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Su kalitesi izleme 

organizasyonu ve kullanılan metodolojiler



1. 1991'den beri yapılmaktadır.

2. 2007'den beri Nitrat Direktifi, Su Çerçeve Direktifi Ulusal İzleme Programının ayrılmaz 

bir parçası olmuştur.

3. İki ana izleme türü bulunmaktadır:

➢ Gözetim – Resmin büyük halini görmek için, 287 yüzey suyu kütlesi ve 259 yeraltı 

suyu kütlesi

➢ Operasyonel – Çevresel hedefleri yerine getirememe riskini taşıyan su kütlelerinin 

durumunun değerlendirilmesi ile su kütlesinin durumunda meydana gelen 

değişikliğin, önlem programının sonucu olup olmadığının değerlendirilmesi: 2.418 

yüzey suyu kütlesi ve 133 yeraltı suyu kütlesi.

4. Toplam su kütlesi sayısının %66'sını kapsamaktadır (= 4.829)

Su kalitesinin izlenmesi - İrlanda



KAYNAK: EPA 2021

2019-2021 ULUSAL SU KALİTESİ İZLEME PROGRAMINDA İZLENEN YÜZEY SUYU VE YERALTI SUYU 

KÜTLELERİNİN KONUMU



Besin sıklığı (N ve P) izleme - İRLANDA

• Nehirler: Operasyonel izlemede yılda 5 kez ve gözetim izlemede yılda 12 kez

• Göller: Operasyonel izlemede yılda 4, 6 veya 8 kez. Gözetim izlemede her üç yılda bir yılda

12 kez ve diğer yıllarda operasyonel izleme sıklığına göre.

• Geçiş suyu: 6 yılda en az 3 yıl olmak üzere yılda 4 kez

• Kıyı suyu: 6 yılda en az 3 yıl olmak üzere yılda 4 kez



Su yollarındaki su kalitesinin izlenmesi – Danimarka

• Yüzey suyu: 210 akarsu örnekleme istasyonu (son 10 yılda ikiye katlandı)

• Su yolları, göller ve deniz alanlarına ait izleme verilerinin bulunduğu “ODA 

Veritabanından” alınmıştır.

• ODA Veritabanı, manuel olarak düzeltilmesi gereken bazı hatalar içermektedir!

• Ortalama yıllık değer, her yıl için her ölçüm istasyonu için yapılan tüm nitrat 

analizlerinin ortalaması olarak hesaplanır (yılda en az 7 numune)

• Ortalama kış değerleri (1 Ekim - 31 Mart)



Göllerin su kalitesinin izlenmesi – Danimarka

• Nitrat konsantrasyonu için analiz edilen 20 göl

• Klorofil a ölçümü yapılmış 447 göl

• Nitrat konsantrasyonu için numune alma sıklığı: Yılda 18-19 kez, her iki 

yılda bir izlenir.

• Nitrat konsantrasyonları = (i) yıllık ortalamaların ortalaması ve (ii) kış 

ortalamaları

• Klorofil a konsantrasyonları: 2 yılda bir veya 4 yılda bir

• Klorofil a konsantrasyonu için örnekleme sıklığı: Yaz aylarında 3-11 kez



Lombardiya ovasında (Po Nehri havzası, İtalya) Nitrat Direktifinin uygulanmasını destekleyen yönetişim ağı

Source: Musacchio et al., 2019



Özel kuyulardaki suyun kalitesinin izlenmesi – Almanya

• Çevre STK’sı olan VSR tarafından yönetiliyor

• Hükümetlerden, siyasi partilerden ve

ekonomik çıkar gruplarından bağımsız

• Vatandaşlar ve üniversiteler ile işbirliği içinde

• İzleme, yüzeye yakın yeraltı suyunun nitrat

verilerini sağlar

• Mısır ve buğdayın hakim olduğu bölgelerde

özellikle yüksek nitrat konsantrasyonları

• Organik tarımda daha az nitrat bulunur!



Nitrata Hassas Bölgelerin 

belirlenmesi ve revizyonu



9 AB Üye Devlet tüm bölge yaklaşımı, diğerleri “leopar deseni” 

yaklaşımı

Polonya:

Birkaç kez NHB değiştirdi

2004-2008 = %2

2008-2012 = %1,49

2010 = AK tarafından ihlal davası

2012-2016 = %6,8 (= 94 NVZ)

Kasım 2014 = AB Adalet Divanı kararı

Ocak 2017 = %80

Temmuz 2017 = %100

Temmuz 2018 = ihlal işlemleri durduruldu

Polonya’nın durumu



Nitrat Eylem Programları

Çiftçilerin yükümlülükleri



1. Kimyasal gübre ve gübre uygulama yasağı dönemleri

2. Gübre depolama kapasitesi ve inşaat gereksinimleri

3. Uygulamaya ilişkin hükümler. suya doymuş, su basmış, donmuş ve karla kaplı zeminde gübre

4. Yamaçlarda ve su yollarının yakınında gübrelemeye ilişkin hükümler

5. Gübrelerin araziye uygulanması prosedürüne ilişkin hükümler dahil teknik talimatlar ve uygulama 

şekilleri

6. Toprakların kış kapsamı, dahil. zamanlama, toprak işleme ve diğer tarımsal teknikler ve önlemler vb.

7. Toplam gübrelemenin (mineral ve organik) mahsul türlerine göre sınırlandırılması

8. Uygulanacak maksimum hayvan gübresi miktarı (170 kg N/ha/yıl)

9. Rasyonel gübreleme, dahil. Uygulanan mevcut N veya mevcut P miktarları, toprak testleri vb.

Ortak gereksinimler

İyi Tarım Uygulamaları ve Nitrat Eylem Programları Tüzüğü



İRLANDA- özel gereksinimler

1. Korunması gereken çiftlik kayıtları

2. Çiftlik ve silaj balya depolama

3. Toprak örnekleme alanı

4. Kaçak avlanmanın önlenmesi

5. Düşük emisyonlu bulamaç (sulu gübre) yayma ekipmanının kullanımı

6. Otlayan hayvanlara verilen konsantre yemlerde izin verilen maksimum ham protein 

içeriği

7. Besin kullanımı verimliliği konusunda Çiftçi Danışmanlık Hizmeti eğitiminin 

tamamlanması

8. Çim ekimi

9. Çit bakımı

10. Doğrudan sulardan su içen büyükbaş hayvanlar

11. Nehir kenarlarının çitle çevrilmesi ve ek içme noktaları

12. Toprak pH'ının düzeltilmesi



HOLLANDA – özel gereksinimler

Büyük N ve P toprak fazlası : 128 kg N/ha, 11 kg P2O5/ha

Tatlı su kütlelerinin neredeyse %60'ı ötrofiktir!

Süt sığırı, tavuk ve domuz besleme hakları (2014-2018)

1. Gelişmiş gübreleme planları ve N ve P bilançoları

2. Gübre kayıtları tutulmalıdır. Gübrenin taşınması, işlenmesi ve işlenmesi için gereken 

yükümlülükler

3. Organik gübrede azot: %80 otlaklı sığır çiftçileri için istisna: 230 – 250 kg/ha

4. (i) mahsul, (ii) toprak tipi ve (iii) bölge başına düşen mevcut azot

5. Mineral gübre ile hayvan gübresi için azot mevcudiyeti katsayıları

6. Derogasyon kullanan çiftliklerde Mineral P gübresine izin verilmez

7. Çok katı P uygulama standartları (toprak P durumuna göre)

8. Süt hayvancılığı fosfat kotası 

9. Hayvan kotası domuzları ve kümes hayvanları

10. 21 Eylül'de mısırdan sonra mahsulü yakalayın veya mısırda çimlerin altına ekilmesi

11. 31 Ekim'den önce patatesten sonra mahsulün toplanması



”Livestock manure laundering” – the Netherlands 



Bilgi transferi ve araştırma



Su ve tarım üzerine İrlanda bilgi transferi ve araştırma programları

Devlet yetkilileri, yayım hizmeti, araştırma enstitüleri ve çiftçiler arasında işbirliği



Avusturya bölgesel bilgi transfer programları

Yeraltı Suyu 2020 – Yukarı Avusturya

Hükümeti tarafından, bir dizi eğitim,

gösteri ve uygulamalı araştırma

faaliyetinden oluşan, yeraltı suyunu

olumsuz tarım uygulamalarından

korumak için başlatılmıştır.

Su Koruma Çiftçileri – Steiermark Tarım Odası'nın 2020

programı – suyu korumak için en iyi tarım tekniklerini test eden

demo denemeleri ve genel halkla tartışma



N-bileşikleri hakkında bir bilinçlendirme programı - Almanya
• Federal Çevre Bakanlığı ve Alman Çevre Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

• Büyük bir çevre STK'sı olan “Alman Çevre Yardımı” tarafından uygulanmaktadır.



.. ve Nitrat Direktifinden bu yana sorumlu tarım bakanlarının bir listesi



4 Bavyera bölgesinde ”Bread Protecting Water” girişimi

https://www.youtube.com/watch?v=vr73ySkx_Y4&ab_channel=InitiativeWasserschutzbrot


Avrupa Birliği Adalet Divanı ve ulusal 

mahkemeler tarafından Nitrat Direktifinin 

gerekliliklerine uyulmaması nedeniyle ihlal 

prosedürleri



AB Adalet Divanı'nda Nitrat Direktifi ile 

ilgili devam eden 20 dava

...12 AB Üye Devletine karşı

1. Avusturya

2. Belçika

3. Fransa

4. Almanya

5. Yunanistan

6. İrlanda

7. İtalya

8. Lüksemburg

9. Hollanda

10. Polonya

11. ispanya

12. Birleşik Krallık



Avrupa Adalet Divanı, Nitrat Direktifinin uygunsuz uygulanması 

nedeniyle Yunanistan'a para cezası verdi.

• 2015 tarihli bir kararda Mahkeme, Yunanistan'ın ilk kez yükümlülüklerini

yerine getirmediğini tespit etti.

• Şubat 2020'de Yunanistan'a 3,5 milyon EUR para cezası verildi; çünkü:

1. Teselya Ovası ve Evros Nehri'nin Nitrata Hassas Bölgelerindeki

yüzey suları ve yeraltı suları, litre başına 50 miligramın üzerinde

nitrat konsantrasyonlarına sahiptir ve/veya ötrofiktir.

2. Yunanistan, bu bölgelerin belirlenmesinden sonraki bir yıl içinde

nitrat kirliliğine karşı eylem programları oluşturmayı başaramadı.

3. Yunanistan, Mahkemenin tespit ettiği sorunları “düzeltmeye”

başladı – çok geç.



Almanya’daki 'Nitrat' davaları
STK ”Almanya Çevre Yardımı” (DUH) tarafından başlatıldı.

• 2016 yılında AK, Nitrat Direktifi nedeniyle Almanya'yı AB Adalet Divanı'na havale etti.

• 2018'de DUH, Almanya Federal Eyaletine ve 2019'da Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletlerinin

Hükümetlerine karşı davalar başlattı.

• Şubat 2022'de bir “Nitrat Girişimi”: Yeni Federal Hükümeti Nitrat Direktifini daha iyi uygulamaya çağıran 9 büyük

çevre STK'sı

• Alman mahkemelerinde devam eden davalar



Almanya Federal Devletine karşı 75 sayfalık DUH davası
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