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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE VE SU 

2.1. TÜRKİYE SU VARLIĞI 

Dünyada var olan suyun kısıtlı, buna karşın suya olan talebin gittikçe artıyor 

olması; su sorununu insanlığın çözmekle zorunlu olduğu meseleler listesinin başına 

yerleştirmiş durumdadır. 

Sorunun çözümü için dünyadaki su doğal kaynağının zaman ve mekân 

bakımından uyumlulaştırılıp arz ve talep dengesinin sağlanabilir olması göz ardı 

edilemeyecek bir imkân sunmaktadır. Bunun başarılabilmesi barajlar, arıtma tesisleri 

ve yerleşim yerlerine uzak mesafelerden su getirilmesi gibi birçok pahalı ve acil 

yatırımlara bağlıdır. Yerküredeki su kaynakları ve nüfus birbiriyle orantılı olarak 

dağılmamıştır. Birtakım bölgelerde ve ülkelerde su bolluğu yaşanırken bazı yerlerde su 

kıtlığı yaşanmaktadır. Suyun ve nüfusun orantısız olarak dağıldığı bölgelerden birisi 

de Türkiye’nin içerisinde yer aldığı Ortadoğu coğrafyasıdır. 

Bir konumlandırma yapmak gerekirse Türkiye var olan su kaynakları itibariyle 

dünyanın su zengini ülkeleri arasında yer almadığı gibi su fakiri bir ülke de değildir. 

Ekonomik yapısına, nüfus artış hızına buna bağlı gıda ve enerji ihtiyacına 



25 
 

baktığımızda, su kaynaklarının enerji ve sulamada kullanımının yoğunlaştırılması 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için önemli ve planlanması gereken bir ihtiyaç 

olarak öne çıkmaktadır. 

Türkiye’nin su kaynakları iyi planlandığında Orta Doğu’daki uluslararası 

politikaların şekillenmesinde, zamanı geldiğinde petrol kadar etkili bir ekonomik ve 

siyasal enstrüman olarak kullanılabilecektir. 

Sahip olduğu su kaynakları bakımından göreceli olarak günümüzde kendisine 

yetecek miktarda suyu bulunan ülkelerden birisi olan Türkiye, sınır aşan sularıyla da 

komşu ülkelere su sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin sahip olduğu uzun deniz kıyıları, 

ilerde arıtma teknolojisinin gelişip maliyet bakımından verimlilik seviyesini 

yakaladığında, deniz suyunun arıtılıp değerlendirilebileceği bir potansiyeli 

taşımaktadır. 

Harita 3: Türkiye Büyük Su Havzaları Haritası 

 

Kaynak: www.dsi.gov.tr (2012) 

DSİ verilerine göre genel olarak Türkiye'nin su varlığına baktığımızda, ortaya 

çıkan tablo şudur: Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda 

http://www.dsi.gov.tr/
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ortalama 501 milyar m³ suya tekabül etmektedir. Bu suyun 274 milyar m³ toprak ve su 

yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 

milyar m³ lük kısmı yeraltı suyunu beslemekte, 158 milyar m³ lük kısmı ise akışa 

geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki 

göllere boşalmaktadır. 

Tablo 9: Türkiye’nin Su Havzaları ve Nitelikleri 

 

Kaynak: DSİ (2005) 
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Tablo 10: Türkiye’nin Su varlığı

 

Kaynak: ETKB, 2005; DSİ (2005), 1954-2005 51. Yılında DSİ; www.dsi.gov.tr 

Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar m3 lük suyun 28 milyar m³ ü pınarlar 

vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca, komşu ülkelerden ülkemize 

gelen yılda ortalama 7 milyar m³ su bulunmaktadır.  

Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 (158+28+7) milyar m3 

olmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 41 (69-28) milyar m3 de dikkate alındığında, 

ülkemizin toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 (193+41) milyar m³ olarak 

hesaplanmıştır. Ancak, günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli 

amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki 

akarsulardan 95 milyar m³, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar 

m³ olmak üzere yılda ortalama toplam 98 milyar m3’tür. 14 milyar m³ olarak belirlenen 

yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su 

potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m³ olmaktadır (Tablo 10). 

Tablo 11: Türkiye’de Sektörlere Göre Su Dağılımı 

Kaynak: DSİ, 2005 
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Su kaynakları ile su tüketiminin karşılaştırdığımızda Türkiye’nin su zengini bir 

ülke olmadığı, aksine gerekli önlemler alınmaz ise gelecekte su sıkıntısı çeken bir ülke 

olacağı görülecektir.  

Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.600 m³ dür. Diğer ülkeler ve 

dünya ortalamasıyla kıyaslarsak, Türkiye kişi başına kullanılabilir su miktarı 

bakımından su azlığı çeken ülkeler arasında görülebilir. Kişi başına 5 000 m³ ve fazla 

su potansiyeli olan bir ülke “su zengini” olarak kabul edilir. 2023 yılı için 

nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörülmüştür.  

Harita 4: Dünya 2025 Su Kıtlığı Tahmini 

 

Kaynak: Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü 

Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü’nün (IWMI-Internationale Water Management 

Institute) 2000 yılında yaptığı araştırmaya göre oluşturduğu 2025 Dünya Su Kıtlığı 

Haritasında Türkiye’nin ekonomik su sıkıntısı çeken bir ülke olacağı tahmin ediliyor. 

Türkiye’nin hemen altında yer alan MENA/ODKA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi) ise 

fiziksel su sıkıntısı çekecek bölge olarak gösteriliyor. 



29 
 

Tablo 12: Türkiye’de Sulanabilir Alan 

Kaynak: www.dsi.gov.tr 

100 milyon nüfusa ulaşmış bir Türkiye’de 2023 yılı için kişi başına düşen 

kullanılabilir su miktarının 1.125 m³/yıl civarında olacağı söylenebilir. Mevcut 

büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi ile su 

kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Ayrıca tüm bu 

tahminler mevcut kaynakların hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu 

olabilecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su 

bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanması gerekmektedir. 39 

Tablo 13: Sulama Oranlarının Düşüklüğünün Nedenleri 

 

Kaynak: DSİ, 2005 

Türkiye’de sulama alanları da verimli kullanılamamaktadır. Bunun en belirgin 

nedenleri DSİ tarafından; yağışların yeterli olması veya çiftçilerin yağışı yeterli 

görmesi, sosyal ve ekonomik nedenler, tarım alanlarının yerleşim, sanayi ve turizm 

alanına dönüşmesi ve nadasa bırakmak olarak tespit edilmiştir (Tablo 12). 
                                                 
39 http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm 

http://www.dsi.gov.tr/

