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ABD ARİZONA EYALETİ’NDE SU HAVZALARININ YÖNETİMİ SEMİNERİNE KATILIMI 

Nisan 2008 de ABD Ormancılık Servisinin davetlisi olarak Arizona Eyaletinde de düzenlenen 
Havza Yönetimi Seminerine katılan Talat Memiş’in su yönetimi ve ormancılık konularındaki bazı 
izlenimleri: 

Türkiye’ye göre epeyce güneyde yer alan Arizona’nın yıllık yağış ortalaması 80–200 mm 
arasında değişmektedir. 

 Arizona’da su yönetimi 1900'lü yılların başında şekillenmeye başlamıştır. Roosevelt 
başkanlığındaki ABD Yönetimi 1902 de Fedaral Toprak Reformu Yasasının çıkması ile yeni 
alanların sulama ile tarıma (“Çölden Verimli Tarlaya”) açılmasını hedeflemiş ve bu kapsamda 
1905 de Arizona’nın en yoğun yerleşim bölgesi civarında büyük bir baraj inşaatına başlamıştır. 
1912 yılında bitirilen bu baraj ilk önce sadece sulama ve içme suyu temini amaçlı kullanılmıştır. 
Havzadaki bu baraj, sulama sistemi ve idareye Salt River Project (SRP) ismi verilmiştir. Federal 
Devlet bütçesinden kaynak aktarılarak yaptırılan bu baraj ve sistem 1930 yılında sulama 
birliğine devredilmiştir. Barajın maliyet bedelini bu el değiştiren kurum belli bir dönem 
içerisinde Federal devlete ödemiştir. Belediye benzeri kar amacı güdemeyen bu kuruluşun 
yöneticileri 4 yıllığına seçimle gelmektedir. Bu kuruluşun üyeleri (seçmenleri) bu barajdan su 
alan ve arazisi olan çiftçilerdir. SRP nin iki ana alanı bulunmaktadır. Birincisi sulama ve su 
temini ikincisi ise enerji (hidro-termik- ve nükleer elektrik santralleri gibi) dir.  Önceki ismini 
(Salt River Project(SRP))  devam ettiren bu kuruluşun daimi bir teknokrat, raporlama, takip ve 
ARGE kadrosu (memurları/sözleşmeli elemanları)  bulunmaktadır. Bu kuruluş havzadaki bütün 
su toplama ve su kalitesinin muhafazası, suyun çiftçilere dağıtımı, fiyatlandırılması, şehir 
şebekelerine suyun verilmesi, su kıtlığı olması durumunda diğer eyaletlerin havzalarından bu 
havzaya su aktarımı ve bunların parasının verilmesi gibi bütün işlerle ilgilenmekte olup her 
yönüyle güçlüdür.  SRP bütün bölgesel ve şehrin gelişmesinde ve şehirde yapılacak projelerde 
taraf olmaktadır. Çünkü su temini sorumluluğu bu birliğe aittir. Ayrıca bu birliğin Waşington da 
lobi faaliyetlerini yürüten elemanları bulunmaktadır. 1985 yılında barajda tutulan su hacmini 
artırmak amacıyla daha yüksek bir baraj gövdesi inşa edilmiştir. Böylece barajın su tutma 
kapasitesi  %30 artırılarak toplam su tutma kapasitesi 2 milyar m3 ün üzerine çıkmıştır. SRP şu 
anda 900 bin aboneye hizmet vermektedir. 

 SRP sadece sudan değil diğer kaynaklardan da enerji üretmektedir. Yetmediği zaman diğer 
eyaletlerden elektrik satın almaktadır. ABD’de bir de eyaletler arasındaki enerji alışverişini 
düzenleyen çerçeve bir kanun bulunmaktadır. Özellikle yazın öğle vakti klimaların çalışmasına 
bağlı olarak çok yükselen enerji açığını kapatması gerekmektedir.  Bütün güney bölgelerde 
özellikle öğlen vakitleri tavan yapan enerji tüketimine bağlı olarak elektrik fiyatlarıda çok 
artmaktadır. Bundan olumsuz etkilenmemek için SRP barajın önüne adeta 2. bir baraj yaparak 
elektrik sarfiyatının dolayısı ile fiyatının yüksek olduğu dönemde dışarıdan elektrik almamakta 
bunun yerine barajdaki suyu aşağı baraja bırakarak ilave elektrik üretmekte, elektik geceleyin 
ucuzlayınca da dışarıdan elektrik alarak 2. barajdaki suyu tekrar geri 1. baraja 
pompalamaktadır. Bu sayede abonelerine pahalı elektriğe mahkûm etmemekte, bunu yaparken 
de suların boşa akmasının önüne geçilmekte ve amaç dışı su akıtılmamaktadır.      

Barajlardaki suların yüzde sekseninin dağlardaki karların erimesiyle oluştuğunu bilen SRP geçen 
30 yılda yoğun olarak ormanların su üretim gücünün artırılması yönündeki araştırmaları ve 
pilot çalışmaları finanse etmiştir.  

Ancak müdahaleden sonra artan su üretimi zaman içerisinde yine azalmıştır.  Sonuç olarak su 
üretimini artırma maksadı ile ormana yapılan bu müdahalelerin (şeritler halinde orman 



örtüsünün kaldırılması v.b.)  ekonomik açıdan rasyonel olmayacağı ortaya çıkmıştır. Bir diğer 
ifade ile bariz ve rantabl başarılar elde edilememiştir. Şu aşamada Arizona da direk olarak bu tip 
çalışmalar yapılmamaktadır. Bu amaca yönelik olarak yapılabilecek makul yaklaşımın, 
ormandaki göğüs yüzeyinin biraz düşük tutulması, yani sürekli ve düzenli ve kuvvetli bakım 
(aralama) olduğu vurgulanmıştır. 

ABD de 1970 yılında çıkan Federal Su koruma Kanunu (Clean Water Act) ile suyun bir bütün 
olarak korunması sistemi kurulmuştur. Su yer üstü ve yeraltı ile bir bütün olarak ele alınmakta, 
korunmakta ve izlenmektedir.  Bu konuda yeraltı suları dâhil her alanda çok ciddi ve sürekli 
periyodik analizler yapılmaktadır. Suyu kirletmenin ağır bedelinden kaçışın mümkün olmadığını 
herkes çok iyi anlamış durumdadır. Bütün sistemler(maden işletmeleri v.b.) kapalı sistem 
çalışmaktadır. Belirlenmiş standartlara ulaştırılmayan bir suyun deşarjı mümkün değildir.   

Orman idaresi bile rekreasyon alanlarında kullanılan suyu bir yerde toplamakta ve belirlenen 
temizlik seviyesine getirdikten sonra deşarj etmektedir. Ya da orman idaresi bulmuş olduğu 
suyu piknik alanlarına vermeden önce içme suyu standardına çıkartmaktadır. Özellikle suda 
yüksek bulunun arsenik oranını düşüren orman idaresine ait mini su işleme tesisleri bile 
bulunmaktadır. Ayrıca serbest piyasada suyu temizleyen şirketler de mevcuttur.  

Diğer yandan arazi kullanımlarında amaç bütün yağışların erozyona sebep olmadan toprağa 
sızarak yeraltı suyuna geçmesi hedeflenmektedir. Orman teşkilatı da yağışın toprağa sızma 
kapasitesini (inflitrasyon) artırmaya çalışmaktadır. Suların olumsuz etkilenmemesi için özellikle 
yanık sahalarda erozyon önleme çalışmalarına büyük emek verilmekte ve para harcanmaktadır. 
Diğer yandan orman yollarının inşasında ve ardıç ormanlarının işletilmesinde de bu yönde 
önemli çalışmalar yapılmaktadır.  

Burada ardıç ormanları/çalılıklarının bulunduğu düz alanların işletilmesi hususundaki 
yaklaşımdan biraz bahsedilecektir. 

Yapılan araştırma ve gözlemlerde ardıç ağaçlarının ibrelerinde bulunan maddelerin hidro-fobik 
özellik gösterdiği;  ardıçlık alanlar kendi hallerine bırakıldığında, ortamdaki bütün suyu 
kullanarak başka bitkilerin yaşamasına fırsat vermediği gözlemlenmiştir. Su azlığına bağlı olarak 
0.6 dan fazla kapalılık oluşmayan düz bir sahada bile erozyon oluşmakta, topraktaki ince 
maddeler taşınarak toprak fakirleşmekte, sertleşmekte ve toprağın yağmur sularını emme 
kapasitesi tamamen düşmektedir. 

Bu mahsurları gidermek için meralardan da sorumlu olan ormancılık servisi özellikle düz 
alanlarda kafalarında hiçbir sınır olmadan ardıç ormanlarını/çalılıklarını tıraşlayarak ve planlı 
otlatarak, gelen çayır otları ve sığırların toprağı karıştırması sayesinde toprağın inflitrasyon 
kapasitesi, organik maddesi, havalanması, biyolojik aktivitesi, dolayısı ile ekosistemin verim 
gücü top yekün artırmaktadır.  Belli ölçüde sığırın –doğadaki yaban hayatının fonksiyonunu 
ikame etmesi açısından – bu ekosistemlerin en önemli bileşeni olduğu vurgulanmıştır.  
Ormancılık servisi düzenli ve planlı olarak ardıç açması (Juniper removal)  yapmaktadır.  Ancak 
orada da kırsalda sığır besleyerek geçinme işi cazibeli olmayan ve geriye giden bir  uğraş 
olduğundan işin otlatma ayağının geleceği hakkında kaygılar yaşanmaktadır. 

 


