
 

  

Değerli ArkadaĢlar; Genel Mü-

dürlük olarak resmen kurulduğu-

muz tarih olan 4 Temmuz 2011 

den itibaren bize verilen görevle-

rin yerine getirilmesi için büyük 

bir gayretle hep birlikte çalıĢma-

ya baĢladık. Tüm yeniden yapı-

lanmalarda olduğu gibi zor sü-

reçlerden geçtik ve 1,5 yılı dol-

durduk.  

Tüm bu zorlukları hep beraber 

bir aile olgusu içinde baĢta Genel 

Müdürümüz Sayın Prof. Dr. 

Cumali KINACI’nın bize olan 

sonsuz desteği ile el ele vererek 

aĢtığımızı düĢünüyoruz. 

Yapmak istediklerimiz vardı, 

yaptıklarımız ve yapabildikleri-

miz var, daha yapacaklarımız 

var.  

Yapmak istediklerimizden biri 

de Su Yönetimi Bülteni çıkar-

maktı. Genel Müdürlük çalıĢma-

larının, web sayfasından farklı 

olarak duyurulabileceği, siz de-

ğerli arkadaĢların yazı ve öneri-

leri ile katkıda bulunacağı bir 

bülten hazırlamayı düĢündük ve 

ilk sayımızı yayınlıyoruz.  

Ġlk sayımız olması nedeniyle 

bültenimizin SöyleĢi  b ö -

lümünde, Genel Müdürümüz 

Sayın Prof. Dr. Cumali KINA-

CI konuğumuz oldu.  

Genel Müdürlüğümüz faaliyet-

leri kısmında Genel Müdürlü-

ğümüzün tüm personeli ile pay-

laĢmak istediğiniz haber ve 

yazılara yer vermeyi düĢünüyo-

ruz. Ayrıca “AraĢtırma” kıs-

mında Genel Müdürlüğümüz iĢ 

ve sorumlulukları ile ilgili pay-

laĢmak istediğiniz bir araĢtırma, 

makale ya da yazı yayınlamayı 

planlıyoruz.      

Su Yönetimi Bülteninin bizim 

bültenimiz olması düĢüncesiyle 

siz değerli personelimizin katkı-

larını bekliyoruz. Bültenimizi 

okuduktan sonra bülten ile ilgili 

düĢüncelerinizi bizim ile pay-

laĢmanız bültenimizin gerek 

içeriği gerekse devamlılığı açı-

sından büyük önem taĢımakta-

dır. DüĢüncelerinizi ve önerile-

rinizi bekliyoruz.    

Son olarak bültenin oluĢturul-

ması ve bülten haline gelmesi 

için  emeği geçenlere en içten 

teĢekkürlerimi sunmayı bir borç 

bildiğimi ifade etmek istiyo-

rum. 

Mutlu olduğumuz ve kendi-

mizi ifade ettiğimiz yerde 

baĢarı vardır. Bültenimizin 

siz değerli personelimize bu 

fırsatı vermesi dileğiyle ha-

yırlı ve uğurlu olmasını te-

menni eder, sevgi ve saygıla-

rımı sunarım.                                                                           

Zülbiye DURGUN  

 Yönetim Hizmetleri Daire 

Başkanı 
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Başlarken… 

İlk Söyleşi 

Bültenimizin  ilk sayısında  ilk söyleĢimizi Genel Müdürümüz, Sa-

yın Prof. Dr. Cumali KINACI ile yaptık.  

Değerli zamanlarını ayırarak  sorularımıza verdiği içten cevapları, 

söyleĢimizde, Genel Müdürlüğümüzün kuruluĢ aĢaması ve Türki-

ye’de ve Dünyada suyun durumu  gibi önemli konularda verdiği 

bilgiler ve genç arkadaĢlarımıza yaptığı değerli önerilerden dolayı 

zatıalilerine çok teĢekkür ediyoruz. 

SöyleĢimiz 3.-6. sayfalar arasında  yer almaktadır. 
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Su, tüm canlılar için vazgeçilmez bir hayat kaynağıdır. Doğal bir değer haline gelen suyun çok dikkatle yönetil-

mesi hayati önem taĢımaktadır. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir Ģekilde yönetimini sağlamak açısından çağdaĢ 

yaklaĢımlara ihtiyaç vardır. Su kaynaklarının korunması, temini, taĢınması, kullanılabilir hale getirilmesi, oluĢan 

atıksuyun arıtılması ve bertarafı aĢamalarının ayrı ayrı değil tümünün bütünleĢik bir yönetim sistemi çerçevesinde 

düĢünülmesi gerekmektedir. Bu yaklaĢıma “BütünleĢik Havza Yönetimi” adı verilmektedir. BütünleĢik havza 

yönetimi, geleneksel su yönetimi yaklaĢımlarından farklı olarak, suyun miktarı ve kalitesini birlikte ele alan; hav-

zadaki sosyal, ekonomik ve ekolojik hedefleri sürdürülebilirlik ilkesi temelinde uzun vadeli bir planlama çerçeve-

sinde tanımlayan yeni bir yaklaĢımdır. Bu kapsamda yeterli miktarda ve uygun kalitede su olmadan ekonomik ve 

sosyal kalkınmanın ve hatta hayatın kendisinin bile devamı mümkün değildir. 

AraĢtırmalar, 2010 yılı sonu itibarı ile kiĢi baĢına düĢen yıllık su miktarının 1.500 m3/kiĢi-yıl mertebesinde oldu-

ğunu göstermektedir. Bir ülkedeki kiĢi baĢına su kullanım miktarının 1.700 m3/kiĢi.yıl’ın altına indiğinde o ülkede 

“su kıtlığı (stresi)” yaĢandığını göstermektedir. Bu değer kiĢi baĢına 1.700 ile 1.000 m3/yıl aralığında olduğunda 

periyodik veya sınırlı “su kıtlığı” içine girileceğini göstermektedir. 1.000 m3/yılın altındaki değerler ise, “su fakir-

liği”ne iĢaret etmektedir. Bu yaklaĢıma göre ülkemiz “su stresi” içindedir ve giderek “su fakiri” olmaya doğru 

yaklaĢmaktadır. Bu durumda, ülkemizin kısıtlı olan su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması zorunlu 

bir görev olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi ve kullanılabilir su miktarının arttırıl-

ması amacıyla su kaynakları yönetiminin, havza ölçeğinde olması gereklidir. Bu hedefe ulaĢabilmek için su ile 

ilgili bütün birimler arasında koordinasyon sağlamak büyük önem taĢımaktadır. Ülkemizde suyu kullanan bütün 

kurum ve kuruluĢlar su konusunda kendi ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat geliĢtirmiĢler ve buna göre de bir ta-

kım görev ve yetkiler üstlenmiĢlerdir. Ancak son yıllarda farklı kurum ve kuruluĢların görev ve yetkileri çakıĢma-

ya hatta çeliĢmeye baĢlamıĢtır. Bu nedenle; tüm kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonu sağlamak, su ile 

ilgili tüm görev ve yetkilerin çerçeve bir bakıĢ açısıyla yönetilmesini sağlamak maksadıyla Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü kurulmuĢtur.  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile suyun, daha etkin bir yönetim sistemi içine alınması hedeflen-

miĢtir. Olağan çevre kirliliği ve nüfus artıĢına bağlı olarak günümüzde suyun stratejik önemi artarak devam et-

mektedir. Bu nedenle, su zengini olmayan ülkemizde sürdürülebilir bir su yönetimi için Genel Müdürlüğümüzün 

yaptığı çalıĢmaların önemi her geçen gün daha çok hissedilecektir.  

1,5 yılda çok önemli faaliyetler gerçekleĢtiren Genel Müdürlüğümüzün kamuoyunu yaptıkları hakkında bilgilen-

dirmesi maksadıyla çıkarılmaya baĢlanan bültenimizin 2. sayısında buluĢmak dileğimi sunarken, bu sayının çıka-

rılmasında emeği geçen herkese teĢekkür ederim.     

         Doç. Dr. Özlem Sıla OLĞUN 

        Yazı ĠĢleri Müdürü 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 

Ülkemiz su kaynaklarını hem miktar hem de kalite açısından korumak, geliştirmek, kontrol etmek 

ve sürdürülebilir şekilde kullanmak için katılımcı ve bütünleşik bir yaklaşımla havza bazında suyu 

yönetmektir.  

Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluştur-

mak, mevzuat hazırlamak, havza bazında üst planlamaları yaparak bütünleşik havza yönetimini 

sağlamak, Ülkemizin ulusal ve uluslararası su yönetimini koordine etmektir 
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Soru: Sayın Genel Müdürüm kuruluĢ aĢamasında sıkça sorulan bir soru ile baĢlayalım söyleĢimi-

ze: SYGM Neden kuruldu? 

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: Genel Müdürlüğümüz bildiğiniz gibi 4 Temmuz 2011 tarihinde kuruldu. 

Kurulma maksadını tek cümle ile ifade etmek gerekirse “Suyun havza esaslı yönetimini sağlamaktır” 

diyebiliriz. Bu kapsamda ayrıca, Havza Koruma Eylem Planları ve Havza Yönetim Planlarını hazırlaya-

rak uygulamaları izlemek, su ile ilgili kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonu sağlamak, baĢta 

sınıraĢan ve sınıroluĢturan sular olmak üzere ülkemizin su politikasının geliĢtirilmesine katkıda bulun-

mak, su hukuku ile alakalı çalıĢmalar yapmak ve su mevzuatı geliĢtirmek, ulusal su bilgi sistemini kur-

mak, havza esaslı sektörel su tahsisi çalıĢmalarını yürütmek, alıcı ortam su kalite standartlarını belirle-

mek, su kalitesini izlemek veya izletmek, taĢkın ve kuraklık yönetim planlarını hazırlamak, iklim deği-

Ģikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum konusunda çalıĢmalar yapmak, baĢlıca görevlerimiz arasında 

bulunmaktadır. 

 

Su alanında, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Ģu anda önemli bir yatırımcı kuruluĢtur. Sulama suyu 

temin ediyor, enerji üretimi için barajlar ve taĢkın koruma yapıları inĢa ediyor ve son yıllarda içme suyu 

ve kanalizasyon yatırımları yapıyor. Görev ve yetkiler açısından baktığınız zaman her kurum bir taraf, 

yani Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı, Belediyeler, sanayi kuruluĢları ve saire... Bunların hepsi suyu kullanan kurum ve 

kuruluĢlar. Kimisi içme ve kullanma suyu, kimisi sulama, kimisi enerji üretimi, kimisi su ürünleri yetiĢ-

tiriciliği, kimisi rekreasyon, kimisi su ticareti ve diğer hususlar açısından suyu kullanıyor.  Diğer taraf-

tan doğal hayatın korunması için de asgari bir su akıĢı gerekiyor Suyu kullanan kurum ve kuruluĢlara 

taraf olmadan suyun yönetilmesini sağlayacak, ilgili kurum ve kuruluĢları koordine edecek, bir kuruma 

ihtiyaç var. ĠĢte Genel Müdürlüğümüz bu maksatla kurulmuĢtur. Öncelikle su ile ilgili bütün hususlar 

planlanmalı sonra koordinasyon yapılmalı ve bu plan ve programların uygulanıp uygulanmadığı izlenip 

denetlenmeli. Kısaca, bizim görevlerimiz arasında planlama var, planlama kapsamında diğer kurum ve 

kuruluĢları, sorumlulukları ölçüsünde uyarma, politika geliĢtirme, yönetim esasları ortaya koyma, bu-

nunla ilgili mevzuat geliĢtirme gibi hususlar var. 

 

Kurulma aĢamasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne neden ihtiyaç olduğunu toplumun her kesimine, 

hatta karar vericilere anlatmak kolay olmadı. Genel Müdürlüğümüzün yaptığı iĢlerin bir kısmı daha 

önce Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünde yapılırken çok az bir kısmı da DSĠ Genel Müdürlüğü bün-

yesinde yapılıyordu, fakat Ģu anki Genel Müdürlüğümüzün görev tanımında bulunan iĢlerin yaklaĢık %

70-80’ i boĢluktaydı. Hiçbir sorumlusu yoktu. ĠĢte bu boĢluğu doldurmak amacıyla kurulduk ve çalıĢ-

maya baĢladık. Bugün itibarıyla bu boĢluğu baĢarı ile doldurduğumuzu düĢünüyorum. Sadece boĢluk 

doldurmakla kalmadık, bazı konularda baĢka kurumlara da örnek olduk. 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, birazda Genel Müdürlüğümüzün kuruluĢ aĢamasından kısaca bahsedebilir misiniz?  

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: Biraz önce söylediğim gibi neden kurulduğumuzu ilk zamanlarda anlatmak kolay olmadı. Gazetelerde bile 

Genel Müdürlüğümüzün kurulma sebebi sorgulandı. Hatta Genel Müdürlüğün suyu satmak için kurulduğu bile yazıldı. Sınır aĢan sularla 

ilgili birtakım tereddütleri olan bir siyasi parti sözcüsü “Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini sıkı bir Ģekilde kontrol edeceğini” belirtmiĢ-

ti. O siyasi parti, bizim sadece sınır aĢan sularla ilgili politikalar geliĢtirmek üzere kurulduğumuzu sanıyordu. Bu konularda oldukça sıkıntı 

çektik, her toplantıda kendimizi ifade etmeye gayret ettik. Bu süreçte projelerimizi, görevlerimizi daha doğrusu kendimizi anlatmak üzere 

bir çok kurumu ziyaret ettik. ÇeĢitli toplantılarda kendimizi anlattık. 

Neden kurulduğumuzu anlatmanın zorluklarının yanı sıra, altyapı sıkıntısı da yaĢadık. 4 Temmuz’da kurulduk ama 13 Temmuz’da ilk defa 

ve ilk personel vekâleten Genel Müdür olarak görevlendirildim. O esnada hiç personelimiz yoktu. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden 

gelen arkadaĢlar vardı. Bir altyapı oluĢturmak için sürekli olarak Sayın MüsteĢarımız, Sayın MüsteĢar Yardımcılarımız ve DSĠ Genel Mü-

dürlüğü’nden gelen yetkililer ile birlikte çalıĢtık. Bu çerçevede 5 tane Daire BaĢkanlığı kurulmasına karar verildi. Ancak Sayın Bakanımız, 

Su Hukuku ve Uluslararası Münasebetler Dairesini ilave ettiler. Böylece 6 Daire BaĢkanlığı ile kurulmuĢ olduk. Daha sonra, Çevre Yöneti-

mi Genel Müdürlüğü adına alınan 25 yeni personel, Genel Müdürlüğümüze alındı, fakat personelin Genel Müdürlüğümüze resmi olarak 

geçmesi, Ağustos ayı içinde gerçekleĢti. Ġlk aĢamada oturacakları yerleri bile yoktu. ArkadaĢlar her gün geliyor, koridorda ziyaretçi sandal-

yelerinde oturuyordu. Onların motivasyonunun sıfırlanmaması için, ilk günden moral bozukluğuna uğramamaları için, sürekli kendileri ile 

görüĢüyorduk. Hatta 2 tanesi baĢka kurumlara geçti. Bu süreçte, Sayın Nermin ÇĠÇEK ve Sayın Dr. Yakup KARAARSLAN’ın çok büyük 

katkıları oldu. Genel Müdürlüğümüzün kuruluĢundan bu yana çok aktif rol aldılar. ArkadaĢlarımız gayretle çalıĢtılar, bütün alt yapı hiz-

metlerinin oluĢmasında katkı sundular ve önlerine gelen her iĢi yaptılar. Sayın Zülbiye DURGUN’u da anmadan geçmeyelim. Sağ olsun 

ilk gelenlerden, kervana ilk katılanlardandı; Yönetim Hizmetleri Dairesi’nin yapılanmasında çok büyük katkısı oldu. 2001 Ağustos ayının 

sonuna doğru Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nden ġube Müdürü arkadaĢlar da geldi ve her geçen gün de sayımız arttı. Gerek DSĠ, 

gerekse Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen arkadaĢlar resmen atanmamalarına rağmen bütün iĢleri büyük bir fedakarlıkla ve 

sorumluluk duygusuyla, riskleri de göze alarak yerine getirdiler. Neticede Kasımın sonu ve Aralığın baĢında ġube Müdürlerimiz resmi 

olarak atandılar, ama o zamana kadar arkadaĢlarımız gayri resmi olarak görevlerini yürüttüler.  

 

KuruluĢ safhasında bütçemiz de yoktu. Temmuz ayında kurulduk, ancak bütçe Kasımın ikinci yarısında açıldı. Bu sürede zaruri harcamala-

rımız, mesela baĢka bir yerde katılacağımız toplantılar için bile baĢka kurum ve kuruluĢların bütçelerini kullanmak zorunda kalıyorduk.  

Daha sonra 2012 ġubat ayında yeni bir düzenleme oldu. Yeni düzenleme içerisinde Yönetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı da kuruldu. Top-

lam Daire BaĢkanlığı sayısı 7 ye çıktık. ġu anda bildiğiniz gibi 7 Daire BaĢkanlığı ve 30 Ģubemiz var. KuruluĢ aĢamasında sayımız sürekli 

olarak arttı. BaĢta 1 kiĢi ile baĢladık, Ģimdi 150’inin üstündeyiz.  

Genel Müdürümüz Sayın 
Prof. Dr. Cumali KINACI 
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Soru: Sayın Genel Müdürüm, KuruluĢ aĢamasındaki motivasyon kaynağınızdan bahsedebilirmisiniz? 

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: Öncelikle Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Türkiye için önemi ve gerekliliğine inanmam en önem-

li motivasyon kaynağım oldu. Daha önce de kuruluĢ aĢamasında birtakım sıkıntılar olduğundan bahsetmiĢtik. Bunlardan birisi 

Genel Müdürlüğün kuruluĢ sebebinin bilinmemesi ve anlaĢılmaması idi. Bir önemli zorlukta, Genel Müdürlüğümüzün kuruluĢ 

sebeplerinin baĢında gelen “havza esaslı yönetim”. kavramını bile kullanmakta sıkıntılar yaĢamamızdı. Bu tabiri kullandığımız  

zaman çok büyük tepkiler alabiliyorduk. Hatta Bize ülkeyi bölmek, eyaletlere ayırmak için havza yönetimine geçmek istiyorsu-

nuz diyenler bile oldu. Bu tür büyük sıkıntıları aĢarak Havza Esaslı Su Yönetiminin ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu kabul 

ettirmek bizim en büyük motivasyonumuz oldu. 

 

Ġkinci önemli motivasyonumuz ise 2011 yılını baĢarı ile tamamlamak oldu. Diğer kurumlardan devraldığımız bazı görevler ve 

projeler vardı onlarda hiçbir aksama olmadı. 

  

Bir diğer motivasyon kaynağım ise burada çalıĢmakta olan arkadaĢlarımızın heyecanı ve motivasyonu idi. Ben burada görevlen-

dirme olarak bulunduğum için pamuk ipliği ile bağlıydım diyebilirim. Ama arkadaĢlarımızın çalıĢma motivasyon ve gayretlerini 

görünce buraya pamuk ipliği ile değil, zincirle bağlandım. Bu heyecan ve o günleri yaĢamak tabi çok ayrı, tatlı bir anı aslında. 

Yeni bir Genel Müdürlük kurulmuĢ fakat herkes yıllardır çalıĢıyormuĢ gibi canla baĢla çalıĢıyor. O heyecanı unutmak mümkün 

değil. 

 

Burayı bir aile, kendimi de ailenin bir parçası, hatta büyüğü olarak görüyorum. Ayrıldığım zaman aileyi terk edip gitmiĢ olaca-

ğım. Yani evini terk eden yaramaz baba statüsüne düĢeceğimi düĢündüm. Bunun için görevime ihtiyaç olduğu sürece devam et-

meyi düĢünüyorum. KurumsallaĢmayı tamamladığımızda Benim de görevimin sona ereceğini düĢünüyorum. 

 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, baĢka kurumlardan kiĢilerle karĢılaĢtığımızda Genel Müdürlüğümüzün kısa zamanda çok 

baĢarılı olduğunu söylüyorlar. Bu baĢarımızın sebepleri Sizce nedir? 

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: Bir baĢarı varsa bunun en büyük sebebi baĢlangıçta tıpkı zorluklar içindeki bir aile gibi kaynaĢma-

mız, yaptığımız iĢin önemine inanmamız ve iĢimizi sevmemizdi. Diğer taraftan önceden de belirttiğim üzere Genel Müdürlüğü-

müzde, 7 Daire BaĢkanlığı ve 30 ġube Müdürlüğü var. Bunların hemen hemen tamamı özel ihtisas gerektiren alanlar. Yani bizim 

her Ģubemiz ayrı bir uzmanlık dalı. Dolayısıyla burada çalıĢan arkadaĢlar da hep uzman yardımcısı ve uzman olarak istihdam 

ediliyor. Çünkü yaptıkları iĢ, uzmanlık gerektiriyor. Bizim 1,5 yıldaki baĢarımızın altındaki Bence en önemli husus arkadaĢların 

kısa sürede uzmanlık alanlarına, kendilerini adapte etmeleri. Yaptıkları iĢleri özümseyip o doğrultuda heyecanla çalıĢmaları. Ar-

kadaĢlar uzmanlığı kısa sürede kazandılar ve görev tanımlarındaki iĢleri hızlı bir Ģekilde yapmaya çalıĢtılar. Ancak Ģu anda birkaç 

alanda yeterli elemanımız yok. Bunları da ikame ettiğimiz zaman bütün alanlarda tam verimle bizden beklenen her Ģeyi gerçek-

leĢtirecek bir duruma geleceğiz. 

 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, Türkiye‟de suyun geleceğini nasıl görüyorsunuz?  

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayat standardındaki artıĢa paralel olarak ihtiyaçlar artı-

yor. Tabii suya duyulan ihtiyaç da artıyor. Fakat dünyadaki su miktarı da, ülkemizdeki su miktarı da sabit. Su miktarının artırıl-

ması mümkün değil. Yani arz sabit, talep artıyor. Ayrıca, uluslararası politikadaki suyun ağırlığı da her geçen gün artıyor. Bu 

ikisini birlikte düĢündüğümüz zaman suyun öneminin artmakta olduğunu ve gelecekte daha da artarak en önemli stratejik madde 

haline geleceğini düĢünüyorum. Ülkemiz açısından suyun ihtiyaç duyulduğu alanlarla ile ilgili Ģöyle bir değerlendirme yapabili-

riz: En önemli ihtiyaçlardan birisi olan doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlayacak su miktarını korumak kaydıyla, suyun içme 

ve kullanma suyu olarak toplumun tüm kesimlerine yeter miktarda temin edilmesi, sulama suyu ihtiyacımızın tamamının karĢı-

lanması, ayrıca, sanayi su ihtiyacının karĢılanması gerekmektedir. Bunun dıĢında suyun farklı kullanım maksatları olarak su ürün-

leri yetiĢtiriciliği, balık çiftlikleri ve suda doğal olarak mevcut su ürünlerinin korunması, suyun ulaĢımda kullanılması, enerji üre-

timi, suyun rekreasyon maksatlı kullanımını sayabiliriz. Bütün bu sektörlerin bir bütünün parçaları olarak birlikte yönetilmesi 

gerekiyor. Yani sulama, enerji üretiminde kullanma, içme suyu olarak kullanma, doğal hayatın sürdürülebilirliği gibi birçok alan-

da su gereklidir. Bunların hepsi Ģu anda değiĢik kurum ve kuruluĢların yetkisi altında. Yetki dağınıklığı suyun iyi yönetilememe-

sine sebep oluyor. Bu nedenle, su kaynakları her geçen gün azalıyor. Mesela, yeraltı suları Ģu anda bazı havzalarda tekrar yerine 

ikame edilemeyecek Ģekilde azaldı. Her geçen gün su seviyesi düĢüyor. Bu Ģekilde tüketim hızı devam ederse Konya Havzasında, 

en geç 20 sene içerisinde yeraltı su kaynakları tükenmiĢ olacak. Oradaki yer altı su tabakasının kendisini yenilemesi için yüz yıl-

lar hatta bin yıllar gerekecek. Türkiye de suyun geleceğinin emanet edildiği kurumlardan biri olarak, bu konuları bir bütün olarak 

dikkate almamız gerekiyor. Bu ihtiyaçlar nasıl dağıtılacak? Suyun kirlenmesi nasıl engellenecek, miktar olarak su nasıl yönetile-

cek, suyun gerek kalite gerekse miktar olarak birlikte düĢünülerek yönetilmesi gerekiyor.  

  

ĠĢte bu gerçekler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz kuruldu. Avrupa Birliği 2012 geliĢme raporunda, geliĢme olarak sadece su 

sektöründeki geliĢmeyi gösterdi. Bunlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulması da bir geliĢme olarak gösterildi. 

Bunun dıĢındaki bütün konularda ya durağan not verildi ya da geriye gidiĢ Ģeklinde değerlendirildi. Bu da bizim baĢarımızı ve su 

yönetimi konusunda önemli bir mesafe kat ettiğimizi gösteriyor.  
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Soru: Sayın Genel Müdürüm, Neden su fakiri ülke olma adayıyız? 

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: Dünyanın tamamında olduğu gibi Türkiye’de de su miktarı sınırlı. KiĢi baĢına düĢen su miktarı 

yılda 1500 m³ mertebesinde, bu da su sıkıntısı çekmeye aday bir ülke olduğumuzu göstermekte. Eğer nüfusumuz 112 milyona 

ulaĢırsa su kıtlığı çeken ülkeler arasına gireceğiz. Bu nedenle suyumuzu çok verimli bir Ģekilde kullanılmamız gerekiyor. Su-

yun verimliliği konusu da Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün önemli sorumluluk alanlarından birisi. Su verimliliği üzerine de 

ihtisaslaĢmamız gerekiyor. Su sıkıntısına aday olan Ülkemizin mevcut kaynaklarının çok iyi yönetilmesi gerekiyor, iyi bir plan-

lama yapılması gerekiyor. Bunu da bizim Genel Müdürlüğümüzün elemanları gerçekleĢtirecektir. 

  

Su kaynaklarımız sınırlı olduğu için su kıtlığı çeken ülke olmaya aday olmakla beraber, diğer önemli bir sıkıntımız da, suları-

mızın bir kısmının sınır aĢan su olması. Yani suyumuzun bir kısmı sınırlarımız dıĢına gidiyor. Eğer sınırlarımız dıĢına giden  

suyu da çıkarırsak aslında Ģu anda biz su fakiri bir ülkeyiz. Fırat, Dicle, Çoruh, Aras gibi nehirlerin sınırlarımız dıĢına çıkan 

kısmını da ayrı olarak değerlendirirsek, kiĢi baĢına 1000 m³ ün altında bir su miktarına sahip oluyoruz. Bu durum zaten kıt olan 

su kaynaklarımızı verimli bir Ģekilde kullanmamız gerektiğini gösteriyor. 

 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, Su Tasarrufu konusunda neler yapılabilir? 

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: Suyu tasarruflu kullanmanın birinci Ģartı suyu verimli bir Ģekilde yönetmektir. Yani suyu iyi yöne-

temezseniz tasarruf sağlayamazsınız. Basitçe anlatacak olursak; sabit bir su kaynağınız var, eğer bilimsel esaslara göre yönet-

mezseniz, su kaynağınız yok olur. Örnek olarak, Kızılırmak havzasını düĢünelim, bu havzadaki her yerleĢim merkezinin su 

ihtiyacını ayrı ayrı düĢünmek, suyun verimli kullanılmaması, iyi yönetilmemesi anlamına gelir. Ya da yer altı su miktarını, po-

tansiyelini bilip suyu ona göre yönetmezseniz o zaman aĢırı su çekimi meydana gelir, su seviyesi aĢırı derecede düĢer, hatta 

tükenir. Bu da suyun verimli bir Ģekilde kullanılmaması demektir. Bir kısım su aĢırı ölçüde çekilecek ve daha az önem arz eden 

bir noktada sarf edilecek, buna karĢılık verimliliği çok daha yüksek olan bir alanda su kullanılamayacak. Bu sebeple suyun sağ-

lıklı bir Ģekilde yönetilmesi, sektörel bazda tahsisinin yapılması gerekmektedir.  

 

Suyu verimli bir Ģekilde yönetmek demek, havza bazında yönetilmesi demektir. Gelir düzeyi Türkiye’nin üzerinde olan ülkele-

rin hemen çoğunda bu Ģekilde yönetiliyor. Biz ise Ģu anda bir geçiĢ dönemindeyiz. Havza bazında yönetim kavramı yeni özüm-

sendi. Genel Müdürlüğümüz kurulmadan önce suyun iller bazında yönetilebileceği, havza bazında su yönetimi için idari yapı-

nın değiĢtirilerek eyalet sisteminin getirilmek istendiği, var olan bölge müdürlüklerinin master planlarının havza planları olarak 

kullanılmasının yeterli olacağı gibi konular konuĢuluyordu. Kısa bir süre öncesine ait bu söylemler, bizim yönetim anlayıĢımı-

zın yakın geçmiĢte ne kadar geride olduğunu gösteriyor. Fakat Ģu anda tam geçiĢ noktasındayız. GeçiĢ noktasında olmamızın 

sebebi de Ģu, Su Kanununu çıkarmak üzereyiz. Su Kanunu Meclise sunulacak seviyeye gelmiĢtir. Meclisten çıktığı takdirde çok 

ileri bir Kanun olarak suyu verimli bir Ģekilde yönetmemizi sağlayacak. Ancak çıkana kadar biz su yönetiminde geri bir ülkeyiz 

demektir.  

 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, Olmasını istediğiniz su yönetimi kurumsal yapısı nasıldır?  

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: ġu anda kurumsal yapımız az önce belirttiğim gibi birçok ülkenin önüne geçti. Fransa’da geçen 

Aralık ayında yaptığımız toplantılarda bizdeki mevcut Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yapısını anlattık. Onlar bazı husus-

larda bizden daha ilerisiniz dediler. Ancak nihai hedefe ulaĢtık mı? Hayır ulaĢamadık. Neden ulaĢamadık? Çünkü Türkiye’de 

görev ve yetki karmaĢası hala devam ediyor. Bu kargaĢayı önleyebilmek için Ģu anda dağınık halde bulunan bir takım görev ve 

yetkilerin tek çatı altında toplanması gerekiyor. Alınan bir takım kararların uygulanıp uygulanmadığı, yapılan bir takım planla-

rın uygulanıp uygulanmadığını izlemek, izledikten sonra gerekli yaptırımı uygulamak farklı farklı kurumların görev alanına 

giriyor. Bu kargaĢanın, çok ciddi sıkıntılarını yaĢıyoruz. Havza Koruma Eylem Planları yaptık ve bazı havzalarda uygulamaya 

baĢladık. Ancak Havza Koruma Eylem Planlarını uygularken yetki karmaĢası, sıkıntılar nedeniyle planların çok daha ileride 

olması gerekirken istediğimiz verimi henüz elde edemedik.  

 

Verimliliği etkileyen önemli bir husus, kurumların kendi yaptıklarını kendilerinin denetlemeleridir. GeliĢmiĢ ülkelerde, hiçbir 

kurum kendi yaptığını kendi denetlemiyor. Denetleyici kuruluĢ, planlayıcı kuruluĢ ayrı, iĢi yapan kurum ayrıdır. Eğer kendi 

yaptığını, kendi denetlerse, bu sefer verimlilik olmaz. Birisinin de onu denetlemesi gerekiyor. Yetki dağılımında bu hususunda 

dikkate alınması gerekiyor. Bir diğer önemli husus, su ile ilgili denetim, izleme, denetleme ve yaptırım yetkilerinin bir çatı al-

tında toplanmasıdır. Daha somut olarak ifade edersek Çevre ve ġehircilik Bakanlığındaki, Sağlık Bakanlığındaki, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığındaki, Enerji ve Tabii. Kaynaklar Bakanlığındaki ve diğer kurumlardaki denetim, izleme, denetleme 

ve yaptırım yetkilerinin tek bir kurumda yani Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’nda toplanması gerekmektedir. Bunların hepsi bir 

araya toplanmadığı sürece sağlıklı bir su yönetimi söz konusu olamaz. Bizim önümüzdeki en önemli engel bu. Eğer bunlarda 

bir araya gelirse bu yetkiler toplanırsa, yetki karmaĢası ortadan kalkarsa, istediğimiz verimi elde etmemiz mümkün olur. Böyle-

ce olması gereken sağlıklı ve modern bir kurumsal yapı oluĢur.  
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Soru: Sayın Genel Müdürüm, Genç bir Genel Müdürlük olarak, mesleğe yeni baĢlayan genç arkadaĢlarımıza tavsiyeleri-

nizi almak isteriz. Onlara neler önerirsiniz?  

 

Prof.Dr. Cumali KINACI: Evet çok genç bir Genel Müdürlüğüz. YaĢ ortalamamız 34,5 civarında. 1,5 sene içinde yeni arka-

daĢlar geldi. YaklaĢık 70-80 personelimizi sıfırdan aldık. Daha önce baĢka bir kurumda çalıĢmamıĢ arkadaĢlarımızdı. Genç arka-

daĢlarımıza en önemli tavsiyem yaptıkları iĢin önemini fark etmeleri ve heyecanlarını kaybetmemeleridir. ġu anda çok önemli 

bir iĢ yapıyoruz. Bu iĢleri yaparken zaman zaman birtakım engellerle karĢılaĢabiliriz, karĢılaĢacağız da. Bunlar için sabır göster-

meleri gerekiyor. Benim Ģu anda kendime sakladığım çok önemli hususlar var. Aksayan yönlerinin ve neden kaynaklandığının 

hepsinin farkındayız ve çözmek için büyük gayretlerimiz var. Örmeğin, Ģu anda sosyal imkanlarımız sınırlı. Oturma alanlarımız-

dan tutun da, diğer bir çok sosyal imkan bakımından çok iyi durumda olmadığımız belli. Bunlar aĢılacak hususlar. Biz yaptıkla-

rımızı gösterdiğimiz sürece, topluma hissettirdiğimiz sürece, bunlar çok kolaylıkla aĢılacak hususlar, tali konular. Bu arada yeri 

gelmiĢken sunu da söyleyeyim Hazirana kadar yerimiz geniĢleyebilir. Onunla ilgili çalıĢmalar da var. Bunu da arkadaĢlarımıza 

bu röportajla bir müjde olarak söyleyelim.  

  

Dünyadaki su ile ilgili genel konjonktür ve ihtiyaçlara bakıldığında, Genel Müdürlüğümüzün kısa zaman içinde, Türkiye’nin çok  

güçlü ve etkili bir kurumu olacağını görmek hiç zor değil. Bizim bu organizasyonumuz ile görev tanımımız, yaptığımız iĢlerle ve 

bundan sonra yapacağımız iĢlerle her geçen gün daha da geliĢecek. Bütün dünyada olduğu gibi kendini daha fazla hissettirecek.  

Genç arkadaĢlarımızın Ģu anda yaptıkları iĢlerle ileride sadece ülkede değil uluslararası düzeyde tanınacaklarını bilmeleri lazım. 

Bazı arkadaĢlarımız kendileri ile ilgili konularda uluslararası toplantılara katılıyorlar. O toplantılarda fark edilir oldular. Örneğin, 

Kuraklık ġubesinden bir arkadaĢımız Ģu anda Avrupa Birliği ihtisas alanındaki her toplantıya çağrılıyor. Bununla birlikte, su  

hukuku ile ilgili de Ģu anda yeni özümsenme aĢamasındayız. Bütün dünyada uluslararası düzeyde söz sahibi olabilecek potansi-

yelde arkadaĢlarımız var. Kendilerini geliĢtirdikleri takdirde, sadece ülkemizde değil uluslararası düzeyde de çok önemli, aranan 

nitelikte insanlar olabileceğini bilmeleri gerekiyor.  

  

Bunların dıĢında arkadaĢlara projelere bütüncül bakmalarını tavsiye ederim. Projelerle ile ulaĢılacak hedefler, elde edilecek veri-

ler neler, onları ortaya koymaları lazım. Daha sonra anlık verilerden bahsedilebilirler. Projelerde bunları izah etmemiz gerekiyor, 

çünkü Ģu anda yaptığımız projelerin bütçeleri küçük olabilir ama, her biri baĢlı baĢına büyük projeler. Bu sene ihaleye çıkacağı-

mız 11 projemiz var. Toplam yatırım bütçemiz 23 milyon 600 bin. Bu sene Devlet Bütçesinde kısıtlamayha gidilmesine rağmen 

çok az sayıda proje kabul edilmesine rağmen, diğer kurumların çok sayıda projeleri reddedilmesine rağmen, bizim müracaat etti-

ğimiz bütün projeler kabul edildi, ve sadece bizim bütçemiz artırıldı. BaĢta ayrılan bütçe 8,5 milyon TL ayrılmıĢ idi, Ģu anda 24 

milyon TL, yani, %300 oranında artırıldı. Buda gösteriyor ki yaptığımız iĢler diğer kurumlar tarafından da fark ediliyor, bunun 

genç arkadaĢlarımız tarafından bilmesinde fayda var.  

 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, son olarak ne söylemek istersiniz?  

  

Prof. Dr. Cumali KINACI: Bizim burada yapmamız gereken en önemli husus yaptıklarımızı anlatmaya da zaman ayırmak. 

Çok önemli iĢler yapıyoruz, çok kapsamlı projeler, önemli projeler yapıyoruz ama bugüne kadar kendimizi yeterince anlatama-

dık. Etkili bir tanıtım yapamadık. Yapmakta olduğumuz önemli iĢlerin kamuoyunda yeterince bilinerek hak ettiği Ģekilde destek-

lenmesi tanıtım ile sağlanacaktır. 

  

Bunu da zaman içerisinde özellikle baĢta tanıtım Ģubemiz olmak üzere, hepimiz yapacağız. Sadece tanıtım Ģubemiz kendisi yap-

mayacak personelimizi de eğitecek. Yani bizim bir eğitim almamız gerekiyor. Yöneticiler de dahil, yaptıklarımızı iyi sunabilmek 

ve tanıtabilmek için Sunum ve Tanıtım Etkinlikleri gibi bir eğitim almamızda yarar var. ArkadaĢların Ģunu bilmesi lazım, bunu  

yaptığımız takdirde, tahmin ettiğimizden çok hızlı bir Ģekilde, daha kısa bir sürede hak ettiğimiz noktaya geliriz. BaĢta da söyle-

diğim gibi ileri bir noktadayız. Birçok zorluğu göğüsledik ve Ģimdi geldiğimiz nokta baĢlangıca kıyasla çok ileri bir nokta. An-

cak öncelikle her zaman Ģunu hatırlamalıyız: Tanıtım için önce iĢ yapmak, yaptığı iĢleri baĢarmak gerekiyor. 

  

Son olarak, Genel Müdürlüğümüzün tanıtımı ve kendisini ifade etmesi bakımından çok faydalı bulduğum, Su Yönetimi Bülteni-

nin çıkarılması konusunda emeği geçen herkese teĢekkür ediyorum. Büyük emek ve cesaret isteyen bir iĢ, ama çok faydalı bir iĢ  

ve bu sayı ile bunu baĢarıyorsunuz. Bir baĢlangıç olan bu Bülten, umarım zamanla çok daha geliĢecek ve yaptıklarımızı tanıtan, 

hatta bilimsel yazıları da olan, referans bir yayın olacaktır.  

 

Bütün çalıĢan arkadaĢlara 2013 yılının bu ilk aylarında baĢarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. 

 

Sizlere tekrar teĢekkür ediyor, baĢarılar diliyorum. 
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Resmi Gazete’nin 04.07.2011 tarih ve 27984 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 645 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile kurulmuĢ olan Genel Müdürlüğümüzce, ilk personel olarak 13 Temmuz 2011 

tarihinde Prof. Dr. Cumali KINACI’nın Genel Müdür olarak görevlendirilmesiyle, mevzuatla kendisine 

verilen görevler yürütülmeye baĢlanmıĢtır. 

16 Ağustos 2011 tarihinde Daire BaĢkanlıklarına vekaleten görevlendirme yapılmıĢ olup, açıktan atanan 

ilk personellerimiz 19 Eylül 2011 tarihinde görevlerine baĢlamıĢlardır. 

Gerek açıktan gerekse nakil suretiyle 2012 yılı Ocak ayında toplam personel sayımız 112’ye ulaĢmıĢ 

olup, mevcut durum itibariyle görevlendirmelerle birlikte personel sayımız 158 kiĢiye ulaĢmıĢ bulunmak-

tadır. 

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire BaĢkanı ve ġube Müdürü olmak üzere toplam 38 yönetici 

personel; Orman ve Su ĠĢleri Uzmanı, Uzman Yardımcısı, Mühendis, Kimyager, ġehir Plancısı ve Biolog 

olmak üzere toplam 90 teknik personel, Bilgisayar ĠĢletmeni, Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni, Memur 

olarak ofislerde görevli 30 idari personel ile görevlerimiz yerine getirilmektedir. 

Eğitim durumu itibariyle Genel Müdürlüğümüzde 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Doktora, 47 Yüksek Lisans, 83 

Lisans, 5 Ön Lisans ve 16 Lise ve diğer öğrenim mezunu personel bulunmaktadır. 

Personelimizin 136’sı memur, 22’si iĢçi statüsünde olup, 92 kadın, 66 erkek personelimiz mevcuttur ve 

personel yaĢ ortalaması 34,4 tür. 
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MEVZUAT  ÇALIŞMALARI  

Mevzuat Adı Açıklama 

 
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunması Hak-

kında Yönetmelik 

07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Res-

mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. 

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Hakkında Yönetmelik 

17 Ekim 2012 Tarih ve 28444 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe girmiĢtir. 

Çevre faslı su sektörü 1. KapanıĢ krite-

ri karĢılandı 

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği  30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-

miĢtir. 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇalıĢma Grupları Yönetmeliği 

(Revize edildi) 
28.01.2012 tarihli ve 28187 sayılı Res-

mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. 

Ġçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 

Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (Revize edildi) 

29.06.2012 tarihli ve 28338 sayılı Res-

mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. 

2012/7 sayılı Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı 

R.G’de yayımlandı 
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MEVZUAT  ÇALIġMALARI  

Mevzuat Adı Açıklama 

 
Su Kanunu Kurum görüĢleri değerlendirilmek-

tedir. ġubat 2013 baĢlarında BaĢba-

kanlığa gönderilecektir. 

Ulusal Su Kalitesi Yönetimi Strateji Belgesi Devam etmektedir. 

Ġçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının Korunması Yönetme-

liği 

BaĢbakanlığa gönderilme aĢamasın-

dadır. 

Ġçmesuyu ġebekelerinde Kayıp ve Kaçakların Tespiti ve Ön-

lenmesi Hakkında Yönetmelik 

Ġlk Taslak görüĢlere açılmıĢ olup 

çalıĢmalar devam etmektedir. 

Balık YaĢamının Sürdürülebilirliği için Koruma veya ĠyileĢtir-

me Gereksinimi Bulunan Tatlı Suların Kalitesi Hakkında Yö-

netmelik Taslağı 

ÇalıĢmalar Devam etmektedir. 

Alıcı Ortam Kalitesi Açısından Membran Konsantre Akımla-

rının Yönetimi Tebliği  

Kurum görüĢleri alınmaktadır. 

Yüzey Suları ve Yer altı Sularının Ġzlenmesine     Dair Yönet-

melik 
Kurum içi görüĢler alınmıĢtır. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune    Alma ve Analiz 

Metodları Tebliği”  

Revizyon çalıĢmalarına baĢlanıl-

mıĢtır. 

Havza Yönetim Heyeti Tebliği Taslağı GörüĢlere açılmıĢtır. 
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PROJELER  

Proje ĠsmiProje Ġsmi AçıklamaAçıklama 

1. Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne ĠliĢkin 

Proje 
2011-2013 

2. Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde 

Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde ve-

ya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartla-

rının Belirlenmesine ĠliĢkin Proje 

2012-2014 

3. Ülkemiz Kıyı ve GeçiĢ Sularında Tehlikeli Madde-

lerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi 
2012-2014 

4. Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su 

Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi 
2012-2015 

5. Havza Koruma Eylem Planları 2011-2013 

6. BeyĢehir ve Karacaören Özel Hüküm Belirleme 

ÇalıĢması 
2011-2013 

7. Online (Sürekli) Ölçüm Ġstasyonu Kurulması Pro-

jesi 
2012-2014 

8. Havza Ġzleme ve Referans Noktalarının Belirlen-

mesi Projesi 
2012-2015 

9. Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza 

Yönetim Planlarına DönüĢtürülmesi” Projesi için 

Teknik ġartname Hazırlanması Projesi 

Uluslar arası (2012) 

10. ArıtılmıĢ Evsel Atıksuyun Sulamada Yeniden 

Kullanımı Projesi  
Uluslar arası (2012-2014) 

11. Su Kalitesi Ġzleme Konusunda Kapasite GeliĢtir-

me Projesi 
Uluslar arası (2011-2013) 

12. TaĢkın Direktifinin Uygulanması Ġçin Kapasite-

nin GeliĢtirilmesi             
Uluslar arası (2012-2014) 
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PROJELER (2013 Yılında BaĢlanacak) 

Proje Ġsmi  

 
Açıklama 

1.Ġçme Suyu Arıtımı Ġçin Uygun Metodların GeliĢtiril-

mesi Teknik Yardım Projesi 
2013-2014 

2. Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Projesi 2013-2014 

3. Ġklim DeğiĢikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyu-

mu Projesi 
2013-2016 

4. TaĢkın Risk Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi 2013-2015 

5.. Atatürk Baraj Gölü Koruma AraĢtırma ve GeliĢtirme 

Projesi 
2013-2014 

6. Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı Projesi 2013-2014 

7. Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yöne-

tim Planlarına DönüĢtürülmesi Projesi 
Uluslar arası (2013) 

8. Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Ekonomik Analiz 

ve Su Verimliliği 

2013 yılı IPA programı kapsamında kabul 

gördü, baĢlatılacaktır 

9. Türkiye’de Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasite GeliĢtiril-

mesi Projesi 
2013 SEI Programına alınmıĢtır.  

10. Havza Yönetim Modeli OluĢturulması 

Dünya Bankası (Havza Strateji Belgesi 

kapsamında havza yönetim planlarının uy-

gulanması baĢlatılacaktır)  

11. Yerüstü, Kıyı ve GeçiĢ Suları için Ġçme Suyu Arıtımı 

Ġçin Uygun Metotların GeliĢtirilmesi 

IPA Teknik Yardım Projesi kapsamında 

baĢlayacaktır. 

12.Entegre havza yönetimi projesi, içmesuyu   kaynakla-

rının korunması   uluslararası  sempozyumu,    su tahsisi 

su fiyatlandırması    konularında faaliyetler gerçekleĢtiri-

lecektir 

Dünya Bankası 

(Ulusal Havza Strateji Belgesi kapsamında 

havza yönetim planlarının uygulanması 

için destek) 
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HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI TAMAMLANIYOR 
HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI 

DAİRE BAŞKANLIĞI  

 2011 yılında; 

 11 havza için (Marmara, Susurluk, Kuzey 

Ege, Küçük Menderes, Büyük Menderes, 

Burdur, Konya, Ceyhan, Seyhan, Kızılır-

mak, YeĢilırmak) koruma eylem planları 

hazırlanmıĢtır. 

 9 havza için (Antalya Havzası, Doğu Ak-

deniz Havzası, Asi Havzası, Batı Karade-

niz Havzası, Fırat-Dicle Havzası, Doğu 

Karadeniz Havzası, Batı Akdeniz Havza-

sı, Çoruh Havzası, Aras Havzası) koruma 

eylem planları hazırlanması çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢtır. 

2013 yılı sonunda 25 havzanın koruma eylem planları tamamlan-

mıĢ olacaktır. 

HAVZA KORUMA EYLEM PLANI TAMAMLANMIġ OLAN 11 HAVZA ĠÇĠN ACĠL EYLEMLER  

 

 Havza Tedbir Stratejisi Belgesi hazırlanmıĢtır. 

 Bu Belge ile her bir havzanın öncelikli tedbirleri, takvimi ve 

sorumlu kuruluĢlar tanımlanmıĢtır. Bu Belge 2013’te kamu-

oyuna açıklanıp uygulamaya baĢlanacaktır. 

Her havzada 18 adet açılıĢ toplantısı yapıldı, 14 hav-

zada saha çalıĢmaları gerçekleĢtirildi 
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ERGENE HAYATA DÖNÜYOR 

GEDĠZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI REVĠZE EDĠLĠYOR 

HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI DAİRE 

BAŞKANLIĞI  

“Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” ile kısa vadede alınması gereken 15 eylem belirlenmiĢtir. Bu 

eylemler; 

 Dere yataklarının temizlenmesi, 

 Tüm Belediyeler için atıksu arıtma tesisleri 

kurulması, 

 Islah Sanayi Organize Bölgeleri kurulması, 

 Sanayide ortak arıtmaya geçilmesi, 

 Çevre dostu üretime geçilmesi, 

 Erozyonla mücadele edilmesi, arazinin ağaç-

landırılması, 

 Ergene için arazi kullanımında planlı döneme 

geçilmesi, 

 Katı ve tehlikeli atıkların uygun Ģekilde 

bertarafı, 

 Geri kazanım ve bertaraf tesisleri kurulması, 

 Zirai kaynaklı kirliliğin kontrol altına alınma-

sı, 

 Ergene Nehri’nin gerçek zamanlı ve anlık ola-

rak devamlı izlenmesi, 

 Kirletici kaynakların daha sıkı bir Ģekilde denetlenmesi, 

 Ergene Nehri’nin tabii rengine kavuĢturulması, 

 Havzaya taĢkın erken uyarı sistemi kurulması, 

 Yer altı suyu kullanımının kontrol altına alınması, 

 Baraj ve göletler ile sulama tesislerinin hızlı bir Ģekilde tamamlanmasıdır. 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile ilgili geliĢmeler www.ergene.ormansu.gov.tr internet sayfa-

sında kamuoyu ile paylaĢılmaktadır. 

 

 

Eylem planı kapsamında yer alan 7 ayrı eylem için 

uygulama çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. Eylem Pla-

nı’nın uygulanmasına yönelik çalıĢmalar Genel Mü-

dürlüğümüz koordinasyonunda yürütülmektedir. 

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı ile ilgili geliĢ-

meler http://gediz.ormansu.gov.tr internet sayfa-

sında kamuoyu ile paylaĢılmaktadır. 

Gediz Havzası Koruma Eylem Planı 7 eylemden oluĢmaktadır; 

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri 

Münferit Sanayiler ve OSB Atıksu Arıtma Tesisleri 

Katı ve Tehlikeli Atık ĠĢleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri 

Dere Yatağının Temizlenmesi ve Islahı 

Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma 

Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü 

Nehir Su Kalitesinin Ġzlenmesi 

http://www.ergene.ormansu.gov.tr/
http://www.ergene.ormansu.gov.tr/
http://www.ergene.ormansu.gov.tr/
http://gediz.
http://www.ergene.ormansu.gov.tr/
http://www.ergene.ormansu.gov.tr/
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SU KANUNU ÇALIġMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR  

ORMANCILIK VE SU ġURASI HAVZA YÖNETĠMĠ VE SU BĠLGĠ SĠSTEMĠ  

RAPORU HAZIRLANDI 

HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI DAİRE 

BAŞKANLIĞI  

 Su Kanalizasyon Ġdareleri ile Sapanca’da Toplantı yapılmıĢtır. 

 Üniversite Temsilcileri ile Toplantı yapılmıĢtır. 

 10 ülkenin Kanunu gözden geçirilmiĢtir. 

 69 kurum, kuruluĢ ve STK’dan 150 kiĢinin katılımıyla 2 günlük çalıĢtay yapılmıĢtır. 

 73 kurum, kuruluĢ, üniversite, STK, belediyeden yazılı görüĢ talep edilmiĢtir. 

 Düzenleyici Etki Analizi taslağı hazırlanmıĢtır. 

 
 

 

Ormancılık ve Su ġur’ası ÇalıĢma Gruplarından birisi olan 

“Havza Yönetimi ve Su Bilgi Sistemi ÇalıĢma Grubu Rapo-

ru” hazırlanmıĢ ve ġur’a Sekreterya’sına gönderilmiĢtir. 70 

sayfalık Rapor ülkemizin su potansiyeli, su yönetimi ile ilgili 

yasal durum ve kurumsal yapıyı içeren mevcut durumu, hav-

za bazlı yönetime geçiĢ çalıĢmaları, havza yönetim planları-

nın aĢamaları, su verimliliği, Ulusal Su Bilgi Sistemi baĢlık-

larından oluĢmaktadır. Ayrıca her bölümle ilgili darboğazlar 

ve önerileri de içermektedir. 
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SU YÖNETĠMĠ KOORDĠNASYON KURULU 
HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI DAİRE 

BAŞKANLIĞI  

 

 2012/7 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu” (SKKK) oluĢturul-

muĢtur.  

 2012 yılında 2 toplantı yapılmıĢtır. 

KURUL TARAFINDAN ALINAN 

BAZI KARARLAR 
 Her havza için tespit edilecek Vali’nin BaĢ-

kanlığında, SYKK üyesi kurumların, ilgili 

havzada bulunan bölge veya il teĢkilatı yetki-

lileri ile havzada bulunan illerin Vali Yar-

dımcıları, Belediye baĢkanları veya yardımcı-

larından oluĢan, “Havza Yönetim Heyetleri-

nin” kurulması,  

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyo-

nunda, kurumlar tarafından üretilen su ile 

bilgilerin toplanarak, her kurumun istifade 

edebileceği formatta bir “Su Bilgi Sistemi” 

kurulması, 

 Konya Kapalı Havzası Örnek Uygulaması 

çerçevesinde, “Tarım ve Sulama” çalıĢma 

grubu oluĢturulması, 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü BaĢkanlığın-

da SYKK üyesi kurumların en az Genel Mü-

dür Yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinin 

katılımı ile “Havza Yönlendirme Komitesinin 

kurulmasıdır. 

ULUSAL HAVZA YÖNETĠMĠ STRATEJĠ BELGESĠ 

Bu Strateji Belgesi ile; 

 Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurum-

sal kapasitelerin güçlendirilmesi,  kurumlar ve paydaĢlar 

arasında eĢgüdüm ve iĢbirliğinin sağlanması. 

 Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yöneti-

mi ve kullanımı.   

 Havza alanları ve tabii kaynakların tahribatı ve erozyo-

nun önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdü-

rülebilir kullanımı.  

 Havzaların biyolojik çeĢitliliğinin ve peyzajın korunması 

ve sürdürülebilir kullanımı.  

 Havzalarda yaĢayan halkın hayat kalitesinin ve refah 

seviyesinin yükseltilmesi.  

 Havzalarda tabii kaynakların bozulumundan kaynakla-

nan tabii afetler ve zararlarına karĢı mücadele mekaniz-

malarının geliĢtirilmesi ve etkinleĢtirmesi. 

 Havza yönetimine iklim değiĢikliğinin muhtemel etkile-

rinin ve bu etkilere uyumun dahil edilmesi ve uyum me-

kanizmalarının geliĢtirilmesi, 

            amaçlanmaktadır. 
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AB ĠLE ĠLĠġKĠLER  
HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

 

27 No’lu Çevre Faslı müzakerelerinin açılması Brüksel’de 21 Aralık 2009 tarihinde düzenlenen 

Hükümetlerarası Konferansta resmi olarak deklare edilmiĢtir.  

 

AB Çevre Faslı Su Sektörü KapanıĢ Kriterleri KarĢılanıyor  

 

Genel Müdürlüğümüzce Avrupa Birliği Çevre Faslı “Su Sektörü” kapanıĢ kriterlerinin karĢılanması ça-

lıĢmaları yapılmaktadır.  

 

 Su Sektörü ile ilgili olarak 2 kapanıĢ kriteri bulunmaktadır. 

 

1. Su Çerçeve Direktifi için yasal mevzuat oluĢturulmaktadır. Su Havzalarının Korunması ve 

Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik, 2000/60/EC’e uyumlu Nehir Hav-

za Yönetim Planlarının hazırlanması ve içeriği ile ilgili olarak genel prensipleri içermektedir. 

Böylelikle ilk kapanıĢ kriteri karĢılanmıĢtır. 

2. Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanacaktır. 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre Faslı “Su Sektörü”nün koordinasyonunu sağlamakta-

dır. 

 Mevzuat uyumu tamamlanmıĢtır. 

 2013 yılı içinde Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanmasına baĢlanacaktır. 

 

NEHĠR HAVZASI YÖNETĠM PLANLARI HAZIRLANIYOR 

 

 4 havza için (Susurluk, Meriç, Konya Kapalı, Büyük Menderes) AB destekli “Havza Koru-

ma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına DönüĢtürülmesi Projesi” 2013 yılı 

içerisinde baĢlatılacaktır.  

 Çevre Faslı AB Su Sektörü 2.KapanıĢ Kriterine hizmet edecektir. 
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ĠÇME SUYU HAVZALARI ĠÇĠN ÖZEL HÜKÜMLER BELĠRLENĠYOR 
HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI DAİRE 

BAŞKANLIĞI  

 
 

Özel hüküm belirleme çalıĢması ile içme ve kullanma suyu rezervuarlarının ve benzeri su kay-

naklarının kirliliğe karĢı korunmasına, kaynağın ve havzasının özelliklerinin bilimsel çalıĢma-

lar ile değerlendirilerek, koruma alanları ve koruma esasları belirlenmektedir. 

 2011 yılı içinde Eğirdir Gölü, Porsuk Baraj Gölü, ve Atatürk Baraj Gölü özel hüküm çalıĢması ya-

pılmıĢtır. Eğirdir Gölü Özel Hükümleri 2012 yılı içerisinde yürürlüğe girmiĢtir. Atatürk Baraj Gölü’n-

de ve EskiĢehir’in içme ve kullanma suyunun temin edildiği Porsuk Baraj Gölü’nde özel hüküm belir-

leme çalıĢmaları da tamamlanmıĢ olup, 2013 yılı içinde yürürlüğe girecektir. 

Karacaören I – II Baraj Gölü ve BeyĢehir Gölü, Sapanca Gölü, Namazgah, Yuvacık ve Akçay Baraj 

Gölü Havzaları için özel hüküm belirleme çalıĢmaları da devam etmektedir. 2013 yılı sonunda ta-

mamlanacaktır. 2014 yılı içinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 
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SU KAYIP KAÇAKLARI ĠLE MÜCADELE EDĠLĠYOR  HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI DAİRE 

BAŞKANLIĞI  

 

 Su kayıp ve kaçaklarının envanteri tutulacak 

ve elde edilen bilgiler Su Bilgi Sistemine dahil 

edilecektir. 

 Kayıp kaçak önleme planları hazırlanacak ve 

uygulanması izlenecektir. 

 Kayıp kaçak kontrolü için yönetmelik ve tek-

nik tebliği hazırlanacaktır. 

 Belediyelere teknik destek verilecektir. 

 2013 yılı AB IPA programı kapsamında 

7.000.000 Euro bütçeli „Ulusal Su Verimliliği 

Analizi, Ekonomik Analizler ve Araçların Tür-

kiye Pilot Havzalarında Uygulanması‟ projesi 

baĢlatılmıĢtır. 

TÜRKĠYE SU TASARRUFU KONUSUNDA BĠLĠNÇLENECEK 

 Kamu spotları hazırlanarak televizyonlarda yayınlan-

mıĢtır. 

 Su tasarrufu konulu afiĢ ve posterler hazırlatılarak 

billboardlarda yayınlanmaya baĢlanmıĢtır, böylelikle 

daha az su tüketen ürünlere halkın yönlendirilmesi 

sağlanmıĢtır. 

 Kamu kurumları ve okullar gibi su tüketiminin yo-

ğun olduğu yerlerde su tasarruf cihazların kullanımı-

nın teĢvik edilmesi planlanmaktadır.  

 Suyun ekonomik değerinin hesaplanması ve bedeli-

nin uygun ekonomik araçlarla kullanandan alınması 

gerçekleĢtirilecektir. 
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TARIM ARAZĠLERĠ ARITILMIġ EVSEL ATIKSULARLA  

HAYAT BULACAK 

SUYUMUZ ÇOK DEĞĠL AMA AYAK ĠZĠMĠZ BÜYÜK 

HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI 

DAİRE BAŞKANLIĞI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArıtılmıĢ evsel atıksular tarım arazilerinin kullanımına sunulacaktır. 

 Atıksuların arıtılarak yeniden kullanılanımı sayesinde temiz su kaynaklarının kirlenmesinin ve 

hızlı tükenmesinin önüne geçilecektir.   

 Su kıtlığı olan yerlerde arıtılmıĢ atıksuların yeniden kullanılması sağlanarak tarımdaki ürün de-

seni artırılacaktır. 

 Hollanda Hükümeti ile yürütülen “ArıtılmıĢ Evsel Atıksuların Tarımsal Sulamada Yeniden Kul-

lanımı” Projesinin ihale süreci tamamlanmıĢ ve taraflar arasında sözleĢme imzalanmıĢtır. Proje 

Eylül 2012 tarihinde baĢlamıĢ olup, Eylül 2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. 

 Bu proje ile Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi çıkıĢ suları dezenfekte edilerek (UV) yaklaĢık 

5000 dekar tarım arazisinin sulaması gerçekleĢtirilecektir.  

WWF Türkiye ve Pegasys danıĢmanlık firması ile beraber ülkemizde havza Ölçeğinde ekonomik ola-

rak değer olan Su Ayakizi kavramının anlaĢılması ve farkındalık oluĢturulması amacıyla bir eğitim 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Eğitim sonrası kurum ve kuruluĢlardan konuyla ilgili kiĢilerin yer aldığı bir çekir-

dek grup oluĢturulmuĢ ve ilk toplantı gerçekleĢtirilerek bundan sonra atılacak adımlar değerlendiril-

miĢtir. 
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HAVZA YÖNETĠMĠNE EKONOMĠK BOYUT KAZANDIRILIYOR 

EKONOMĠK ANALĠZE DAĠR ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER 

HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI 

DAİRE BAŞKANLIĞI  

 
            

 
Havza Yönetim Planları hazırlanırken; 

 Ekonomik prensipler uygulanacak (örn. 

kirleten öder prensibi)  

 Ekonomik yaklaĢım ve araçlar kullanı-

lacak (örn. maliyet-etkinliği analizi)  

 Ekonomik araçlar dikkate alınacaktır.  

(örn. suyun fiyatlandırılması) 

“4 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Ça-

lıĢmaları için Teknik Asistanlık Alımı” isimli Avrupa Birliği destekli Projeye 2013 yılında baĢlana-

caktır. 

“Maliyet Geri DönüĢümünü Sağlayacak Ekonomik Araçların GeliĢtirilmesi ve Su Hizmetlerinin Mev-

cut Maliyet KarĢılama Seviyesinin Değerlendirilmesine Yönelik  Araç GeliĢtirilmesi” Projesinin de 

2014 yılında baĢlaması planlanmaktadır.  

ILISU BARAJI VE HES 

 Ilısu Bilim Komitesi oluĢturuldu 

 Ilısu Barajı ve HES tanıtım kitabı hazırlandı 
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SU KALĠTESĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠ BELGESĠ HAZIRLADIK 

Ulusal Mevzuat ve Avrupa 

Birliği Su Direktiflerinin uygulan-

masının sağlanması adına  “Su Kalitesi Yöneti-

mi Strateji Belgesi” hazırlanmıĢtır. Yürürlüğe 

girmek üzere olan Stratejik Eylem Planı ile ülke-

miz yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiĢ sularının kali-

tesinin korunması, iyileĢtirilmesi, iyi su durumu-

na ulaĢılması ve ekosistem yaklaĢımlı bütüncül 

yönetim ile koruma-kullanma dengesi içerisinde 

sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi hedef-

lenmektedir. 

ORMANCILIK VE SU ġURASI SU KALĠTESĠ RAPORU DÜZENLEDĠK 

 

Ormancılık ve Su ġur’ası ÇalıĢma Gruplarından birisi olan “Su 

Kalitesi ÇalıĢma Grubu Raporu” hazırlanmıĢ ve ġur’a 

Sekreterya’sına gönderilmiĢtir. Rapor ile 2007 yılından bu yana 

Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programları incelenerek çevre ve su 

alanına ayrılan bütçe çıkarılmıĢ, tüm Havza Koruma Eylem Plan-

ları incelenerek havzaları baskın kirleticileri belirlenmiĢ, kıyı su-

larında yapılan izleme sonuçlarına göre yönelim analizi gerçek-

leĢtirilmiĢ ve Ülkemizde su kalitesi yönetimi açısında 

önceliklendirme yapılmıĢtır.  

EVSEL ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ ĠÇĠN TASARIM ESASLARI VE NORMLARI  

REHBER KĠTABINI HAZIRLATTIK 

 

Bakanlığımız tarafından Ġstanbul Teknik Üniversitesi’ne atıksu 

arıtma tesislerinin tasarımı, normları ve kriterlerini ihtiva eden 

Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarımı Rehber kitabı hazırlatılmıĢtır. 

Bu rehber kitabın; baĢta alıcı ortam kirliliğinin önlenmesi, yeni 

kurulacak atıksu arıtma tesislerinin ulusal/uluslararası standart ve 

normlara uygun olarak boyutlandırılarak inĢa edilmesi ve akabin-

de kurulan tesislerin iĢletilmesi açısından önemli bir baĢvuru kay-

nağı olacağı beklenmektedir. Norm raporu, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’nün www.suyonetimi.gov.tr internet sitesinde yayın-

lanmaktadır.  

SU KALİTESİ 

YÖNETİMİ DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

http://www.suyonetimi.gov.tr
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ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANLARI  

SIKI TAKIP EDĠLĠYOR 

Ergene Havzası’ndaki kirlenmenin kontrol altına alınması 

ve kabul edilebilir sınırlar içine çekilebilmesi maksadıyla 

“Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (EHKEP)”  hazırlan-

mıĢ olup 06.05.2011 tarihinde kamuoyuna açıklanmıĢtır. 

Eylem planı kapsamında yer alan 15 ayrı eylem için derhal 

uygulama çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. Eylem Planı’nın uy-

gulanmasına yönelik çalıĢmalar Genel Müdürlüğümüz ko-

ordinasyonunda yürütülmektedir. Ergene Havzası Koruma 

E y l e m  P l a n ı  i l e  i l g i l i  g e l i Ģ m e l e r 

www.ergene.ormansu.gov.tr internet sayfasında kamuoyu 

ile paylaĢılmaktadır. 

AKKAYA BARAJ GÖLÜ HAVZASI ve MAMASIN BARAJ GÖLÜ HAVZASI 

EYLEM PLANLARINI HAZIRLADIK 

Niğde Akkaya Baraj Gölünde meydana gelen kirlili-

ğin ve barajda biriken çamurun bertarafı için bir Ey-

lem Planı hazırlanmıĢ ve uygulamaya baĢlanmıĢtır. 

Niğde Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili reviz-

yon çalıĢmaları yapılmıĢ ve tesisin yeniden iĢletmeye 

alınması sağlanmıĢtır. Atıksular izlenerek uygunluğu 

kontrol edilmektedir.  Baraj Gölü Taban Çamuru te-

mizleme iĢlemleri DSĠ tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Aksaray Ġl Merkezi su ve sulama suyu ihtiyacını karĢılayan “Mamasın Baraj Gölü Havzası Eylem Planı“  

hazırlanmıĢtır. Bu Eylem Planı ile  evsel atıksuların arıtılması, tarımsal kirliliğin önlenmesi, katı atıkların 

düzenli depolama sahalarında bertarafının sağlanması, jeotermal sulardan gelen kirliliğin kontrolü, erozyon 

kontrolü ve ağaçlandırma çalıĢmaları yapılması planlanmıĢtır.  

YERALTI SUYU YÖNETĠMĠNĠN AB GEREKLĠLĠKLERĠNĠ KARġILAYACAK DÜZEYE GETĠ-

RĠLMESĠ MAKSADIYLA ÇALIġMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR 

Ülkemizde yapılan çalıĢmaların yönetmeliğin ihtiyaçlarını 

karĢılayacak Ģekle getirilmesi, yeraltı suyu yönetimi konu-

sunda ülkemizin kendine has bir yaklaĢımının oluĢturulma-

sı, uygulamalara Ģekil verilmesi ve kirlenme baskı ve etkile-

ri ve diğer faktörler de dikkate alınarak önceliklendirmenin 

yapılabilmesi, Yönetmeliğin uygulanabilirliğinin daha etkin 

ve verimli Ģekilde yapılması ve söz konusu yönetmelik kap-

samında yapılacak olan çalıĢmaların planlanması ve 

takvimlendirilmesi maksadıyla “Yönlendirme Grubu” 

oluĢturulmuĢ ve ilki Temmuz 2012’de olmak üzere dört 

toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu toplantılar ile Genel Müdür-

lüğümüz tarafından DSĠ Genel Müdürlüğü ile birlikte hazır-

lanan  ve 07.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yer altı Su-

larının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunması Hak-

kında Yönetmelik gerekleri uygulanmaya baĢlamıĢ ve yapı-

lan uygulamalar değerlendirilmiĢtir. 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korun-

ması Hakkında Yönetmelik 07.04.2012 tarihli ve 28257 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  
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SU KALİTESİ 

YÖNETİMİ DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

http://www.ergene.ormansu.gov.tr/
http://www.ergene.ormansu.gov.tr/
http://www.ergene.ormansu.gov.tr/
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ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ KATEGORĠLERĠ BELĠRLENĠYOR 

Ġçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik hü-

kümleri gereğince içme suyu kaynaklarının izleme neticelerine göre kalite kategorilerini ve arıtma sınıf-

larını tespit çalıĢmalarını yürütülmektedir. Kategori belirleme çalıĢması tamamlanan 29 büyükĢehir bele-

diyesine içme suyu sağlayan toplam 40 adet yüzeysel su kaynaklarından 1 kaynağın A1, 9 kaynağın A2, 

30 kaynağın A3 sınıfında olduğu tespit edilmiĢtir. Su kaynağı sınıfı A1 ise basit fiziksel arıtma ve dezen-

feksiyonu A2 ise fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyonu A3 ise fiziksel ve kimyasal arıtma, 

ileri arıtma ve dezenfeksiyon yapılması zorunlu olup bu yaklaĢımla mevcut su arıtma tesislerinin reviz-

yon ihtiyaçlarının belirlenmesi çalıĢmalarına devam edilmektedir. 

SU ORTAMINDAKĠ KANSEROJEN MADDE VE MADDELER GRUPLARI BELĠRLENĠYOR 

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen 3 büyük proje kapsamında su or-

tamında olması muhtemel tehlikeli maddeler ve madde grupları be-

lirlenmektedir. Bu kapsamda;  

 

Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne ĠliĢkin Proje ile Konya Ka-

palı Havzası, Ergene Havzası ve Susurluk Havzası’nda yüzeysel su-

lara deĢarj edilen evsel ve endüstriyel atıksularda bulunması muhte-

mel tehlikeli maddeler tespit edilerek, bu maddeler için Çevresel Ka-

lite Standartlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.  

Ülkemiz Kıyı ve GeçiĢ Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı 

Dinamiği Projesi" baĢlamıĢ olup, Teknik ġartnamede yer alan iĢ paketleri doğrul-

tusunda çalıĢmalar devam etmektedir. Proje ile ; 

 Ülkemiz kıyılarında bulunan endüstriyel tesislerde üretim proseslerinde ve 

atıksu arıtma proseslerinde kullanılan kimyasalların belirlenmesi,  

 Kıyı ve geçiĢ sularına doğrudan deĢarj yapan kentsel/endüstriyel atıksularda 

ve nehir ağızlarında bulunan ve bulunması muhtemel tehlikeli maddelerin 

tespit edilmesi, 

 Tespit edilen tehlikeli maddelerin ekosisteme ve su kalitesine olan etkilerinin 

değerlendirilmesi, 
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SU KALİTESİ 

YÖNETİMİ DAİRE 

BAŞKANLIĞI 
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 Ekolojik yapı ve kıyı dinamiklerinin de ortaya konu-

larak çevresel standartların belirlenmesi ve 

 Kıyı ve geçiĢ sularına yapılacak deĢarj standartlarının 

belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Tarım Koruma Ġlaçlarının Kullanımı Neticesinde Meydana Ge-

len Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında 

Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Proje ile; 

Büyük Menderes Havzası, Çukurova-Seyhan Havzası ve Fırat-

Dicle Havzası’nda, Türkiye’de pestisitlerin kullanımı sonucu 

kıta içi yüzeysel sular ile kıyı ve geçiĢ sularında oluĢan kirliliği-

nin tespit edilmesi ve bu kirleticiler için Çevresel Kalite Stan-

dartlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu 3 proje çıktıların-

dan hareketle izlenecek tehlikeli madde ve madde grupları tespit 

edilecektir.   

 

TÜRKĠYE‟DE HAVZA BAZINDA HASSAS ALANLARIN VE SU KALĠTESĠ 

HEDEFLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ PROJESĠ BAġLADI 

2012 yılı eylül ayında baĢlayan proje kapsamında, 

 Yüzeysel su kütleleri tespit edilecektir. 

 Su kütlelerindeki kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak oluĢan baskılar 

ve havza bazında kirlilik yükleri belirlenecektir. 

 Ġzleme çalıĢmaları yapılarak, ortamdaki su kirliliği tespit edilecektir. 

 Tüm veriler değerlendirilerek yüzey sularda hassas su alanları ve hassas bölgeler tespit 

edilecek. 
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SU HUKUKU VE POLĠTĠKASI DAĠRESĠ BAġKANLIĞIMIZCA  

TÜM PERSONELĠMĠZE  2-3 MAYIS 2012 AVRUPA BİRLİĞİ VE SU POLİTİKALARI  

EĞĠTĠMĠ” VERĠLDĠ 

 

4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ka-

nun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Hizmet Birimi olarak kurulan Genel Müdür-

lüğümüzün görevleri su kaynaklarının korunması, iyileĢtirilmesi ve kullanılmasına iliĢkin politikaları belir-

lemek, su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak ve su kaynaklarının ko-

runması ve yönetimi ile ilgili uluslararası sözleĢmeler ve diğer mevzuattan kaynaklanan süreçleri takip et-

mek olarak belirlenmiĢtir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz su kaynaklarının korunması ve geliĢtirilme-

si ile ilgili politikaların üretilmesi, uluslararası su politikalarının gözden geçirilmesi ve bu konulardaki ka-

pasite geliĢtirilmesi çalıĢmalarına önem vermektedir. Ayrıca adaylık sürecinde bulunduğumuz Avrupa Bir-

liği su mevzuatının ve politikalarının ulusal mevzuata ve politika çalıĢmalarına aktarılması süreci Genel 

Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.  

Avrupa Birliği su politikalarını, milli su politika çalıĢmaları-

mıza yakınlaĢtırmak ve kapasite geliĢtirme çalıĢmalarına katkı 

sağlamak amacıyla 2-3 Mayıs 2012 tarihlerinde Bakanlığımız 

Çok Amaçlı Salonunda Genel Müdürlüğümüzün tüm persone-

line yönelik Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanları tarafından 

Avrupa Birliği ve Su Politikaları konulu eğitim düzenlenmiĢ-

tir. 

Avrupa Birliği ve Su Politikaları Eğitimi Genel Müdürümüz 

Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI’ nın açılıĢ konuĢmaları ile 

baĢlamıĢtır. Eğitimin birinci günü sabah oturumları Avrupa 

Birliği Bakanlığı AB Hukuku BaĢkanı Sayın. Doç Dr. Sanem BAYKAL tarafından “Avrupa Birliği’nin 

Tarihçesi” ve Avrupa Birliği Kurumları ve Karar Alma Süreçleri, Yasal Araçlar”  konuları üzerinde ger-

çekleĢtirilmiĢtir. Öğleden sonraki oturumlarda ise AB Bakanlığı Katılım Politikaları BaĢkanlığı Koordina-

törü Sayın Elif KURġUNLU tarafından “Türkiye-AB Müzakere Süreci ve Mevcut Durum Değerlendirme-

si” konulu sunum ile Mali ĠĢbirliği BaĢkanı Sayın Mehmet Süreyya SÜNER tarafından “Türkiye-AB Mali 

ĠĢbirliği” konulu sunum gerçekleĢtirilmiĢtir. Eğitimin ikinci gününde AB Bakanlığı Sektörel Politikalar 

BaĢkanlığı’ndan AB ĠĢleri Uzman Yardımcısı Pınar AġAN’ ın “ AB Çevre Politikaları” üzerine bir su-

numları ile AB ĠĢleri Uzmanı Galena Ġġ’ in “AB Su Mevzuatı ve AB Su Politikalarının Türkiye’ye Yansı-

ması” üzerine sunumları olmuĢtur. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim konularının anlaĢılabilirliği ve ko-

nuların birbiriyle ilgisini değerlendirerek sonraki eğitimlerin daha baĢarılı geçmesine katkı sağlayabilecek-

leri anket formları dağıtılmıĢtır. 

Genel Müdürlüğümüz tüm personeline yönelik düzenlenen Avrupa Birliği ve Su Politikaları Eğiti-

mi iki gün boyunca ilgi ile takip edilmiĢ ve Avrupa Birliği’nin yapısı, müzakere süreçleri, çevre ve su poli-

tikalarının değerlendirilmesi bakımından bilgi birikimine önemli ölçüde katkıda bulunmuĢtur. Özellikle su 

yönetimi ile ilgili Avrupa Birliği’nin çeĢitli fonlarından projeler üretmeye yönelik eğitimlere iliĢkin ilgi 

uyandırmıĢtır. 

SU HUKUKU VE 

POLİTİKASI DAİRE    

BAŞKANLIĞI  
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“Akdeniz Ülkelerinde Su Politikaları Konusunda Deneyim PaylaĢımı” ÇalıĢtay 

Projesi 27-28 Eylül 2012‟ de baĢlatıldı 
 

TAIEX tarafından istisnai olarak kabul edilen 4 ülke ile seri halde gerçekleĢtirilmesi 

planlanan “Akdeniz Ülkelerinde Su Politikası Konusunda Deneyim PaylaĢımı” 

konulu çalıĢtaylar serisinin ilki Ankara Plaza Otel’de iki gün süreyle 27-28 Eylül 

tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢtayın açılıĢ konuĢması Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. 

Dr. Cumali KINACI tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olup, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlı-

ğı’nın su kaynaklarının yönetimi ile ilgili olarak Avrupa Birliği su politikalarını 

yansıtacak Ģekilde suyun havza bazında yönetimine verdiği öneme vurgu yapmıĢtır. 

Bakanlığın su yönetimi ile ilgili teknik konuları çalıĢırken bir yandan da günümüz-

de oldukça önemli hale gelen su politikası, su hukuku konuları üzerinde önemle 

durmakta olduğuna değinmiĢ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün altında Su Hukuku ve Politikası Daire BaĢkanlığının su hukuku 

konusunda çalıĢmaları yürütmek, su kaynaklarının korunması, iyileĢtirilmesi ve kullanılmasına yönelik politikaların üretilmesi, 

uluslararası politikaların takip edilmesi ve en nihayetinde Milli Su Politikasının geliĢtirilmesinden sorumlu olduğuna dikkat çek-

miĢtir.  Bakanlık olarak su yönetimi konusunda kapasite geliĢtirme çalıĢmalarına da verilen öneme değinen Sayın Prof. Dr. 

Cumali KINACI su politikası konusunda belli bir seviyeye ulaĢıldığını, bununla birlikte bölge ülkeleri ile ilgili çalıĢmalara  de-

vam edildiğini ve bu vesileyle “Akdeniz Ülkelerinde Su Politikası Konusunda Deneyim PaylaĢımı” konulu Avrupa Birliği Tek-

nik Destek ve Bilgi DeğiĢim Ofisi (TAIEX) projesinin baĢlatıldığını bildirmiĢtir.  

ÇalıĢtay kapsamında Fransa, Ġtalya, Portekiz ve Ġspanya’yı temsil eden yabancı uzmanların sunumlarıyla “Su Yönetimi ile ilgili 

Ġdari Yapılanma-Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması-Havza Bazında Su Yönetimi ve Uluslararası ĠĢbirliği” konularına değinil-

miĢtir. 

Fransa’yı temsilen Artois-Picardie Su Ajansı’ndan Planlama, Tahmin ve DıĢ ĠliĢkiler Departmanı BaĢkanı Sayın Arnaud 

COURTECUISSE Fransa’da su yönetiminin idari yapısı, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinin uygulanıĢı, havza yönetimi 

yaklaĢımı ve Fransa’da su yönetimi üzerine uluslararası iĢbirliği konularında bilgi vermiĢtir. AB Su Çerçeve Direktifinin uygula-

nıĢına iliĢkin olarak Artois-Picardie Nehir Havzası ve Scheldt Uluslararası Bölgesi örnekleri hakkında bilgi vermiĢtir. Fransa’da 

havza bazında su yönetimi ve uluslararası iĢbirliği hususunda ana paydaĢlardan ve çalıĢma alanları konusunda bilgi vermiĢ, ger-

çekleĢtirilen eĢleĢtirme projelerinden ve Fransız Su Ajanslarının uluslararası faaliyetlerinden bahsetmiĢtir.  

Ġtalya’yı temsilen katılan Çevre ve Birincil Koruma Departmanı, Ulusal Sağlık Enstitüsü Ġçsular Sağlığı Bölümü Direktörü Luca  

LUCENTINI Ġçme Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi arasındaki iliĢkiye değinmiĢ, Ġtalya’daki kirleticilerle ilgili standartlara 

dair detaylı teknik bilgiler vermiĢ ve bunların iç mevzuata aktarılma süreç ve yöntemine iliĢkin bilgi aktarımında bulunmuĢtur.  

Portekiz’i temsilen Minho Üniversitesi’nden Sayın Prof. António Guerreiro DE BRITO, Portekiz’in su politikasına iliĢkin detaylı 

bir sunum gerçekleĢtirmiĢtir. Profesör DE BRITO, Portekiz’de su yönetiminin yasal ve kurumsal çerçevesine değinmiĢ, bu bağ-

lamda su yönetimi ve su hukuku konularında aydınlatıcı bilgiler vermiĢtir. Portekiz’de kuraklık ve su sıkıntısı sebebiyle karĢıla-

Ģılan bir takım zorluklara iĢaret etmiĢ, su yönetiminde baĢvurulan önemli araçlar olarak su kaynakları planlamasının ve su ekono-

misi ve finansmanının önemine vurgu yapmıĢtır. 

Ġspanya’ nın Endülüs Bölgesini temsilen çalıĢtaya katılan Alejandro, Ġspanya’da su yönetiminin tarihçesine iliĢkin bilgiler ver-

miĢ, sınırlı su kaynaklarıyla uzun yıllar mücadele verilmesine iliĢkin Ġspanya’nın tecrübelerini aktarmıĢtır. Bu bağlamda 

1926’dan itibaren Ġspanya’daki su havzalarının durumunu irdelemiĢ, 1879-1985 su kanunları, Ulusal Hidrolojik Plan ve AB di-

rektiflerine iliĢkin bilgiler sunmuĢtur. Sayın CAMPOS-IGLESIAS ayrıca, yeni su kültürü, halkın katılımı gibi kavramlara vurgu 

yapmıĢ, Endülüs’teki su yönetimine iliĢkin örnekler sunmuĢ ve su yönetimine iliĢkin veri, bilgi ve araçlar konusunda bilgi ver-

miĢtir. Bununla birlikte çalıĢtayın ikinci günü sınır komĢusu olan ve pek çok ortak su havzası bulunan Portekiz ve Ġspanya ara-

sındaki ortak çalıĢmalara değinilmiĢ, gerçekleĢtirilen iĢbirliği çalıĢmaları, ortak su havzalarını paylaĢmalarından ötürü oluĢan 

zorluklar ve avantajlar üzerinde durulmuĢ, her ülke tarafından da bilgi paylaĢımının ve izleme –değerlendirme çalıĢmalarının 

önemine vurgu yapılmıĢtır. Ayrıca Ġspanya’nın Avrupa Birliği üye ülkesi olmayan ve Ġngiltere’nin deniz aĢırı toprakları olan 

Cebelitarık Yönetimi ile su yönetimi konusundaki deneyimleri aktarılmıĢtır. 

GerçekleĢtirilen çalıĢtay ile ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası’nda su politikaları irdelenmiĢ, Avrupa Birliği su po-

litikalarının ülkelerin ulusal mevzuatlarına ve uygulamalarına nasıl yansıtıldığı hakkında detaylı bilgi sahibi olunmuĢtur. Söz 

konusu çalıĢtay, özellikle Avrupa Birliği üye ülkelerinin AB politikalarını uyumlaĢtırırken karĢılaĢtığı sorunların, pratikteki uy-

gulamaların ne aĢamada olduğunun görülmesi ve yaĢanan tecrübelerin ülkemize aktarılması bakımından önem taĢımaktadır. Ba-

kanlığımız personeli ile çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢ temsilcisi tarafından büyük ilgi gören çalıĢtayda, baĢ-

ta Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, AB ve DıĢ ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, DıĢiĢ-

leri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile WWF Türkiye, 

ORSAM, Selçuk Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi gibi birçok kurum ve kuruluĢu temsil 

eden katılımcılar yer almıĢ olup, Avrupa Birliği’nin önemle üzerinde durduğu katılımcılık ilkesinin adeta bir örneğini oluĢtur-

muĢlardır.  

Serinin 2.çalıĢtayı 4-5 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Bu çalıĢtayda Su YönetiĢimi ve SınıraĢan Sular, Su 

Hakkı ve Su Kullanımı Politikaları ve Suyun Fiyatlandırılması Politikaları  baĢlıklarına  yer verilecektir. 
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“Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Gel-

iştirme AB Eşleştime Projesi” Çalışmaları 

Devam Ediyor  

EĢleĢtirme BileĢeni: 
BileĢen 1: Su kalitesi izleme konusunda yasal ve kurumsal boĢluk analizleri  

BileĢen 2: Kapasite geliĢtirme ve pilot uygulama  

BileĢen 3: Ġzleme Programları ve kılavuzların hazırlanması  

 

Teknik Yardım BileĢeni:  
 Büyük Menderes Havzasında Su Çerçeve Direktifi kapsamında bir yıllık izleme yapılacaktır.  

 

Malzeme Temini BileĢeni:  

 

ICP/MS veya GC-MS/MS (DSĠ) 

LC-MS/MS 

Online Ġzleme Sistemi 

Online Ġzleme Sistemi Yazılımı 

TaĢınabilir Ġzleme Probu 

 

Proje kapsamında; 2012 yılında, 

2 adet çalıĢtay ve 24 adet etkinlik gerçekleĢtirilmiĢtir.  

6 havzada toplam 504 nehir su kütlesi ve 167 göl su kütlesi belirlenmiĢtir. 

6 havzada nehirler için 36 ve göller için 12 yeni tipoloji belirlenmiĢtir.  

Proje, eĢleĢtirme, teknik yardım ve malzeme temini 

olmak üzere üç ana bileĢenden oluĢmaktadır.  

        

 Ergene, Akarçay, Gediz, Susurluk ve Sakarya Havzalarında Su 

Çerçeve Direktifi kapsamında izleme çalıĢmaları yürütülmekte-

dir. Proje kapsamında belirli periyotlarda söz konusu havzalar-

daki göller, nehirler, kıyı ve geçiĢ sularının fiziko-kimyasal, 

kimyasal, biyolojik ve hidro-morfolojik kalite elementleri izlen-

mekte olup, 2013 yılında 5 yeni havzanın daha ilave edilmesiyle 

proje geniĢletilecektir.  

Nihai hedef ise, ülkemizdeki 25 havzanın tamamındaki su kütle-

lerinin debiden sıcaklığa, pestisit miktarından ağır metallere kadar birçok parametre ile mercek altına 

alınması ve tüm fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidro-morfolojik özelliklerinin ortaya konulması-

dır. 

 İZLEME DAİRE 

BAŞKANLIĞI  SULARIMIZ MERCEK ALTINDA  
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SU KALĠTESĠ ĠZLEME VERĠ TABANI OLUġTURULDU 

Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi kapsamında elde edilecek verilerin, elektronik 

ortama kayıt edilmesi için geliştirilen “Su Kalitesi İzleme Sistemi” çalışmaları tamamlanmış olup, 2013 

Ocak ayı itibariyle yüklenici firmalar tarafından sisteme veri girişi yapılmaktadır. Aynı zamanda, sistem ile 

Genel Müdürlüğümüzde devam eden tüm projelerin izleme noktalarına ait ölçülen parametrelerin veri ta-

banına kaydedilmesi planlanmaktadır. 

ERGENE HAYAT BULUYOR!  

ERGENE GERÇEK ZAMANLI ĠZLENECEK 

Ergene-Meriç havzasına beĢ adet gerçek 

zamanlı izleme istasyonu kurulacaktır. 

Bu sayede Ergene havzasındaki yüzeysel 

suların kalite açısından mevcut durumu-

nun ortaya konulacak ve ani deĢarjların 

yüzeysel suları nasıl etkilediğinin anlık 

olarak tespiti sağlanacaktır. 

 

Ergene havzası Bakanlık binasında kuru-

lacak olan merkezi izleme odasından 

anlık olarak takip edilecektir.  

YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ 

ĠZLENMESĠNE DAĠR YÖNETMELĠK ÇALIġMA-

LARININ TAMAMLANMASIYLA ĠZLEMEDE BÜ-

TÜNLÜK SAĞLANACAKTIR. Yönetmelik taslağı 

hazırlanmıĢ olup, kurum içi görüĢlere sunulmuĢtur. 
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 İZLEME DAİRE 

BAŞKANLIĞI  
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Veri Teminine ve Değerlendirilmesine BaĢlandı 

 Ülkemiz bütün yeraltı ve yerüstü su verileri, ilgili ku-

rumlardan temin edilmeye ve tek merkezde toplanmaya baĢ-

lanmıĢtır. 

 Toplanan verilerin bilimsel olarak değerlendirilip doğ-

rudan kullanıma sunulması hedeflenmektedir. 

 Türkiye’deki belediyelerin su temini alt yapısı ve su 

kalitesi ile ilgili yazılı anket çalıĢması tamamlanmıĢtır. 

 Su kayıp ve kaçaklarının envanteri hazırlanmaya baĢ-

lanmıĢtır. 

Ulusal Su Bilgi Sistemi(USBS) kuruluyor 

2003/12 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi'nde belirtildiği üzere e-DönüĢüm Türkiye Projesi'nin baĢlıca hedefi; 

daha kaliteli kamu hizmeti sağlamak amacıyla katılımcı, Ģeffaf, etkin ve basit iĢ süreçlerine sahip olmayı 

ilke edinmiĢ bir devlet yapısı oluĢturacak koĢulların hazırlanmasıdır. Bu hedef dâhilinde 645 Sayılı 

KHK’nın 20. maddesinin “ğ” bendi ile Ulusal Su Bilgi Sistemini kurmak görevi Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü’ne verilmiĢtir. Bu kapsamda, su ile ilgili faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluĢların da paydaĢ 

olacağı bir bilgi sistemi kurulması hedeflenmektedir. 

ġekil: USBS Genel Veri Yapısı (A.Ç.AYDINOĞLU,2012) 

USBS kurulması amacıyla 2012 yılında fizibilite etüdü hazırlanması için teknik Ģartname çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢ olup ihale aĢamasına gelinmiĢtir fizibilite çalıĢmaları 2013 yılı sonunda tamamlanacaktır.  

USBS kurulum çalıĢmalarının 2015 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

Su ile ilgili mevcut bilgilerin entegrasyonu sağlanarak, bir 

portal aracılığı ile çevrimiçi olarak ilgili kurum/kuruluĢlardan hem 

veri toplanması hem de sunulması hedeflenmektedir. USBS  kurul-

ması ile veri üretimi tekrarı yaĢanmayacak, kaynak israfı yapılmaya-

cak, ihtiyaç duyulan verilerin tamamı bir düzen halinde, yetkili ku-

rumlarca üretilip sisteme aktarılabilecektir. Bu sistem sayesinde; tüm 

kurumlar, karar vericiler, üniversiteler, vatandaĢlar tek elden yöneti-

len doğru bilgiye kısa zamanda ulaĢmıĢ olacaklardır.  USBS’nin ku-

rulması ve iĢletilmeye baĢlanmasıyla “Havza Bazlı Su Yönetimi 

YaklaĢımı”na yönelik olarak önemli bir mesafe kat etilmiĢ oluna-

caktır.  
ġekil: USBS Veri AlıĢveriĢi Diyagramı 

 ENVANTER VE 

TAHSİS DAİRE 

BAŞKANLIĞI  
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Suyun Adil PaylaĢımı ve Su Kaynaklarının 

Sürdürülebilir Su Kullanımı için Türkiye 

Sektörel Su Tahsisine Hazırlanıyor 

 Su tahsisi su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi bağlamında ana kullanıcılar tarafından talep 

edilen suyun bir plan kapsamında dağıtımı anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir Su Kullanımının sağlan-

ması için suyun kalitesi ve miktarı göz önünde bulundurularak koordineli bir sistem uygulanması gerek-

mektedir. Ülkemizde entegre havza yönetimine geçilmiĢ olup bugüne kadarki süreçte münferit su tahsisi 

Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüĢ olmakla birlikte, su yönetimi bağlamında kap-

samlı bir kurumsal çalıĢma yapılmamıĢtır. Bu kapsamda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü altında kurulan 

Tahsis ve Ġzleme ġubesi tarafından Havza Bazlı Su Tahsis Planları hazırlanarak suyun adil paylaĢımının ve 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.  

Bu itibarla, Avustralya, Ġngiltere, Ġspanya vb. 

gibi su tahsisi konusunda deneyimli ülkelerin 

yasal çerçevesi, mevzuatı, teknik altyapısı, 

tahsis uygulamaları ve su tahsis sistemleri 

incelemiĢtir. Ayrıca, Ġspanya, Fransa ve Por-

tekiz’den gelen uzmanların katılımıyla Su 

Tahsisi ÇalıĢtayı düzenlemiĢ ve bu çalıĢtayda 

bu ülkelerdeki havza bazında su tahsisi konu-

larında deneyim ve uygulamalar ele alınmıĢ-

tır. 

Havza Su Tahsis Planının hazırlanması kapsamında “Küçük Menderes Havzasında Su Verilerinin Analizi 

ve Sektörel Su Tahsis Planı” konulu proje için Genel Müdürlüğümüz yatırım bütçesinde ödenek ayrılmıĢ-

tır.Proje’nin teknik Ģartnamesinin hazırlanması çalıĢmalarına baĢlanmıĢ olup Proje 2013 yılında ihale edi-

lecektir. 

 ENVANTER VE 

TAHSİS DAİRE 

BAŞKANLIĞI 
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TAġKIN VE KURAKLIK YÖNETĠMĠ PLANLAMASI DAĠRE BAġKANLI-

ĞINCA ÜLKEMĠZDE TAġKIN YÖNETĠM PLANLARININ HAZIRLANMA-

SINA BAġLANMIġTIR. 

TaĢkınların insan sağlığı, çevre, kültürel 

miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki 

olumsuz etkilerini kontrol etmek maksa-

dıyla ülkemizde havzalar bazında 

“TaĢkın Yönetim Planları” nın oluĢturul-

ması için ilk adımı teĢkil edecek olan 

“Türkiye’de TaĢkın Direktifinin Uygu-

lanması Ġçin Kapasitenin GeliĢtirilmesi 

Projesi” faaliyetlerine 01.08.2012 tari-

hinde baĢlanmıĢtır.  

Avrupa Birliği EĢleĢtirme Projesi kapsamında 1.800.000 Euro bütçeli bu projenin 3 ana bileĢeni bulun-

maktadır:  

 TaĢkın Direktifinin ülkemiz mevzuatına aktarılmasını sağlamak,  

 Bir pilot havzada (Batı Karadeniz Havzası) taĢkın riski ön değerlendirmesi yapmak, taĢkın tehlike ha-

ritalarını ve taĢkın risk haritaları ile  taĢkın risk yönetim planlarını hazırlamak.  

 Direktifin ülkemiz genelinde tüm nehir havzalarına uygulanabilmesi için gerekli yol haritasını göste-

ren ve belli bir takvimi içeren Ulusal Uygulama Planı’nı hazırlamak. 

“Projenin AçılıĢ Toplantısı” 02 Ekim 2012 tarihinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun teĢ-

rifleriyle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

05-09 Kasım 2012 tarihinde Projenin "1.2 Eğitim Programı", "2.1 Pilot Havza Ġçin Veri Gereksinimi De-

ğerlendirmesi" ve "2.2 Pilot Havza'da TaĢkın Riski Ön Değerlendirmesi" alt bileĢenleri kapsamında, Pilot 

havza olan Batı Karadeniz Nehir Havzası'nda kamu kurum kuruluĢların bilgilendirmesi ve havzada teknik 

inceleme yapılması için paydaĢ kurumların teknik personelleriyle beraber teknik gezi düzenlenmiĢtir. 
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 TAŞKIN VE 

KURAKLIK YÖNETİMİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI  
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17 - 21 Aralık 2012 tarihleri arasında Fransa’ya düzenlenen çalıĢma seyahatine Genel Müdürlüğümüz per-

sonelleri ile birlikte, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Du-

rum Yönetimi BaĢkanlığı personelleri katılım sağlamıĢlardır. 

 

3 HAVZADA TAġKIN YÖNETĠM PLANLARI HAZIRLANACAKTIR 

Ülkemizde toplam 25 Nehir Havzası bulunmakta olup Daire Başkanlığımız tarafından “Taşkın Yönetim 

Planlarının Hazırlanması Projesi” 2013 Yılı Yatırım Programına alınarak proje hazırlık çalışmalarına 

başlanılmıştır. Proje kapsamında 3 havza da Taşkın Tehlike Haritalarını ve Taşkın Risk Haritalarını 

içerecek olan “Taşkın Yönetim Planları” hazırlanacaktır. 

KURAKLIK YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANACAKTIR 

 

Daire Başkanlığımız bir diğer görev alanı dâhilinde kuraklık şartlarında su kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanımını sağlamak amacıyla Kuraklık Yönetim ve Eylem Planı hazırlanacaktır  

Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı yatırım bütçesin-

de yer alan “Kuraklık Yönetimi ve Eylem 

Planlarının Hazırlanması”çal ışmalarına 

başlanılmıştır. Proje kapsamında Konya ve 

Akarçay Kapalı Havzaları için Kuraklık Yönetimi 

ve Eylem Planları 2015 yılına kadar tamamlanmış 

olacaktır.  

Konya Kapalı 
Havzası 
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Proje Çıktıları 

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNĠN SU KAYNAKLARINA ETKĠSĠ VE UYUM PROJESĠ 

 

Daire BaĢkanlığımızca yürütülecek olan“Ġklim DeğiĢikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Projesi” 

2013 Yılı Yatırım Programına alınarak proje hazırlık çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. Bu proje ile havza ba-

zında iklim değiĢikliği senaryolarının yüzey ve yer altı sularına etkisi tespit edilecek ve ve uyum faaliyet-

leri belirlenecektir. 2016 yılında tamamlanması planlanan Proje, Türkiye’de mevcut bulunan tüm havza-

larda (toplam 25 havza) uygulancak olup; projenin 4 ana bileĢeni bulunmaktadır; 

 

 

Ayrıca, gerçekleĢtirilecek olan projeyle Türkiye’deki tüm havzaların iklim değişikliği sonucunda nasıl 

etkileneceği modellenerek; muhtemel olumsuz etkilere karşı uyum stratejilerinin belirlenmesi 

hedeflenmektedir.  

Bakanlığımızı temsilen BirleĢmiĢ Milletler Ġklim De-

ğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (UNFCCC) kapsamın-

da gerçekleĢtirilen uluslararası müzakerelere Daire 

BaĢkanlığımızca da katılım sağlanmaktadır. Katar’da 

gerçekleĢtirilen 18. Taraflar Toplantısı yanı sıra Tay-

land ve Almanya’da gerçekleĢtirilen hazırlık toplan-

tılarına da etkin katılım sağlanmıĢtır.  
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Bakanlığımızı temsilen BirleĢmiĢ Milletler Ġklim De-

ğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (UNFCCC) kapsamın-

da gerçekleĢtirilen uluslararası müzakerelere Daire 

BaĢkanlığımızca da katılım sağlanmaktadır. Katar’da 

gerçekleĢtirilen 18. Taraflar Toplantısı yanı sıra Tay-

land ve Almanya’da gerçekleĢtirilen hazırlık toplan-

tılarına da etkin katılım sağlanmıĢtır.  

ULUSLARARASI TOPLANTILAR VE MÜZAKERELER  

Ġklim DeğiĢikliği ve Uyum, Türkiye‟de Çevre Kirlenmesi Öncelikle-

ri 7. Sempozyumu-(CEVKOS) 

“Ġklim DeğiĢikliği ve Uyum” baĢlıklı makale CEVKOS 7. Sempozyumu 

bildiri kitabında yayınlanmıĢtır.  

CLIMB, WASSERMed ve CLICO Projeleri Kapsamında 

CLIWASEC Cluster Day Toplantısı 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Ensti-

tüsü tarafından Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamın-

da desteklenen “Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi Üzerinde 

Ġklime Bağlı DeğiĢiklikler–Entegre Ġzleme ve Modelleme Sis-

temi ile Risklerin Belirlenmesi ve Belirsizliğin Azaltılması 

(CLIMB)” baĢlıklı ĠĢbirlikçi AraĢtırma Projesi, WASSERMed 

ve CLICO Projeleri kapsamında düzenlenen toplantıda Daire 

BaĢkanlığımız tarafından “Ġklim değiĢikliği ve Uyum” konulu 

Ġngilizce bir sunum gerçekleĢtirilmiĢtir.    
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ANKET 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü çalıĢanları olarak evlerimizde ve iĢyerlerimizde su tasarrufu ile ilgili 

neler yapıyoruz? Kimimizin sürekli yaptığı, kimimizin de farkında olmadığı için yapamadığı, birkaç konu hakkın-

da dikkatinizi çekmek amacıyla bir anket hazırladık. 

Anketimizi doldurarak e-posta adresimize (osolgun@ormansu.gov.tr) göndermeniz konusunda katkıları-

nızı bekliyoruz. Sonuçlar daha sonra değerlendirilerek sizlere sunulacaktır. 

SU TASARRUFU ANKETĠ 
AĢağıda su tasarrufu ve su kullanım alıĢkanlıklarımızı sorgulayan cümleler bulunmaktadır. Kırmızı ile yazı-

lan cümlenin yanında bulunan Uygularım, Az uygularım, Hiç uygulamam ifadelerinden sizin için uygun olan seçene-

ği X iĢaretiyle iĢaretleyiniz. Parantez içindeki bilgiler konunun önemine dikkat çekmek için yazılmıĢtır. Diğer 

önerilerinizi bölüm 2’de boĢ bırakılan kısma yazınız. Ġlginiz için teĢekkür ederiz.  
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1 

Armatür ve su baĢlıklarını tasarruf sağlayan 

yeni modellerle değiĢtirdim (Sensörlü musluk 

ve düĢük akıĢlı duĢ baĢlıkları kullanılmalı, Su 

baĢlıklarının üzerine, su tasarruf filtresi taktırıl-

malı). 
  

 

      

2 

Sifon ve muslukların sızdırma yapıp yapmadık-

larını düzenli olarak kontrol ederim (Her saniye 

bir damla damlayan musluk yılda 1 ton su har-

car). 

 

      

3 Kademeli sifon sistemi kullanıyorum         

4 

Uzun uzun banyo yapmak yerine, kısa süreli 

duĢ alırım (5 dakikalık bir duĢ sırasında ortala-

ma 60 lt su harcarsınız. 4 kiĢilik bir ailenin her 

bir ferdi duĢ süresini 1 dakika azaltırsa yılda 

yaklaĢık 18 ton su kurtarılabilir). 

 

      

5 

DiĢlerimi fırçalarken ya da tıraĢ olurken suyu 

açık bırakmam. Musluğu sadece ağzımı çalkala-

mak, diĢ fırçamı temizlemek ve tıraĢ bıçağımı 

yıkamak üzere açarım (DiĢ fırçalarken ya da 

tıraĢ olurken, kullanmadığımız halde açık bırak-

tığımız su gideri, yılda kiĢi baĢı ortalama 12 

tondur. 4 kiĢilik bir ailede bu rakam ortalama 

48 tondur). 
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6 

Sebzeleri ve meyveleri akan suyun altında de-

ğil, bir kabın içinde yıkarım (Her gün sebzeleri-

mizi elde yıkamak yerine, su dolu bir kapta 

yıkarsanız, çok daha az su tüketirsiniz. 4 kiĢilik 

bir aile bu yöntemle yılda ortalama 18 ton su 

kurtarabilir). 

  

 

      

7 

ÇamaĢır ve bulaĢık makinelerini tamamen dol-

durduktan sonra çalıĢtırırım ( Bir çamaĢır maki-

nesi tek bir çalıĢtırmada 176 litre su harcar. 

Makinenizi haftada bir kez bile az kursanız, 

yılda 9 ton suyu kurtarırsınız). 

  

 

      

8 

BulaĢıkları elde değil makinede yıkarım (4 

kiĢilik bir ailenin günlük bulaĢığını elde yıka-

nırsa, ortalama 84 - 126 litre su harcanır. Oysa 

bulaĢık makinesi aynı bulaĢığı sadece 12 litre 

su ile yıkar. Bu da bir yılda ortalama 26 -40 ton 

suyu kurtarılması demektir). 

 

      

9 

Evde ve apartmanda su kaçaklarını engelleme-

ye çalıĢırım (Evinizdeki ya da apartmanınızdaki 

su borularını yenileriyle değiĢtirip ya da tamir 

ettirebilirsiniz. Eski tip borular tonlarca su har-

car). 

 

      

10 

BoĢ yere sifon çekmemeye çalıĢırım 

(Tuvaleti çöp olarak kullanmamalı. Dört kiĢilik 

bir ailenin her bir ferdi, günde bir kez sifonu 

amacı dıĢında çekerse yılda 16 ton su harcamıĢ 

olur). 

 

      

Not: Anketimize görsel katkılarından dolayı Havza Yönetimi ve Planlaması Dairesi, Su Verimliliği AraĢtırma ve Su 

Teknolojisi ġube Müdürlüğüne teĢekkür ederiz.  

 

2.ÖNERĠLERĠNĠZ :…………………………………………………… 
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BİZDEN 

HABERLER 


