
Mevcut Durum ve Geleceğimiz





SU YÖNETİMİ 

 Toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dikkate alarak, su 
kaynaklarının optimum faydalı kullanımlarını sağlayacak ve 

olumsuz etkilerini kontrol altına alacak planlama, 
koordinasyon, organizasyon, izleme, denetim ve yaptırım

faaliyetlerinin bütünüdür. 



HAVZA YÖNETİMİ ANLAYIŞI  

 Havza ölçeğinde “planlama” 1900’lerin başında ABD’de konuşulmaya 

başlanmış,

 Uygulama çalışmalarına  1950’lerde  geçilmiş

 BM 1956 yılında havza bazında planlama kavramına resmi olarak destek 

vermiştir.

 BM Genel Sekreteri ”nehir havzası yönetimi ekonomik kalkınmanın temel 

unsuru olarak tanınmalıdır“  açıklamasını yapmıştır.

 Klasik havza Yönetimi uygulanmaya başlamıştır.



KLASİK HAVZA YÖNETİMİ

 Alternatif  tercihinde 

yatırımların ekonomik 

verimliliği esas 

 Ekosistemlerin korunması 

planlamada yer alan bir kısıt  

ama amaç değil

 Su tarifeleri: Yatırım + 

İşletme Bakım giderlerinin 

geri ödenmesi esası ile 

sınırlandırılmış



Doğru bilinen bir Yanlış !

 Artık havza ölçeğinde bir 

yönetime geçilmelidir !

 Su Kaynakları ”artık” 

Havza ölçeğinde bir 

anlayışla yönetilmelidir!

 Su Kaynaklarımızı artık 

Havza ölçeğinde 

yöneteceğiz !



Türkiye ‘de Havza Esasına Göre  

Projelendirme  1958  

DSİ Genel Müdürlüğü de havza 

esasına göre teşkilatlanmıştır.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel „in DSİ Genel Müdürü 

olduğu dönemde 1958 yılında  

yayınladığı bir talimatnamede;

“Havzanın bütün olarak ele alınarak 

,teknik ve proje ekonomisine ait 

çalışmaların üç aşamada 

gerçekleştirilmesi ve farklı seçeneklerin 

teknik ve ekonomik yönden incelenerek 

uygulanacak projelere karar verilmesi” ni

istemiştir.



Eleştiriler Başlar(1970)

Klasik Havza Yönetimi 

 Hızla  artan talebin 

karşılanmasında  yetersiz

 Talep yönetimini dikkate almıyor

 Ekosistemi korumuyor

 Katılımcı değil

 Durağan bir nitelik taşıyor

Bütüncül Su kaynakları Yönetimi  

(BSKY)

 Havza temelinde su 

kaynakları planlaması  

sürdürülebilir kalkınma 

kavramı ve ekosistemlerin 

korunması ile 

bütünleştirilmelidir.



BSKY İÇİN İKİ ZOR GÖREV  

Sürdürülebilir Kalkınma 

 Çevresel

 Ekonomik

 Sosyal hedefler arasında 

denge kurulması 

 Bu esasa dayalı kalkınma ve 

gelişme 

Ekosistemin Dengesi 

 Bu dengenin bozulmaması için 

 Su ile ilgili çevresel sistemlerin 

mevcut durumunun ve insan 

müdahalesi sonucu oluşacak yeni 

durumunun 

 sosyal ,ekonomik,ekolojik çok 

sayıdaki göstergeyi dikkate alarak 

incelenmesi  gerekli ……



Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi 

 Su yönetim sisteminin bütüncül bir 

nitelik kazanması için birden fazla 

sistem arasındaki karşılıklı etkileşimi 

dikkate alması gerekir.

 1990-Bütüncül SKY

 Bütüncül terimi pek çok amaç 

arasındaki ilişkiye atıfta bulunuyor 



Eleştiriler  ve Yeni  Arayışlar
 Birbirini izleyen kararlardan oluşan bir süreç

 İlgili kesimler tarafından yapılmış tam bir 

tanımı da yok

 Nasıl uygulanacağına ilişkin üzerinde 

uzlaşılmış yöntem ve kurallar yok 

 Uygulanmasından sağlanacak faydalar 

gözlemlerle teyid edilmemiş 

 BSKY hedef ortaya koyuyor – Bu hedefe 

ulaşmak için ulusal ve bölgesel koşullara 

uygun  bir su yönetimi ( adaptive

management) araç olması gerekir 

 Mevcut sistem nasıl işliyor ona bakalım !

 Uyumlaştırılmış su yönetimine -Yöneterek 
öğrenme-Öğrenerek yönetme  sürecine 

geçelim 



Uyumlaştırılmış Su Yönetimi 

 Bu sistem su yönetimini etkileyen  

değişikliklerin ve belirsizliklerin çözülmesi 

için bir yol olarak önerildi

 USY Döngüsel bir sistem

 Su yönetimi  stratejilerinin sürekli   

geliştirilmesine

 Belirsizliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için 

bilgi toplanmasına 

 Su Yönetiminde gerekli değişiklikleri  

yapabilmek için sürekli izlemeye dayalı 

 USY araştırmalar BSKY ‟ya katkı sağlıyor

 BÜTÜNCÜL UYUMLAŞTIRILMIŞ SU 

YÖNETİMİ  GEREKLİ 



Su Yönetimi Kurumlarının Bilgi Birikiminin  ve Hafızasının Korunması  

Çok Önemli



AB Uyum Süreci Çevre Faslı Kapanış Kriterleri 

 Çevre Faslı 2008 yılında açılmış ve

Ülkemizin “Müzakere Pozisyon

Belgesi”ne karşılık olarak 6 adet

“Kapanış Kriteri” belirlenmiştir.

 Su Çerçeve Direktifi Kabul Edilerek

İlerleme Sağlaması Ve Uyumlaştırılması.

 Nehir Havza Yönetim Planlarını Hazırlaması

Su Çerçeve Direktifi 

2000/60 /EC altındaki önlemler

İçme 
suyu

Yüzme 
suyu

Kentsel Atık 
Su

Nitrat

Habitat kuş

Entegre Kirlilik 
Önleme ve Kontrol 
(IPPC) ve diğer 
sanayi deşarjları

Kimyasallar

Pestisitler

Biyositler
Katı Atık 
Depolama

Arıtma Çamuru



Mevzuat Çalışmaları 







Mevzuat çalışmaları 



Havza Koruma Eylem Planları 

 16 havzada Havza Koruma Eylem 

Planları tamamlandı  9 havzada 

devam ediyor.



Nehir Havzası Yönetim Planları

 2014 yılı başında  ‘Nehir 

Havza Yönetim Planları’ 4 

havzada (Susurluk,  Meriç-

Ergene, Konya Kapalı, Büyük 

Menderes)  hazırlanmaya 

başlandı.

 Çevre Faslı AB Su Sektörü 

2.Kapanış Kriterine hizmet 

edecektir.



ULUSAL  HAVZA  YÖNETİM  STRATEJİSİ  KABUL  EDİLDİ 

1- Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurumsal 

kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında 

eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması.

2- Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve 

kullanımı. 

3- Havza alanları ve tabii kaynakların tahribatı ve erozyonun 

önlenmesi, bozuk havza  alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir 

kullanımı.

4- Havzaların biyolojik çeşitliliğinin ve peyzajın korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı.

5- Havzalarda yaşayan halkın hayat kalitesinin ve refah 

seviyesinin yükseltilmesi.

6- Havzalarda tabii kaynakların bozulumundan kaynaklanan 

tabii afetler ve zararlarına karşı mücadele mekanizmalarının 

geliştirilmesi ve etkinleştirmesi.

7- Havza yönetimine iklim değişikliğinin muhtemel etkilerinin ve 

bu etkilere uyumun dahil edilmesi ve uyum mekanizmalarının 

geliştirilmesi.





HAVZA YÖNETİMİ 





Süreç Nasıl İşleyecek 



Ulusal Su Planı Hazırlanıyor !

Su yönetiminin tüm bileşenlerini esas alacak ve ülke
politikalarını yansıtacak “Ulusal Su Planı”
hazırlanacak.

Ulusal su planı
MADDE 6- (1) Bakanlıkça, su kaynaklarının miktar ve kalite
açısından mevcut ve gelecekteki durumu dikkate alınarak; sosyal,
ekonomik ve ekolojik* ihtiyaçları (bu kavramlar arasında denge
gözeterek) karşılayacak bir Ulusal Su Planı hazırlanır. Bu plan,
Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe girer ve ihtiyaç olması

durumunda güncellenir.

(*) Bu hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma

“sürdürülebilir kalkınma” dır



 Diğer Ülkelerde Entegre Havza Yönetimi 

Uygulamaları 



İspanya’da Ebro Nehir Havzası Yönetimi 



Ebro ( İspanya) Nehir Havzası Yönetimi 





Su Konseyi  (93 Üyeli)

•Çeşitli Bakanlıklardan 15  temsilci

•Nehir havza Yönetiminden 5 temsilci

•Ebro nehir Havzası içinde yer alan 

otonom yönetimlerinden 34 üye 

•Yerel yönetim  kurumlarını temsilen  3 

üye 

•Su kullanıcılarını ,(hidroenerji

üreticilerini,sulama  örgütleri, diğer su 

kullanan kuruluşları) nı temsilen 32 üye 

•Ziraat odalarını temsilen 2 üye 

•Çevre kuruluşlarını temsilen 2 üye 

•İş adamları örgütünden 1 üye 

•Sendikalardan 1 üye 

•Rekreasyon kullanıcılarını temsilen 2 

gözlemci üye 

•Ebro Nehri Havzasında 2000  su kullanıcı

•Kuruluşu yer alıyor.



İspanya’da Bölgeler Arasında Su Gerilimi

 2001 yılında Ulusal Su Planına Ebro nehrinden 

havzalararası su transferi  ilave edildi 

 Katalonya ve Aragon yönetimleri bu projeye 

karşı çıktılar. Gösteriler başladı.

 2004 yılında iktidar değişince Ulusal Su Planını 

değiştirdi. Ebro nehrinden su transferi projesi 

yerine yeni bir su yönetimi benimsendi



 Hükümet  bölge için yeni su yönetimi planında (AGUA) 

su transferi yerine deniz suyu arıtımı tesisleri  önerdi. Bu 

tesislerin çevre ye daha duyarlı olduğunu düşünerek  bu 

kararı aldı.

 Ancak deniz suyu arıtma tesisleri de  en az diğeri kadar 

ekosisteme zarar verdi.2004 yılında Ulusal Su Planında 

değişiklik yapıldı

 Su ihtiyacı olan bölgede suyun geri kazanımı,suyun 

verimli kullanımı ve su temini altyapısında yenileme 

yapılarak sorun çözülmeye çalışıldı.

 Su transferi projesinin maliyeti 4,3 milyar Euro,

 AGUA yeni  su yönetimi planının maliyeti ise 3,9 Milyar 

Euro oldu.

 AGUA kapsamında 8 deniz suyu arıtma tesisinden 

sadece 1 tanesi inşa edildi. O da yaklaşık %45  

kapasiteyle çalışıyor. ( 3 milyon m3 /yıl) 

İspanya’da Bölgeler Arasında Su Gerilimi

Yeni Su Yönetim Planı 



Suyun arıtılarak tekrar kullanımı 
 2009 yılında arıtılan toplam su: 625 

milyon m3/yıl 

 Kullanılan 145 milyon m3/yıl

 İlave kapasite 312 milyon m3 /yıl 

 Bölgenin toplam sulama suyu ihtiyacı: 

3 milyar m3/yıl

GALICIA

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

CANTABRIA

PAIS
VASCO

NAVARRA

ARAGON

CATALUÑA

VALENCIA

CASTILLA-LA MANCHA

MADRID

EXTREMADURA

ANDALUCIA

MURCIA

BALEARES

CANARIAS

LA RIOJA

CEUTA

MELILLA

CASTILLA-LEON

Júcar



ÇERÇEVE SU YASASI  TBMM’ye sunulmak 

üzere  



Ücretlendirme





İl idari sınırları ve Havza Sınırları



Havza Yönetim Heyetleri 



Bütünşehir Belediye Sınırları-İl Sınırları- Havza Sınırları –DSİ Bölge Sınırları 



DSİ Bölge Müdürlüğü Sınırları 



Havza Bölgeleri ?



YENİ SU YÖNETİMİ 



YENİ SU YÖNETİMİ 



Bazı öneriler !
 Su Yönetimi Kurumlarının hafızlarının korunması 

 Su yönetiminde katılımcılık  esasının uygulanabilmesi için paydaşlardan özellikle su 

kullanıcı örgütlerinin kurumsal  yapılarının güçlendirilmesi  ve /veya

 Sulama Hizmetleri Yönetiminde  en verimli hizmet sunum modelinin  tespit edilmesi 

 Su yasasında,  hazırlanacak  olan  “Ulusal Su Planı “ nın TEMEL İLKELERİ‟nin daha 

açık bir şekilde yer alması

 Havza Yönetim Planları‟nın bu temel ilkelere göre hazırlanması 

 Su yönetiminde “ Uyumlaştırılmış Entegre Yönetim” e geçiş  dikkate alınarak su 

yönetimi yapan kurumların görev yetki ve sorumluluklarındaki çakışmaların önlenmesi

 Bu kurumların bilgi ,deneyim ve donanımlarından yararlanıp SU YÖNETİMİNDEKİ 

BU GEÇİŞ DÖNEMİNİ  daha sağlıklı yürütebilmek  için “üniversite-kamu kurumları-

paydaşların” birlikte yürütecekleri  PROJE  lerin artması 



BELİRSİZLİKLER  ARTIYOR !

Nasıl bir gelecek bizi bekliyor ?

Gelecek öngörülebilir mi ?



Son söz!  Bu kez felaket suyla geldi 



Ekmek parasını kömür karasının içinden çıkartırken  yaşamlarından edilen  tüm  Maden 

Emekçilerinin ansının önünde saygıyla eğiliyorum 



Mevcut Durum ve Geleceğimiz




