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Ön Rapor Hakkında
İstanbul 2019-2020 su yılında 50 yıllık normalin altında yağış almıştır. 2020-2021 su yılının
başlangıcı olan Ekim ayından başlayarak bugüne kadar İstanbul’a düşen yağışlar da uzun
süreli yağış normallerinin %50 si oldu. Bu durum İstanbul’daki meteorolojik kuraklığın
hidrolojik kuraklığa dönmesine yol açmıştır.
Barajlardaki su seviyeleri hızla düşerek, özellikle Avrupa yakasındaki Terkos Barajı hariç
diğer barajlarda kritik su alma eşiğinin altına inmiştir.
Su Politikaları Derneği olarak 2020 yılının Haziran ayından beri özellikle İstanbul, Ankara,
İzmir gibi büyük kentlerimizde meteorolojik kuraklık tehlike ve riskinin yaşanabileceğinden
söz etmiş ve yetkilileri önlem almaya davet etmiştik.
İçinde bulunduğumuz Aralık ayında da beklenen yağışların düşmemesi 2021 yılında
İstanbul’a düşmesi beklenen yağışların önemini daha da artırmıştır.
Meteorolojik olayların değişkenliği, istatistiksel belirsizliği arttırıp alınacak önlemler
konusunda karar vermeyi zorlaştırmaktadır. Ancak elde mevcut veriler kesin olmasa da
önümüzdeki dönem için bilim insanlarının bazı öngörülerde bulunmasına imkan vermektedir.
Bu kapsamda Prof.Dr. Murat Türkeş, Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr.Orhan Şen gibi
bilim insanları ve birçok meteoroloji uzmanı önümüzdeki üç aylık dönemde İstanbul’a
düşecek olan yağışların beklenen miktarda olmayabileceğini ileri sürmektedirler.Bunun
yanısıra uzmanlar kış yağışlarının öneminden söz etmekte ve bu yağışlardaki azalmanın
İstanbul’un su bütçesindeki su açığı arttıracağını belirtmektedir.
Biz bu raporda bu meteorolojik öngörüleri, eldeki verilerle hidrolojik olarak da analiz
etmeye çalıştık. İstanbul geneline düşmesi beklenen yağışların barajları doldurma olasılığı
konusunda bir analiz yaparak kamuoyunun ve karar vericilerin bilgisine sunmak istedik.
Saygılarımla
Dursun Yıldız
Su Politikaları Derneği Başkanı
28 Aralık 2020
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1.MEVCUT DURUM

Sekil 2. İstanbul’un Su havzaları

Şekil 3. Aralık ayında İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranları
İSKİ’nin web sitesinde İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının bugün
itibariyle ortalama değeri %20,9 olarak verilmektedir. Bu değer tüm barajlardaki ortalama
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doluluk oranını ifade etmektedir. Ancak, İstanbul’da birçok barajdaki su seviyesinin, kritik su
alma eşiğinin de altına indiği bilinmektedir.
Uzun dönemdir İstanbul’un Avrupa yakasının suyunun yarısından fazlası Melen ve Yeşilçay
sitemlerinin yer aldığı Anadolu yakasından basılarak temin edilmektedir.
2.ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN KURAK- YAĞIŞLI DÖNEM ÖNGÖRÜSÜ

Şekil 4. Ocak 2021 için yapılan bir mevsimlik yağış anomalisi öngörüsü ( Prof.Dr. Murat
Türkeş)
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TÜRKİYE VE BÖLGESİNDE YAKIN GELECEKTEKİ (OCAK-ŞUBAT-MART 2021)
YAĞIŞ-KURAKLIK DURUMU1
Ne yazık ki, çeşitli ulusal meteoroloji kuruluşlarının ve hava tahmin merkezlerinin uzun
vadeli hava tahmin model ürünleri ve mevsimlik tahminlerine dayalı değerlendirmemize göre,
hem Aralık ayının kalan günlerinde hem de önümüzdeki birkaç ayın Türkiye’de -bazı bölgeler
dışında- az yağışlı, kurak ya da çok kurak geçme olasılığı vardır. Hazırladığımız ayrıntılı
haritadan da anlaşılabileceği gibi, olasılıkla Ocak, Şubat hatta Mart ayına kadar
gerçekleşebilecek yağışlar, özellikle ülkenin batı yarısında, İç Anadolu, Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2020 kuraklığının etkisini azaltacak ya da sona erdirecek
kadar yeterli ve bereketli olamayabilecektir.(Şekil 4 ).
Bu noktada sözlerim yanlış anlaşılsın istemem. Önümüzdeki birkaç aylık dönemde
Türkiye’de hiç yağış olmayacak diye bir açıklama yapmıyorum.
Olası yağışların Türkiye’de yaşamakta olduğumuz bu kurak dönemin etkisini
giderebilecek ya da kuraklığı tümüyle sonlandırabilecek bir düzeyde olmayacağını
vurgulamaya çalışıyorum.
Bunun başlıca meteorolojik ve atmosferik nedeni, söz konusu dönemde, Türkiye, Türkiye’nin
doğu ve kuzeydoğusu bölgeleri ile Karadeniz ve Hazar havzalarında kuvvetlenebilecek olan
yüksek basınç koşullarının (kuvvetlenen kararlı antisiklonik dolaşım anomalisi, vb.)
klimatolojik olarak Türkiye’de yağış oluşturması beklenen/gereken cephesel orta enlem ve
Akdeniz siklonları (cephesel alçak basınç denetimli yağışlı, fırtınalı, görece serin ya da soğuk,
vb. hava tipleri) için bir set (atmosferik blok etkinliği deseni) oluşturarak Türkiye’de sinoptik
ya da bölgesel ölçekli bereketli (yeterli, yararlı) yağış oluşumuna engel olabilecek olmasıdır
(Şekil 4).
Böyle bir kuvvetlenen yüksek basınç ve antisiklonik dolaşım deseni, olasılıkla Türkiye’nin
büyük bölümünde uzun süreli ortalamalardan görece daha sıcak koşulların ve kuraklık
olaylarının etkili olmasını yönlendirecek ya da denetleyecektir.

1

Bu bölüm Prof.Dr. Murat Türkeş tarafından hazırlanmıştır.
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3. İSTANBUL’UN SU TOPLAMA HAVZALARI VE YAĞIŞLAR

Şekil 5. İstanbul’da su yılına göre toplam yağışlar

İstanbul genelinde 53 yıl boyunca ölçülen su yılına göre toplam yağış değerleri Şekil 5 ‘de
verilmektedir. Bu grafikteki 2019-20 su yılı yağışları Ekim,Kasım,Aralık ayları toplam yağışı
olup güvenilir yıllık yağış değeri elde edilememiştir. Bu yağışlar incelendiğinde İstanbul’da
üç yıl arka arkaya kurak geçen dönemlerin olduğu dikkat çekmektedir.
Su Politikaları Derneği'nde yapılmakta olan değerlendirme çalışmaları için MGM’nin
İstanbul’daki 35 yağış gözlem istasyonunda son aylarda ölçülen veriler temin edilmiştir. Bu
verilere göre Eylül ve Kasım aylarında İstanbul’a düşen yağışlar uzun yıllar ortalamasından
sırasıyla %30 ve %54 daha az Ekim ayında ise bu ortalamaya çok yakın olmuştur. Sözkonusu
düşüşler, meteorolojik kuraklığın hidrolojik kuraklığa dönüşme koşullarının oluşmasına
yeterli sebep olmuştur2.
Hidrolojik kuraklığın da peyderpey oluşmasıyla, barajlardaki doluluk oranları düşmüştür.
İklim bilimciler ve kuraklık alanında çalışmalar yapan meteoroloji uzmanları 2021 yılının
Ocak, Şubat, Mart aylarında yağışların ortalamanın üzerinde olma ihtimalini düşük
görmektedir. Yağışların kısa süreli ve şiddetli olması, ayıca kar değil sadece yağmur şeklinde
2MGM’nin

uzun dönemli aylık ortalama yağışlarının aynı bölgede ve aynı sayıdaki istasyonlardan
hangi süre ile ölçüldüğü ve ortalama değerlerin hangi metod ile hesaplandığı daha ayrıntılı
çalışmaların konusudur. Bu nedenle bu kıyaslama yaklaşık değerler üzerinden yapılmıştır.
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düşmesi durumunda İstanbul barajlarında su yönetimini rahatlatacak bir doluluk oranına
ulaşılması uzak bir olasılık olarak görünmektedir. Bu durumda İstanbul’da hidrolojik kuraklık
etkisini daha da artıracaktır.

Şekil 6. MGM’nin İstanbul’daki barajlara yakın olan gözlem istasyonları
Şekil 6’da MGM ‘nin barajlara yakın bölgelerde noktasal yağışların ölçüldüğü istasyonlar
verilmiştir. MGM’nin havza civarındaki diğer meteoroloji istasyonları ile birlikte İstanbul
genelinde mevcut 35 istasyonunda yapılan güncel gözlemler teminedilerek Eylül, Ekim ve
Kasım 2020 aylarına ait aylık toplam yağış değerlerinin uzun yıllar ortalaması bulunmuştur.
Bu ortalama değerler barajlara yakın bölgelerdeki gözlem istasyonu verileri ile
karşılaştırılmıştır.
Bu karşılaştırmanın amacı İstanbul geneline düşen yağış ortalamaları ile yapılacak bir
tahminin yaklaşıklığını ortaya koymaktır. Yapılan değerlendirmeler Şekil 4'de grafiksel olarak
verilmiştir.
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Sekil 7. İstanbul genelindeki tüm istasyonların aylık toplam yağış değeri ortalaması ile
barajlara en yakın bazı istasyonlarda ölçülen aylık toplam yağış değerleri (Kaynak:MGM
verileri kullanılarak elde edilmiştir.)

Şekil 7 de görüldüğü gibi özellikle Asya yakasında barajlara yakın istasyonlarda ölçülen
noktasal yağış değerleri İstanbul geneli için bulunan aylık toplam yağışlarının ortalama
değerlerinden yüksektir. Avrupa yakasında Büyükçekmece ve Terkos barajları gözlem
istasyonlarında ise karşılaştırılan bu değerler birbirine daha yakın sonuçlar vermektedir.
MGM’nin İstanbul’daki baraj havzalarına yakın istasyonlarında Eylül, Ekim ve Kasım
aylarında ölçülen aylık toplam yağış değerleri de noktasal yağış değerleridir. Baraj
havzalarından akışa geçen su miktarlarını belirlemek için bu yağışların alan dağılımı ve
zaman dağılımına ihtiyaç vardır. Noktasal yağışların bu tespit için yetersiz olduğu bilinmekle
birlikte bu yağış değerleri baraj doluluk oranları ile birlikte ele alındığında genel bir fikir
verebilmektedir.
Bu ön çalışmada, her ne kadar, yağışın alansal dağılımı hakkında ayrıntılı bir değerlendirme
yapılmamış olsa da, yağış verilerinin çok farklı istasyonlarla geniş bir alandan toplanması,
yağışın alansal dağılımını yeterince temsil etmektedir. Dolayısıyla, yapılan değerlendirmeler,
giderek artan krizin boyutu hakkında fazlasıyla fikir verebilmektedir.
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Sekil 8. İstanbul’un yıllık toplam yağışları ve barajlarına yağışlarla gelen su miktarları
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İstanbul’un yıllık toplam yağışları ve tüm barajlarına yağışlarla gelen yıllık su miktarları Şekil
8 de verilmiştir.
Bu şekil incelendiğinde İstanbul’a düşen yıllık toplam yağışlar ile akışa geçip barajlara ulaşan
su miktarları arasında 2015 ve 2016 yılları hariç yakın bir ilişkinin olduğu açık bir şekilde
görülmektedir. Yıllık yağışlar arttıkça barajlara gelen su miktarı da artmakta azaldıkça da
azalmaktadır. Bu durum son 10 yıldır yıllık yağışın miktarı , rejimi ve akışa geçme miktarı
arasındaki ilişkide kaydadeğer bir değişikliğin olmadığını ortaya koymaktadır.
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Bu ön raporda İstanbul geneline düşen yağışların akışa geçerek baraj doluluk oranlarına etkisi
mertebe olarak incelenmiştir. Bu konuda daha detaylı inceleme için ölçülen noktasal
yağışların alan ve zaman dağılımına ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu ön raporda ele alınan
hususun bu veriler kullanılarak meteorolojik ve hidrolojik modellerle daha kapsamlı
olarak incelenmesinin yapılması gereklidir. Ancak, İstanbul’a düşen yıllık toplam yağışlar ve
son aylardaki aylık toplam yağış miktarları ile barajlara gelen su miktarları incelendiğinde,
ilk tespit olarak, yağışlardaki azalmanın barajlardaki toplanan su miktarı ile korelasyon içinde
olduğu görülmektedir.
Yine son üç ayda İstanbul genelindeki toplam aylık yağış miktarı ortalaması ile barajların
yakınlarındaki aylık yağış miktarı değerleri incelendiğinde Batı Karadeniz Havzasına
yaklaştıkça yani İstanbul’un Anadolu kesimindeki aylık toplam yağışların ortalamanın
üzerinde olduğu görünmektedir. Ancak bu konuda net bir tespit yapabilmek için daha uzun
dönemli verilerle ihtiyaç bulunmaktadır.
Eldeki veriler İstanbul’da özellikle Avrupa yakasındaki hidrolojik kuraklık etkisinin
sürebileceğini ortaya koymaktadır.
Bu konudaki güncel değerlendirmemizi aşağıda sunuyoruz.
•
•
•
•
•

•

•

İstanbul’da 2019-2020 su yılı yağışları ortalamanın %...altında kalmıştır
2020-2021 su yılının ilk üç ayındaki toplam yağışlar da ortalamanın % 50 altında
gerçekleşmiştir.
Bu durum İstanbul’un iki yıl üst üste meteorolojik kuraklık yaşama tehlikesinin
arttığını göstermektedir
Bu kuraklık hidrolojik kuraklık koşullarını yaratmış ve düşen akımların etkisinde
birçok baraj boşalmıştır.
İstanbul’a düşen yıllık yağışların dönemlere dağılımı dikkate alındığında barajlarda
yeterli su depolanabilmesi, bundan sonraki yağışların ancak ortalamanın çok üzerine
gerçekleşmesi ile mümkün olabilecektir.
Meteorolojik olaylardaki değişkenliğin bölgesel karakteri dikkate alındığında, 2021
yılında İstanbul barajlarının yağışlar ile istenilen seviyede dolması çok zor
görünmektedir.
İstanbul’un uzun süredir suda katılımcı talep yönetimine geçmemiş olması ve risklerin
gerektiği şekilde dikkate alınmamış olması, mevcut durumda krize dönüşen sürecin
yönetimini zorlaştırmıştır.
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•

•

İstanbul’a temin edilen suyun yaklaşık %35’i olarak bilinen kayıp kaçakların kabul
edilebilir oranlara düşürülmesi çok önemlidir. Bu yapılırsa su yönetiminin böyle
kurak dönemlerde tehlike ve riski yönetmesi daha kolay olabilecektir.
Bu durumda İstanbul’un su temini daha önce olduğu gibi Sakarya Nehrine ve deniz
suyuna ihtiyaç duyar hale gelecektir.

5.EKLER:
Bu bölüm bu ön raporda bir öneri değil sadece bilgi amacıyla yer almaktadır.
GEÇMİŞTE SAKARYA NEHRİNDEN İSTANBUL’A SU TEMİNİ
‘TEMMUZ 2014’DE SAKARYA NEHRİNDEN İSTANBUL’A SU BASILDI
Melen Projesi ile hedeflenen su temininin sağlanamaması üzerine, Sakarya Nehri’nden
İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacı ile Melen-İstanbul basınçlı hattına kurulan pompa
istasyonundan giriş yapılarak Sakarya Nehri'nden İstanbul'a su taşınmaya başlanmıştı. ŞubatMart 2014’te inşasına başlanıp Temmuz 2014’tdevreye alınan terfi istasyonu aracılığıyla
Sakarya Nehri'nin suları Melen-İstanbul isale hattına alınarak Ömerli Barajı'na iletilmişti.

Kirliliğe dair diğer belgeler
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Çevre Mühendisleri Odası bu konuda bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda Sakarya nehrinin su
kirliliğine dair bilgilerin TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'nün (ÇTÜE)
Temmuz 2013 tarihli ''Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması - Sakarya Havzası
proje taslak raporu'' ve Su ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu15 Ocak 2010’da Meclis’te
yanıtladığı soru önergesinden elde edildiği yer almıştı.Taslak raporda “tüm parametrelere göre
su kalitesi değerlendirildiğinde havzadaki istasyonlarda genel olarak su kalitesinin Sınıf IV ya
da III seviyesinde, yani çok kirlenmiş veya kirlenmiş su olduğu görülmektedir” ifadesi yer
almaktaydı.
Eroğlu’nun cevabında ise Sakarya Nehri'nin organik maddeler ve ağır metal bakımından
3.Sınıf (Kirli) su özelliğini taşıdığını belirtilmekteydi.
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İSTANBUL İÇİN B PLANI DEVREYE ALINDI (2014)
29 06 2014
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun İstanbul’da barajlardaki doluluğun azalmasıyla
ilgili sunduğu B planının, Sakarya’nın Karasu ilçesi Manavpınarı mevkiinde çalışmaları
devam eden su tesisi olduğu anlaşıldı. Sakarya Nehri’nden İstanbul’a su ulaştırılması
amacıyla inşa edilen tesiste bugün yapılan çalışmaların ardından 3 pompa aktif hale
getirilerek 150 kilometrelik hatla İstanbul’a su pompalanmaya başlandı. Sakarya Nehri’nden
alınan suyun İstanbul’a Melen Hattı ile ulaşacağı öğrenildi.

Kaynak: https://geyvemedya.com/sakarya-nehrinden-istanbula-su/
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Sakarya Terfi İstasyonu İnşaatı
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Su alma bölgesinde Sakarya Nehri
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