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GENELGE 
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29.06.2011 tarih ve 645 Sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yer verilen ‘Nehir havza yönetim planlarına uygun 

olarak sektörel bazda su kaynaklarının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak’ ve 

Yüksek Planlama Kurulunun 13.06.2014 tarihli ve 2014/11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 

04.07.2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Havza 

Yönetim Stratejisi kapsamında tanımlanan “Havza bazında sektörel su tahsisleri planlamasını 

tamamlamak” görevine istinaden; havza ölçeğinde suyun sürdürülebilir yönetiminin 

sağlanması ve havzada yapılacak faaliyetler için geleceğe yönelik planlanarak kullanılması 

maksadıyla “Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı” 2016 yılında hazırlanmıştır.         

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı kapsamındaki çalışmalar içme-kullanma suyu, 

çevresel akış, tarım, enerji ve sanayi sektörleri başta olmak üzere her bir sektör için ve her bir 

alt havzada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, su kaynakları potansiyelinin mevcut şartlardaki 

(2016 yılı) mekânsal değişimi tespit edilmiştir. Bunu takiben kuraklık ve iklim değişikliğine 

uyum çalışmalarının neticeleri esas alınarak havzadaki normal, hafif kurak, orta kurak ve 

şiddetli kurak şartlar ile su kaynakları potansiyelinin zamansal (2017, 2022, 2027 ve 2037 

yılları) ve mekânsal (sektörel alt havzalar) değişimi belirlenmiştir. Ayrıca, su kaynaklarındaki 

kullanıma bağlı olarak oluşması öngörülen faydaların optimizasyonu yapılarak, ekonomik 

katma değerleri tespit edilmiştir. 

“Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsisi Eylem Planı"nda belirlenmiş ekte yer alan 

eylemlerinbütün mesul kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamaya geçirilmesi hayati önem arz 

etmektedir. 

Bu doğrultuda su kaynaklarının havza esaslı yaklaşımlarla korunması ve belirlenen hedeflere 

ulaşılabilmesi maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve 

kuruluşların katkıları ile hazırlanan “Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı”nın "Ulusal 

Havza Yönetim Stratejisi" çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak 

uygulanması, uygulama takibinin Seyhan Havzası Havza Yönetim Heyeti tarafından yapılması 

ve neticelerinin Bakanlığa her yıl Ekim ayında raporlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini 

önemle arz/rica ederim. 
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