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ÖZET 

Porsuk Nehir Havzası Sakarya Nehrinin bir alt havzasını oluşturmakta ve Kütahya ve Eskişehir 
illerini katederek Sakarya’ya ulaşmaktadır. Murat Dağının doruklarında pırıl pırıl doğan 
Porsuk nehri hem tarımsal, hem evsel ve hem de endüstriyel kullanımlarla tüketilmektedir. 
Geçen zaman içinde bir takım su yapılarının gerçekleşmesi ile Porsuk su potansiyeli daha 
verimli kullanılmaya başlamasına rağmen su kirliliği konuları da öne çıkmış bulunmaktadır. Bu 
durum diğer akarsu havzalarında olduğu gibi Porsuk havzasında da suyun havza yönetim 
anlayışı ile yönetilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma bu ihtiyacın ortaya 
koyulmasını ve Porsuk havzasını örnekleyerek yapılmış, yapılan, yapılması gerekenleri 
belirtmektedir. 

1. Amaç ve Kapsam : 

Porsuk havzası su potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi ve hatta modellenmesi , su 
kaynaklarının çeşitli amaçlar arasında dengeli bir biçimde dağılımının oluşturulması ve 
havzanın bütünün kullanıcıların haklarını ve çıkarlarını gözeterek yönetilmesi ve sürdürülebilir 
çevre ve kalkınma yaklaşımlarına saygılı olunması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu sayılan ihtiyaçların su kullanıcılarının tek tek ve bireysel olarak sorumluluk üstlenmeleri 
bilgi karmaşası ve yönetim karmaşası yaratarak kurum ve kuruluşlar arasında gereksiz ve 
yararsız temasların oluşmasına neden olacaktır. 

Bu çalışma su kullanıcılarından birisi ve tek Büyükşehir organizasyonu olması nedeniyle 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, suyun hakça paylaşılmasını ve bilimin ışığında oluşacak 
yönetim biçimini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışma kapsamında DSİ tarafından yaptırılan “Havza Su Yönetim Planı” çalışması ve 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Porsuk Nehri ıslahı projeleri ve çevre 
raporları, Porsuk kirliliğine yönelik dönemsel değerlendirmeler ele alınarak 
değerlendirilecektir. 
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Bu çalışma, konunun içinde hidroloji , su kaynakları sistem mühendisliği, suların kirlenmesi, 
çevre mühendisliği, doğal hayatın korunması ve peyzaj, su hakları , yönetim bilimleri 
hususlarının özenle dikkate alınması gerektiğini düşünmekte ve savunmaktadır. 

1. Çalışma ve bulgular : 

 Murat dağından doğup Sakarya nehrine kadar uzanan Porsuk Çayı 11 188 km2 ‘ lik bir yağış 
alanının sularını boşaltmaktadır. Bu yağış alanı Kütahya ve Eskişehir illerini kapsamaktadır. 

Porsuk havzası içinde her iki ilde de çok sayıda planlanmış, yapım aşamasında ve işletmede 
tesis bulunmaktadır. Bunların içinde göletler ve sulamaları ; barajlar ve sulamaları ; termik 
santraların soğutma sularının temini ve hem Kütahya ve hem de Eskişehir illerinin içme ve 
kullanma sularının temini tesisleri yer almaktadır. Bu tesisler zincirinin en önemli halkasını 
kuşkusuz Porsuk Barajı oluşturmaktadır. 

   
 
Porsuk Barajı Teknik Özellikleri :  

Drenaj Alanı ............................. 5 018km2 

Yıllık ortalama doğal akım.......  326 hm3/ yıl 

Toplam Baraj hacmi ................. 529,70 hm3 

Taşkın hacmi ............................  60 hm3 

Faydalı hacim ........................... 438,21 hm3 

Baraj tipi................................... Beton ağırlık 

Talvegten yükseklik .................  49,70 m 

Dolusavak kapasitesi ................ 792,57 m3 / s 

Yukarıda teknik özellikleri sunulmuş olan Porsuk Barajı Türkiye’ nin ilk barajlarından 
birisidir. Porsuk Barajı yapılmadan önce baraj kesitinde 5 018 km2 olduğunu belirtilen yağış 
alanından gelen taşkınlar Eskişehir kentinde hemen her yıl taşkınlara neden olur, hatta birkaç 
yıl da bir zarar boyutları da yüksek olurdu. Bu nedenle Porsuk Çayı taşkın zararlarından 
korunmak ve sulama alanında yararlanmak üzere Porsuk Barajının yapılmasına karar 
verilmiştir. Henüz DSİ kurulmadan önce Su İşleri Reisliği zamanında avan projeleri İncesu 
Barajı adıyla yapılan Porsuk Barajı 1944 yılında ihale edilerek işe başlanmış ve inşaat 
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tamamlanarak 1948 yılı sonunda hizmete girmiştir. Eskişehir kenti taşkınlardan önemli ölçüde 
korunmuştur. Ancak taşkın faydasının arttırılması ve sulamanın yanında Eskişehir kentinin de 
içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması düşünceleri ile barajın kapasitesinin 
arttırılmasına gerek duyulmuştur. Bu da barajın yükseltilmesi anlamına gelmektedir. DSİ , 
baraj yükseltme çalışmalarını 1966 yılında başlatmış ve tamamlayarak 1972 yılında yukarıda 
verilen özelliklerine kavuşturmuştur. Taşkın faydasının pekiştirilmesi Eskişehir’in taşkın 
riskini azaltmak için Barajın hemen yakınındaki Kargın deresi de 1970 yılında baraj gölüne 
derive edilmiştir. 

Porsuk Barajının taşkın koruma, sulama, içmesuyu ve henüz geliştirilmemiş olmakla beraber 
enerji faydaları bulunmaktadır. Baraj, Eskişehir kentini taşkınlardan koruma faydasının 
yanında 7 580 ha tarım alanı da taşkından korunmaktadır. DSİ ile Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi arasında protokoller uyarınca Eskişehir Kentinin İçme ve kullanma ihtiyacı için 100 
hm3 / yıl su ayrılmıştır. Diğer taraftan endüstri kullanımı olarak Şeker Fabrikasına 18 hm3 / yıl 
su sağlanmaktadır. Porsuk Barajının mansabında yer alan nehir ve nehir boyu canlılığının 
sürdürülmesini sağlamak üzere Porsuk yatağındaki suyun 1 m3 / s ‘den aşağıya düşmemesi 
sağlanmaktadır. Halen işletmede olan Eskişehir sulaması 1972 de baraj yükseltilmesinden 
sonra 23 200 ha sulama alanına sahipti, ancak şehrin gelişmesine paralel sulama alanlarında 
daralma gözlenmektedir. 1976 da 21 200 ha ve 2001 de 18 770 ha olarak belirlenmiştir. 

Porsuk nehri su kalite gözlem çalışmaları DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 
yürütülmüştür.Kütahya bölümü, Porsuk Baraj gölü ve Eskişehir bölümü olarak incelenmiştir. 
Murat Dağından Kütahya girişine kadar bir kalite sorunu yaşamayan Porsuk sulamadan dönen 
sular ve tarımsal kirlenme, Kütahya kenti atık suları, Kütahya mezbaha atıkları, Şeker 
Fabrikası, Tügsaş, Kümaş,Termik Santraller ve Seramik fabrikalarının atıkları ile 
kirlenmektedir. Şehre girerken 1. sınıf olan su şehirden çıkarken çözünmüş oksijen, BOD5, 
COD açısından 3.sınıf ve Amonyak Azotu açısından 4.sınıf olmaktadır. 

Porsuk Baraj gölü aldığı bu kirliliği biriktirdiği büyük su kitlesi ve oluşturduğu geniş 
yüzeylerle özümsemekte ancak bu arada kendisi de olumsuz yönde ilerlemektedir. DSİ 
tarafından zaman farklı yapılan gözlemlerden anlaşıldığına göre her geçen gün göl ötrofik bir 
karakter kazanmaktadır. 

Porsuk baraj çıkışından sonra göreceli olarak kendini yenilemiş Porsuk Eskişehir’e giriş 
yapmaktadır.Sarar tekstil,Tülomsaş,Şeker Fabrikası,Hava İkmal,Organize Sanayi ve kentsel 
atıklarla kirlenmektedir. Daha sonra Alpu ve Beylikova kirlilikleri ve deri sanayi kirlilikleri 
yüklenmektedir.Porsuk Barajından Eskişehir’e kadar çözünmüş oksijen,BOD5 açısından 1. 
sınıf; COD ve Amonyak Azotu açısından 2.sınıf olan su sayılan kirlilikleri aldıktan sonra 
4.sınıf olmaktadır. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yatırım Bankasından temin ettiği kredi ile 
özkaynaklarını birleştirerek Porsuk Nehrinin kent geçişini oluşturan 10 km’lik bölümünü ıslah 
etmektedir.Bunu yaparken hem taşkın güvenliği, hem köprülerinin ve nehir civarı yapıların 
deprem güvenliğini arttırma, hem nehir içi ulaşım ve hem de peyzaj ihtiyaçlarının karşılanması 
amaçlarını karşılamaktadır. Kent geçişi yapan sulama kanallarının kente verdiği sızma 
problemlerinin önlenmesi bu kapsamdadır. 
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Diğer taraftan Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ESKİ ) içmesuyu arıtma ve dağıtım 
tesisleri, atıksu arıtma ve kanalizasyon şebekesi ile yağmursuyu boşaltım tesislerini oluşturmak 
ve işletmek sorumluluğundadır. Bu sorumluluğunu kaçaklarını önleyerek , bilimsel ve teknik 
alt yapısını sağlayarak ve yönetim bilgi sistemi oluşturarak sürdürmektedir.Eskişehir kentinin 
atıksu problemlerinin çözümü için ESKİ master planını yenilemiş, yatırım planını yapmış 
bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri önce rehabilite edilecek ve hemen devamında da tevsi 
edilecektir. Böylece Porsuk’a daha temiz su bırakılacaktır.  

3. Sonuç ve Öneriler : 

Porsuk Barajının menbaında ve mansabında yer alan yeni ihtiyaçlar ve tesisler havza yaklaşımı 
içinde değerlendirilmelidir. Bu amaçla DSİ ilk havza su yönetim planı çalışmasını Porsuk 
Havzasında uygulamıştır. 

Dikkat edileceği gibi Porsuk Nehri ve Porsuk Barajı, Eskişehir için hayati öneme sahip 
değerlerdir. Varlığı bir kuşak gerilere kadar dayandığından bu günün kuşakları onun 
faydalarını yaşayarak büyümüşler ve farkında olamamışlardır. Porsuk Barajının taşkın faydası 
olmasa Eskişehir‘in bugünkü canlılığından söz edemezdik , barajın varlığına rağmen hala süren 
taşkın tehditleri için Büyükşehir Belediyesi de önlemler almaktadır. DSİ ‘ nin raporuna göre 
Sarısu deresinin taşkın tehdidine karşı bir taşkın geciktirme yapısı gerekmektedir. Diğer 
taraftan Porsuk Barajının sulama faydası ile ortaya çıkan artı değerler Eskişehir ve Alpu 
ovalarındaki çiftçiler aracılığıyla Eskişehir ekonomisinin alt yapısını oluşturmaktadır. 
Sulamanın işletmesi DSİ’nin yanında Eskişehir Sulama Birliği eliyle yapılmaktadır. Dünya 
Bankası gibi saygın kredi kurumları başarılı birlik örneği olarak Türkiye’yi önermekte, DSİ’ de 
ilgili ülke heyetlerini Eskişehir’e yönlendirmektedir. 

Porsuk Barajı , Porsuk Havzasının en önemli su yapısıdır ve bu nedenle de su kalitesi de önem 
taşımaktadır. Baraj gölünün su kalitesini olumsuz yönde etkileyen faktörler ; Kütahya kentinin 
kısmen arıtılmış ve /veya arıtılmamış atıksuları , TÜGSAŞ Gübre Endüstrisinin kirlilik 
unsurları, Kütahya Şeker Fabrikası ve mezbahası atıkları ve tarımsal alanda yoğun olarak 
kullanılan gübre ve tarımsal ilaçların kirlilikleridir. Porsuk barajının su kalitesinin iyileşmesi 
kirletici kaynak olarak verilen faktörlerdeki iyileşmelere bağlı olacaktır.Yönetmeliklere 
uyulabilse sorunlarda önemli ölçüde azalacaktır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
çerçevesinde tanımlandığında Porsuk çayı Kütahya’ya girmeden önce sınıf I iken çıktıktan 
sonra sınıf III ve IV düzeylerine düşmekte ; baraj gölünde oluşan iyileşme ile sınıf I ve II 
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düzeylerine iyileşerek gelmişken Eskişehir kentinden çıkışta sınıf IV olmaktadır. Suyu 
kullananlar kesinlikle yönetmeliklere uymalıdırlar. 

Porsuk havzası içinde su kullanımlarında su tasarrufu sağlayan yöntemlere geçilmelidir. 
Örneğin sulamalarda yağmurlama ve damla sulaması metotları , içmesuyu ve kanalizasyon 
sistemlerinde kayıp ve kaçakların önüne geçilmesi gibi.  

Hidrojeolojik çalışmaların sonuçları değerlendirilerek Eskişehir – Alpu ovalarındaki 
yeraltısuyu akıllıca kullanıma alınmalıdır. 

Porsuk havzasındaki iki il valiliği ve ilgili resmi kuruluşları eşgüdüm içinde denetleme ve 
yaptırımlar uygulamak suretiyle suyun akıllı ve yararlı kullanımını sağlamak zorundadırlar. 
Bunun için gerekli uyum valiler ve Belediye Başkanlarınca sağlanabilecektir. 

Tarımsal sulamalar ve Kütahya kenti içmesuyunun sağlanması nedeniyle Kütahya’nın ve 
içinden nehir geçen ender dünya kentlerinden biri olan Eskişehir’in Porsuk Nehrine ve Porsuk 
Barajına olan ihtiyaçları nedeniyle Kütahya ve Eskişehir’in tüm kesimleriyle kenti, kentlisi ; 
üniversiteleri ; ticaret ve sanayi odaları , kurum ve kuruluşları, Valilik ve Belediyeleri Porsuk 
Nehrini kucaklamalı ve onu sürdürülebilir kılmalıdır. 

Bu noktada her akarsu havzası için bir “HAVZA SU YÖNETİM BİRİMİ” oluşturulmalıdır. Bu 
oluşumun yasal düzenlemesi hazırlanmalıdır. Bu nedenle dünya örnekleri incelenmelidir.Su 
tahsislerini kuruluş kanunu gereği DSİ halen yapmaktadır.Su Yönetim Birimleri su 
kullanıcılarının birbirlerinin haklarına ve çevre bilincinden doğan haklarına,su haklarına saygılı 
havza su kaynaklarını sürdürülebilir kılan yaklaşımlarla doğal hayatı korurken uygar yaşamın 
gereklerine de uyan yaklaşımları sergilemelidir. 

Bu bağlamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Gelişim Projeleri kapsamında 
Bileşen 2 projeleri ile Şehir içinde alınan tedbirler ile taşkın risklerinin azaltılması ve Bileşen 3 
projeleri ile de ESKİ ‘ nin arıtma tesisleri ve dağıtım şebekelerinin rehabilitasyonu ile Porsuk 
Barajının su kullanımına önemli bir katkı sağlanmaktadır.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Porsuk Barajı kesitinde 362 hm3/yıl ortalama suyun 100 hm3/yıl ‘ının kullanımına sahip olması 
nedeniyle en büyük kullanıcıdır ve SU YÖNETİM BİRİMİ oluşmasının da doğal lideri olmaya 
hazırdır. 

Porsuk Nehri , varlığı ile, sağladığı su ile, yarattığı taşkın koruma ve rekreasyon olanakları ile, 
Eskişehir ve Kütahya kentlerinin ve Türkiye ekonomisinin vazgeçilmezidir.  
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