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edilen kültür diğer çalışmalarda kullanılmak üzere koleksiyonda EGEMACC-40 numarası ile 
muhafaza edilmektedir. 

Anahtar kelimler: Chlorella sp., aksenik izolasyon, morfolojik ve moleküler tanımlama
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Amaç: Türkiye’de su yönetimi konusunda güncel bilgiler verilmiş ve Türkiye’deki sınıraşan 
suların, ülkeler açısından günümüzdeki önemi vurgulanmıştır. 

Ekolojik dengenin korunması ve insanların sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için su 
kaynaklarının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek en akılcı bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. Günümüzde ise su kaynakları, hızlı nüfus artışı, kirlilik olayları ve yanlış kullanımın 
baskısı altındadır. Bu nedenle de suyun çok iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir. Ülkemizin gelişme 
ekseninde su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yeterli önemin verildiğini söylemek 
oldukça güçtür. Türkiye’de su kaynakları yönetiminde, sorunların önemsenmemesi ya da yok 
sayılması, hukuki ve kurumsal boşluklar ve karmaşıklıklar, suyun asla tükenmeyeceğine ilişkin 
halkın yanlış bilinci, ulusal düzeyde su kaynakları bakanlığı gibi bir kurumun ve temel bir yasanın 
olmaması gibi sorunlar nedeniyle Türkiye’nin önünde hem sorunların ortadan kaldırılması hem de 
su kaynakları yönetiminin geliştirilmesi gibi önemli sorumluluklar bulunmaktadır. 

Günümüzde devletlerin egemenliği ilkesi korunurken doğanın ortak kullanımı anlamında ülkelerin 
kendilerini bağlayan kurallar koymaları da zorunludur. Ancak uluslararası nitelikteki suların ülkeler 
arası paylaşımını düzenleyen uluslararası kurallar koyulmamıştır.

Sonuç: Türkiye’deki su kaynakları yönetim yapısı, kalkınma hedeflerine uyumlu, su talebini 
karşılamaya yönelik, su kaynaklarının ülkedeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri bütünlüğünden 
ayrılmadan koordineli bir şekilde yönetilmesini sağlayacak bir yapı olmalıdır. Kalkınma ve gelişme 
planlarına uygun, ulusal ve toplumsal karakterli bir su yönetimi anlayışının kurumsallaşması 
sağlanmalıdır. Çerçeve bir yasa çıkarılarak, yasada bu gereksinim dikkate alınmalıdır.

Sınıraşan sular konusunda, “uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşma düzeyine ulaşmış” yaptırım 
kurallarını da içeren, bütün ülkeleri bağlayan, suların endüstri, tarım, içme ve kullanma amaçlarına 
yönelik kullanımını düzenleyen evrensel boyutlarda bir sözleşme yoktur. Bazı ülkelerin ikili veya 
bölgesel olarak yapmış oldukları anlaşmalar ise yalnızca taraf olan ülkeleri bağlamaktadır. Türkiye 
sınıraşan sular konusunda, suların hakça, akılcı ve optimum kullanımını, suyun yararlarının 
paylaşılmasını ve diğer kıyıdaş ülkelere “ciddi zarar” verilmemesini savunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Su kaynakları, su yönetimi, sınıraşan sular.


