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Özet-Tatlı sular, ülkemizin en önemli serveti olup, bu servetten Kamu Yararı 
anlayışı ile en iyi şekilde faydalanmak ve gelecek nesillere taşımak, bu serveti kullanan her 
yurttaş, kurum ve devletin borcudur. Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu 
suyun % 97,5’u okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, % 2,5’u ise nehir ve göllerde tatlı 
su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da; % 90’ının kutuplarda ve 
yeraltında günümüz koşullarında ekonomik olarak işletilemeyecek durumda olduğu 
unutulmamalıdır. Dünyadaki toplam su miktarının ancak yaklaşık binde 2,5’i canlılar 
tarafından kullanılabilecek durumdadır. Ülkemizin Yeraltısuyu potansiyelinin % 11,02’i ile 
toplam su potansiyelinin % 2,57’si Konya ilimizde bulunmaktadır. Yeraltısuyu potansiyelinin 
yakaşık 2 kat fazla su çekilmektedir. Đlimiz de kişi başına düşen ortalama yüzey suyu 670 m3, 
eğer YAS dahil edilirse 1431 m3 olmaktadır. Buna göre ilimiz su azlığı yaşayan bir il 
konumundadır. 

Anahtar kelimeler; YAS (yeraltısuyu), Koop. (kooperatif), Top.emn.rez. (toplam 
emniyetli işletme rezervi), Kny.Yas pot (Konya yeraltısuyu potansiyeli), Kny.Top su pot 
(Konya toplam su potansiyeli), DSĐ (Devlet Su Đşleri). 

 

Şekil 1. Ülkemizin hidrolojik döngüsü 

NET = 112 milyar m3 
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1.ÜLKEMĐZĐN SU POTANSĐYELĐ ĐLE ĐLĐMĐZĐN SU POTANSĐYELĐNĐN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Ülkemiz su potansiyeli ve hidrolojik döngü ve bazı istatistiki bilgiler;  

Yıllık ortalama yağış        : 643 mm    
Yıllık yağış miktarı        : 501 000 hm3    
Buharlaşma               : 274 000 hm3   
Kullanılabilir yüzey suyu :  98 000 hm3   
Çekilebilir YAS miktarı :  14 000 hm3 
Toplam su potansiyeli (yıllık)    : 112 000 hm3’tür. 
 

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre 
ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su 
miktarı 1500 m3 civarındadır.  

2030 yılı için 100 milyon nüfus, kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1000 
m3/yıl olarak öngörülmüş ve buna göre de ülkemiz su fakiri ülkeler sınıfına girecektir. Konya 
ili genelinde su potansiyeli ise; 

Yıllık ortalama yağış  :  397,9  mm 
Yerüstü suyu potansiyeli : 1 340 hm3  
Yeraltı suyu potansiyeli : 1 543 hm3 
Toplam su potansiyeli  : 2 883 hm3 
 
YAS pot./ Ülkemiz YAS pot  :  % 11,02 
Top.su pot./ Ülkemiz top pot :  %   2,57 
 
Takviye+Koop. ait kuyu adedi (işlt) :   3 372 ad  
Belgeli sondaj kuyusu adedi     : 15 660 ad 
Köy içme suyu sondajı   :      366 ad 
Toplam kuyu sayısı   : 19 282 ad 
 

Konya’da kişi başına düşen ortalama yüzey suyu 670 m3, eğer YAS dahil edilirse 
1431 m3 olmaktadır. Buna göre ilimiz su azlığı çeken sınıfına girmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda olacak nüfus artışlarını dikkate aldığımızda gelecek nesillerin döneminde su azlığı 
yaşayan bir il konumunda olacaktır. Ancak yeraltısuyu potansiyelinin yaklaşık 2 katı fazla su 
çekilmeye devam edildiği takdirde ilerde su kıtlığı çeken il durumuna gelinecektir.  

2. KONYA ĐLĐ YERÜSTÜ VE YERALTI SUYU POTANSĐYELĐ KULLANIM 
ENVANTERĐ 

Đl genelinde değişik amaçlı olarak yapılan tesislerde 994,073 hm3/yıl yerüstü suyu 
depolanmaktadır. Ancak, depolanan su miktarları yıllara ve mevsimsel şartlara bağlı olarak 
değişim göstermektedir. 
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Tablo 1.Konya’da faal yüzey suyu depolamaları 
  Ad Göl hacmi (hm3) 

DSĐ 
Depolamalar 3 558,500 
Barajlar 6 343,800 
Göletler 25 48,445 

Đl Özel Đdare 
Göletler 26 42,205 
HĐS Göleti 33 1,123 

TOPLAM  994,073 

Planlanan ve inşaatı devam eden yerüstü suyu depolamalarını da dahil ettiğimizde 
nihai kullanılabilir yerüstü suyu kaynağı 1340 hm3/yıldır. Đl genelinde yeraltısuyu işletme 
potansiyeli ise 1543 hm3/yıl olup tespitlere göre; 

Sulama Koop. Kullandığı      1 200,0 hm3 
Köy Đçme Suları   30,0 hm3  
Đçme-Kullanma ve Sanayi        223,0 hm3  
Kuyularla çekim          1 755,0 hm3  
Toplam çekilen                  3 228,0 hm3 
Fazla çekim           1 685,0 hm3/yıl dır. 

Đl genelinde yeraltısuyu kullanma amacıyla açılan sondaj kuyularının listesi; 

Takviye+Koop. ait kuyu adedi :   3 372  ad  
Belgeli sondaj kuyusu adedi    : 18 121  ad 
Köy içme suyu sondajı  :      366 ad 
Toplam kuyu sayısı  : 21 859 ad 
Belgesiz kuyu sayısı  : 42 000 ad 

 Genel Toplam   : 63 859 ad (Akşehir+Tuzlukçu dahil) 
 

Konya il genelinde arazi sınıflaması aşağıda verilmiş olup toplam (I-II-III-IV)  2 048 
803 ha dır. Bu arazilerin 5000 m3/ha/yıl su kullanıldığı düşünüldüğünde il genelinde 10 000 
m3/yıl suya ihtiyaç olduğu su potansiyelimizin de yetmediği açıktır.  bu arazilerin baraj, gölet, 
yeraltısuyu sulama kooperatifleri ve kuyular ile sulanan arazilerin durumu ise; 
 

AKK Konya 
I.Sınıf 595.468 
II.Sınıf 461.122 
III.Sınıf 524.654 
IV.Sınıf 467.560 

TOPLAM 2.048.803 

 
Yeraltı suyu sul. (Koop) (DSĐ+Đl Öz. Đd.)    :    144 100   ha  
Belgeli kuyularla (YAS) sulanan saha   :    145 000   ha 
Đl Özel Đdare sulanan saha   :      23 843   ha 
DSĐ sulanan saha         :    165 377   ha 
Halk sulamaları          :      56 877   ha 
  Toplam        :    535 197   ha  
Belgesiz kuyularla (YAS) sul. saha   :   210 000   ha  
 Genel Toplamı        :   745 197   ha 
 Not: Akşehir+Tuzlukçu dahil 
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3. KONYA’DA BULUNAN YERALTISUYU SULAMA 
KOOPERATĐFLERĐ 

Đlimizdeki yeraltısuyu kooperatif işletmelerine ait 237 adet kooperatif ve 3188 adet 
kuyu bulunmaktadır.  

 

Tablo 2. Đşletmedeki kooperatiflerin ilçelere göre dağılımı ve yerüstüsuyu sulamalarına ait kuyular 

  Đlçe Koop. Sayısı Kuyu Ad 
1 Akören 6 73 
2 Altınekin 9 199 
3 Beyşehir 8 26 
4 Cihanbeyli 2 31 
5 Çeltik 8 164 
6 Çumra 27 842 
7 Doğanhisar 4 13 
8 Emirgazi 11 133 
9 Ereğli 19 203 

10 Güneysınır 3 38 
11 Halkapınar 2 3 
12 Ilgın 7 59 
13 Kadınhanı 11 72 
14 Karapınar 26 493 
15 Karatay 21 309 
16 Kulu 1 5 
17 Meram 15 155 
18 Sarayönü 6 67 
19 Selçuklu 7 45 
20 Seydişehir 8 41 
21 Yunak 10 87 
22 Akşehir+Tuzlukçu 126 130 

 Toplam 237 3188 

 

  
 Yerüstü Takviye 
  
  

Đvriz (sağ-sol) 137 
Akhüyük Çiller 17 
Ilgın-Atlantı 30 
Çumra I-II Esas 112 

TOPLAM 3372 

 

4. SU KALĐTESĐ ÇALIŞMALARI 

Đl bazında değişik kurum ve kuruluşlar tarafından değişik noktalarında su kalitesini 
izlemek amacıyla gözlem noktaları bulunmaktadır. Bu gözlem noktalarından belirli 
zamanlarda örnekler alınarak sonuçları takip edilmektedir. 

5. YERALTISUYU SEVĐYESĐ ÖLÇÜMÜ YAPILAN KUYULARA AĐT 
GRAFĐKLER 

Kuyulardaki yeraltısuyu seviyeleri fiili çekim, küresel ısınma ve iklim değerlerine 
bağlı olarak mevsimsel değişim göstermekte ve aşırı çekimlerin etkisindedir. Aşağıdaki örnek 
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olarak verilen grafikte de görüleceği gibi seviyeler son 20 yıl içerisinde çekimlerin de 
etkisiyle 15-50 m arasında düşüşler olmuştur.  
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6. YERALTISULARI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN BAZI 
DEĞĐŞĐKLĐKLER 

Kuyuların denetimi noktasında gerekli yasal düzenlemeler yapılmış 6111 sayılı 
kanunla 25.02.2011’de ölçüm sistemi ile ilgili madde YERALTISULARI HAKKINDAKĐ 
167 sayılı kanuna (10.cu maddesinin ikinci fıkrasına) eklenmiştir. 07.06.2011 de DSĐ 
Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği yayınlanmıştır.  

167 sayılı yeraltısuları hakkındaki kanun 16/12/1960 kabul edilmiş, 23/12/1960 tarih 
10688 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanundan önemli 
bazı maddeler sırasıyle: 

Yer altı sularının mülkiyeti:  

Madde 1- Yer altı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu 
kanun hükümlerine tabidir.  

Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti:  

Madde 8- Aşağıdaki (a) ve (b) fıkralarında beyan edilen kazıların yapılması veya 
kuyuların açılması için Devlet Su Đşleri Umum Müdürlüğünden belge alınması 
mecburidir. 
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Arama Belgesi:  

Madde 9- Yeraltı suyu aranmasında belge almayı icap ettiren işler için bir sene 
süreli arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bitirilmezse; belge sahibinin, sürenin son 
ayı içinde müracaat etmesi şartıyla belge bir sene için temdit edilir. Bu süre zarfında da arama 
bitirilemezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.  

Kullanma Belgesi:  

Madde 10- Arama belgesine dayanarak arazisinde yer altı suyu bulunan kimse, bu 
suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su Đşleri Umum Müdürlüğüne müracaat 
ederek kullanma belgesi alır.  

Islah ve Tadil Belgesi:  

Madde 11- Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı 
suyu membalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi 
mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden herhangi bir müdahalede bulunamaz veya 
kuyuların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su Đşleri Umum 
Müdürlüğünden “Islah ve Tadil Belgesi” almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir.  

Yukarda bahsedilen kanunlara uygun olarak hareket etmeyenler hakkında idari para 
cezası uygulanmaktadır. Đdari para cezaları ise 8/02/ 2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞĐTLĐ 
KANUNLARDA VE DĐĞER BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR 
KANUN” da MADDE 270- 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 
18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 18- Bu Kanundaki vecibeleri yerine getirmeyenler bu hareketlerinden 
dolayı, diğer kanunlara göre suç oluşturmadığı takdirde, bu madde hükmüne göre 
cezalandırılırlar. 

a) Belge almadan 8 inci maddedeki işleri yapanlar ile kasten yanlış bilgi verenler bin 
Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ceza 
alınmakla beraber, kuyunun açılıp işletilmesinde Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğünce bir 
mahzur görülmezse, sahibine gerekli belge verilir. Aksi hâlde, kuyu kapatılır ve masrafı 
kuyuyu açtırandan alınır. 

b) 10 ve 11 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenlerle arama, kullanma, ıslah 
ve tadil faaliyetleri sırasında konulan şartlara riayet etmeyenler, müracaat formlarında istenen 
bilgileri vermeyenler, 8 inci maddenin son fıkrasındaki mecburiyete riayet etmeyenler beşyüz 
Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, kuyu 
kapatılarak masrafı açtırandan alınır. 

“Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından 
verilir.” 
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7. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Rezervlerin talepleri karşılayamaması nedeniyle ve kuraklıklar da dikkate 
alındığında aşağıdaki bazı kalıcı önlemlerin acilen uygulamasına geçilmelidir. 

2011 yılında Yeraltısuları Hakkındaki 167 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler de 
yapılan değişiklikler doğrultusunda yeraltısuyundan çekilen suyun mutlaka kontrol altına 
alınması gerekmektedir.  

Önceki yıllarda yapılmış ve aşırı su kaybına neden olan mevcut kooperatif alt 
yapılarının, daha ekonomik ve modern koşullarda sulama tesislerine dönüştürülebilmesi 2011 
de yapılan faaliyetler doğrultusunda önümüzdeki en kısa süre içerisinde tamamlanmalıdır.  

Su kaynaklarımız sınırlı olduğundan tarıma göre su tahsisi mümkün olmadığı bu 
nedenle suya göre tarım yapılması için ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri birlikte 
hareket etmeli ve alternatif çözümler önerilmelidir. 

Suların da bir gün çeşitli nedenlerle tükenebileceği gerçeğinden hareketle insanlarda 
“SU TASARRUFU” bilinci oluşturulmalıdır. Bu kültürü oluşturma ve geliştirme adına, içme, 
kullanma, sulama, endüstri vb. her alanda TOPLUMSAL EĞĐTĐME önem verilmelidir.  

En önemli Ulusal doğal kaynağımız olan ve yaşamsal öneme sahip sularımızın talan 
edilmeden ETKĐN ve VERĐMLĐ olarak ülke yararına kullanılması TOPLUMSAL 
GÖREVĐMĐZ olup izinsiz kuyu açılarak su kullanımının engellenmesi ve derin kuyuların 
yapılan tahsislerin kontrol edilmesine yönelik yasal mevzuatları çerçevesinde günümüz 
teknolojilerine uygun yöntemlerle kontrol edilmelidir. 

 “SULARIMIZ SONSUZ VE SORUNSUZ DEĞĐLDĐR” 

 

KATKI BELĐRTME 

Bu çalışmada verilen değerler DSĐ 4. Bölge Müdürlüğü ile Đl Özel Đdare’si 
istatistiklerine aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


