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SU GEZEGENİ – EVET, AMA ...

Sadece %2,5'i tatlı 
sudur.

%68.7 buzul,

%30,1 yeraltı suyu ve

%1,2 yüzey suyudur 

USGS Water Science School, 2013



İçme suyunun %50'si ve
sulama suyunun yaklaşık
%40'ı –

akiferlerden gelmektedir.

Díaz-Alcaide and Martínez-Santos, 2019; Majkić-
Dursun et al., 2019



Halihazırda dünya 
nüfusunun %66'sı yılda en 
az bir ay ciddi su sıkıntısı 
çekmektedir.

Mekonnen and Hoekstra, 2016 



1990 ve 2020 yılları arasında 
nüfus 5,3'ten 7,7 milyara 
çıkmıştır.

United Nations, 2012, 2019

Artan endüstriyel faaliyet nedeniyle 
mevcut su kaynaklarının kirlenmesi 
ve bozulması.

İklim değişimi.



United Nations, 2012, 2019

Artan endüstriyel faaliyet 
nedeniyle mevcut su 
kaynaklarının kirlenmesi ve 
bozulması

Nitrat, yeraltı sularında en 
yaygın kirletici olarak kabul 

edilir.



PEKİ, AB TÜM BUNLAR İÇİN NE YAPIYOR?



AB’deki tarım alanı, bölgenin yaklaşık 
%47'sini kaplamaktadır.

Tarımsal üretim 2010 ve 2019 yılları 
arasında %14,5 artmıştır.

Tarım, çevreye toplam nitrojen 
yükünden sorumludur, yaklaşık %77.



Nitrat Direktifi, su izleme için temel ilke 
ve kriterleri belirler.

Ağ yoğunluğunun izlenmesi, istikrar ve 
örnekleme sıklığı gibi teknik hususlar 
Üye Devletlerin sorumluluğundadır.



AB yeraltı suyu 
istasyonlarının 
%14,1’inde litre başına 
düşen nitrat 50 mg’nin 
üzerindedir.



Nehirlerin %36’sı
Göllerin %32’si
Kıyıların %31’i
Geçiş suyunun %32’si

Ötrofiktir.



NİTRATA HASSAS BÖLGELERİN BELİRLENMESİ

BÜTÜN ÜLKELER
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, 
Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, 
Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, 
Slovenya ve Belçika (Flandre)



▪ 2015'ten bu yana - NHB alanlarında %14,4’lük toplam 
artış

▪ Bazı Üye Devletler, güçlendirilmiş önlemler 
çerçevesinde ek bölge türleri (örneğin, “sıcak 
noktalar” veya “kırmızı alanlar”) tanımlamaktadır.

▪ 17 üye ülke aldığı önlemlere fosfor gübrelemesini de 
dahil etmiştir.

▪ Bazı üyeler geride kalmaktadır – NHB'ye sıcak 
noktalar dahil değildir veya su toplama alanlarını 
kapsamayan çok küçük NHB’lerdir.



Komisyon, tüm Üye Devletleri su kalitesine ilişkin 
öngörülerini kullanmaya ve raporlamaya davet 
etmektedir:

20 Üye Devlet öngörüsünü raporlamıştır:
9’u nitrat konsantrasyonunda daha fazla azalma 
öngörmüştür,
6’sı olumsuz eğilim,
5’i statüko.



ŞEFFAFLIK, ÖĞRENME, BAĞLANTILAR

ÖZEL WEB 
SAYFASI



ŞEFFAFLIK, ÖĞRENME, BAĞLANTILAR, REHBERLER

NAPINFO

Üye
Devletlerin
yaklaşımları ve
önlemleri



OTP’nın KATKILARI

▪ Yeni geliştirilmiş koşulluluk - 'İyi Tarım ve Çevre 
Koşulları (GAEC'ler) ve Yasal Yönetim Gereklilikleri 
(SMR'ler) aracılığıyla daha iddialı taahhütler

▪ Yeni eko-şemalar - Zorunlu temel çerçevenin 
ötesinde, iyi çevre ve iklim uygulamalarını 
benimseyen çiftçileri ödüllendirmek için.



OTP KATKILARI

▪ Komisyon 26 üye devletin, zorunlu OTP stratejik 
planlarında gıda kirliliğini öneliyici faaliyetler talep 
etmiştir. 

▪ Çiftçi danışmanlık hizmetleri yenilikler, araştırma, 
çevre dostu tarım, gıda ısrafı konuları da dahil olmak 
üzere çiftçileri bilgilendirecektir. 



İYİ OLAN;

▪ Kanıtlar, Direktif olmadan AB'deki su kirliliği seviyesinin önemli
ölçüde daha yüksek olacağını göstermektedir.

▪ Nitrat konsantrasyonuna ilişkin veriler, Direktifin kabulünden
bu yana yeraltı suyu kalitesinin arttığını, ancak 2012'den bu
yana daha fazla iyileştirmenin çok yavaş ilerlediğini
göstermektedir.

▪ Üye Devletlerin su kalitesi izlemesi, ötrofikasyon
değerlendirmesinin yanı sıra tuzlu su ile ilgili olarak iyileşmiştir.



KÖTÜ OLAN;

▪ Malta, Almanya, Lüksemburg, İspanya, Portekiz ve Belçika'da
(Flanders bölgesi) yüksek oranda yeraltı suyu izleme istasyonları
hala maksimum seviye olan 50 mg nitrat/l'nin üzerinde bir
seviyede olduğunu göstermektedir.

▪ Bazı Üye Devletler, kirliliğin yeterince ele alınmadığı sıcak
noktalara sahiptir.

▪ Bazı Üye Devletler, bölgelerinin her yerinde kötü su kalitesi ve
tarımdan kaynaklanan gıda kayıplarını yönetmek için sistemik bir
sorun olduğunu belirtmektedir.



GELECEKTE;

Biyoçeşitlilik ve Tarladan Sofraya stratejileri, toprak verimliliğini
korurken çevredeki gıda kayıplarını 2030 yılına kadar en az %50
oranında azaltmak gibi ortak bir hedef belirlemektedir.

Nitrat Direktifi, bu hedefe ve AB Yeşil Mutabakatının diğer
hedeflerine ulaşmak için önemli bir mevzuat parçası olmaya
devam etmektedir.
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Kick-off Meeting

TEŞEKKÜR EDERİM!


