğal sınırlara göre ayrılarak yönetilecektir. 

Nehir havza bölgesinin sınırları iki veya daha fazla üye ülkeyi kapsaması durumunda, 

havzalar “uluslararası nehir havza bölgesi” olarak adlandırılarak her bölgeye ilişkin 

yetkililer atanacaktır. SÇD bu konuda planlamayı üç aşamalı olarak öngörmektedir. Bu 

aşamalar, her havza bölgesinin karakteristik özelliklerinin analiz edilmesi, koruma 

tedbirlerinin belirlenmesi ve Nehir Havzası Yönetim Planlarının oluşturulmasıdır.27 

AB’de Su Çerçeve Direktifi yürürlüğe girdikten sonra, Türkiye’de AB uyum çalışmaları 

ile birlikte mevzuat uyumlaştırma çalışmalarına gidilmiş, birçok yönetmelik ve tebliğ 

düzenlenmiştir. Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Hakkında Yönetmelik Su Çerçeve Direktifi’nin tüm kriterlerini sağlamaktadır.  

Yönetmeliğin amacı; yerüstü ve yeraltı su kütlelerinin, bütüncül bir yaklaşımla havza 

bazında, fizikokimyasal, kimyasal ve ekolojik kalite bileşenleri ile miktar açısından iyi su 

durumunda olanlarının mevcut haliyle korunması, bozulmuş olanlarının iyi su durumuna 

getirilmesi ve ihtiyaç önceliklerine uygun şekilde tahsisi yapılarak sürdürülebilir 

 
27 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/820491 
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kullanımının sağlanması, ulusal su planı ve havza ölçekli yönetim planlarının 

hazırlanması, uygulanması ve takibinin yapılması şeklinde açıklanmıştır.  

Türkiye’de SÇD’ye uyum sağlamak amacı ile 25 havza üzerinde Havza Koruma Eylem 

Planları hazırlanarak uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Gediz, Meriç-Ergene, 

Konya, Büyük Menderes ve Susurluk havzalarında Havza Koruma Eylem Planları 

tamamlanmıştır. Türkiye’nin SÇD yürürlüğe girdiği tarihten bu yana amaç ve 

hedeflerine uyum sağlamaya çalışmış; ancak uygulama noktasında yeterli düzeye 

gelememiştir. 25 havza üzerinde hazırlanan eylem planlarının henüz sadece 5’i 

yürürlüğe girmiştir. 28 

Çalışma kapsamında ele alınan Muğla ili sınırları içerisinde bölge, Batı Akdeniz Havzası 

Eylem Planı dahilinde üst planlamaya tabidir. 29  

 

 
28 https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Duyuru/168/5-Adet-Nehir-Havza-Yonetim-Plani-Ve-Ulusal-Su-
Plani-Yururluge-Girdi 
29https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/havza%20koruma%20eylem%20planları/Bati_Akdeni
z_web.pdf 
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