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Doğa koruma ve çevre yönetimi konuları genelde diğer sektörlerden bağımsız, kendi 
içlerinde ilerleyen süreçler gibi algılanır. Halbuki, aşırı kaynak kullanımı, kirlilik, ekosistem 
tahribatı gibi etkenler yalnızca doğal yaşam alanları ve biyolojik çeşitlilik açısından değil 
aynı zamanda insanlar, yerleşim merkezleri ve ekonomi açısından da telafi si mümkün 
olmayan riskler doğurabilmektedir. 

Toplumlar, tüketim ürünlerinin içindeki gizli “su ayak izi” gerçeğini giderek fark etmekte; 
ulusal ekonomiler, üretim sürecinde yüksek miktarda su kullanılarak elde edilen ürün 
ve hizmet ihracının aslında kendi topraklarındaki su kaynaklarının tüketilmesi anlamına 
geldiğini görmektedir. Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde 2015 yılında yayımlanan 
Küresel Risk Raporu’nda su, 10 küresel risk kategorisi arasında etki bakımından ilk sırada 
yer almaktadır. Çevre ve sürdürülebilirlik konularında yaptığı çalışmalarla dünya çapında 
tanınan Lester Brown yakın gelecekteki sıcak çatışmaların su kıtlığı yüzünden çıkacağını 
öne sürmektedir. 

WWF, uzun süredir dünyanın dört bir yanında tatlı su kaynaklarının nitelik ve nicelik 
açısından korunması için çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, öncelikli türler ve tatlı su 
habitatlarının korunması, su güvenliği, nehirlerde doğal akışların sağlanması, özel sektörün 
suya ilişkin riskler karşısında gerekli tedbirleri alması ve su yönetimine dahil olması gibi 
konuları içermektedir. WWF, dünya genelinde tatlı su ekosistemlerinin ve su kaynaklarının 
korunması ve bu kaynakların daha akılcı kullanımı konularında kurumsal ortaklar ile 
işbirliği yapmaktadır.  

WWF-Türkiye, bu işbirliklerinden biri çerçevesinde, “su riski” kavramına odaklandı. Kendi 
alanında bir ilk olan “Türkiye’de Su Riskleri Raporu” Aralık 2014’te yayımlandı. Elinizde 
bulunan bu çalışma ise, Türkiye’nin önemli tatlı su kaynaklarından biri, Sapanca Gölü’ndeki 
su riskinin boyutlarını ve göldeki mevcut su kullanımının gelecekte karşılaşılabilecek olası 
sonuçlarını ortaya koymayı amaçlıyor. Gölün hidrolojik bilançosunu ortaya koymanın 
ötesine geçerek, bu önemli su kaynağının hangi paydaş için ne ifade ettiğini, gölün 
ekonomik değerini, olası bir su kıtlığından kullanıcıların ve sektörlerin nasıl etkileneceğini 
ortaya koyan bu çalışma, karşılaşılabilecek olumsuz sonuçların önüne geçmek için neler 
yapılması gerektiğini de içeriyor.

Sucul ekosistemlerin korunması için yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar ve örnek 
uygulamalarla, Türkiye’de su kaynaklarının kullanımı ve yönetimine ilişkin sorunların 
gündeme getirilmesine, çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. 
Bu raporu daha önceki çalışmalarımızdan farklı kılan, özelde su kaynakları daha genel 
çerçevede ise doğal varlıklar ve kaynaklar ile ulusal ve yerel ekonomi arasındaki ilişkiye 
odaklanarak su sorununa eğilmesidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye’de, 
alanındaki ilk örneklerinden biri kabul edilmelidir. 

Sapanca Gölü’nde Su Riski ve Ekonomi Raporu’nun su konusuyla ilgili karar 
vericiler, uzmanlar ve diğer tarafl ar için yararlı bir kaynak olmasını diliyoruz.

Tolga Baştak
Genel Müdür
WWF-Türkiye

ÖNSÖZ
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Sakarya ve Kocaeli illerinin sınırları içerisindeki Sapanca Gölü, Türkiye’nin 
büyük tatlı su göllerinden biridir. Bir milyonu aşkın kişiye içme ve kullanma 
suyu sağlayan Sapanca Gölü, Türkiye’nin en kalabalık üçüncü nehir havzası, 
Sakarya Havzası’nda yer alır. Göl Havzası’nın bir bölümü I. Derece ve diğer 
bölümü de III. Derece doğal sit alanı niteliğindedir. Göl, kuşlar için önemli 
bir kışlama alanıdır. Göl havzası nadir kuş, memeli ve balık türlerinin yanı 
sıra; endemik iki-yaşamlı türlerine de yaşam ortamı oluşturur. Sapanca ilçesi, 
Marmara Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden de biridir. Talep 
nedeniyle havza nüfusu artmakta, ikinci konut sayısında da son yıllarda artış 
görülmektedir. 

Sapanca Havzası’nın iklimi, Karadeniz ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği 
taşır; göldeki buharlaşma yaz aylarında yüksek seviyelere ulaşır. Göl, doğrudan 
düşen yağışlar, yeraltı suları ve 20 akarsu tarafından beslenmektedir. Sapanca 
Gölü’ne yıllık toplam su girdisi 1991-2013 yılları arasında, yılda ortalama 
150 milyon m3 olarak tahmin edilmekle birlikte, bu miktar yıllar içerisinde 
değişiklik gösterir. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (SASKİ), 
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSU) ve TÜPRAŞ Sapanca 
Gölü’nden doğrudan su temin eden üç ana kuruluştur. Su girdisindeki düşüşe 
karşılık suya olan talepte görülen artış, bu kuruluşların sürdürülebilir su 
temininin yakın gelecekte riske girebileceğinin işaretlerini vermektedir. 

Türkiye ortalamasına oranla su sıkıntısının daha yüksek olduğu bir bölgede yer 
alan gölün su seviyesi, 2013 yılından itibaren kuraklık ve gölden giderek artan 
miktarlarda su çekimi nedeniyle oldukça düşmüş, bu azalma 2,50 metreyi 
aşmıştır. Gölün su bilançosundaki önemli kırılma 2013’te gerçekleşmiş ve 
suyun miktarındaki düşüş gölün ekolojik yapısı kadar, Sapanca Havzası’ndaki 
tüm sektörlerin olumsuz etkilenme riskini doğurmuştur. Bu nedenle, elinizdeki 
bu rapor hazırlanırken, 2013 yılı öncesi ve 2013 yılı ve sonrası olmak üzere 
iki ayrı zaman dilimi tanımlanmış, analizler ve yorumlar bu ayrım gözetilerek 
gerçekleştirilmiştir. 

Sapanca Gölü’nün sürdürülebilir su arzı yılda 120 milyon m3 olarak 
saptanmıştır. Sakarya ili, su temini açısından yüzde 90 mertebesinde Sapanca 
Gölü’ne bağımlıdır. Kocaeli ise su ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını Yuvacık 
Baraj Gölü, Namazgâh Baraj Gölü ve yeraltı su kaynaklarından sağlamaktadır. 
Son yıllarda Kocaeli ili de Yuvacık Barajı’ndaki suyun yetersizliği ve artan su 
talebi nedeniyle gölden, kendisine yapılan tahsisin üstünde su çekmek zorunda 
kalmıştır. 

Kocaeli ve Sakarya illerinin de yer aldığı, kısmen Sapanca Gölü su kaynaklarına 
bağımlı Doğu Marmara Bölgesi’ndeki ekonomik faaliyetler, 2010 yılının 
başından bu yana Türkiye Gayrı Safi  Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) ortalama 
yüzde 8’ini; ulusal vergi gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 14’ünü sağlamaktadır. 
Kocaeli ve Sakarya, Doğu Marmara Bölgesi’nde bulunan beş ilden ikisi ve 
Sapanca Gölü’nün suyunu en yoğun kullanan kentler. Bu iki kent, hem bölgesel 
hem de ulusal Gayri Safi  Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve Brüt Katma Değer (BKD) 

YÖNETİCİ ÖZETİ
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içinde en yüksek paya sahip. Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden 20’ye yakını 
Kocaeli’dedir ve bu şirketler toplam ulusal vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 
17’sini sağlamaktadır. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise yedinci en büyük 
petrol rafi nerisi TÜPRAŞ da Kocaeli’de yer almaktadır.

Birlikte, Doğu Marmara Bölgesi’nin GSYİH’sinin yüzde 80’ini karşılayan 
Sakarya ve Kocaeli, bölge nüfusunun da yüzde 70’ine sahip. Doğu Marmara’da 
kişi başı gelir, ulusal ortalamanın bir hayli üzerindedir. Kocaeli ve Sakarya 
ayrıca hem Doğu Marmara Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin döviz kazancına 
önemli katkı sağlar. Son yıllarda bu iki il birlikte ülkenin toplam yıllık 
ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirmiştir. Kocaeli’den yapılan 
ihracatın dörtte üçünü rafi ne petrol ürünleri, motorlu taşıtlar, lastik ve plastik 
ürünler oluşturmaktadır. Sakarya’da ise ihracatın büyük bir bölümü motorlu 
taşıtlardan oluşur.

Kullanılan su ile bu kullanımdan sağlanan yarar büyük farklılıklar gösterir. 
Örneğin, evsel kullanıma tahsis edilen suyun ekonomiye doğrudan bir katkısı 
olmamakta ancak zorunlu bir kullanım olarak görülmektedir. Dolayısıyla, bu 
raporda, farklı sektörlerden ziyade benzer sektörlerin su kullanımları, gölden 
temin edilen birim suya karşılık üretilen ürünün katma değeri üzerinden 
karşılaştırılmaktadır. TÜİK’in sektörel su kullanım verisinden yararlanarak 
gerçekleştirilen analizler neticesinde, su kullanımı ile oluşturulan ekonomik 
değerler Sakarya, Kocaeli ve TÜPRAŞ için sırasıyla, metreküp başına 180, 644 
ve 435 dolar düzeyindedir. Kişi başına düşen evsel su kullanımı miktarları ise 
Kocaeli için 96 litre/yıl, Sakarya içinse 79 litre/yıldır. 

Suyun varlığı toplumsal, çevresel ve ekonomik değerler sağlarken, yokluğu ise 
büyük bir risk oluşturmaktadır. Sapanca Gölü’nden temin edilen su, büyük 
oranda kentsel su talebini karşılamak için kullanılmakta, ancak kaçaklar 
sonucu gölden temin edilen suyun önemli bir kısmı yolda kaybedilmektedir. 
Bununla birlikte nüfus artış tahminleri ve ekonomik büyüme, Kocaeli ve 
Sakarya illerindeki su talebinin yakın gelecekte de artmaya devam edeceğini 
göstermektedir. Dolayısıyla, hali hazırdaki su temini ve kaynak yönetimine 
ilişkin günümüzde yaşanan bir dizi zorluk gelecekte de devam etme ve artma 
eğilimindedir.

Göldeki su miktarının mevcut ve yakın gelecekte artması muhtemel talebi 
karşılayamaması, bir dizi riski de beraberinde getirmektedir. Bu risk tüm 
paydaşları etkileyeceği için hem su kullanıcılarına hem de ülke ekonomisine 
yönelik ortak ve ciddi bir risk olarak kabul edilmelidir. Buradan hareketle, 
İSU, SASKİ ve TÜPRAŞ tarafından kullanılan suyun, su temini bağlamında, 
daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Bütün kullanıcılar 
açısından en uygun tahsis yapısının belirlenmesi için Sapanca su sisteminin 
tamamında yer alan su kaynaklarının, ilgili arz ve taleple birlikte ele alınması, 
yapılan her tahsisin mümkün olduğunca verimli şekilde kullanılması ve su 
kaybını azaltıcı mekanizmaların çoğaltılması gerekmektedir. Bu bağlamda, 
rapor içinde, her bir su kullanıcısına yönelik bir dizi öneri sunulmaktadır. 

Bu çalışma, Sapanca Gölü’nde su ve ekonomi arasındaki ilişkiyi irdeleyen 
çalışmasın birinci ayağını oluşturuyor. Çalışmanın ikinci aşamasında her bir 
paydaş için su tasarruf çalışmalarının maliyeti ve tasarruf edilen su ile yaratılan 
ekonomik değer arasındaki ilişki irdelenecektir.
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Sapanca Gölü, Sakarya ve Kocaeli illerinde yer alan, Türkiye’nin büyük tatlı su 
göllerindendir ve birçok kullanıcı için yaşamsal bir su kaynağıdır. Bir milyonu 
aşkın kişiye içme ve kullanma suyu sağlayan göl; bölgedeki büyük hacimli bazı 
sanayi tesislerinin kullandığı başlıca su kaynağı olmanın yanı sıra Marmara 
Bölgesi’nin turizm merkezlerinden biridir. 

On bini aşkın göçmen kuşun yaşamını sürdürebilmesi açısından önemli 
bir sulak alan olan Sapanca Gölü, son yıllarda susuzluk tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunuyor. Kısa süre öncesine kadar gölün sağladığı su miktarı, talebi 
karşılamaya yetmekteyken; 2013 yılına gelindiğinde, arz talep ilişkisindeki 
değişiklik, olağan dışı kurak koşullar ve gölden çekilen su miktarındaki yüksek 
artış, gölün su seviyesini endişe verici boyutta düşürdü.  

WWF-Türkiye, gölü ve göle ihtiyaç duyan sektörleri bekleyen olası risklerin 
daha iyi anlaşılması ve çözüm yollarının ortaya konması amacıyla, göl 
havzasının artan ve birbiri ile rekabet içinde olan su taleplerinden kaynaklanan 
riskleri ve bu riskleri bertaraf etmek için yapılması gerekenleri mercek altına 
yatıran bir değerlendirme gerçekleştirdi. Çeşitli kurumlardan toplanan veri, göl 
ile bağlantılı su risklerini ortaya koymak amacıyla analiz edildi. 

Bu çalışmalar sonucunda, elinizde bulunan Sapanca Gölü’nde Su Riski ve 
Ekonomi başlıklı rapor hazırlandı. Bu ilk aşamanın başlangıcında hedefl enen 
ayrıntılı su tüketimine yönelik analizler ise gerekli verinin bir bölümünün 
kurumlardan sağlanamaması sebebiyle bu aşamada gerçekleştirilemedi. 
Dolayısıyla, çalışmanın bu aşaması, eldeki veri ile orantılı olarak sınırlandırıldı.

WWF-Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Su Varsa Gelecek Var Projesi” 
en az iki aşamalı olarak kurgulanmış olup, bu rapor söz konusu projenin 
ilk aşamasını kapsamaktadır. Projenin ikinci aşamasında, ilk aşamada 
tamamlanamayan Sapanca Gölü su bütçesinin detaylı verilerle ortaya konması 
ve sektörleri etkileyecek su risklerinin belirlenmesi amacıyla detaylı ekonomik 
analizlerin yürütülmesi hedefl enmektedir.

1. GİRİŞ
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1.1 WWF-Türkiye’nin Tatlı Su Konusundaki 
Yaklaşımı
Yeryüzündeki suyun sadece yüzde 2,5’i insanların yararlanabileceği nitelikte 
tatlı sudur. Bu suyun yüzde 70’i buzullar içinde bulunur. Hâlen dünyada 
2,7 milyar insan, yılda en az bir ay su sıkıntısı çeken havzalarda yaşıyor. 
Tahminlere göre, 2050 yılında, dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlası 
su sıkıntısı çeken havzalarda yaşayacak. WWF’in 2014 Yaşayan Gezegen 
Raporu’na göre bugün dünyada 768 milyon insanın güvenli, temiz suya erişimi 
yok. Tatlı suda yaşayan türler ortalama yüzde 76 oranında azaldı.

Hemen bütün ekonomik faaliyetler şu ya da bu şekilde su kaynaklarına 
bağımlıdır. Tükettiğimiz hemen her ürünün yapım sürecinde suya 
ihtiyaç duyulur. Tüm bu süreçler, faaliyete bağlı olarak Türkiye’de ya da 
dünyanın bambaşka bir köşesinde bir nehir havzası üstünde etki bırakır. 
Su kaynaklarının nicelik ve nitelik açısından yetersiz ve erişilemez olması, 
hem iş dünyasını hem de karar vericileri doğrudan etkileyecek riskler 
ortaya çıkarmaktadır. Su kaynakları, varlıklarıyla hayat kaynağı olduğu gibi, 
yokluğuyla da çeşitli ve önemli riskler oluşturur. 

WWF-Türkiye, buradan hareketle, su koruyuculuğu, su güvenliği ve sulak 
alanların korunması konularında çalışmalar yürüterek, kısıtlı su kaynaklarının 
etkin kullanımına, sürdürülebilir yönetimine ve koruma stratejilerinin 
geliştirilmesine katkı vermeyi hedefl iyor. 

Su konusundaki tüm paydaşların, su ayak izlerini azaltmaları ve ‘su 
koruyucusu’ olmaları için çalışıyor. Bireysel su tasarrufunun ötesine geçerek, 
tüm üretim süreçlerinde kullanılan su miktarının azaltılmasını; geliştirdiği 
farklı gereçlerle iş dünyasına nehir havzası ölçeğinde destekleyici ve savunucu 
bir rol tanımlamayı hedefl iyor. 
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2. SAPANCA HAVZASI’NIN 

ABİYOTİK VE BİYOTİK 

ÖZELLİKLERİ
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2.1 Abiyotik Özellikler
2.1.1 Tatlı Su Kaynakları ve İklim

Sapanca Gölü, 45 km2’lik bir yüzey alanına (göl aynası) sahiptir. Gölün 
doğudan batıya uzunluğu 16 km, kuzeyden güneye uzunluğu ise 5 km’dir. 
Gölün ortalama su hacmi 1.100 milyon m3’tür (Mm3). Bunun yaklaşık 120 
Mm3’lük kısmı, insan ihtiyaçları için sürdürülebilir biçimde kullanılmaya 
elverişlidir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013). Göl, doğrudan düşen 
yağışların yanı sıra, 20 kadar akarsu tarafından beslenmektedir. Bunlar; 
Keçi, İstanbul (Karanlık), Kuruçay (Kurtköy), Mahmudiye, Yanık, Karaçay, 
Balıkhane, Çifteçınar, Tuzla, Kuru, Maden (Esme), Çatalöldü, Altıkuruş, 
Harmanlar, Aygır, Cehennem, Arifi ye ve Sarp dereleridir (Bkz Harita 1).

Harita 1. Topografya Haritası
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Sapanca Gölü havzasında önemli su potansiyeline sahip iki ana akifer (yeraltı 
su haznesi) sistemi bulunur. Bunlardan biri, havzanın güneyinde yer alan 
mermerler içinde gelişmiş karst akifer sistemi, diğeri ise ovada doğu-batı 
yönünde yayılım gösteren alüvyal yelpazesi akiferidir. Gölün doğu ucu 
kurutulmuş eski bir bataklık yatağı olduğu için yağıştan ve yüzeysel akıştan 
beslenen bu birimlerde açılan kuyuların verimi ve su kalitesi düşüktür. Bu 
kuyuların çoğu, bölgedeki kesme çiçek yetiştiricileri tarafından açılmıştır. 

Marmara Bölgesi’nde bulunan Sapanca Havzası’nın iklimi, sıcaklık ve yağış 
rejimi açısından Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği 
gösterir. Karadeniz iklimine uygun olarak yazın ve sonbaharda kurak olmayan, 
az yağışlı özelliğe sahipken; kış aylarında Marmara Bölgesi’ndeki hâkim 
yağış rejimi özelliklerini gösterir; ilkbaharda ise Marmara Bölgesi’nden çok 
daha fazla yağış alır (Şensoy ve diğerleri, 2008). Yağış ve buharlaşma başta 
olmak üzere, iklim ve meteorolojinin, gölün su bütçesi üstünde önemli etkisi 
vardır. Bölgeye özgü iklimin sonucu olarak, yaz aylarında buharlaşma yüksek 
seviyededir. 

Grafi k 1, gölün kuzey doğusunda bulunan Sakarya Meteoroloji İstasyonu 
tarafından ölçülen yağış ve buharlaşma seviyelerinin net etkilerini 
göstermektedir. Yaz aylarında buharlaşma oranları, yağış oranlarını geçmekte 
ve Temmuz ayında zirveye ulaşmaktadır. Kış aylarındaki yağışlar sayesinde, 
aradaki fark bir yıllık dönemde eksi değere düşmese bile, Nisan ayından 
Eylül ayına kadar görülen net eksi değerler bu aylarda ortaya çıkan talebin 
karşılanmasında ilave zorluklara neden olmaktadır. 

Grafi k 1. Sakarya Meteoroloji İstasyonunda ölçülen ortalama buharlaşma ve yağış 
değerleri, 1974-2014. 

* Grafi kte verisi olmayan aylar gösterilmemiştir.
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2.1.2 Coğrafi  Özellikler

Sapanca Gölü Havzası’nın batısında İzmit Körfezi’ne kadar uzanan düzlükler, 
doğusunda Sakarya Nehri’nin oluşturduğu Adapazarı Ovası, kuzeyinde tepeler 
halinde uzanan Kocaeli Platosu ve güneyinde dar bir şerit halindeki Sapanca 
ovası yer alır. Sapanca Ovası’nın güneyinde ise Samanlı, Karadağ ve Keremali 
Dağları bulunur. Yüksekliği 4.300 metreye kadar varan dik yamaçlı dağlar 
akarsu vadileriyle bölünmüştür (Oktaş ve diğerleri, 2002). Sapanca Gölü’nün 
güneyindeki bölge, kuzeyindeki bölgeye kıyasla daha yüksektir. Sapanca 
Gölü’nün kuzeyinde ise fazla yükseltiye sahip olmayan tepeler bulunur (Bkz 
Harita 1).

Havzanın güneyi ağırlıklı olarak orman örtüsü ve fundalıkla, kıyıya yakın 
bölge ise tarım alanı ve küçük yerleşim bölgeleriyle çevrilidir. Havzadaki 
ormanlık alanın büyük kısmı Samanlı Dağları’nın kuzey yamaçlarında bulunur. 
Havzanın kuzeyinde, tarım arazisi ve otlak olarak kullanılan açık alanlar ile 
orman alanları bulunur. Gölün doğu ve batı kesimi ise kısmen bataklıktır 
(Karcı, 1997).

2.2 Biyotik Özellikler
2.2.1 Flora ve Fauna

İklim özellikleri bitki örtüsünü de şekillendirir. Havzanın alçak kesimlerinde 
Akdeniz bitki örtüsü, göl çevresinde sazlıklar, yüksek kesimlerinde ise orman 
örtüsü bulunur, (Şensoy ve diğerleri, 2008). Göl çevresindeki orman örtüsü, 
gürgen (Carpinus sp.), kayın (Fagus sp.), kestane (Castanea sp.), kavak 
(Populus sp.), ıhlamur (Tilia sp.), ceviz (Juglans sp.), kızılağaç (Alnus sp.), 
dişbudak (Fraxinus sp.) ve çınar (Platanus sp.) türlerinden oluşur. Seyyah 
çıtlığı (Taraxacum waltheri) bu alanda yaşamını sürdüren endemik bir 
bitkidir.

Göl su kuşları açısından önemli bir üreme ve kışlama alanıdır. Sakarmeke 
(Fulica atra) ve tepeli patka (Aythya fuligula) alanda yüksek popülasyonlarda 
bulunur. 2014 yılı kış ortası sayım sonuçlarına göre, Sapanca Gölü’nde 34 
bin 076 su kuşu sayılmıştır. Aynı çalışma sonuçlarına göre, 25 bin 198 tane 
sakarmeke ve 4 bin 498 tane (İKGT, 2014) tepeli patka alanda kışlamaktadır. 
Sayıları daha az olmakla birlikte, Türkiye’deki popülasyonu giderek azalan 
nesli tehlike altındaki kuş türlerinden dikkuyruk (Oxyura leucocephala) 
gölde 18 tane sayılmıştır. Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus) ve 
Macar ördeği (Netta rufi na) gibi nadir su kuşları da gölde kışlar. Saz delicesi 
(Circus aeruginosus), leylek (Ciconia ciconia), alaca ağaçkakan (Dendrocopus 
cyriacus), uzun bacak (Himantopus himantopus), küçük balaban (Lxobrychus 
minutus) göl ve çevresinde kuluçkaya yatan kuş türleri arasındadır.
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Resim 1. Sakarmeke (Fulica atra)

Kuşların yanı sıra göl, su samuru (Lutra lutra) gibi memeli türlerine de ev 
sahipliği yapar. Ayrıca kadife balığı (Tinca tinca), kocagöz (Aspius aspius), 
acı balık (Rhodeus sericeus amarus), sazan (Cyprinus carpic), karabalık 
(Vimba vimba), kızılgöz (Rutilus rutilus), eğrez balığı (Vimba vimba), tahta 
balığı (Blicca bjoerkna) ve kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus) gibi dar 
yayılışlı hayvan türlerine de yaşam alanı oluşturur.

Kırmızılı kurbağa (Bombina bombina) ile endemik bir alt türü olan ve sadece 
Adapazarı’nın Arifi ye ilçesi çevresinde yayılış gösteren Arifi ye kırmızılı 
kurbağası (Bombina bombina arifi yensis) için önemli bir yaşam alanıdır. 
Nesli ulusal ölçekte tehlike altındaki bir kelebek türü olan sarı lekeli zıpzıp 
(Thymelicus acteon) da sulak alan çevresinde gözlenebilir (Doğa Derneği, 
2006).
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20 SAPANCA GÖLÜ’NDE SU RİSKİ VE EKONOMİ

Sapanca Gölü, Sakarya Nehri’nin bulunduğu Sakarya Havzası içinde yer alır. 
Sakarya Nehri, Türkiye’nin en uzun üçüncü akarsuyudur. Uzunluğu 720 km 
olan nehrin su toplama alanı 58 bin 160 km2’dir (TÜBİTAK, 2013). Nehir, 
büyüklüğü itibariyle, kentsel kullanıcı, sanayi ve tarım kullanıcısı için önemli 
bir su kaynağıdır. Sakarya Nehri de, Sapanca Gölü’ndeki su talebine önemli 
bir şekilde, artan tüketim talebiyle karşı karşıyadır ve değişen iklim özelliği 
nedeniyle su arzında da değişkenlikler göstermektedir. 

3.1 Su Temini
Sapanca Gölü’ne yıllık toplam su girdisinin 1991-2013 yılları arasında, 
ortalama 150 Mm3 olduğu tahmin edilmektedir (DSİ, 2014). Bununla birlikte, 
su girdisi hacmi yıldan yıla değişiklik gösterir. Örneğin, 1999’da toplam su 
girdisi 300 Mm3’ün üstündeyken, 2013 yılında 80 Mm3’ün altında kalmıştır. 
Su girdisi seviyesinde görülen bu değişiklik sürdürülebilir su arzının önünde 
önemli bir engeldir. Göl suyunun doğal olarak boşaldığı tek çıkış noktası ise, 
doğudaki Sakarya Nehri’ne dökülen Çark Deresi’dir. Şekil 1 Sapanca Gölü su 
sistemi içindeki mevcut akışları göstermektedir.

Şekil 1. Sapanca Gölü su sistemi içindeki mevcut akışlar
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Akarsuların yanı sıra, yeraltı suları ve doğrudan yağışlar da gölü besleyen 
kaynaklar arasındadır. Sapaca Gölü’nü besleyen yeraltı su kaynakları, 1999 - 
2013 yılları arasında, yıllık ortalama 15 Mm3 su sağlamış; bu miktar, gölün su 
girdisinin yüzde 5 ilâ 10’unu oluşturmuştur. 

Grafi k 2’de, 2008-2009 yıllarına yayılan sekiz aylık dönemde göle giren ve 
gölden çıkan su miktarı gösterilmektedir. Bu değerler, yıldan yıla değişiklik 
gösterebilse de, grafi kte ele alınan yıl sıra dışı kurak veya sıra dışı yağışlı geçen 
bir yılı temsil etmemektedir. Burada, Haziran’dan Eylül’e kadarki dönemde 
düşük su girdisi ile yüksek buharlaşmanın bileşik etkisi açıkça görülmektedir.

Grafi k 2. Sapanca Gölü su arzı, 2008-2009 döneminde

İstisnai olarak kurak geçen bazı yıllar dışında, 2013’e kadar Sapanca Gölü’nün 
su seviyesinde büyük değişiklikler görülmemiştir. Son 60 yılın su seviyesi 
ortalaması yaklaşık 31,60 metredir. 2013 yılı Mayıs ayından bu yana ise 
kuraklık ve gölden giderek artan seviyelerde su çekimi nedeniyle gölün su 
seviyesi 2,50 m’den de fazla düşmüştür (Bkz. Grafi k 3).  

Grafi k 3. Uzun dönemde aylara göre Sapanca Gölü su seviyesi değişimi 
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Hidrolojik açıdan gölün asgarî su seviyesi için kritik eşik DSİ tarafından 29,98 
metre olarak saptanmıştır. Uzun yıllara ait su seviye değişimlerinin gösterildiği 
Grafi k 3’te görüldüğü gibi, su seviyesi bu eşiğin altına, 29,83 metreye ilk defa 
Temmuz 2014’te inmiş ve analizlerin yapıldığı Kasım 2014’e kadar bir daha 
eşiğin üstüne çıkamamıştır. Grafi k 4 ise iki yıllık süre boyunca gölde aylık 
seviye değişimlerini göstermektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından hali hazırda gerçekleştirilen Özel Hüküm 
Belirleme Çalışması kapsamında belirlenen kritik eşik ise 32,10 metredir 
(WWF-Türkiye, 2014).

Gölün kaydedilebilir geçmişi boyunca su kaynağı bağlamında yıldan yıla 
değişiklikler görülse de geçtiğimiz sene yaşanan değişikliğin çok daha çarpıcı 
olmasına neden olan bir dizi etken vardır. İlerleyen bölümlerde, devam eden 
riskleri tespit etmek amacıyla bu değişikliğin başlıca nedenleri irdelenecektir.

   

Grafi k 4. Kısa dönem Sapanca Gölü su seviyesi, Ekim 2012-Eylül 2014

Kaydedilebilir geçmişi boyunca bilimsel incelemeler, gölün yıllık ve 
mevsimsel debileri arasındaki yüksek değişkenliğin, artık uzun vadeli bir 
eğilim teşkil ettiğini tespit etmiştir (Atalay ve İkiel, 2007). Türkiye’nin il 
bazında su sıkıntısına ilişkin temel göstergelere göre, Sakarya ve Kocaeli, 
Türkiye ortalamasına oranla su sıkıntısının daha yüksek olduğu bölgede 
bulunmaktadır (Bkz. Harita 2).
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Harita 2. Türkiye su sıkıntısı haritası

Sapanca Gölü’nün de içinde bulunduğu Doğu Marmara Bölgesi, Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerini kapsamaktadır (Bkz. Harita 3). 
Sapanca Gölü, geçmişten bu yana Doğu Marmara Bölgesi’ndeki dikkate 
değer bir su kaynağı olmuştur. Sapanca Gölü, Kocaeli ve Sakarya için önemli 
bir su kaynağı olsa da, her iki ilin de su temin ettiği tek kaynak değildir. 
Sakarya’nın su ihtiyacının yüzde 10’a yakını Sakarya Nehri gibi farklı 
kaynaklardan karşılanırken; Kocaeli’nin kentsel su ihtiyacının yaklaşık yüzde 
90’ı Kirazdere’den beslenen Yuvacık Baraj Gölü, yeraltı su kaynakları ve son 
zamanlarda da, Namazgâh Nehri’nin beslediği Namazgâh Baraj Gölü’nden 
sağlanır. Yuvacık ve Namazgâh Barajları, Sapanca ve Sakarya su toplama 
havzalarının dışında bulunan akarsular ile beslenir (Bkz. Harita 1). 

Harita 3. NUTS sınıfl ama sistemine göre Doğu Marmara Bölgesi haritası
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AnkaraEskişehir

İzmir

Muğla

Antalya

Konya

Mersin

Malatya

Hatay

Gaziantep

Diyarbakır

Erzincan
Sivas

Trabzon

Hakkari

Van

Kars
Erzurum

Ordu
Samsun

SinopZonguldak
İstanbul

Bursa

Balıkesir

Uşak

Çorum

Çorum

Kayseri

Edirne

Temel Su Stresi
Su çekişleri / 
mevcut debi

Düşük
Düşük - orta arası
Orta - yüksek arası
Yüksek
Aşırı yüksek

Kuru ve düşük su kullanımı
Veri yok



24 SAPANCA GÖLÜ’NDE SU RİSKİ VE EKONOMİ

Kocaeli, son yıllarda Yuvacık Barajı’ndaki suyun yetersizliği ve artan su talebi 
nedeniyle Sapanca Gölü’nden kendisine tahsis edilen suyun bir kısmını, 
hatta kimi dönemlerde tahsis edilenden fazlasını çekmek zorunda kalmıştır. 
Gölün üstündeki baskı sonucunda İSU yılda 25 Mm3 su tasarrufu yapabilmek 
amacıyla, işlenen atık su miktarını artırmak, Kartepe ile İzmit ilçelerinde yeni 
kuyular açmak gibi çeşitli su temini seçeneklerine yönelmiştir (İSU, 2014). 

Çoğunluğu merkez ilçe İzmit’te bulunan yaklaşık 1,5 milyon kişinin ve Sapanca 
Gölü’nden su temin edenler dışında da hızla büyüyen sanayi sektörünün 
su ihtiyacı Yuvacık Barajı’ndan karşılanır. Baraj gölü aynı zamanda, debiyi 
dengeleyerek su taşkınlarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Ancak, 
baraj gölünün 51 Mm3’lük aktif hacmi, yıllık ortalama 142 Mm3’lük su talebine 
karşılık yıllık ortalama 180 Mm3’lük olan su girdisi ile kıyaslandığında, kapasite 
olarak sınırlı kalır (DSİ, 2014).  

Kuraklık sonucu 2006’da yaşanan su kesintilerini takiben, 2007’de, Kocaeli 
iline su temini için Sapanca Gölü’nden 30 Mm3 su tahsis edilmesine karar 
verilmiştir. Göle bağlanan 21 km uzunluğundaki boru hattı gerektiğinde 
ikincil ek kaynak olarak kullanılmaktadır. Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılamak 
üzere devreye sokulan üçüncü kaynak ise 2014 başlarında işletmeye sokulan 
Namazgâh Barajı’dır. 

Tablo 1’de Kocaeli’nin mevcut su temini kaynakları, yakın gelecekte şebekeye 
dâhil edilmesi planlanan iki yeni baraj ile birlikte verilmektedir.

Tablo 1. Kocaeli su arzı kaynakları

Kaynağın Adı Miktar (Mm3/yıl)

Yuvacık Barajı 120
Sapanca Gölü 30
Yerel kaynaklar (yeraltı suları) 25
Kandıra Namazgâh Barajı 25
İhsaniye ve Avcıdere Barajları* 30
Toplam 230

*2017’de yapımına başlanacaktır.

3.2 Su Kullanımı
DSİ tarafından yapılan araştırmalara göre gölden çekilebilecek yıllık 
sürdürülebilir su miktarı yaklaşık 120 Mm3’tür. 

Grafi k 5’te 2008-2009 yıllarına yayılan 12 aylık süre zarfında göle ilişkin 
arz-talep dengesi gösterilmektedir. Derelerden göle su girişi Ocak ayından 
Nisan ayına kadar en yüksek seviyelere çıkmıştır. Gölden, Çark Deresi yoluyla 
su çıkışı ise Şubat ayında en yüksek seviyeye ulaşmış, sonrasında giderek 
azalmıştır. Kentsel kullanım ve sanayi kullanımı amacıyla yapılan su çekişleri 

Kaynak: İSU, 2013
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ise dönem boyunca düzenli olmuştur. Göle su girişinin en yüksek seviyelere 
çıktığı aylar dışında yaşanan arz açıkları, debinin yüksek olduğu dönemde 
depolanan su ile karşılanmaktadır. Harita 4’te Sapanca Gölü’nden su çekim, 
terfi  noktaları ile arıtma tesisleri gösterilmektedir.

Grafi k 5. Sapanca Gölü su arzı ve talebi, 2008-2009 yılları

Harita 4. Göl suyu kullanım ve arıtım noktaları haritası
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Tablo 2’de, 2008-2009 arası elde edilen veriye dayanan, su debisi ve 
kullanımına ilişkin sayısal değerler verilmektedir. Özellikle bu dönem 
içerisinde, toplam yeraltı suyu beslemeleri de dâhil olmak üzere, toplam debi 
ve kullanım arasındaki fark 4 Mm3’tür. 

Tablo 2. Sapanca Gölü su bütçesi

Sapanca Gölü Su Bütçesi

Yıllık Yaklaşık Su Bütçesi Özellikleri Mm3 

Yağış: Sapanca Gölü 37

Su girdisi: Sapanca Gölü Havzası 152

Toplam yüzey suyu temini 189

Yeraltı suyu temini* 15

Gölden buharlaşan su miktarı -24

Su çıkışı (Çark Deresi)** -56

Kentsel ve sanayi amaçlı su çekişleri -120

Kalan Net Su Miktarı 4

* 1991-2013 ortalamalarına dayanmaktadır.

** Çark Deresi’ne bırakılan su miktarı mevsimsel değişkenlik göstermekle birlikte burada akış 

rejiminin fazla olduğu dönem verisi kullanılmıştır.

2008-2009 yıllarına yayılan 12 aylık döneme bakıldığında, su temini, 
su talebini ancak karşılamaktadır. Ancak yağışın ve su girdisinin düşük 
seviyelerde seyrettiği olağan dışı yıllar için durum her zaman aynı olmayabilir. 
Örneğin kurak geçen yıllar, derelerden gelen su girdisi, 2008-2009 
dönemindeki seviyenin hemen hemen yarısına, 80 Mm3 seviyelerine kadar 
düşebilmektedir. Böyle dönemlerde, su temininde büyük açıklar meydana 
gelebilir. Grafi k 6’da, 2008-2009 yılları talep miktarına bağlı olmak üzere 
arz- talep arasındaki farka ilişkin bir başka örnek verilmekte ve yıllık toplam 
96 Mm3 su girdisi temelinde, teminin teoride nasıl bir dağılım gösterebileceği 
belirtilmektedir. Bu miktara, derelerden gelen 80 Mm3 su girdisi ve oransal 
olarak azaltılmış doğrudan yağış seviyesi de dâhildir. 4 Mm3

OLAĞAN YAĞIŞ 
KOŞULLARINDA GÖLÜN 

SU BÜTÇESİNDE 
YILDA 4 Mm3’LÜK BİR 
ARTI DEĞER ORTAYA 

ÇIKMAKTADIR 

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013
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Grafi k 6. 2008-2009 yıllarındaki talebe bağlı olarak teoride görülebilecek arz açığı 

Farklı kurumlar, gölden Çark Deresi’ne akışların debisine ilişkin farklı 
değerler vermektedir. Çark Deresi’nin debisine ait değerler, gölden dereye su 
akışının gerçekleştiği noktadan yapılan ölçüm ile, derenin aşağı noktalarından 
yapılan ölçümler arasında farklılık gösterebilir. SASKİ ve DSİ ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiş ancak debi değerleri ve hangi noktadan ölçüldüğüne dair 
net veriye ulaşılamamıştır. Bazı aylar yağış rejimindeki değişikliklere bağlı 
olarak, Sapanca Gölü’nden Çark Deresi’ne günde 1 Mm3 su bırakılabilmektedir. 
Projenin bir sonraki aşamasında bu konunun ayrıntılı olarak irdelenmesi 
gerekmektedir. 

Sapanca Gölü’nün Öncelikli Kirlilik Kaynaklarına Özgü Kontrol 
Teknolojilerinin Araştırılıp Geliştirilerek Göl Havzası için Uyarlanması 
Projesi TÜBİTAK Sonuç Raporu’nda belirtildiği gibi, gölden alınan toplam 
suyun yüzde 45’i evsel ve ticari kullanım amacıyla kentlerde, yüzde 14’ü ise 
sanayi sektöründe kullanılmaktadır. Geriye kalan yüzde 41 ise doğal çıkışları 
temsil etmektedir. Grafi k 7’de yer alan yüzdelik dilimler, tüm sektörler için 
SASKİ tarafından toplam 70 Mm3 ve İSU tarafından 30 Mm3 su alındığı 
varsayılarak hesaplanmıştır. Grafi k 8’de ise, yıllar içerisindeki su miktarı ve 
tüketim ilişkisi gösterilmektedir. Gerçekte, her iki ilin de 2014 yılında ayrı 
ayrı çektiği su miktarı, tahsis miktarını aşmıştır. Ayrıca, İzmit’te bulunan DSİ 
ve TÜPRAŞ’ın beyanlarına göre, TÜPRAŞ gölden yılda yaklaşık 6 Mm3 suyu 
doğrudan çekmektedir. Sürdürülebilir çekiş miktarının yılda 120 Mm3 olduğu 
düşünüldüğünde, ortalama iklim koşulları altında, söz konusu miktarlar teorik 
olarak göl üstünde büyük bir baskı oluşturmamaktadır. Öte yandan, 2013’ten 
bu yana görülen ortalama dışı iklim koşulları ve büyük miktarlardaki eşik üstü 
su çekimleri nedeniyle, sürdürülebilir çekiş eşiğinin altına 50 cm’den fazla 
düşülmüştür(Bkz Tablo 3).  
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Grafi k 7. Sapanca Gölü’nden çıkan suyun dağılımı

Tablo 3. Sapanca Gölü su bütçesi

Sapanca Gölü Su Tahsis Miktarları 
(Mm3/yıl)

2013 
Öncesi 

2013 
Sonrası

Toplam sürdürülebilir su çekişi 120 120

Sakarya Belediyesi’nin toplam su çekişi* 70 70

Kocaeli Belediyesi’nin toplam su çekişi 30 60

TÜPRAŞ’ın toplam su çekişi 6 6

Fark 14 -16

*Su şişeleme tesisleri de gölü besleyen derelerden su çekmektedir. Bu raporun kaleme alındığı 
sırada su şişeleme tesislerine ayrılan su tahsis miktarına ilişkin net veri mevcut değildir.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013
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Grafi k 8. Su miktarı ve tüketim ilişkisi

3.3 Su Kalitesi
Tatlı su kaynaklarının su kalitesi, hem sulak alan ekosisteminin devamlılığı, 
hem de insan yaşamı için dikkate alınması gereken, önemli bir konudur. 
Sapanca Gölü’nün su kalite değerleri SASKİ, İSU, DSİ, SYGM, İstanbul 
ve Sakarya Üniversiteleri tarafından düzenli olarak araştırılmaktadır. Bu 
çalışmanın konusu, suyun miktar ve ekonomik katma değer ilişkisi üzerinden 
sürdürülebilir kullanımına yönelik çıkarımlar gerçekleştirmek olduğu için, su 
kalitesinin detayına girilmemiştir. Ancak, su kalitesi ayrı bir çalışmada daha 
geniş perspektifte ele alınması gereken bir konudur.
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4.1 Sapanca Havzası’nda Gerçekleştirilen 
Resmi Koruma Önlemleri
Sapanca Gölü Havzası’nın Sakarya tarafında kalan kısmı 1991 yılında I. derece 
doğal sit; Kocaeli tarafında kalan göl alanı ise 1994 yılında III. derece doğal sit 
olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de doğal sitler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yetkisi içindedir 
(Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2014). Bunun yanı sıra, Sapanca 
Gölü, sulak alan olması sebebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de sorumluluk sahası içindedir. 
Sapanca Gölü, Türkiye’de Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan niteliği taşıyan 
135 sulak alandan biridir. 

Sapanca Gölü, doğal değerlerinin yanı sıra, Sakarya ve Kocaeli için su kaynağı 
olması sebebiyle de farklı yönetsel esasların uygulandığı bir sulak alandır. Bu 
çerçevede, SYGM, İzmit ve Sakarya illerine içme ve kullanma suyu sağlayan 
Sapanca Gölü’nün korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, 2012 
yılında Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi çalışmasına başladı. 
SYGM ile, İSU ve SASKİ arasında bir protokol imzalanmıştır. Sapanca Gölü ile 
Akçay Baraj Gölü, Yuvacık Baraj Gölü ve Namazgâh Baraj Gölü’nü kapsayan 
çalışmada, göl havzalarının coğrafi , jeolojik, sosyo-ekonomik ve altyapı 
yönlerinden mevcut durumu ayrıntılı olarak belirlendi, yeraltı suyu potansiyeli 
ile yıllık güvenli çekilebilir su miktarı hesaplamaları gerçekleştirildi. Yeraltı 
suyu kullanımı, yeraltı su hareketleri ile bağlantılı olduğu göller ve dereler ile 
etkileşimleri ortaya kondu. Havzalardaki derelerin akım debileri belirlendi. 
Su kaynaklarının drenaj alanı, ortalama özgül debi, yüzey alanı, ortalama 
derinliği, maksimum su kotu hesaplandı. 2015 içinde tamamlanması beklenen 
çalışma sonucunda, her bir paydaşın içme ve kullanma suyu ihtiyacı alanlarına 
göre ayrı ayrı saptanması; bu bilgiler ışığında, paydaşların su kullanımına 
düzenleme getirilmesi hedefl enmektedir. 

4.2 İdarî Yapı 
Belediyelerin idarî sınırı ile su toplama havzalarının sınırları çoğunlukla 
çakışmaz. Ancak, Sapanca Gölü örneğinde olduğu gibi, bölgesel bir sınırın veya 
bir belediye sınırının bir su kütlesini bölmesi de sık karşılaşılan bir durum 
değildir. Gölün 39 km’lik kıyı şeridinin 26 km’si Sakarya, kalan 13 km’si ise 
Kocaeli sınırları içindedir. Bu nedenle, Sapanca Gölü’nün tâbi olduğu kurumsal 
düzenlemeler de çeşitlilik göstermektedir. 

Sapanca Gölü havzasının tâbi olduğu kurumsal yapı Şekil 2’de 
gösterilmektedir. Su kaynağı açısından bakıldığında, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’na bağlı 2011’de kurulmuş olan SYGM, su kaynaklarının 

4. MEVZUAT VE PAYDAŞLAR

GÖLÜN 39 KM’LİK 
KIYI ŞERİDİNİN                    

26 KM’Sİ SAKARYA,             
KALAN 13 KM’Sİ İSE 

KOCAELİ SINIRLARI 
İÇİNDEDİR
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korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar 
oluşturmak, mevzuat hazırlamak, havza bazında üst planlamaları yaparak 
bütünleşik havza yönetimini sağlamak, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası su 
yönetimini koordine etmek konusunda nihaî sorumluluğa sahiptir. SYGM’nin 
çok sayıdaki görev ve sorumlulukları arasında; havza planlaması, eşgüdüm, su 
politikaları ve mevzuatı, sektörel su tahsisleri, iklim değişikliği ve su kaynakları 
ilişkisi gibi görevler de yer almaktadır. 

Şekil 2. Sapanca Gölü’nde yetki sahibi olan kurumlar

Su Kaynaklarının yönetiminde uzun yıllardır yegâne yetkili kuruluş olan 
DSİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yer üstü ve yeraltı sularının geliştirilmesi 
amacıyla 1954 yılında kurulmuştur. DSİ ülke genelinde su kaynaklarının 
planlanması, yönetimi, iyileştirilmesi ve işletilmesinden sorumludur. 
Dolayısıyla havzalardaki su tahsisleri DSİ tarafından yapılmakta ve 
yerleşimlerin su dağıtım şebekelerine DSİ tarafından nakledilmektedir. Bu 
kapsamda DSİ de havza su kaynaklarının yönetiminde SYGM ile birlikte yer 
almaktadır. 

Sapanca Gölü’nde, hali hazırdaki su temini ve kaynak yönetimine ilişkin bir 
dizi zorluk görülmektedir. Bu zorlukların başlıca kaynağı, gölün tâbi olduğu 
birbirinden farklı üç sınır yapısıdır. Bunlar, belediye sınırları, havza sınırları 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Su Yönetimi Daire Başkanlığı
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Yönetimi Komisyonu

Havza 
Yönetimi 
Sektörel 
Dağılımı

Marmara Havzası Havza 
Yönetimi Komisyonu

Diğer Su Kaynakları Diğer Su KaynaklarıSapanca Gölü Havzası
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ve illere su temininde kullanılan, diğer su kaynaklarını da kullanan su dağıtım 
şebekelerinin kapsama sahası sınırlarıdır. DSİ, Sapanca Gölü’nün suyunu 
Kocaeli ve Sakarya illeri arasında paylaştırmaktan sorumludur. İSU ve SASKİ 
ise kendilerine tahsis edilen miktardan, hizmet götürdükleri nüfusun talebini 
karşılamak üzere, diğer su kaynaklarını da göz önünde bulundurarak uygun 
miktarlarda çekilmesini sağlamakla yükümlüdür. Sakarya Havza sınırları, 
Sakarya ilinin tamamını kapsarken, Kocaeli ilinin yalnızca bir kısmını içine 
almaktadır. Kocaeli’nin su kaynaklarının çoğu Marmara Havzası sınırları 
içindedir (Bkz. Harita 5). Sapanca Gölü’nde yer alan su kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımı amacıyla eşgüdümünün sağlanması için, gölden 
çekilen su ve bu suyun yönetiminde, suyu kullananların da içinde bulunduğu 
daha geniş bir su yönetim sistemi oluşturulmasına gereksinme vardır. Bu 
sistemin, Kocaeli ve Sakarya’nın bağımlı olduğu bütün su kaynaklarını 
kapsaması gerekir. Bu sayede gölün şu an karşı karşıya bulunduğu sınırlar 
arası sorunlar çözülebilir.

Harita 5. Sakarya havza haritası

4.2.1 Havza Yönetim Heyeti 
Türkiye, AB üyeliği yolunda, Su Çerçeve Direktifi ’ni (SÇD) uyumlaştırmak ve 
sorumluluklarını yerine getirmek ile yükümlüdür. Direktifi n öne sürdüğü temel 
koşullardan biri de “nehir havzası sınırlarının ve bunların yönetimi için yetkili 
mercilerin görevlendirilmesi yoluyla” bir nehir havzası yönetimi yaklaşımının 
benimsenmesidir (Kibaroğlu ve diğerleri, 2012). Bu amaç doğrultusunda, 
SYGM bünyesindeki Havza Yönetimi Planlama Dairesi öncülüğünde, Havza 
Yönetimi Heyetleri oluşturulmuştur. Havza Yönetim Heyetleri, havzadaki 

SAKARYA HAVZA 
SINIRLARI SAKARYA 

İLİNİN TAMAMINI 
KAPSARKEN, KOCAELİ 

İLİNİN YALNIZCA 
BİR KISMINI İÇİNE 

ALMAKTADIR. 
KOCAELİ’NİN SU 

KAYNAKLARININ ÇOĞU 
MARMARA HAVZASI 

İÇİNDEDİR
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bütün paydaşları temsil edecek şekilde ilgili kurum ve kuruluşların taşra 
teşkilatının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinden ve ihtiyaç duyulan konulardaki diğer uzmanlardan oluşur 
(Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ Madde 6.3, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013). Türkiye’de 
tanımlanmış 25 su havzası bulunmaktadır, (Bkz. Harita 6). Sapanca Gölü, 
(Aşağı) Sakarya Havzası sınırları içinde yer alır. Sakarya Havza Yönetim 
Heyeti, Sapanca Gölü’nün de önemli bir kısmını oluşturduğu havzanın 
bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik havza koruma 
ve yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması için kurumlar arası 
koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Harita 6. Türkiye’deki 25 su havzası haritası

4.2.2 Sanayi Kuruluşları ve Tarım Sektörü   
Kocaeli ve Sakarya Türkiye’nin sınaî üretiminde önemli bir konumdadır. 
Kocaeli’de 13 ve Sakarya’da altı Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Göl 
çevresinde bulunan başlıca sanayi kuruluşları ise, Sakarya sınırları içinde 
segman-metal doğrama, içme suyu şişeleme, levha; Kocaeli sınırları içinde süt 
ürünleri, gıda sanayi, üretim tesisleridir (TÜBİTAK, 2010). 
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Hükümet, ekonomik büyüme programı kapsamında Doğu Marmara Bölgesi’ne 
yatırım yapmak üzere yabancı yatırımcıları teşvik etmektedir. Çok sayıda 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Küçük Sanayi Sitesi (KSS), teknopark ve 
araştırma merkezinin bu bölgede yoğunlaşmış olmasının nedenlerinden biri 
budur. Ülkenin en büyük 500 şirketinin 1/5’inden çoğu bu bölgededir, bunların 
birçoğu da Kocaeli ve Sakaya il sınırları içinde yer alır. Türkiye’nin en büyük 
100 şirketinden 20’ye yakını Kocaeli’de olup, bu şirketler toplamda ulusal vergi 
gelirlerinin yaklaşık yüzde 17’sini sağlamaktadır (MARKA, 2012). (Bkz. Tablo 4 
ve Harita 7). 

Harita 7. Sanayi kuruluşları haritası

Tablo 4. Şirketler ve Organize Sanayi Bölgeleri

Türkiye Doğu 
Marmara 

Bölgesi

Kocaeli Sakarya

ISO en büyük 500 şirket 500 115 84 17

Yabancı sermayeli şirket sayısı 3.600 492 288 82

Organize Sanayi Bölgesi 263 29 13 8

Kaynak: MARKA, 2010
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Sapanca Gölü çevresindeki tarım alanları genellikle yerleşim yerlerinin 
yakınında yer alır. Havzada bulunan tarım alanları sulu ve kuru tarım 
yapılabilen bağ- bahçe ve meyveliklerden oluşur. Tarımsal faaliyetlerin en 
yaygın yapıldığı bölgeler Hikmetiye, Acısu, Eşme, Aşağıdereköy, Arifi ye ve 
Uzunkum’dur. Havza içinde mısır, yulaf, buğday, bezelye, biber, domates, 
fasulye, kara lahana yetiştirilmektedir. Havzada tek yıllık tarım yanında ayva, 
armut ve kiraz gibi çok yıllık ürünler de meyvecilikte önemli bir yer tutar. 
Bunların yanında bölgede kavak ve süs bitkisi yetiştiriciliği de yapılmaktadır.  
Havza sınırları içinde hayvancılık yapan işletmeler ise küçük ölçeklidir 
(TÜBİTAK, 2010).

4.2.3 Kamu Kurumları Dışındaki İlgili Kuruluşlar   
Kocaeli’de Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası, Sakarya’da ise Sakarya Sanayi 
ve Ticaret Odası bulunmaktadır. Sapanca Göl’ünü içine alan bölgede, Doğu 
Marmara bölgesini oluşturan beş ile hizmet veren Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) faaliyet göstermektedir.

Bölgede bulunan yerel sivil toplum örgütleri, gölde kirlilik ile ilgili sorunlar 
gündeme geldiğinde, kamuyu bilgilendirici faaliyetler, toplantı ve eylemler 
gerçekleştirmektedir. 

4.2.4 Araştırma Kurumları   
Sapanca Gölü’nün bulunduğu Sakarya’da Sakarya Üniversitesi ve Kocaeli’de 
Kocaeli Üniversitesi yer alır. Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
çalışmalar daha çok gölün jeolojik yapısının incelenmesi üzerinedir. Sakarya 
Üniversitesi’nde ise, Sapanca Gölü su bütçesi, su kalitesi üzerine araştırmalar 
yürütülmektedir. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin de, Sapanca 
Gölü ve gölü besleyen derelerde balık ve diğer sucul canlı popülasyonlarını 
inceleyen, su kalitesini izleyen uzun süreli çalışmaları bulunmaktadır.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Sapanca Gölü’nün Öncelikli Kirlilik 
Kaynaklarına Özgü Kontrol Teknolojilerinin Araştırılıp Geliştirilerek Göl 
Havzası İçin Uyarlanması’ Projesi 2008-2009 yılları arasında; İstanbul, 
Sakarya, Kocaeli üniversiteleri ile SASKİ ve İSU tarafından birlikte 
yürütülmüştür. Proje ile Adapazarı ve civarındaki yerleşim birimlerinin 
öncelikli içme suyu kaynağı durumundaki Sapanca Gölü’nün içilebilir su 
olma özelliğinin korunması amacıyla, gölü tehdit eden kirlilik kaynakları için 
uygun kontrol teknolojilerinin araştırılıp geliştirilerek havzaya uyarlanması, 
kalitesinin korunarak su bütçesinin verimli, etkin bir şekilde kullanımını 
sağlayacak koşulların belirlenmesi ve Gölü kirletici kaynakların tespiti ve bu 
kirleticilere karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için çalışmalar 
yürütmüştür. TÜBİTAK’ın, Sapanca Gölü çalışması kapsamında hazırladığı 
sonuç raporu, elinizde bulunan raporun su bütçesi ve su kullanımına ilişkin 
içeriğinin oluşmasında katkı sağlamıştır. 

TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK 100 

ŞİRKETİNDEN 
20’YE YAKINI 

KOCAELİ’NDEDİR 
VE ULUSAL VERGİ 

GELİRLERİNİN 
YAKLAŞIK 

YÜZDE 17’SİNİ 
SAĞLAMAKTADIR
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Sapanca Gölü’nün coğrafi  konumu ve arazi kullanımı birbiri ile ilişkilidir. 
Gölün, Türkiye’nin en büyük yerleşimi olan İstanbul’a yakınlığı, Eskişehir 
ve Ankara’ya kara yolu ve demiryolu ile bağlantılı olması, göl çevresindeki 
araziye olan talep konusunda etkilidir. Göl’ün güney kıyı şeridi üstünde, göl 
sahili ile yamaçlardaki ormanlık alan arasında kentleşmiş bir bölge bulunur 
(Bkz. Harita 8). Seyrek karakterdeki yerleşim alanlarına, başta İstanbul ve 
Ankara gibi büyük şehirler olmak üzere, son yıllarda giderek artan oranda da 
yurtdışından, ikincil konut talepleri gelmektedir (UTTA, 2001). Oteller ve diğer 
turistik tesisler ile, günübirlik ziyaret edilen alanlar dolayısıyla, göl havzasının 
günlük nüfusu yüksek oranda artabilmektedir. 

Harita 8. Arazi kullanım haritası

5. ARAZİ KULLANIMI  
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Tablo 5. Göl Havzası arazi örtüleri

Arazi Örtüler Alan (ha) %

Kentsel yerleşik alan 1.725 6,28

Kentsel yeşil alan ve rekreasyon alanı 28 0,10

Kuru tarım alanı 2 0,00

Karışık tarım alanı 4.096 14,92

Doğal bitiki örtüsü ve tarım alanları 316 1,15

Ormanlık ve çalılık alan 516 1,87

Orman 15.819 57,63

Karayolu, demiryolu ve ilgili alanlar 98 0,35

Havalimanı 264 0,96

Bataklık 44 0,16

Su yüzeyleri 4.539 16,53

Toplam 27.447 100

Sazlık ve bataklık alanlar, gölün doğusunda kıyı kesiminde ve Çark Deresi 
çevresinde bulunur. Havzanın büyük bölümünü orman örtüsü kaplar (Bkz. 
Tablo 5). Ormanlık alan havzanın göl kıyısından uzak yüksek kesimlerinde 
bulunur. Doğal bitki alanları havzanın güney doğu ve güney batı kısımlarında 
küçük alanlar kaplar (Corine, 2006). Havza içerisinde sanayi ve ticaret alanları 
oldukça küçük alan kapladığı için mevcut haritada gösterilmemiştir.

5.1 Tarihsel Değişim 
Sapanca Havzası için var olan arazi kullanımı bilgisi, 1990’ların başında 
oluşturulmuştur. Daha sonra 2001 yılında Çevre Düzeni Planı Araştırma 
Raporu gerçekleştirilmiştir (UTTA, 2001). Göl havzasındaki önemli değişimler 
arasında, 1984’te tamamlanan taşkın kontrolü çalışması yoluyla gölün 
doğusundaki 120 hektarlık sulak alanın kurutulması ile; yaklaşık son 50 yılda 
gölün güneybatı bölgesindeki subasar ormanların tahrip edilerek kavaklık 
ve mısır tarlalarına çevrilmesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ulusal ve 
uluslararası taşımacılıkta önemli yeri olan ve ili doğu-batı yönünde boydan 
boya geçen D-100 (E-5) karayolu ve TEM Otoyolu Sapanca Gölü’ne ana ulaşım 
ekseni durumundadır. Özellikle TEM Otoyolu’nun açılmasından sonra artan 
ikincil konut talebi ile hızlanan yapılaşma da havzadaki önemli değişimler 
arasındadır (Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2011).

Kaynak: Corine, 2006
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6.1 Havzadaki Nüfus Değişimi 
Havza sınırı içinde kalan en eski belediye, 1923 yılında kurulan Sapanca 
Belediyesi’dir. Geçmişte, 1994 yılında havza sınırları içinde bulunan belediyeler 
Sapanca, Kırkpınar, Maşukiye, Eşme ve Kurtköy belediyeleri olmuştur. Ancak 
yerleşim alanları genişledikçe, Hikmetiye, Derbent, Arifi ye, Acısu, Suadiye, 
Serdivan ve Uzuntarla Belediyeleri’nin planlı alanları da tamamen veya 
kısmen havzaya dahil olmuştur. Bölgede özellikle ikincil konut yapılaşması 
hızla artmaktadır. Ulaşımda yaşanan gelişmeler, tatil amaçlı kullanımların 
yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, özellikle 1999 depremi 
sonrasında oluşan konut açığı nedeniyle, bölgedeki ikincil konutlar sürekli 
ikâmet edilen konutlara dönüşmüştür. Grafi k 9, Sakarya ve Kocaeli illerinin 
Sapanca Gölü havzası içinde bulunan yerleşik nüfus dağılımını yıllara göre 
göstermektedir. 

Grafi k 9. Sapanca Havzası nüfus büyüklüğü 

6.2 Ekonomik Sektörler 
Bu çalışmada, özellikle il bazlı ekonomik veriye erişmek her zaman 
mümkün olmamıştır; bunun nedeni, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıfl andırması’ndaki (Türkiye İBBS, Fr. NUTS) analizlerin bölge bazlı (Doğu 
Marmara) verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla, bu bölümde Türkiye’de bulunan 26 
Düzey 2 bölgesinden biri olan ve Sapanca havzasını da kapsayan TR42 Düzey 2 
Bölgesi (Doğu Marmara Bölgesi) ölçeğinde yapılan analizlere yer verilmektedir. 

6. NÜFUS VE EKONOMİ İLİŞKİSİ
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Doğu Marmara Bölgesi, iktisadi açıdan Türkiye’nin önemli merkezleri 
arasındadır. Önemli bir turizm merkezi olan bölge, Ankara’ya, İstanbul’a ve 
Marmara Denizi’ne yakınlığı sayesinde iktisadî ve ticari faaliyetler açısından 
elverişlidir. Bunun doğal sonucu olarak, devlet son yıllarda hem yerli hem de 
yabancı yatırımı teşvik ederek bölgenin iktisadî kalkınmasını hızlandırmıştır. Bu 
gelişmeler bütün sektörlerde kararlı bir büyümeyle sonuçlanmıştır. 

Doğu Marmara ekonomisi, 2010’un başından bu yana Türkiye GSYİH’sının 
ortalama yüzde 8’ini, ulusal vergi gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 14’ünü 
sağlamaktadır. Bölge, 2011’de, kişi başına düşen Brüt Katma Değer (BKD) 
sıralamasında, ülke genelinde ikinci sırada yer almıştır. Aynı zamanda ülkenin 
dış ticaretinin kayda değer bir bölümü bu bölgeden yapılmaktadır (2010’da 
yaklaşık yüzde 12, MARKA, 2012). Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 5’inin 
Doğu Marmara’da yaşadığı dikkate alındığında, yukarıda verilen değerlerin nispi 
büyüklüğü daha iyi anlaşılır.

Sektörlerin bölgesel BKD’ye katkısına bakıldığında, BKD’nin 2004- 2011 
döneminde yüzde 150’den de fazla arttığı görülür (Bkz. Grafi k 10). Yine aynı 
dönem içinde, hizmet sektörünün payı, BKD toplamına kıyasla 2004 yılında 
yüzde 14,56’dan 2011 yılında 41,24’e büyürken, tarım sektörünün payı genellikle 
sabit seyretmiştir. Zaman içerisinde hizmet sektörünün ve sanayi sektörünün 
BKD’sinde büyüme gerçekleşmiştir. Ancak hizmet sektörü’ndeki büyüme sanayi 
sektörününkinden daha fazla olmuştur. Bu durum aslında sanayi sektörünün 
kendi içindeki büyümesiyle bağlantılıdır. Sanayi sektöründeki büyüme hizmet 
sektöründe de büyümeye ayrıca katkı sağlamıştır. Böylece hizmet sektöründe 
oldukça hızlı bir büyüme eğilimi görülmüştür.

Grafi k 10. Doğu Marmara Bölgesi’ndeki mevcut taban fi yatlar üzerinden Brüt Katma Değer 
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Grafi k 12, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde Doğu Marmara Bölgesi’nin 
Türkiye’nin toplam BKD’si içindeki payını göstermektedir. Türkiye’yi 
oluşturan 26 NUTS bölgesi içinde, Doğu Marmara yaklaşık yüzde 5’lik payı 
ile ulusal tarım sektörü BKD’si grubunda 10. sırada yer almaktadır. Sanayi ve 
hizmet sektörleri İstanbul’un hâkimiyetindedir. Bu nedenle Doğu Marmara 
Bölgesi’nin bu sektörlerdeki sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 6’lık BKD payı ciddi bir 
katkı olarak görünmese de, bölgenin bu alanlarda sırasıyla 3. ve 4. sıralarda yer 
almasını sağlamaktadır. İstanbul’un payı hariç tutulduğunda, bölge aslında bu 
sektörlerde üst sıralardadır. (Bkz. Grafi k 11)

Grafi k 11. Doğu Marmara’nın ulusal BKD’deki payı

Doğu Marmara Bölgesi’nin beş ili içinde Kocaeli ve Sakarya hem bölgesel 
hem de ulusal GSYİH ve BKD’ye en çok katkı sağlayan illerdir. Birlikte Doğu 
Marmara Bölgesi’nin gayri safi  yurt içi hasılasının yüzde 80’ini karşılayan bu 
iki il, aynı zamanda bölge nüfusunun yüzde 70’ine de ev sahipliği yapmaktadır 
(TÜİK, 2014). Sonuç olarak bu illerde ve genel olarak Doğu Marmara’da kişi 
başı gelir, ulusal ortalamanın bir hayli üzerindedir. 2011’de Kocaeli ortalama 
52 bin 500 dolarlık kişi başına düşen geliri ile Türkiye’de ikinci sırada yer 
alırken Sakarya 13 bin 700 dolar gibi daha düşük bir kişi başı gelire sahip 
olmasına rağmen il sıralamasında, 81 il arasında ilk 15 il içine girmiştir (IMF, 
2014).

Doğu Marmara’nın ekonomik faaliyetlerini etkileyen başlıca itici güç sınaî 
üretimidir. Kocaeli yaklaşık yüzde 70 ile üretimde en büyük payı alırken bu ili 
yüzde 22’lik payı ile Sakarya izler. Sanayi sektörü aynı zamanda iş gücünün 
Kocaeli’de yüzde 64’üne, Sakarya’da yüzde 17’sine istihdam sağlamaktadır. 
Grafi k 12, 2008’de Doğu Marmara Bölgesi’nde sınaî üretimin illere göre 
dağılımını göstermektedir.
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Grafi k 12. İllere göre sanayi sektöründeki dağılım

Bölge genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de, ilin GSYİH’nın dörtte üçünü 
oluşturan sanayi sektörü en büyük paya sahiptir. Öte yandan Sakarya’da sanayi 
sektörü, tarım ve hizmet sektörlerinin gerisinde kalmaktadır (Bkz. Tablo 6).  

Tablo 6. Kocaeli ve Sakarya illerinde sektörlerin GSYİH içindeki payları 

Yaklaşık GSYİH Dağılımı Kocaeli % Sakarya %

Tarım %3 %28

Sanayi %73 %20

Hizmet & Diğer %24 %52

Kocaeli ve Sakarya ayrıca, hem Doğu Marmara Bölgesi’nin hem de genel olarak 
Türkiye’nin döviz kazancına önemli katkı sağlar. Son yıllarda bu iki il birlikte 
ülkenin toplam yıllık ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirmiştir 
(TÜİK, 2014). 2010-2013 yılları arasında illerin ihracat büyüklükleri Grafi k 
13’de gösterilmektedir.
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Grafi k 13. Kocaeli ve Sakarya’dan yapılan ihracat değerleri 

Bu iki il arasında Kocaeli’nin ihracat konusunda aşikâr bir hâkimiyeti vardır. 
Kocaeli’den yapılan ihracatın dörtte üçünü rafi ne petrol ürünleri, motorlu 
taşıtlar, lastik ve plastik ürünler oluşturmaktadır. Sakarya’da ise ihracatın 
büyük bölümü, (ilin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 70’i) motorlu taşıtlardan 
oluşurken, tarım ürünleri, yüzde 6’lık payı ile ikinci en büyük ihracat değeridir. 

Doğu Marmara’da, 2011 yılında çalışan kişi sayısı 1 milyon 170 bini geçmiştir. 
Bu sayının yaklaşık 800 bini Kocaeli ve Sakarya’dadır. Grafi k 14, her iki ilde 
ve ülke genelinde istihdamın sektörlere dağılımını göstermektedir. Kocaeli’de 
sanayi ve hizmet sektörlerinin özellikle tarım sektörüne kıyasla istihdamda 
çok daha baskın bir paya sahip olduğu buradan da açıkça anlaşılmaktadır. 
Sakarya’da ise tarım sektörünün ağırlığı, ulusal tablodakine daha çok 
benzemektedir. Bununla birlikte, Sakarya’da sanayi sektöründe istihdam 
edilen iş gücü, ülke geneline kıyasla daha yüksektir; bu da, ilde yoğunlaşan 
otomotiv ve makine sanayi işletmelerinin sayısı ile doğru orantılıdır.  

Grafi k 14. İstihdamın sektörlere göre dağılımı, 2011 (1.000 çalışan üzerinden) 
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7.1 Suyun Katma Değeri 
Su, hemen hemen bütün ekonomik üretim biçimleri için, derecesi değişmekle 
birlikte önemli bir girdidir. Su girdisi olmadan üretilebilecek ve/veya 
sunulabilecek mal ve hizmet sayısı azdır. Bir taraftan da sanayi veya tarımsal 
üretimde ya da ticari bir faaliyetin yerine getirilmesi sırasında su kullanım 
biçimleri, söz konusu üretimin veya faaliyetin türüne göre önemli ölçüde 
değişiklik gösterebilir. Kocaeli’de hizmet ve sanayi sektörleri, ekonomiye açıkça 
en fazla katkı sağlayan sektörlerdir. Hizmet sektörü doğası gereği nispeten 
daha az su kullansa da bazı üretim tesislerinde imalat için yüksek miktarlarda 
su gerekebilmektedir. Sakarya’da tarım sektörü Kocaeli’ye kıyasla daha fazla 
önem taşımaktadır. Tarım, doğası gereği en çok su kullanan sektördür. 

Suyun kıt olduğu durumlarda, ürün veya hizmetin doğrudan ve dolaylı 
parasal değeri, su kullanım biçimlerinin birbiriyle kıyaslanmasında faydalı bir 
gereçtir. Bu, bir birim su ile üretilen bir ürünün değeri ne kadar yüksek ise su 
kullanımının da o kadar verimli olacağı anlamına gelmektedir.

Bir ürün veya hizmete ilişkin parasal değerin anlaşılması için aynı zamanda 
“çok katmanlı” unsurların da göz önünde bulundurulması gerekir. Bunun 
amacı, ürün ve hizmetlerin doğrudan ortaya çıkardığı katma değerin yanı 
sıra, üretim sürecindeki istihdam veya ürünün çarpan etkileri gibi dolaylı 
faydalarını da tespit etmektir. Örneğin, bir petrol rafi nerisinde su kullanımına 
bağlı çarpan etkilerin sayısı fazla olabilir. Bunun bir nedeni, rafi ne edilmiş 
petrol ürününün, diğer birçok üretim, ulaştırma ve ticaret süreci için önemli 
bir girdi olmasıdır. Değer zinciri ürünlerinin parasal değerinin başlangıçtaki su 
kullanımı girdisiyle ilişkilendirilmesi, çok boyutlu modellerin kullanılmasını 
gerektiren karmaşık bir süreçtir. 

Su kullanım biçimlerinin her zaman eşit bir şekilde ele alınamayacağı veya 
aynı analizlere tabi tutulamayacağını da kabul etmek gerekir. Örneğin, evsel 
kullanım için tahsis edilen suyun ekonomiye doğrudan bir katkısı yoktur. 
Ancak, bu toplum ve dolayısıyla ekonomi için zorunlu bir kullanım biçimidir. 
Ayrıca, tarımsal faaliyetlerden ticari faaliyetlere doğru bir geçiş yaşandığından, 
su kullanımı ve ekonomik çıktılar arasındaki bağ giderek daha da 
belirsizleşmektedir. Bu nedenle, farklı sektörlerden ziyade benzer sektörlerin 
su kullanımlarının karşılaştırılması daha yerinde olacaktır.

7. SU KULLANIMI VE EKONOMİ 

İLİŞKİSİ
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7.2 2013 ve Sonrası için Su Temini ve Arzı 
Sapanca Gölü’nün sürdürülebilir su arzı yılda 120 Mm3’tür. Hem Kocaeli hem 
de Sakarya’nın su talebi, 2013 yılına gelinceye kadar söz konusu sürdürülebilir 
arz sınırları içinde karşılanabilmekteydi. Bu yıldan sonra ise, özellikle Kocaeli 
tarafından çekilen su miktarındaki büyük artış (yaklaşık yüzde 50), bu sınırın 
aşılmasına yol açtı. Mevcut veriye dayalı olarak, SASKİ kentsel ve sanayi 
kullanımı amaçlı su ihtiyacını karşılamak üzere yılda 80 Mm3 dolaylarında su 
çekmektedir. İSU’nun ise, bu rapor hazırlandığı sırada, 2014 sonu itibariyle 
60 Mm3 su çekerek kendisine tahsis edilen miktarın iki katını aşacağı tahmin 
ediliyordu. 

Su çekişlerinin kullanıcılara göre dağılımı Grafi k 15’te gösterilmektedir. 
Tarım sektöründe kullanılan su, kentsel su kullanımına kıyasla daha azdır. 
Örneğin, Sakarya’nın tarım sektörünün önemli bileşenlerinden biri olan süs 
bitkisi üretiminde il bazında yılda yaklaşık 0,2 Mm3 su tüketilmekte, bunun 
da bir kısmı Sapanca Gölü’nden temin edilmektedir. Bu kullanım, kentsel 
ve sanayi kullanımı amacıyla belediye tarafından çekilen su miktarı içinde 
gösterilmektedir. Yukarıda belirtilen bütün bu çekişlerin toplamı 2013 yılından 
sonra yılda yaklaşık 150 Mm3’tür. Bu miktar, 2008-2009 dönemindeki ve 
2013-2014 yıllarındaki yaklaşık tahsis miktarından 30 Mm3 fazladır ve yıllık 
sürdürülebilir çekiş kapasitesinin yüzde 25 üstündedir. Yağış ve buharlaşma 
açısından ortalama iklim özellikleri gösteren bir yılda su arzı, 2008-2009 
dönemindeki talebi karşılayabilirdi. Ancak, günümüzdeki su talepleri artık 
ortalama yıllarda da karşılanamamaktadır. Ayrıca, bu durum, şu an olduğu 
gibi, su arzı, beş yıl öncesindeki talepleri bile karşılamayacak kadar düştüğü 
için, özellikle kurak geçen yıllarda bu durumun daha da kötüleşeceği açıktır. 
Grafi k 16, Kocaeli için Sapanca Gölü’nden çekilen su miktarına ilişkin dönüm 
noktasını göstermektedir. İlin su ihtiyacının, 2011 yılında yüzde 0,35 gibi 
küçük bir kısmı gölden karşılanırken, 2013’te bu oran temin edilen toplam su 
miktarının yüzde 12,5’ine çıkmıştır. Bu oranın, 2014 yılında yüzde 45’e (60 
Mm3) çıkabileceği tahmin ediliyordu. Bu tahmin gerçekleşti.

Grafi k 15. Sapanca Gölü su tüketim dağılımı (Mm³) 

56

6077

Kaynak: DSİ, 2014

Kocaeli

Su Şişeleme

TÜPRAŞ

Sakarya



54 SAPANCA GÖLÜ’NDE SU RİSKİ VE EKONOMİ

Mevcut durumda, Sapanca Gölü’nden çekilen suyun büyük kısmı kentsel su 
ihtiyacı için kullanılmaktadır. Nüfus artışı tahminleri (Bkz. Grafi k 17) ve hem 
bölgenin hem de ülkenin ekonomik büyümede izlediği çizgi, Kocaeli ve Sakarya 
illerindeki su taleplerinin yakın gelecekte de artacağına işaret etmektedir.  

Grafi k 16. İSU’nun Kocaeli için temin ettiği su miktarı ve Sapanca Gölü’nden çekilen 
miktarın yıllara göre dağılımı  

Bu nedenle, gelecek dönemlerde Sapanca Gölü suyunun nasıl yönetileceğine 
dair önemli soruların yanıtlanması gerekmektedir. İSU 2017 yılında İhsaniye 
ve Avcıdere Barajları’nın su dağıtım şebekesine dâhil edilmesiyle, Kocaeli’nin 
su kaynaklarına 30 Mm3 daha eklemeyi planlamaktadır. Şu anki arz ve talebe 
bakıldığında, İhsaniye ve Avcıdere Barajları’ndan temin edilecek 30 Mm3’lük 
çekiş hacmi, Sapanca Gölü’nden çekilen toplam miktarı 30 Mm3 azaltacağı için, 
ortalama iklim özellikleri gösteren bir yılda sürdürülebilir seviyeye indirebilir. 
Ancak bu tahmin, nüfus artışı ve ekonomik büyümeyi dikkate almayan 
mevcut talep üzerinden yapılmakta ve söz konusu barajlar devreye girmeden 
önceki ara dönemde yaşanacak su dar boğazını hesaba katmamaktadır. 
Ayrıca, yeni barajlar işletmeye alındığında, planlanan su arzını düzenli olarak 
sağlayabilecekleri varsayılmıştır. İSU derin kuyular açmaya başlamış ve yeni 
kuyuların açılması işini gelecek planları arasına almıştır.

Kaynak: İSU, 2014
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Grafi k 17 Nüfus ve ekonomik büyüme tahminleri

*İkinci Y ekseni, 2012 için temel alınan 100 seviyesine göre kümülatif olarak ölçeklendirilmiştir 
(2013-2019 tahminleri)

7.3 Kocaeli ve Sakarya’da Su ile Üretilen 
Ekonomik Değer 
Sapanca Gölü, sahip olduğu su potansiyeli ile hem İSU hem de SASKİ için 
cazip bir su kaynağıdır. Bir bütün olarak sistem için en verimli su kullanımını 
belirlerken, kullanım ile yaratılabilecek ekonomik değer seçeneklerini 
kıyaslamak ve kişi başına düşen su kullanım miktarlarını dikkate almak gerekir. 
Bu istatistikler Sakarya’da suyun nispeten daha verimli kullanıldığını, Kocaeli’de 
ise daha az su girdisi ile ciddi boyutta ekonomik faaliyet gerçekleştirildiğini 
gösterse de, suyun Sakarya’dan Kocaeli’ye veya tam tersi yönde yeniden 
tahsis edilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Diğer kaynakların da 
kullanılabilirliğini göz önüne alarak, su kullanımının farklı/ yeni bir sisteme 
oturtulması gerekir. Şu an için Kocaeli, diğer su kaynaklarından yararlanma 
konusunda Sakarya’ya kıyasla daha fazla seçeneğe sahiptir. Bu nedenle suyun 
yeniden tahsisi konusunda daha esnek olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte 
SASKİ de, Sakarya Nehri gibi farklı kaynaklardan daha fazla su elde etmek üzere 
seçenekleri araştırmaktadır.

Gölde baş gösteren su sıkıntısı üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 
2014 yılı başından itibaren gölden su çekimlerine ilişkin düzenli izleme 
çalışmaları başlatılmıştır (WWF-Türkiye, 2014). Burada da her bir sektörün 
kullandığı su ile yaratılan ekonomik değerin ve rafi nerinin su temin edebileceği 
başka kaynak olup olmadığının düşünülmesi gerekir. TÜPRAŞ, kullandığı 
bir metreküp suya karşılık 435 dolarlık ekonomik değer üretirken, Kocaeli ve 
Sakarya’nın sanayi sektörleri sırasıyla (TÜPRAŞ hariç) 644 dolar ve 180 dolar 
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üretmektedir. Rafi nerinin vergi gelirleri, diğer sanayi ve ticaret kollarının, 
tedarikçilerinin büyümesine sağladığı katkılar gibi ekonomi üzerinde doğrudan 
ve dolaylı başka olumlu etkileri de bulunmaktadır. Gölden çekilen toplam su 
miktarı ile karşılaştırıldığında, rafi neri hâlen toplam çekilen suyun sadece 
yüzde 4’ünü kullanmaktadır. TÜPRAŞ, üretim sürecinde rafi neride kullanacağı 
su için alternatif kaynaklar araştırmaya başlamıştır; bunların içinde, tesislerde 
kullanılan suyun geri kazanılarak kullanılması da yer almaktadır. TÜPRAŞ ile 
yapılan görüşmeler sırasında, bu konudaki çalışmalarını tamamlamak üzere 
olduğu bilgisi alınmıştır (WWF-Türkiye, 2014).

Sonuç olarak, İSU ve SASKİ gibi, TÜPRAŞ tarafından kullanılan suyun da, daha 
geniş kapsamlı su temini bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bütün 
kullanıcılar açısından en uygun tahsis yapısının belirlenmesi için, Sapanca 
Gölü havzasındaki su sisteminin tamamında yer alan su kaynaklarının, ilgili arz 
ve talepleriyle birlikte ele alınması, yapılan her tahsisin mümkün olduğunca 
verimli şekilde kullanılması ve su kaybını azaltıcı mekanizmaların çoğaltılması 
gerekmektedir.

Kocaeli’nin su dağıtım şebekesindeki kayıp-kaçak oranları 2002-2004 yılları 
arasında, yüzde 72 ilâ yüzde 75 seviyelerindeydi. İSU, artan su talebine paralel 
olarak, su kaybını azaltmak üzere o yıllardan bu yana önemli iyileştirmeler 
yapmıştır (Bkz. Grafi k 18). Su kaybı 2013 yılında yüzde 31’e, bir başka deyişle, 
yılda 40 Mm3’e kadar düşürülmüştür. Söz konusu iyileştirmelere rağmen, 
daha fazla su kaybını önlemek üzere yapılabilecek etkili iyileştirmeler hâlâ 
bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda yerel su kaynaklarına olan talep 
azalacaktır. 

Sakarya’da ise su kaybı tahminleri hâlâ yüksek seviyelerdedir. İl nüfusunun 
yüzde 90’ı için gölden çekilen miktar yaklaşık 77 Mm3 iken, abonelere dağıtılan 
gerçek miktar 38 Mm3’tür. Basit bir hesaplamayla, mevcut su çekişlerindeki 
farktan, kayıp su seviyesinin yaklaşık yüzde 50 olduğu ortaya çıkmaktadır 
(WWF-Türkiye, 2014). Bu durum, Sakarya’da da su dağıtımında verimliliğin 
arttırılması için hâlâ mesafe kat edilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Grafi k 18. İSU su kayıp- kaçak oranları
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Kaynak: İSU, 2009

40

20

30

50

60

80

90

100

70

0

10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Oran (%)

75 71 72 55 49 40 35



57SAPANCA GÖLÜ’NDE SU RİSKİ VE EKONOMİ

Özetle, su temini ve talebi arasındaki ilişki Sapanca Gölü bağlamında oldukça 
karmaşık bir yapıdadır. Bu karmaşıklığın temelinde ise SASKİ’nin gölden 
karşılamak istediği talebin, İSU’nun talebinden ve diğer doğrudan su kullanan 
sanayi işletmelerinden büyük ölçüde farklı olması yatmaktadır. Su kullanımıyla 
ilgili hesaplar ve verilecek kararlar evsel kullanım, sanayi kullanımı ve ticari 
kullanım gibi birçok farklı sektörü ilgilendirmektedir. Suyun evsel amaçlı 
kullanımı ve sanayide kullanımı arasında ekonomik karşılaştırmalar yapmak 
uygulamada mümkün olmasa da, farklı sektörlerde su kullanımına bağlı 
doğrudan ve dolaylı ekonomik değerleri ve evsel amaçlı su kullanımında 
verimliliği dikkate almak önemlidir. Planlama yaparken her bir kullanıcı için, 
kullanılabilir diğer su kaynaklarının analiz edilmesi ve bir sisteme oturtulması 
önem taşımaktadır. Ancak, kısa vadede hem Kocaeli hem de Sakarya’yı 
Sapanca Gölü’nün sürdürülebilir bir su kaynağı olarak kullanılması konusunda 
zorluklar ve ödünler beklemektedir. 

Genel olarak bakıldığında, Kocaeli ve Sakarya’nın Sapanca Gölü’nden su 
kullanım şekilleri birbirinden oldukça farklıdır. Sapanca Gölü, Sakarya için 
birincil su kaynağı iken, Kocaeli için kısa süre öncesine kadar küçük bir ek 
kaynak konumundaydı. Bu illerdeki su kullanımının ekonomik değerini 
belirlerken yukarıda belirtilen özellikleri dikkate almakta fayda vardır. 
Ayrıca, Kocaeli için su kullanımının ekonomik değeri hesaplanırken, Sapanca 
Gölü’nden çekilen suyun sektörlerdeki kullanım miktarının da dikkate alındığı 
da unutulmamalıdır. Bir başka deyişle, Kocaeli’de üretim için kullanılan 
bir damla göl suyunun değeri, İSU’nun karma su temininden bir damla su 
kullanarak oluşturduğu değere eşittir.

Türkiye’de havza ölçeğindeki ekonomik faaliyetler ve su kullanımına ilişkin 
sayısal bilgi bulunmamaktadır. Ancak yine de, belli tahmin ve varsayımlar 
yoluyla su kullanım yoğunluğu ve suyun ekonomik açıdan ne kadar faydalı 
kullanıldığına ilişkin bir fi kir geliştirilmektedir. Aşağıdaki analiz, havzadaki 
başlıca su kullanıcılarından bazılarının ekonomik değerini belirlemeye 
yöneliktir. 

Doğu Marmara Bölgesi’nin toplam GSYİH’sında Kocaeli ve Sakarya’nın 
2001’deki payları sırasıyla yüzde 67 ve yüzde 14’tür. Bu dağılımın 2001’den 
bu yana çok değişmediğini varsayarsak, bu iki ilin ekonomileri tarafından 
yaratılan BKD sırasıyla 26 milyar dolar ve 5,4 milyar dolar olacaktır. 

Tablo 7’de gösterildiği gibi, Sakarya’da sanayi sektörü, ilin yarattığı BKD’nin
sadece beşte birini oluşturmaktadır. Kocaeli’de ise sanayi sektörünün katkısı,
ilin toplam BKD’sinin neredeyse üçte ikisine eşittir. Bu oranlar BKD’ye
uygulandığında, Sakarya’nın 1,1 milyar dolar, Kocaeli’nin ise 19 milyar dolar
sanayi sektörü katkısı yarattığı ortaya çıkmaktadır (Pegasys, 2014).

SAKARYA SANAYİ 
SEKTÖRÜNÜN BRÜT 

KATMA DEĞER’E 
KATKISI 1,1 MİLYAR, 

KOCAELİ’NİN İSE         
19 MİLYAR DOLARDIR
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Tablo 7. Sektörel GSYİH ve BKD dağılımı 

Sektörlerin Ekonomiye Katkıları

Kocaeli

GYSİH 
(yaklaşık)

Sakarya

GYSİH 
(yaklaşık)

Kocaeli*

BKD 
(milyar 

dolar 
yaklaşık)

Sakarya

BKD 
(milyar 

dolar
yaklaşık)

Tarım %3 %28 0,8 1,5

Sanayi %73 %20 19,0 1,1

Hizmet ve diğer %24 %52 6,2 2,8

Toplam %100 %100 26 5,4

Kaynak: TÜİK, TÜPRAŞ dahil edilmiştir; www.kosano.org.tr; www.investinsakarya.gov.tr 

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise yedinci en büyük petrol rafi nerisi 
TÜPRAŞ, Kocaeli ve ülke ekonomisinin önemli unsurlarından biridir. Rafi neri, 
ülkenin petrol ürünlerinin yüzde 33’ünün tüketildiği bir merkez olan Kocaeli’de 
yer almaktadır. Şirket, 2012’de 22,1 milyon ton ham petrol işlemiş, iç satışlar 
ve ihracattan elde ettiği 24,1 milyar dolarlık gelirle, İstanbul Sanayi Odası’nın 
“Türkiye’nin İlk 500 Özel Şirketi” sıralamasında birinci olmuştur.

TÜPRAŞ’ın 2012 yılındaki ithalat giderleri toplamı 18,1 milyar dolar 
seviyesindeydi. Şirketin sağladığı brüt katma değeri yaklaşık olarak 
hesaplamak için toplam gelirden toplam ithalat gideri çıkarıldığında, sonuç 6 
milyar dolardır. TÜPRAŞ ürünlerinin yaklaşık yüzde 45’i İzmit rafi nerisinde 
üretilmektedir; bu oran parasal değere dönüştürüldüğünde, şirketin yaklaşık 
BKD’sinin 2,7 milyar dolarına tekabül etmektedir.

TÜPRAŞ, Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(İSU) sınırları içinde kalsa da, elli yıldan uzun bir süredir rafi nerinin 30 km 
doğusunda bulunan Sapanca Gölü’nden doğrudan su çekmektedir. Mevcut 
durumda rafi nerinin İzmit’teki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gölden 
çektiği suyun miktarı farklı kaynaklarda farklı ifade edilmekle birlikte, bu 
raporda DSİ’nin belirttiği değerler göz önünde bulundurularak yılda 6,2 Mm3 
olarak alınmıştır. TÜİK verilerine göre, Kocaeli ve Sakarya’nın nüfuslarını ve 
ekonomilerini desteklemek için ihtiyaç duydukları yıllık su miktarı sırasıyla 
100 Mm3 ve 40 Mm3 olup bu miktarlar su kayıplarını içermez. Burada, Sakarya 
nüfusunun Sapanca Gölü’nün suyunu kullanmayan yüzde 10’luk kısmının 
diğer kaynaklardan kişi başına eşit miktarlarda su kullandığı varsayılmıştır. 
Bu illerde evsel kullanım amacıyla tüketilen su miktarı sırasıyla 56 Mm3 ve 26 
Mm3’tür. İl nüfuslarının 1,6 milyon ve 0,9 milyon olduğu düşünüldüğünde, 
kişi başına düşen evsel su kullanımı miktarı Kocaeli’de 96 litre/yıl, Sakarya’da      
79 litre/yıl’dir. Sakarya’da evsel amaçlı su kullanımı Kocaeli’ye kıyasla yüzde 
20 daha azdır.

TÜİK VERİLERİNE 
GÖRE, KOCAELİ 

VE SAKARYA’NIN 
NÜFUSLARINI VE 
EKONOMİLERİNİ 

DESTEKLEMEK İÇİN 
İHTİYAÇ DUYDUKLARI 

YILLIK SU MİKTARI 
SIRASIYLA 100 Mm3 

VE 40 Mm3‘TÜR
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TÜİK tarafından sağlanan sektörel su kullanımı verisine göre, Kocaeli ve 
Sakarya’nın sanayi sektörü yıllık su kullanım değerleri toplamı sırasıyla 25 
Mm3 ve 6 Mm3’tür. Kocaeli için bu toplam, İSU’ya bağlı olmayan doğrudan su 
çekimlerini içermez. TÜPRAŞ’ın sağladığı katkı hariç olmak üzere, Kocaeli’de 
sanayi sektörünün ilin toplam BKD’sine katkısı yaklaşık 16,3 milyar dolardır. 

Tablo 8’de, SASKİ ve İSU bünyesinde evsel ve sanayi amaçlı kullanılan yaklaşık 
su miktarları ile, TÜPRAŞ tarafından kullanılan yaklaşık su miktarları ve 
sanayide birim su başına yaratılan ekonomik değer görülmektedir. 

Tablo 8. Kocaeli ve Sakarya’da su kullanımının ekonomik değeri

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN                    
EVSEL SU KULLANIM 
MİKTARI KOCAELİ’DE 

96 LİTRE/YIL, 
SAKARYA’DA               

79 LİTRE/YIL’DIR. 
SAKARYA’DA EVSEL 

AMAÇLI SU KULLANIMI 
KOCAELİ’YE KIYASLA 

YÜZDE 20 DAHA AZDIR

Evsel 
kullanım 

SASKİ 
(Sakarya)

Evsel 
kullanım
İSU 

(Kocaeli)

Sanayi 
kullanımı

SASKİ 
(Sakarya)

Sanayi 
kullanımı*

İSU 
(Kocaeli) 

TÜPRAŞ

Yaklaşık su kullanımı/ 
birim su ile yaratılan 
ekonomik değer 

79 litre/kişi 96 litre/kişi 180 $/m3 644 $/m3 435 $/m3

* TÜPRAŞ’ın kullanımı dahil edilmemiştir.
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Sapanca Gölü’nün su seviyesi 2014’te, emniyetli su kullanım seviyesi için kritik 
eşik olan 29,98 metrenin altına düşmüştür. Bu durum, göldeki su miktarının 
mevcut talebi karşılayamaması ve hem kullanıcıların hem de gölün ekolojik 
dengesinin tehlike altına girmesi demektir.

Sakarya, Kocaeli’ye kıyasla, sakinlerinin ve ildeki ekonomik sektörlerin 
su ihtiyacının karşılanması konusunda Sapanca Gölü’ne daha çok bağımlı 
olagelmiştir. Ancak, özellikle 2013 yılı boyunca Kocaeli’nin de gölün su 
kaynaklarına duyduğu ihtiyaç artmıştır. Bunun başlıca nedeni, Kocaeli’nin 
başlıca su kaynağı olan Yuvacık Barajı’nın 2011’den bu yana yeterli miktarda 
su toplayamamasıdır. Aynı durum, TÜPRAŞ petrol rafi nerisi için de geçerlidir. 
Üretim artışına bağlı olarak rafi nerinin su ihtiyacı artmıştır. Bu bilgiler ışığında, 
gölün ve kullanıcılarının karşı karşıya bulunduğu riskler aşağıda sıralanmıştır: 

• Gölden çekilen su miktarında hemen etki gösterecek şekilde azalma 
sağlanamaması halinde, gölün su seviyesi kritik eşiğin daha da altına düşmeye 
devam edecektir. Yıllık 120 Mm3’lük sürdürülebilir çekiş miktarı göz önüne 
alındığında, bu varsayımın bugünkü iklim koşullarında bile gerçekleşeceğini 
söylemek mümkündür. SYGM’nün su bütçesinin belirlenmesine yönelik 
yaptığı çalışmasında, gölün kritik su seviyesinin, resmi kaynaklarda belirtilen 
29,98 metrenin üzerinde ve 32,10 metre kotunda olduğu belirtilmektedir 
(WWF-Türkiye, 2014). Bu durum, gölün sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi 
için daha fazla suyun gölde bırakılması anlamına gelmektedir. Eğer su kotu 
29,50 metreye veya daha altına inerse, su kalitesinde geri dönüşü olmayan bir 
düşüşün meydana geleceği ifade edilmektedir. 

• Sakarya, Sapanca Gölü’nden temin ettiği suya takviye olabilecek kapasitede 
ikinci bir su kaynağına sahip değildir. SASKİ’nin su teminini desteklemek 
üzere, 2016 ve sonrasında her ikisi de yapım aşamasındaki Akçay ve Ballıkaya 
Barajları’nın işletmeye girmesi gündemdedir. Ancak, söz konusu barajların 
çok kısa vadede, Sakarya’nın talebini karşılaması beklenmemelidir. Bunun 
yerine, SASKİ’nin, şebeke kayıplarını azaltma yönünde kısa vadede atabileceği 
adımlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Kocaeli, diğer su kaynaklarına 
yatırım yapmak üzere çalışmalar yürütüyor ve şebeke kayıplarını azaltma 
potansiyeli bulunuyor olsa da; bu iki seçeneğin bir arada bile, kısa vadede 
arz talep dengesizliğini giderme ihtimali düşüktür. Dolayısıyla her iki ilin de, 
hali hazırdaki yüksek miktarlarda su çekmeyi sürdürmek ile göldeki ekolojik 
sistemin ve göl suyuna bağlı ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği arasında 
seçim yapması gerekecektir. 

• TÜPRAŞ, gölden doğrudan su çekmektedir. Gölün su seviyesinin kritik eşiğin 
altına düşmesi halinde rafi nerinin çektiği su miktarını sınırlandırmaya, 
hatta su çekişini tamamen durdurmaya yönelik bir yasal düzenleme SYGM 
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tarafından hazırlanan Özel Hüküm Belirleme Çalışması kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. Rafi neri üstünde bu artan baskı nedeniyle en azından 
kısa vadede, rafi nerinin üretim süreçleri olumsuz etkilenebilir. Bu durumun, 
TÜPRAŞ’a bağlı faaliyet gösteren diğer iş kollarını olumsuz etkileme ihtimali 
de yüksektir. 2014 yılına kadar Sapanca Havzası’nda, 17 su şişeleme tesisi 
faaliyet gösteriyordu. Bu şirketlerden beşi, su yetersizliği nedeniyle 2014 
yılında üretimini durdurmak zorunda kaldı. Faaliyetini sürdüren tesislerin 
çoğunun ise düşük kapasiteyle çalıştığı anlaşılmaktadır (Milliyet Gazetesi, 
2014). Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yerel şişeleme tesisleri 
için 2015’te yeni kuralların yürürlüğe konacağı basında yer aldı (Sakarya Yeni 
Haber Gazetesi, 2014). Dolayısıyla, göldeki su sıkıntısı, yöredeki su şişeleme 
sektörünün devamlılığı açısından da önemli bir risk oluşturmaktadır.

• Sapanca Gölü’nün su hacminin sürekli olarak azalması, sadece göl suyunu 
doğrudan kullananları değil, dolaylı faydalanıcı olarak, bölgenin turizm 
sektörünü de olumsuz yönde etkileyecektir. 

• Sapanca Gölü’nün içinde bulunduğu daha geniş su sistemi olan Sakarya Nehri 
Havzası ölçeğinde, göl suyunun kullanımı için eşgüdümü sağlayacak yeni bir 
yapı kurulmaması halinde, kurumsal ve sektörel su kullanımı tartışmaları 
gündemde kalacaktır. 

• Bu çalışma kapsamında detaylı biçimde ele alınmamış olsa da, Sapanca 
Gölü’nün giderek kötüleşen su kalitesi de, gerek su kullanıcıları gerek 
ekosistemin durumu açısından her geçen gün daha da ciddileşen bir sorundur 
(Çakır, M., 2010). Su kalitesine ilişkin yapılan çalışmalar, gölün ötrofi kasyon, 
yani gölün canlılığını kaybetmesine yol açabilecek aşırılıkta organik kirlilik 
eşiğine doğru yaklaştığını göstermektedir. Gölü besleyen kaynaklardaki 
işletme ve tesislerin, arıtmadan kaynağa bıraktıkları atık sular sebebiyle 
göl, korunmasız durumda bulunmaktadır. İSU, atık su arıtma çalışmalarını 
geliştirme niyetini ifade etmiştir; ancak su kalitesinin kötüleşmesini 
durdurmak için, bölgedeki iki su idaresinin bu konuda daha etkin çaba 
göstermesi gerekmektedir.

• Nüfus artışına bağlı olarak arazi kullanımında hızlı bir dönüşüm 
gözlenmektedir. Gölün çevresi ikincil konutlar ve otel ağırlıklı olmak 
üzere hızla yapılaşmakta; bu durum havzanın yüksek kesimlerinde hızla 
ormansızlaşmaya sebep olmaktadır. Orman örtüsü, yağışlarla gelen 
suyun; toprak, akarsu, tatlı su gölü, gölet, baraj vb. kaynaklara uygun 
kalite ve miktarda sürekli bir şekilde ulaşması için gereklidir. Dolayısıyla, 
ormansızlaşma sonucunda, su havzasının geleceği de tehlikeye girmektedir. 
Havza içindeki ormanlık alanın, 1987 ile 2004 yılları arasında toplam yüzde 
12 oranında azaldığı; Bunun yaklaşık yüzde 5’lik kısmının ise 2010-2014 
içinde meydana geldiği ifade edilmiştir (WWF- Türkiye, 2014). 

• Bazı paydaşlar, siyasi baskıların da önemli bir sorun olduğu; örneğin ÇED 
raporlarının, bölgenin yapılaşmasını artırıcı yönde olumlu sonuçlandığı 
görüşündedir. 

• Kurulmuş olan Sakarya Nehri Havza Heyeti’nin çalışmaları hakkında 
toplum ve paydaşların yeterince bilgilendirilmediği; bununla birlikte, gölün 
yönetiminde yetki karmaşası olduğu ifade edilmektedir. 
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Su gereksinmesinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi için Sapanca 
Gölü’nün ve gölün içinde bulunduğu su sisteminin yönetimi zaman yitirmeden 
yeniden tasarlanmalıdır. Yapılması önerilen değişikliklerden bazıları aşağıda 
belirtilmiştir:  

• Kocaeli’nin son dönemde Sapanca Gölü’nden çektiği su miktarı, gelecekte de 
karşılanabilir bir miktar değildir. Sakarya ise, değişik kaynaklardan su temin 
etme konusunda kısa vadede çok fazla seçeneğe sahip değildir. Bu nedenle 
kısa vadede alternatif kaynaklar bulma konusunda İSU’ya daha fazla 
sorumluluk düşüyor gibi gözükmektedir. Kocaeli’nin diğer su kaynakları 
arasında yer alan İhsaniye ve Avcıdere Barajları’ndan alınan su, Sapanca 
Gölü üstündeki baskıyı azaltacak olmakla birlikte; bu iki barajın en erken 
2017 yılında devreye girecek olması, kısa vadede bir çözüm olamayacaklarını 
gösterir. 

• Hem Kocaeli, hem de Sakarya için alınabilecek daha acil tedbirler arasında, 
su kaybının azaltılması ve atık suyun yeniden kullanımı yer almaktadır. 
Geçiş döneminde ise, göl sistemi üstündeki baskının azaltılması için, 
Sakarya ve Kocaeli’de ‘talep yönetimi tedbirleri’ (talep kısıtlamaları) 
düşünülmelidir. 

• TÜPRAŞ’ın Sapanca Gölü’nden çektiği su miktarı, gölden çekilen yıllık 
toplam su miktarının yüzde 4’üdür. Petrol rafi nerisinin sağladığı ekonomik 
katma değer ve ulusal vergi geliri olan toplam gelirin yüzde 9’undan fazla 
oran, rafi neri tarafından kullanılan göl suyunun doğrudan ekonomik 
etkisinin ve çarpan etkisinin (diğer su kullanıcılarına kıyasla) büyük 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, gerekli durumda rafi nerinin gölden 
çektiği su miktarının da düzenlenmesinde TÜPRAŞ’ı da kapsayan bir 
sisteminin kurulması ekonomik açıdan daha avantajlı olacaktır. 

• Sakarya-Kocaeli su yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması gerekir.  
Bu yönetim sistemi, illerin kullanabileceği bütün su kaynaklarını 
değerlendirmelidir. Arz ve talep arasındaki denge bu sayede oluşturulabilir, 
su tahsisi daha etkin ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir şekilde 
gerçekleştirilebilir.

• Yağışların azalması ile su çekimindeki artışın birlikte etkisiyle Sapanca 
Gölü’ndeki su miktarı giderek azalmakta, göl üstündeki insan baskısı daha 
fazla hissedilmektedir. Bu nedenle gri su, sarı su niteliğindeki suların tekrar 
kullanılması yöntemlerinin ivedilikle uygulanması gerekmektedir. 

• Göl çevresinde bitkilendirme ve ağaçlandırma yapılması ve mevcut bitki 
örtüsünün ve orman ekosisteminin korunması gereklidir. Orman alanının 
büyütülmesi ile havzanın aldığı yağış miktarı artırılabilir.

9. SONUÇ VE ÖNERİLER
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• Göl havzasındaki su miktarının önemli bileşenlerinden olan iklim elemanları 
özellikle yağış ve buharlaşma verileri düzenli olarak ve Sapanca Gölü 
Havzası’nı temsil edecek şekilde ölçülmelidir. Bunun için göl havzasındaki 
meteoroloji istasyonlarının sayı ve kapasiteleri artırılmalıdır.

• Gölden su temin eden sektörlere ilişkin, özellikle suyun yoğun kullanıldığı 
tarım ve sanayi sektörüne ilişkin su miktar verisinin oluşturulması ve bu 
verinin ilgili kuruluşlarla paylaşılması gerekmektedir.

• Göl havzasındaki şişeleme tesislerinin güncel sayılarına ve her bir tesisin 
çektiği su miktarına ilişkin kontrollerin gerçekleştirilmesi ve veri toplanması 
sağlanmalıdır. 

• Göl havzasını besleyen kaynaklardan olan yeraltı su kullanımına ilişkin, 
kuyu sayıları ve su kullanım miktarları belirlenmeli, bu konuda kontroller 
sıklaştırılmalıdır.
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