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Doğal kaynakların yönetiminde  ‘Havza  Ölçeği’nin
esas alınmasının nedeni;

Nehir havzalarının hidrolojik sınırlara dayanması,
ekosistemlerin korunması için uygun birimler olmaları,

Farklı sektörlerin ve kaynak kullanıcılarının bir arada
olması,

Alana yapılan müdahalenin yarattığı olumlu ve olumsuz
etkilerin izlenebileceği en uygun ölçek olmasındandır.



Havza Yönetimi 

“Bir su toplama havzasında, ekolojinin temel
esasları dikkate alınarak, toplumun sosyal,
kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak
şekilde doğal kaynakların sürdürülebilir
kullanımının planlanması, geliştirilmesi ve
yönetilmesidir” biçiminde tanımlanmaktadır.



Bütünleşik Havza Yönetimi
Hidrolojik sınırlara göre sürdürülebilir ve katılımcı kaynak yönetimi    
anlayışı, 
Havza ölçeğinde toprak kullanımı ve su kullanım 
planlamasının/yönetiminin birleştirilmesi,

İnsanların ortak değerler ve davranışlar üzerinde uzlaşabileceği, bir 
havzanın doğal kaynaklarını yönetmek için bilgiye dayanarak kararlar 
verilebileceği, 

Çevre, ekonomi ve toplumla ilişkili bütün konuların bir sistem yaklaşımıyla
bütüncül bir yönetim anlayışı süreci ve planı çerçevesinde birleştirildiği,
suyun miktarıyla birlikte, kalitesinin de dikkate alındığı,

Mevcut ve gelecekteki problemlerin çözümleri de dikkate alınarak uzun 
vadeli sürdürülebilirliğin hedeflendiği  yeni bir felsefedir.



Havzalarda Bütünleşik  Yönetim yaklaşımları “Biyolojik 
Çeşitlilik Anlaşması, 2000 ”, Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi 
(1971) ve Lahey Bakanlar Konferansı’nda alınan kararlar ile 
gündeme gelmeye başlamıştır. 

Bütünleşik su kaynakları yönetimi BM göre suyun, 
ekosistemin bir parçası olduğu kabulünden, doğal bir kaynak 
olarak var olan suyun kullanım şeklinin suyun kalite ve 
miktarını  belirlediği temel görüşünden  yola çıkılarak 
oluşturulmuştur.  (Birleşmiş Milletler,1992)



Havzaların Sürdürülebilirliği

Hedef doğal kaynakların korunmasıdır ve kendini
geliştirebilen bir sistem oluşturmaktır. Havzaların
Sürdürülebilirliği, direkt olarak havzanın hidrolojisi,
çevresi, yaşam koşulları ve uygulanan idari
politikalarla ilişkilidir. Ancak, bu faktörleri bir araya
getiren bütünleyici yaklaşım dünyada azdır.
Bütünleşik Havza Yönetimine ilişkin Dünya’dan bazı
örnekler verilmek istenirse, Murray-Darling Havzası-
Avustralya, Yangtze Nehri Bütünleşik Havza
Yönetimi-Çin, Üst Paraguay Nehir Havzası –Brezilya,
ve Holanda’da yapılan uygulamalardan söz edilebilir.



Bütünleşik Havza Yönetimine 
Dünya’dan Bazı Örnekler



Murray-Darling Havzası, Avustralya

Havzanın genel özellikleri;

Yaklaşık bir milyon 
kilometrekare yüz ölçümü ile 
kıtanın yedide birini 
kaplamaktadır.

Avustralya’daki evsel, 
endüstriyel ve tarımsal su 
ihtiyacının üçte birini 
karşılamaktadır.

Dört eyaletin yasal 
sınırlarından geçmektedir.



Murray-Darling Havzası, Avustralya
Murray –Darling Havza Komisyonu – (1917)

Amacı; Avustralya topraklarında tarım ve ticaretin gelişmesini 
bir temel olarak almıştır. Bu amaç için yapılacak setleri, sulama 
depolarının kontrol edilmesi ve yönetilmesi amacı ile 
oluşturulmuştur. 

Murray–Darling Havzası Bakanlar Konseyi – (1985)

1960’larda havza üzerinde daha farklı kaynak kullanım konuları 
gündeme geldiğinde Bakanlar Konseyi oluşturulmuştur.

Konsey havzadaki eyalet yönetimlerinin ve federal hükümetin 
su, arazi ve çevre ile ilgili bakanlarından oluşmaktadır.

Havzadaki su kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, havzanın 
doğal dengesinin korunması için havzadaki arazi, su ve çevresel 
kaynakların planlanmasına ve yönetimine ilişkin geniş kapsamlı 
politikalar belirlemek temel görevidir.



Murray-Darling Havzası, Avustralya
23 üyeli danışmanlık komitesi;

havza ve çevresindeki doğal
kaynak yönetimi ile ilgilenen
farklı grupların temsilcilerinden
oluşmaktadır ve havza bakanlık
konseyine bağlıdır.

Havza bakanlık konseyi katılımcı
eyaletlerin her birinin farklı
konularda sorumluluk sahibi
olduğu otonom bir sistemdir.
Komisyonun özel   
yükümlülükleri, su kalitesinin 
izlenmesi, havza içerisindeki 
yönetimlerin koordinasyonu ve 
arazi kullanımı ile su kalitesi ve 
atıksu arıtımı uygulamalarının 
gelişmesini desteklemektir.



Yangtze Nehri Bütünleşik Havza Yönetimi Komitesi

Havzanın genel özellikleri;

6,300 km uzunluğu ve 1,8 
milyon km2 ‘lik su toplama 
havzası ile dünyanın üçüncü en 
uzun nehridir. 

Çinde 11 ilden geçen nehir 400 
milyon insana geçim kaynağı 
ve yaşama olanağı 
sağlamaktadır.



Yangtze nehri birçok farklı tehtidle karşı karşıya kalmıştır. 1996
ve 1998 yıkıcı sellerden , 4000 fazla insan yaşamını yitirmesinden
ve 25 milyon $ zarardan sonra Çin hükümeti çalışma politikasını
değiştirmiş, yeni bir politika oluşturmuştur.
Yangtze’den dört ayrı otorite sorumludur. (Yangtze nehri kaynak
komisyonu, Yangtze balıkçılık yönetim komisyonu, Yangtze
taşımacılık komisyonu ve Yangtze su kaynakları koruma bürosu)
Bu durumun üstesinden gelebilmek için Çin Hükümeti 2002
yılında Bütünleşik Nehir Havzası Yönetimi İşbirliği Komitesi’ni
kurmuştur.

Yangtze Nehri Entegre Havza Yönetimi



Yangtze Nehri Entegre Havza Yönetimi
Komitenin yapısı; altı ulusal ve altı uluslararası uzmandan
oluşmaktadır.
Amacı; halkın katılımı yoluyla nehir havzalarında halkın refahının
sağlanması için su kaynaklarının iyi yönetilmesi, ekosistem
yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır.
Mevcut yasa ve yönetmeliklerin değerlendirilmesi, devletin yasa
yapıcı otoritelerine önerilerde bulunulması,
Mevcut BHY uygulamalarının gözden geçirilmesi ve
koordinasyonun değerlendirilerek yerel otoritelere raporlanması,
Su hakları, su fiyatlandırılması, teşvikler, tazminatlar gibi ekonomik
araçların geliştirilmesi,
İlgi grupları ve halk katılımının sağlanması ve geliştirilmesi,
Paylaşım için bir platform oluşturulması,
Çalıştay ve basılı materyaller gibi iletişim araçlarının oluşturulması
diğer görevleridir.



Üst Paraguay Nehir Havzası Koordinasyon Komitesi 

Üst Paraguay Nehir Havzası Brezilya, 
Bolivya ve Paraguay arasında yer 
almaktadır. Bölge farklı altyapı 
çalışmaları (yol, petrol hatları, su 
kanalları) ve ekonomik faaliyetler (tarım, 
madencilik, turizm) dolayısı ile tehlike 
altındadır. 

Komitenin yapısı ve amacı; yerel 
ekonomik kalkınma komisyonunun 
çalışmaları neticesinde 2003 te Bolivya 
Pantanal Koordinasyon komitesi resmen 
kurulmuştur. Komisyon havzada 
güvenilir bir kalkınma planlaması ve 
kaynak yönetimi için ideal çalışmalar 
yapmaktadır. Resmi olarak her ay 
toplanmakta ve ulusal, bölgesel ve diğer 
kurumlarda faaliyetleri koordine 
etmektedir.



Ren Nehri BHY Uygulaması
BHY uygulamalarında başarılı 
örneklerden birisidir.

Ren ülkeleri, 1998 de Koblenz, 
Almanya merkezli çok uluslu 
bir komisyon oluşturulmuştur. 
Öncelikle gerekli veriler 
toplanmış, ilgi grupları ile bir 
araya gelinmiş ve sosyo-
ekonomik, ekolojik durumlar 
tartışılarak 25 yıllık bir faaliyet 
planı uygulamaya konmuştur.  

Ren şu an Avrupa’nın en temiz 
nehridir. 



Holanda da Yapılan Uygulamalar
Hollanda bütünleşik su kaynakları yönetimi üzerinde
çalışmalar yapmaktadır. 1970’lerde sularındaki endüstriyel ve
tarımsal kaynaklı kirliliği ciddi şekilde azaltmayı başarmış bir
ülkedir.

Hollanda da su yönetimi son derece karmaşıktır. Başlangıçta
su yönetimi, arazi sahiplerinin ve yerel komitelerin
sorumluluğunda yapılırken bir çok sulak alan, bataklık ve göl
kurutulmuştur. Toprak verimsizleşince, sel ve erozyon
felaketleri artınca (2006) bireysel olarak yapılan çalışmaları
denetleme ihtiyacı doğmuş, bölgesel su meclisleri
kurulmuştur.

Bölgesel düzeyde su meclisleri yetkili olduğu sahalarda
bakanlıklar ile çalışarak, yüzey ve yeraltı sularını
denetlemektedirler.

Su, çevre ve arazi kullanımı planlanmaktadır.



Holanda da Yapılan Uygulamalar

Ulusal düzeyde 3 bakanlık su yönetimi ile ilgilenmektedir. 
Ulaşım ve Çalışma bakanı ulusal su politikalarının ve 
yasalarının hazırlanmasını koordine etmektedir.

İçme suyu 15 şirket tarafından sağlanmaktadır. 

Bütünleşik su kaynakları yönetimi terimi ilk defa 1980’de 
Hollanda su yönetiminde kullanılmıştır. Bu terim 1985 te 
basılan “su ile yaşamak” raporu ile de iyice benimsenmiştir. 



Sürdürülebilirlik Göstergeleri
Sürdürülebilirlik, çevresel koşulların iyileştirilmesi 
yoluyla, gelecek nesillerin yaşamlarını kısıtlamadan 
doğal kaynak kullanımına izin vererek uzun vadede 
elde edilmektedir.

Sürdürülebilirlik Göstergeleri; 

Akarsu havzalarına yönelik göstergelerin sistematik 
şekilde formüle edilmesine, 

Bir bilgi sisteminin kurulmasına, 

Çevresel kaynakların daha etkin kullanımına,

Havzaların yerel-ulusal bazda karşılaştırılmalarına 
yol açmaktadır.



Sürdürülebilir Havza Yönetimi
Göstergelerin daha çok araştırma ve planlama amaçlı
kullanıldığı bilinmektedir. BM-Gelişme Programı İnsani
Gelişmişlik İndeksini (HDI) uzun yıllardır kullanmaktadır.
Bu indeks eğitim, ortalama yaşam süresi ve gelir bilgisini
de kullanarak gelişimi değerlendirmektedir.

Fakir ülkelerin su kıtlığı ve suya erişebilirliğini
değerlendirme konusunda Su Kıtlığı İndeksi (WPI)
geliştirilmiştir. Bu indeks, su stresi çeken ülkeler ve
bölgeler için Dünya Bankası tarafından kullanılmıştır.
WPI’nin dünyadaki pek çok ülkeye uygulanması ile, bazı
bilim insanları WPI nin ülkelerin İnsani Gelişmişlik
İndeksi (HDI) ile ilişkili olduğunu saptamışlardır.



Göstergeler ve İndeksler

WPI nin bir diğer değişik hali, İklim Değişkenliği İndeksidir (CVI). Bu
indeks de sosyal, biyofiziksel ve ekonomik bilgiyi entegre ederek, su
kaynaklarındaki değişime karşılık insan hassasiyetini (kırılganlığını)
değerlendirmektedir. Özellikle bu indeks fakir ülkelerdeki iklim
değişkenliğine karşı insani hassasiyeti değerlendiren önemli bir araç
olmuştur.
Son yıllarda sürdürülebilirlik ile ilgili pek çok indeks ortaya çıkmış
ancak gösterge sayılarının çok olması, veri kıtlığı olan bölgeler için
uygulanmasını da zorlaştırmıştır.
Bu indeksler havzalara özgü olmamaları dışında ne sebep-sonuç
ilişkisini göz önüne almaktadırlar ne de havzada uygulanan politik
kararları sürdürülebilirlik açısından değerlendirmektedirler.
Sürdürülebilirlik göstergeleri ve parametrelerinin faydalı olabilmesi
için bazı kriterlerin sağlanması gerektiği belirtilmektedir.
Doğal Yaşamı Koruma Fonuna göre, havza göstergeleri; elde edilebilir,
anlaşılabilir, güvenilir, uygulanabilir ve birleştirici özellikte olmalıdır.



Havza Sürdürülebilirlik İndeksi

Havza yönetimi  dinamik ve bütüncül bir yaklaşım 
olarak kabul edildiğinde,  havzalarda suyun 
sürdürülebilirliği,  onun hidrolojisinin (H), çevresinin 
(E), yaşamın (L), su kaynakları politikalarının (P), bir 
fonksiyonu olduğu anlaşılmaktadır.

Havza Sürdürülebilirlik İndeksi (WSI), EPA’ nın
Baskı-Durum-Tepki modelinin kullanıldığı  ve dört 
gösterge ile  (H,E,L,P) matris halinde uygulandığında 
elde edilen bir değerlendirmedir. 



Havza Sürdürülebilirlik İndeksi
WSI = ( H + E + L + P ) / 4

WSI (0-1) arasında havza sürdürülebilirlik indeksi
H : hidrolojik gösterge
E : çevre göstergesi
L : yaşam (beşeri ) göstergesi
P : politika göstergesi
Karmaşık denklemler yerine bir tablo hazırlanması
sağlanarak, tüm göstergeler ortak kararla paydaşlarla
belirlenmektedir.
Havza sürdürülebilirliğinin belirlenmesinde WSI nin
uygulanabilmesi için üst sınır 2500 km2 kadar olan
havzalardır ve daha büyük havzalara uygulanabilmesi için
bu havzaların alt havzalara bölünmesi gerekmektedir.



Havza Sürdürülebilirlik İndeksi Göstergeleri ve Parametreleri

Göstergeler Baskı parametresi Durum Parametresi Tepki Parametresi

Hidroloji (H)
Havzada kişi başı su 
kullanımındaki 
değişim
Havzanın BOİ5

değişimi

Havzadaki kişi başı 
su kullanımı (uzun 
vadeli ort)
Havza BOİ5 (uzun 
vadeli ort)

Su kullanım 
verimindeki 
iyileşme
Atıksu arıtımında/ 
bertarafında
iyileşme

Çevre (E) Havzanın kırsal ve 
kentsel çevresi 
baskı indeksi (EPI)

Havzanın doğal bitki 
örtüsü yüzdesi

Havza korumadaki 
gelişim (korunan 
alanlar yüzdesi, 
BMP’s)

Yaşam (L) Havzada kişi başı 
gelir değişimi

Havzanın insani 
gelişmişlik indeksi 
(HDI)

Havza insani 
gelişmişlik 
indeksindeki 
gelişme

Politika (P) Havza insani 
gelişmişlik 
indeksindeki 
değişim (eğitim)

Havza bütünleşik su 
kaynakları 
yönetimindeki 
kurumsal kapasite

Havzanın bütünleşik 
su kaynakları 
yönetimi 
harcamalarındaki 
gelişim



Havza Sürdürülebilirlik İndeksi Göstergeleri ve 
Parametreleri

Tablo, 4 göstergenin ( H-E-L-P) her biri ile ilgili WSI
parametrelerini göstermektedir. Parametreler Doğal Yaşamı
Koruma Fonu kriterlerine göre seçilmiştir ve 3 seviyeye
bölünmüştür. (P,S,R) Her parametre ve gösterge
kombinasyonuna 0-1 arasında bir değer verilmiştir. 0 değeri
zayıf seviyeyi, 1 ise optimum durumu belirtmektedir.

Parametreler (P-S-R), neden-sonuç ilişkisini kuran, paydaşlara
parametreler arası ilişkileri açıklayan yapıdadır. Havzalara göre
bu puanlar değişiklik göstermektedir. Bunun yanında beşeri,
çevresel yönleri ve havzanın sürdürülebilirliğine yönelik riskleri
de göz önüne almaktadır.



Havza Sürdürülebilirlik İndeksi Göstergeleri 
Tablodaki çevre göstergesi için kullanılan baskı parametresi,
Çevresel Baskı İndeksi (EPI) dir. Bu indeks de havza tarımsal
alanının ortalama değişimi ve kentsel nüfus yüzdesi ile
değerlendirilmektedir.

EPI = ( % havza tarımsal alanının ortalama değişimi + % kentsel
nüfus yüzdesi değişimi) / 2

EPI pozitif, negatif ve sıfır olabilmektedir. Pozitif değerler,
havzanın kalan doğal bitki örtüsü üzerindeki yüksek baskıyı
göstermektedir. Bu durum parametresi de havzadaki flora ve
fauna biyoçeşitliliği ile yüksek oranda ilişkilidir.

Yaşam göstergesi, havzanın yaşam kalitesi ile ilişkilidir.
Dolayısıyla, yaşam durumunu havzanın insani gelişmişlik
indeksi (HDI) açıklamaktadır. Bu parametrenin negatif değerleri
nüfusun fakirleştiğini göstermektedir. Bu durum ise, sağlık ve
eğitim gibi sosyal göstergeleri yoğun biçimde etkilemektedir.



Havza Sürdürülebilirlik İndeksi
Havza Sürdürülebilirlik İndeksi, Güney Brezilyada, SF Verdadeiro
akarsu havzasına (2,200 km2) 5 yıllık bir periyod için uygulanmıştır.
Bu uygulama sonucunda havza sürdürülebilirliğinin orta seviyede
olduğu, çevresel baskılara, politik duruma ve hidrolojik tepkilere
paydaşların ve karar vericilerin dikkat etmesi gerektiği sonucu
ortaya çıkmıştır.

Bir başka deyişle, kalan ormanlık alanın korunması, mevcut su
kaynakları yönetim politikalarının iyileştirilmesi ve atıksu
kirliliğinin azaltılması sonucuna varılmıştır.

Çevresel sürdürülebilirliği değerlendirmek amaçlı göstergelerin ya
da indeks sayılarının kullanımı 1990 yıllardan beri artış
göstermektedir. Bu metodolojik araç, teknik bilginin belirlenen
amaçları yansıtan değişken kullanımı ile özet bir formata
dönüşümüdür. Son yüzyılda literatürde pek çok gösterge modeli
bulunmaktadır.



EPA Havza Göstergeleri İndeksini (IWI) geliştirerek, ABD de
48 akarsu havzasına uygulamış ve havzaların mevcut
durumunu ve baskılara karşı kırılganlığını
değerlendirmede kullanmıştır.

Brezilyada kullanılan göstergeler (indeks) hem su
kaynakları yönetiminde karar verebilmek için hem de
havzaya teşhis koyabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı
zamanda havza planlarının hazırlanmasına da altyapı
oluşturmaktadır. Böylece, yönetim sistemi şekillenmekte
ve son kararlar verilebilmektedir. Brezilya Coğrafya ve
İstatistik Enstitüsü, BM-Sürdürülebilir Gelişme
Komisyonunun (BM-SGK) formüle ettiği bir dizi gösterge
setini (32 adet) ülkelerinde kullanmaktadır.



Göstergelerin Seçimi
Literatürde göstergelerin seçimine yönelik bazı
prensipler söz konusudur. Bunların formüle edilmesinde
3 konu ön plana çıkmaktadır: basitlik, iyi kalitedeki
verinin elde edilebilirliği ve bilginin birleştirilmesi.

Göstergeler karşılaştırmalı olarak, BM-Sürdürülebilir
Gelişme Komisyonunun önerdiği gibi dört boyutta,
çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal olarak organize
edilmelidir. Göstergeler seti arasından seçim yapılırken
her birinin uygun olup olmadığı ve çalışılan havzayı
karakterize edip etmediği değerlendirilmelidir. Ayrıca,
çevresel sürdürülebilirliğin sosyal ve ekonomik
gelişmenin temel yapı taşı olduğu da unutulmamalıdır.



Göstergelerin Seçimi
Sosyal boyuttaki göstergeler; nüfus artış hızı, gelir eşitsizliği indeksi,
ailede fert başı gelir, doğumda yaşam süresi, yenidoğan ölüm
oranı, okuryazarlık oranı, okullaşma oranı, işsizlik oranı.

Çevre göstergeleri: kentsel alanlarda hava kalitesi (kirletici
konsantrasyonları), enerji teminine yenilenebilir kaynakların
katılımı, toprakta gübre-pestisit kullanımı, tarımda-sığırclıkta ve
orman yönetiminde kullanılan arazi, ormanlık alanların yok olması
sonucu kalan alan ile kıyı bitki örtüsü türleri, çölleşme, korunan
alanlar, atık toplama, üretilen, toplanan, geri dönüşen ve bertaraf
edilen atık miktarı, su dağıtım şebekesine ve kanalizasyon
şebekesine sahip olabilme, atıksu arıtımı, su temini, su talebi, su
kalitesi (BOİ,ağır metal, fekal koliform), su tüketimi.

Kurumsal göstergeler: çevre korumaya yönelik kamu harcamaları,
akarsu havzası master planın varlığı.

Ekonomik göstergeler: Kişi başı enerji tüketimi, enerji yoğunluğu



SONUÇ
Havzanın doğal kaynaklarını yönetmek için, ekosistemin
tüm canlılarını ve sosyo-ekonomik yapısını da göz önüne
alan, bilgiye dayanılarak kararlar verilen, baskı etki,
tepkileri ve kırılganlıkları tespit edebilen bir yapıya
ulaşmak gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik havza idari sınırları dışında
değerlendirilmelidir. Havzalar, doğal su kaynakları
planlama birimleri olmaları nedeniyle, siyasi
yönetişimden uzak tutulmalıdır.

Göstergelerin hesaplanması ve raporlanması biçiminde
tanımlanabilecek olan bir izleme süreci, çağdaş bir
yaklaşım olarak havza yönetim modeline katılmalıdır.
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