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SU KARARLARI 
 

Karar 1. Su konusunda ulusal ve kurumsal düzeyde eğitim, araştırma ve geliştirme 

çalışmaları güçlendirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Lisans ve/veya lisansüstü düzeyde “Mühendislik Hidrolojisi” derslerine ağırlık verilmelidir.  

2. Su kaynakları konusunda AR-GE ve Eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek üzere  “Ulusal 

Hidroloji Enstitüsü” kurulması yönünde gerekli çalışmalar yürütülmelidir.  

3. Mühendislik Hidrolojisi konularında ilgili kamu kurumlarında çalışan teknik elemanlara 

yeni gelişmeler hakkında eğitim kursları, rasat teknisyenlerine ise sertifikalı teknisyenlik 

kursları açılmalıdır. 

4. Ülkemizdeki su kaynakları, su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması konusunda yapılan 

çalışmalara ilişkin eğitici yayınlar hazırlanmalı ve MEB Fatih Projesi içine dahil edilmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 2. Hidrometeorolojik verilerin toplanması konusunda kurumsal işbirliği ve 

kapasite güçlendirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Ülkemizde işletilmekte olan mevcut hidrometeorolojik ağın daha kullanışlı hale gelebilmesi 

için proje bazlı istasyonlardan ziyade hidrolojik bazlı ve her amaca hizmet eden istasyonların 

sayısı artırılmalıdır.  

2. Ülkemizde mevcut ağın nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi, fiziksel hareket 

kabiliyetinin artırılması için DSİ bünyesinde kurumsal yapı güçlendirilmeli, rasat 

faaliyetlerinin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için ilave mühendis ve hidrolog kadrosu ihdas 

edilmelidir. 

3. Yeraltısuyunun miktar ve kalite bakımından izlenmesi kapsamında ölçülecek parametrelerin 

değişmesi nedeniyle DSİ bünyesinde personel, araç, laboratuvar ve ekipman kapasitelerinin 

arttırılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  

4. İşletme amaçlı AGİ’ler tesis edilmeli, sulama, içme-kullanma, endüstri suyu amacıyla verilen 

tüm sular ve drenaj suları ölçülmeli, bunlar kayıt altına alınarak aylık su tüketim tabloları 

oluşturulmalıdır. 

5. Tüm barajların ve göletlerin aylık işletme tablolarının sağlıklı bir biçimde oluşturulmasına 

özen gösterilmelidir. 

6. Su bütçesi çalışması kapsamında toplanan veriler ile kullanılan hesaplama yöntemi Su Veri 

Tabanı’na (SVT) bir modül olarak eklenmeli, her yıl açılan tesislerin ve toplanan tüketim 

verilerinin bölge müdürlükleri tarafından buraya girilmesi sağlanarak havza yüzey suyu 

potansiyeli yıllık olarak güncellenmelidir. 

7. Sediment çalışmalarına ağırlık verilmeli, sediment ölçümleri ve barajlarda periyodik olarak 

yapılması gereken batimetrik ölçümlerin karşılaştırılması yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ, SUEN 
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Karar 3. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve sucul ekosisteme etkileri ile ilgili uyum 

çalışmaları hızlandırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. İklim değişikliğine Uyum havza bazında sektörel olarak ele alınmalıdır.  

2. Türkiye’de iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, su arzında düşüş, ürün 

veriminde azalma, kuraklık, sel gibi aşırı olaylarda artış görüleceği öngörülmekte olup iklim 

değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ve önlenmesi için uyum 

çalışmaları hızlandırılmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM, DSİ 

 

Karar 4. Su kirliliğinin önlenmesi çalışmaları nehir havza yönetim planlarının daha 

etkin uygulanmasını sağlayacak şekilde sürdürülmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Öncelikle içmesuyu temin edilen baraj havzaları olmak üzere bütün nehir havzalarında 

kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmelidir. 

2. Nehir Havza Yönetim Planlarının etkin bir şekilde uygulanması için mevzuat altyapısı 

güçlendirilmelidir. 

3. Nehir Havza Yönetim Planlarının diğer planlarla entegrasyonu sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM, DSİ, SUEN 

 

Karar 5. Su yapılarının amaçları doğrultusunda sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. İşletmeye açılmış sulama, enerji, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri, taşkından koruma vb. 

tesislerde meydana gelen müdahale ve kirlenme ile yerleşim alanları ve sanayi kuruluşlarının 

gelişerek bu tesislere doğru ve tesislerin içinde yaygınlaşması bu tesislerin faydalarını olumsuz 

etkilemektedir. Bu kapsamda söz konusu tesislere yapılan ve yapılması muhtemel görülen 

müdahalelerin, önlenmesi veya giderilmesi konusundaki çalışmalar sürdürülmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ 
 

Karar 6. Su tahsisleri konusunda uygulama ve denetime yönelik esaslar 

geliştirilmelidir.   

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Tahsis ya da kullanım izni sadece bir prosedür işlemi olarak görülmemeli uygulamadaki 

yanlış algı değiştirilmelidir. Tahsis ya da kullanım izinlerinde, bilimsel ve teknik esaslara uygun 

standartlar getirilmeli, her türlü kullanıma verilecek olan suyun bilinen miktar ve kalite 

değerleri üzerinden işlem tesis edilmelidir. Su kullanım izinlerinde, etkin su yönetimi için 

amaca göre paylaştırılacak olan suyun miktarının ve kalitesinin ölçümlere bağlı olarak ve 

hidrolojik süreçler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar ile belirlenmesi gereklidir. Buna göre 
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tahsis/kullanım izinlerin verilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi konusuna ilişkin esaslar 

oluşturulmalıdır.  

2. Su tahsisleri konusunda; tahsis, izleme, denetim ve ilgili cezai işlemlerin etkin ve 

sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için teknik, idari ve yasal düzenlemenin havzalardaki su 

kaynaklarının miktarı, kalitesi ve sahadaki baskı/çekimler ile uyumlu bir şekilde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “Su Tahsisleri” konusunun DSİ tarafından tek 

elden yürütülmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.  

3. HES ve balık üretim tesisleri başta olmak üzere, diğer su kullanıcıları arasındaki sorunların 

çözümüne ilişkin önlemler geliştirilmelidir. 

4. Mineralli sular hidrolojik çevrimin bir unsuru olduğundan, bu suların maden niteliğinden 

çıkarılması kapsamında çalışma yürütülmelidir. 

5. İzinsiz yeraltı ve yerüstü su kullanımları tespit edilmeli, izinsiz kullanımların önüne geçmek 

için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 7. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek elden 

yürütülmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için su kaynaklarının 

geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin geçmiş deneyim, birikim ve kurum kültürü esas 

alınarak DSİ tarafından tek elden yürütülmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.  

2. DSİ tarafından planlaması ve projesi arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olarak yapılan 

sulama proje alanlarında toplulaştırma projeleri inşaat faaliyetleri ile birlikte DSİ tarafından 

gerçekleştirilmelidir. 

3. Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının, çevresel ve nükleer etkilerden en az kirlenen su 

kaynağı olması bakımından deprem, kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü hallerde 

kullanılmak üzere rezervde tutulması, tarımsal sulamalarda yüzey suyu projelerinin hayata 

geçmesine bağlı olarak yeraltı suyu kullanımının azaltılması sağlanmalı, yeraltı suyu kirliliği 

ve aşırı çekimin önlenmesi için tedbirler alınmalıdır. 

4. Baraj, gölet, depolama vazifesi gören regülatör vd. depolama yapıları hariç olmak üzere 

sulama tesislerinin meydana getirilebilmesi için gerekli olan tüm yatırım ve kamulaştırma 

masraflarının tesisten faydalanabileceklerden geri alınması hususu, Kamu tarafından 

geliştirilen tüm sulama projeleri kapsamında ele alınarak uygulamada yeknesaklık sağlayacak 

hususlar ilgili tüm paydaşlarla birlikte belirlenerek gerekli mevzuat düzenlemeleri 

yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 
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Karar 8. Tarımsal üretim ve destek planlaması, havza bazında su bütçesi ve tahsisler 

esas alınarak yapılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Havza bazında belirlenen mevcut su potansiyeli değerlendirmeleri esas alınarak Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yöre koşullarına uygun optimum bitki deseni tespit 

edilmeli, tespit edilen bu desenin fiilen gerçekleşmesini sağlayacak bir destekleme, teşvik, 

ödüllendirme ve yaptırım sistemi uygulanmalıdır. 

2. Sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın taşra 

teşkilatı ile daha etkin çalışmalar yürüterek sulama sahası içerisindeki sezonluk ürün desenini, 

su bütçesi ve üretim planlaması ile uyumlu olacak şekilde işbirliği ile belirlemelidir. Su kullanıcı 

teşkilatları gerekli kamu desteğini almalı ve üyelerini bu konuda yönlendirebilmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 9. Sulama yönetiminde, sulama suyunun, gerçek ihtiyaçlar düzeyinde, zamanında 

ve sürdürülebilir bir şekilde çevreye zarar vermeden kullanımı sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Tarımda suyun etkin kullanımı, sulama yönetim sürecinin hızlı ve sürdürülebilir olabilmesi 

için sulama sistemlerinde otomasyon ve karar destek sistemleri planlama aşamasında 

tasarlanmalıdır.  

2. Sulama sistemlerinin projelendirme ve yapım sürecinde teknolojik gelişmelerle uyumlu 

olarak suyun etkin ve tasarruflu kullanımını sağlayacak kriterler ile teknik şartnameler 

geliştirilmeli/güncellenmeli, uzaktan algılama teknolojisi ile birlikte modern sulama 

ekipmanlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.  

3. İşletmedeki mevcut sulama tesislerinde otomasyon ve karar destek sistemlerinin 

kullanılabileceği dönüşümün hızlı bir biçimde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.  

4. Gerçek ihtiyaçlar ölçüsünde suyun şebekeye alınması ve sahada da gerçek ihtiyaçlar 

ölçüsünde kullanılması için suyun her aşamada ölçümü sağlanmalıdır. 

5. Suyun etkin ve verimli kullanımına yönelik eğitim, yayım ve araştırma hizmetlerinde 

üniversiteler, araştırma kuruluşları ile uygulayıcı kuruluş arasında daha sıkı işbirliği 

yapılmalıdır. 

6. Özel ürün ve şartlar dışında, uygun sulama yönteminin basınçlı sulama yöntemleri 

arasından seçilebilmesi için teşviklerin artırılması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra, özellikle 

terfili sulamalarda uygulamaya yönelik yaptırım içeren mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. 

7. Modern sulama sistemleri ile geliştirilen sulama projelerinde yüzey sulama yöntemlerinin 

kullanılmasının önüne geçilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.  

8. Sulama tesislerinde; tarla içi basınçlı sulama sistemlerinin ve ön yüklemeli elektronik kartlı 

sulama sayaçlarının temini ve kurulabilmesi hususu sulama birlikleri de dahil olmak üzere su 

kullanıcı teşkilatlar bazında GTHB’nın Otomasyon ve Mekanizasyon Desteği Uygulamaları 

kapsamında teşvik edilmeli ve desteklenmeli, uygulanan hibe desteklemeleri programının 

mevcut kapsam ve bütçesi sulama birlikleri de dahil edilerek genişletilmelidir. 
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9. Sulamaya açılan tarım arazilerin tarım dışı maksatlarla kullanımı baskısının hem nitelikli 

tarım arazilerinin kullanımı açısından hem de sulama projelerinin bütünlüğü açısından 

engellenebilmesi ve su kayıplarının azaltılabilmesi için, GTHB koordinatörlüğünde güncel 

tespitlere dayalı arazi kullanım planlarının hazırlanması, bütün sektörler için arazi kullanım 

kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ, SUEN 

 

Karar  10. Sulamadan dönen suların ve arıtılan atık suların yeniden sulamada 

kullanılması sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Sulamadan dönen su miktarının azaltılması ve kalitesinin iyileştirilerek yeniden kullanımına 

ilişkin çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır. 

2. Arıtılan atık suların sulamada yeniden kullanımı özendirilmeli ancak, yatırıma dönüşmeden 

önce teknik, ekonomik ve sosyal açıdan tüm yönleriyle değerlendirilmeli; yapılacak ihtiyaç 

analizi ve pazar araştırması neticesinde öncelikle su rezervlerinin kısıtlı olduğu havzalarda 

ve/veya arıtılan suyun kullanım potansiyelinin tespitinden sonra yatırımlara karar 

verilmelidir. 

Sorumlu Birim: SYGM, DSİ, SUEN 

 

Karar 11. Sulama projelerinde gerçekleşen faydalar ile birlikte teknik, sosyal, ekonomik 

ve çevresel etkilerin ölçülebilmesi için mevcut izleme ve değerlendirme sistemlerinin 

uygulama bütünlüğü sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Sulama veri tabanı çalışmaları tamamlanarak, izleme ve değerlendirme çalışmalarında 

standart sağlanmalıdır. 

2. İzleme ve değerlendirme sistemleri etkin bir geri besleme ile denetim, kontrol, yönlendirme 

mekanizmasının da oluşmasını sağlamalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 12. Enerji maliyetlerinin sulama yönetiminde ortaya çıkardığı problemlerin 

çözümü için alınan tedbirler artırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Terfili sulamalar, bitki çeşidinin zengin olduğu, ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin 

yetiştirilebildiği, yılın büyük bir kısmında bitkisel üretimin yapılabildiği yerlerde tercih 

edilmelidir. 

2. Maliyet hesaplarında kullanılan sosyal iskonto oranı dahil birçok kriter terfili sulama 

projelerinde yeniden değerlendirilmelidir. 

3. Terfili sulama projeleri planlanırken uygun yenilenebilir enerji projeleri de planlamaya 

dahil edilmeli, enerji yatırımları da tesis yatırım geri ödemeleri ile birlikte tahsil edilmelidir. 
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4. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilebilmesi için AR-GE çalışmaları 

desteklenmeli ve yap-işlet-devret modeli gibi farklı finans modellerinin uygulanabilirliği 

araştırılmalıdır. 

5. Merkezi bir bölgede GTHB ya da Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenecek GES projesi 

ile terfili sulamaların enerji maliyeti karşılanmalıdır. 

6. Sulamada kullanılan enerji masraflarının azaltılmasına yönelik olarak su kullanıcı 

teşkilatlarının, enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (hidroelektrik enerji, 

güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biyoenerji) karşılamalarına imkân tanıyacak yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

7. Büyük yatırımlarla hayata geçirilen ancak enerji giderleri sebebiyle işletilemez hale gelen 

terfili sulamaların, yeniden Ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için değişik isimler altında 

enerji faturalarına yansıyan fonlar kaldırılmalı, KDV oranları düşürülmeli ve tarımsal enerji 

tarifesinde indirim yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 13. İşletmeye açılan sulamalarda, çiftçilerin sulu tarım kültürü gelişmemesinden 

dolayı yaşanan problemlerin çözümü için alınan tedbirler sistematik hale getirilmeli ve 

yaygınlaştırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Sulamada ortaya çıkacak problemleri çözmek yerine, problemlerin oluşmasını önleyici 

sulamaya açılacak her sulama projesine özgü “Sulu Tarıma Hazırlık Eylem Planı”nın planlama 

safhasından itibaren ilgili kurumlarca uygulanması sağlanmalıdır. 

2. Sulama projelerinin planlama ve proje aşamaları teknik hususların dışında işletme şekli de 

göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 14. Su Kullanıcısı Sulama Teşkilatlarının kurumsal kapasitesini geliştirilmesi ve 

performanslarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Sulama tesislerindeki su kullanım hizmet bedellerinin istifade edenlerden tahsilinin temini 

ve sulama tesislerinin işletmelerindeki aksamaların ortadan kaldırılması maksadıyla, çiftçi 

kayıt sistemine işletme ve bakım gideri borcu olduğu bildirilenlere, borç miktarı ödeninceye 

kadar tarımsal destek ödemesi yapılmaması yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır. 

2. Sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilebilmesi için 

gerekli yardımlar yapılmalı, üniversiteler ile işbirliği yapılarak projeler geliştirilmelidir. 

3. Sulama birlikleri faaliyetlerine yönelik kontrollerin, denetimlerin, gerekli yönlendirmelerin 

ve gözetim sorumluluğunun etkin bir şekilde yapılabilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü 

bünyesinde işletme konusunda deneyimli uzman kadro oluşturulmalı, DSİ’nin kurumsal 

kapasitesi arttırılarak, merkez ve taşra teşkilatının işletme ve bakım birimleri 

güçlendirilmelidir. 
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4. Sulama birliklerinin yanında sulama kooperatiflerinin, belediyelerin, il özel idarelerinin, köy 

tüzel kişiliklerinin, köylere hizmet götürme birliği gibi kuruluşların devraldıkları sulama 

tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devir sözleşmesi hükümlerine uygun 

olarak yerine getirip getirmediğinin DSİ tarafından kontrolü ve denetimi arttırılmalıdır. 

5. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun uygulanmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi 

maksadıyla, kanun ve çerçeve ana statüdeki eksikliklerin ve birbiriyle çelişen hükümlerin, 

hazırlanan değişiklik teklifinin kanunlaştırılması hızlandırılmalıdır. 

6. Sulama Birliklerinde ve Sulama Kooperatiflerinde toplam sulama alanına göre “sulama, 

işletme, bakım ve yönetim” konularında eğitim almış bir veya daha fazla Ziraat Mühendisi 

(Kültürteknik, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem Mühendisliği Bölümü mezunu veya 

sulama işletmeciliği konusunda sertifika almış) çalıştırılması gerek sulama birliği, gerek 

üreticiler, gerekse Ülkemizin menfaatleri açısından zorunlu görülmektedir. Bu konuda yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle yüklenicinin 2 veya 3 yıl işletmecilik yapacağı işlerde; 

işletme faaliyetlerinden sorumlu, sulama, işletme, bakım ve yönetim konularında eğitim almış 

bir Ziraat Mühendisi (Kültürteknik, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem Mühendisliği 

Bölümü mezunu veya sulama işletmeciliği konusunda sertifika almış) çalıştırılması 

sağlanmalıdır. 

7. Yenileme Projesinin uygulanabilirliğinin artırılmasını sağlamak maksadıyla su kullanıcı 

teşkilatların ödeyeceği katılım paylarının kaldırılarak yatırımın bedelinin tamamının DSİ 

tarafından karşılanması ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasını müteakip hazırlanacak 

kesin hesap neticesinde, yatırım bedelinin 6200 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesi gereğince 

Devralan Kuruluştan 25 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilmesi için mevzuatta düzenleme 

yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 15. Sulama yönetiminde kamu ve özel sektör işbirliğinin artırılmasına yönelik 

çalışmalar sürdürülmeli, elde edilen neticelere göre hareket edilmelidir.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Yap-işlet-devret, işletme hizmet alımı (Suruç Modeli), yüklenicin yaptığı tesisi 2 veya 3 yıl 

işletmesi gibi sulama işletmeciliğindeki yeni yaklaşımların pilot uygulama sonuçları teknik, 

ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan etki değerlendirmesine tabi tutulmalıdır. 

2. Kamu ve özel sektör işbirliği ile geliştirilecek sulama projelerinde, çiftçilerin beklentilerinin 

de karşılanması sağlanmalıdır. 

3. Modele ilişkin fırsatlar, üstünlükler, tehditler ve zayıflıklar analiz edilmeli, değerlendirme 

neticesine göre hareket edilmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ 
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Karar 16. Taşkın mevzuatı incelenerek, yetki-sorumluluk paylaşımı netleştirilmeli ve 

cezai hususlar dahil gerekli düzenlemeler yapılmalı, uygulamada etkinlik artırılmalıdır.   

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Taşkınla ilgili her türlü konuda mevzuat bazında daha detaylı çalışma yapılmalı, mümkün 

ise tek bir kanun, yönetmelik vb. altında toplanmalıdır. Bu çalışmalar sırasında AB Taşkın 

Direktifinde belirtilen hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır. 

2. Su baskınları/taşkınlar nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından ilan olunan afete maruz 

bölgenin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alması durumunda, ilgili kurumların 

görev ve sorumlulukları mevzuatta yapılacak bir revizyon ile belirlenmelidir.  

3. 4373 Sayılı Taşkın Sular ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu kapsamında Bakanlar 

Kurulunca belirlenen taşkına uğrayan veya uğraması muhtemel alanlar, mevcut durum göz 

önünde bulundurularak yeniden tetkik edilmeli ve güncellenmelidir. 

4. 14.01.1943 tarihli ve 4373 Sayılı Taşkın Sular ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu 

gerek ilgili Bakanlıklar gerekse Kurum ve Kuruluşların yapısında meydana gelen değişiklik 

sebebiyle yenilenmelidir. Taşkın Genelgelerinde yer alan hükümlere de yer verilmek suretiyle 

kurumlar arası yetki kargaşasının önüne geçen hükümler belirtilmeli, 3091 Sayılı Kanunda 

belirtilen yetkiler akarsu ve dere yatakları için ayrıca bu kanunda özel olarak düzenlenmeli, 

idari para cezaları öngörülmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ, SYGM 

 

Karar 17. Taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik çalışmalar, taşkını etkileyen tüm 

bileşenleri ile birlikte ilgili Kuruluşlarca havza bazında katılımcı yaklaşımlar dikkate 

alınarak entegre olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Havza bir bütün olarak ele alınmalı, yukarı havzada sel kontrolü, aşağı havzada taşkın 

kontrolü yöntemleri birlikte uygulanmalı, yapısal sel kontrol önlemleri arasında geçirgen tersip 

bentlerine yer verilmelidir. 

2. Belediyelerin yağmursuyu drenaj şebekesi yaparak bunları kanalizasyon hatlarından ayrı 

olarak projelendirmesi gerekmektedir. Yağmursuyu şebekesinin akarsulara deşarj noktalarını 

belediyelerin DSİ ile koordineli olarak belirlemesi gerekmektedir.    

Sorumlu Birim: DSİ, SUEN 

 

Karar 18. Havza Taşkın Yönetim Planlarında yer alan tedbirlerin ilgili tüm paydaşlarca 

daha etkin bir biçimde uygulanması etkinleştirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Özellikle yerel yönetimlere, taşkınlara maruz alanlara kullanım ruhsatı vermemeleri için 

oluşabilecek felaketin görsel olarak daha iyi ifade edilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın 

yolu ise Havza Taşkın Yönetim Planları kapsamında ülke genelinde risk oluşabilecek alanlarda 

bundan sonra yapılacak yerleşimlerde gelişen teknolojiden yararlanarak taşkın modellemesi 



                                                                                          
   

                                                                                            2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI KARARLARI 

9 
 

sonucunda belirlenen taşkın tehlike ve risk haritalarının yer aldığı web sayfasının yaygın 

olarak kullanımı sağlanmalıdır. 

2. Yeni imar planı çalışmalarında; belediyelerin taşkın tehlike/risk haritalarına ve taşkın 

alanlarına ilişkin kararlara uyması zorunlu olmalı, uymayan belediyeler için gerekli 

müeyyideleri içeren yasal düzenleme yapılmalıdır.  

3. Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik 

uyarınca Taşkın Yönetim Planında yer alan ilgili ve sorumlu kurumlar tarafından gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca tedbirlerin uygulanmasının sağlanmasına yönelik mevzuat 

güçlendirilmelidir. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 19. Taşkın tahmini ve erken uyarı konusunda ilgili kurumların desteği ile bir 

merkez oluşturulmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Dünyada taşkınların önceden tahmin edilmesi ve gerekli uyarıların zamanında yapılması ile 

taşkın zararları en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde etkin bir taşkın 

tahmini ve erken uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi için sorumlu tüm kurumlardan 

oluşturulacak bir ekibin 7/24 faaliyet göstereceği ve koordinasyonun sağlanabileceği bir 

merkezden yönetilmesi için bu amaçla bir birim kurulmalıdır. 

2. Taşkın tahmini ve erken uyarı çalışmaları mevcut depolama ile taşkın kontrol tesisi ve 

akarsu akış güvenliği dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. 

3. Havza bazlı taşkın yönetimi için, özellikle yukarı havzalarda olmak üzere ölçüm 

yapılamayan bölgelerde hidrometeorolojik ölçüm ağı genişletilmeli, ölçüm değerlerinin 

kalibrasyonları yapılarak veri hassasiyeti artırılmalıdır.  

4. Yaşanmış taşkın sınırlarının en doğru şekilde tespiti, taşkın anında yapılacak müdahale 

çalışmaları ve sonrasında yapılacak planlama çalışmaları açısından önemli olduğundan 

yaşanmış taşkınların uydu görüntüleri temin edilmelidir. 

5. “Türkiye Hidrometeoroloji Gözlem Ağı”nın uluslararası standartlara uygun olabilmesi için 

ilgili kurumların kurumsal, teknik ve personel kapasitelerinin güçlendirilmelidir.  

6. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve HES Şirketleri’nin, bünyesinde görev üstlenerek, 

hidrometeorolojik ölçüm çalışmalarını yapabilecek, tekniker düzeyindeki ara elemanların 

yetiştirilmesine acilen ihtiyaç duyulduğu görülmektedir Öncelikle mevcut açığı kapatmak için, 

geleceğe yönelik hidrometeoroloji teknikeri yetiştirecek iki (2) yıllık ön lisans eğitimi veren bir 

bölüm açılmalıdır. 

7. Taşkın risk/tehlike haritalarına uygun hazırlanacak taşkın senaryolarına göre AFAD 

koordinasyonunda ilgili kurumların katılımlarıyla mülki idare amirleri tarafından taşkın 

tatbikatı yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ, SYGM 
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Karar  20. Taşkın riski azaltma ve yönetimi hususunda uluslararası yeni yaklaşımlar 

takip edilerek ulusal projeler geliştirilmeli ve taşkın konusunda uzmanlaşma 

sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Ülkemize faydalı olacak yurtdışı örnek projelerinin yerinde görülmesi ve teknik bilgi 

edinilmesi hususunda çalışmalar yürütülmeli, AB projeleri önerilmeli ve kurumsal taşkın 

kontrol planlama projeleri kapsamında da değerlendirilmelidir. 

2. Taşkın ve rüsubat kontrolü ile ilgili çözülemeyen problemli vakalarda alternatif çözümler 

(pompa istasyonları, derivasyon kanalları, yeni tip taşkın kontrol tesisleri vb.) için ilgili kurum, 

üniversite ve özel sektör temsilcilerinden oluşan taşkın konusunda uzman gruplar 

oluşturulmalı ve söz konusu vakalar için çözüm önerileri geliştirilmelidir. 

3. Taşkın İhtisas Komisyonlarının çalışmaları artarak devam etmeli ve sadece merkezi değil, 

bölgesel çalışmalar da yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ, SYGM 

 

Karar 21. Taşkın riskini azaltmaya yönelik, taşkın sigorta sistemi için yasal ve kurumsal 

altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Afet sigorta sistemine taşkın sigorta sisteminin de dahil edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çerçevede taşkın tehlike ve risk haritaları temel alınarak taşkın sigortasıyla ilgili yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

2. Taşkın sigorta sisteminde kullanılmak üzere sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu taşkın 

tehlike ve risk sınırlarına (düşük, orta, yüksek) ilişkin haritaların taşkın yaşanması muhtemel 

alanlar için hazırlanması çalışmaları hızlandırılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ, SYGM 

 

Karar 22. DSİ ve özel sektör tarafından yürütülen baraj ve HES projelerinde DSİ dışında 

kalan sorumlu kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması gereken çalışmalar 

baraj ve HES projeleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Baraj projeleri nedeni ile yapılması zorunlu olan İmar Planları tadilatlarının Belediyeler ve 

Valiliklerce, DSİ talepleri doğrultusunda ivedilikle neticelendirilmesi için yakın koordinasyon 

sağlanmalıdır. 

2. TEİAŞ tarafından özellikle hidroelektrik potansiyelin yüksek olduğu Fırat, Dicle, Çoruh vb. 

havzalardaki barajlardan maksimum düzeyde üretim sağlanması maksadıyla ana iletim hattı 

bağlantı kapasitelerinin artırılması sağlanmalıdır. 

3. Baraj göl alanlarından etkilenen gerek karayolları gerekse demiryolu relokasyonları 

inşaatlarının baraj inşaatı ile birlikte bitirilmesi maksadıyla DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü 
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ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında yakın koordinasyon ve işbirliği 

sağlanmalıdır.  

4.  Belirlenecek yeni koruma alanları ile ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü ile DSİ arasında yakın koordinasyon sağlanmalı ve projelerin etkileşimi en aza 

indirgenmelidir. 

5. Baraj projeleri nedeni ile DSİ tarafından talep edilen orman izinleri, Orman Genel 

Müdürlüğünce ivedilikle neticelendirilmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 23. 6446 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından yapılamayan enerji 

maksatlı projelerin DSİ tarafından yapılabilmesi sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Sürekli artan enerji talebini karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için var olan bütün 

HES potansiyelimizi en kısa sürede devreye almak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın önemli 

bir bölümünü oluşturan hidroelektrik enerjinin tamamından faydalanmak maksadıyla ilana 

çıkılan ancak özel sektör tarafından talep edilmeyen veya yapılamayan projeler DSİ’ce tespit 

edilmelidir. 

2. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için bu projelere ait planlama ve uygulama 

projeleri günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmelidir. 

3. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ile projeler bir an önce DSİ tarafından yatırım 

programına alınarak hayata geçirilmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 24. Baraj işletme yönetimi ile ilgili olarak optimum işletmeye imkan verecek 

iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Baraj işletme programları pilot havzalarda web tabanlı uygulama hazırlanarak 

yapılmalıdır. Pilot havzalarda uygulanacak sistemin işletmesinde başarı sağlanması 

durumunda tüm havzalara yaygınlaştırılması hedeflenmelidir. 

2. Barajların işletilmesi ve özellikle elektromekanik aksamın bakımı konularına dikkat edilerek 

ölçüm sistemlerine ilişkin yeni ve modern sistemlerin kurulması sağlanmalıdır. 

3. Barajların işletilmesine dair eksiklikler belirlenmeli gerekli teknik dokümanlar hazırlanarak 

yazılım ve donanım altyapısı kurulmalıdır. 

4. Belirlenen kurallar dâhilinde işletilmeyen barajlar için işletmeci kuruluşlara uygulanacak 

gerekli yaptırımlar tanımlanmalı ve bu yaptırımlara ilişkin mevzuat oluşturulmalıdır.  

5. Barajlardan sulama suyu ve içme suyu teminlerinde sadece su miktarı değil su kalitesi de 

dikkate alınmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

 



                                                                                          
   

                                                                                            2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI KARARLARI 

12 
 

Karar 25. İçmesuyu ve sulama maksatlı barajlardaki kirliliğin kontrolü ve denetimi ile 

ilgili sorumlu diğer kurumlar ve yerel yönetimler ile koordinasyonu güçlendirici 

mevzuat oluşturulmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. İçmesuyu Havzalarının Korunması Yönetmeliği yayımlanmalıdır. 

2. Barajların mutlak koruma alanlarında yapılaşma gibi kirletici faktörlerin önlenmesi ve 

kirliliğin kontrolü maksadıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşların görev alacağı bir komisyon 

oluşturulmalıdır. 

3. Söz konusu komisyon tarafından kirliliğin önlenmesi ve denetlenmesine dair prosedürler 

belirlenerek teknik dokümanlar hazırlanmalı, idari yaptırımlar açısından gerekli önlemler 

belirlenmelidir. 

4. Gerekli periyodik kontroller yapılarak kirletici faktörler belirlenmeli, bu faktörlerin bertaraf 

edilmesi için gerekli denetim ve yaptırım işlemleri uygulanmalı ve konuya dair yasal mevzuat 

gözden geçirilerek varsa eksikleri giderilmelidir.  

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 26. Balık geçitleri ve özel göç yapılarının planlama, proje ve inşaat süreçlerinde 

izlenecek yöntemler güncel bilimsel ve teknolojik esaslara göre belirlenmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Su Ürünleri Kanununda yapılacak değişiklikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) 

tarafından uygun görülen balık geçitlerini içeren su yapılarının proje onayı ve kontrollüğü DSİ 

tarafından yapılmalıdır. 

2. Topoğrafyanın uygun olduğu projelerde öncelikle doğal tipte balık geçitleri tercih edilmeli 

ve havza bazında balık geçitleri planlanmalıdır. 

3. Balık geçitleri konusunda bilgi ve tecrübesi iyi olan ülkeler ile ikili işbirliği yapılmalıdır.    

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 27. Balıklandırma faaliyetleri sucul ekosistemin korunması öncelikli eylem planı 

doğrultusunda denetimli olarak yürütülmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. “Balıklandırma Ulusal Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya geçirilmelidir. 

2. Hazırlanmış olan “Mersin Balığı Ulusal Eylem Planı” uygulamaya geçirilmeli ve uluslararası 

düzeyde teknik işbirliği projeleri yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 
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Karar 28. 5543 sayılı İskân Kanunu ve ilgili mevzuatı; günümüz sosyo-ekonomik, 

kültürel durumu ve uygulanabilirliği göz önünde bulundurularak gözden geçirilmeli ve 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. İskân mevzuatına göre herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışanlardan 

asgari ücretin 30 günlük brüt tutarının 18 katından fazla geliri olanlar, hak sahibi kabul 

edilmemektedir. Bu da etkilenen ailelerde ciddi mağduriyetler oluşmasına sebep olmaktadır. 

Gelir düzeyine göre hak sahipliğini belirleyen maddelerin yeniden gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. 

2. Kamulaştırma Kanununa göre hak sahibi olan ailelerin yaşadıkları konutlar yıpranma 

bedelleri de düşürülerek takdir edilmektedir. Ancak İskân Kanuna göre aileye verilecek yeni 

konut maliyeti üzerinden borçlandırılmakta ve aldıkları veya alacakları kamulaştırma 

bedelinin brüt asgari ücretin 120 katına kadar olan miktarını, kamulaştırma bedelinin bu 

miktardan az olması hâlinde ise tamamını İskân Fonuna yatırmaları gerekmektedir. Bu da 

ailenin arsa, ev, mütemmim cüzlerine ait tüm kamulaştırma bedellerini İskân Fonuna 

yatırmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle yoksul aileler devlet eliyle iskânı tercih 

etmeyip, proje sahasını geç terk etmekte ve projede gecikmelere yol açmaktadır. Söz konusu 

mağduriyetlerin yaşanmaması için iskân mevzuatının ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

3. Hak sahibi olabilmenin aile vasfı taşıma koşullarından anasız ve babasız, hiç evlenmemiş tek 

çocuklar aile olarak kabul görmediğinden, aile olma şartlarının yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir. 

4. Yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin gideceği yeni yerleşim yerinde devlet eliyle 

iskân isteyenler için gelir iyileştirme çalışmaları sağlıklı yürütülememektedir. Ayrıca fiziksel 

iskân talep eden aileler için ise iskân mevzuatı gereği gelir iyileştirme projeleri 

uygulanmadığından mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu nedenle iskân edilen ailelerin gelir 

iyileştirme çalışmalarının belirlendiği İskân Mevzuatında düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar  29. Baraj Emniyeti ve Güvenliği hususunda hukuki açıdan görev, yetki, 

sorumluluk ve yaptırımlar belirlenmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Mayıs 2017 tarihi itibariyle, Türkiye’de henüz ana başlığı “Baraj Emniyeti ve Güvenliği” olan 

bir Kanun veya Yönetmelik bulunmamaktadır. Bu sebeple, genel prensiplerin tesis edildiği 

yürürlükte bulunan mevcut mevzuat, Dünya’nın çeşitli ülkelerinde (ABD, Kanada, Avusturya, 

İspanya, vb.) başarıyla uygulanmakta olan benzer düzenlemeler ışığında incelenmelidir. 

2. “Baraj Emniyeti ve Güvenliği” hususunda hukuki açıdan görev, yetki, sorumluluk ve 

yaptırımların belirlenmesi maksadıyla “Baraj Emniyeti ve Güvenliği Yönetmeliği” hazırlanmalı 

ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak etkin hale getirilmelidir. 
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3. “Baraj Emniyeti ve Güvenliği Yönetmeliği”  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve buna 

bağlı olarak çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile 6200 sayılı Kanun ve ek 

maddesine bağlı olarak çıkarılan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ile 

ilişkilendirilmelidir. 

4. “Ulusal Baraj Emniyeti ve Güvenliği Programı”nın hayata geçirilmesi temin edilmelidir. 

5. Baraj koruma ve güvenliği, güvenlik teşkilatı kurularak ya da hizmet satın alınarak 

yapılmalıdır. 

6. İşletme safhasında dolusavak ve dipsavakların çalıştırılması ile baraj yapılarının periyodik 

kontrollerinin yapılması maksadıyla kalifiye personel istihdamı sağlanmalıdır. 

7. Baraj davranışının gözlenmesi maksadıyla kurulan ölçüm ve izleme tesislerinin ölçüm ve 

değerlendirilmesi için kalifiye personel istihdamı sağlanmalıdır. 

8. İşletmeye açılan su yapılarında meydana gelen ve üçüncü şahısların can ve mal kayıpları 

nedeniyle İdarenin ve Kurum çalışanlarının hak mahrumiyetine uğramaması için; mevzuat 

yenilenerek eksiklikler giderilmeli ve kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır. 

9. İkaz ve uyarı levhaları gelişen şartlara uygun olarak yeni uyarı sistemleri ile desteklenmeli, 

su yapılarına izinsiz müdahaleler önlenmeli ve vatandaşlar bu konuda bilinçlendirilmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb. Kurumlar ile işbirliği ile periyodik eğitim 

çalışmaları yapılmalı ve kamu spotları yayınlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 30. Depolamalı tesisler için Acil Eylem Planları hazırlanarak erken uyarı 

sistemleri kurulmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Risk potansiyeli değerlendirmesine göre tespit edilen barajlar için yapılacak olan yıkılma 

analizlerinin neticeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılarak acil eylem planlarının 

oluşturulması sağlanmalıdır. 

2. EÜAŞ veya özel sektörce işletilen HES’ler için Acil Eylem Planları hazırlanarak Erken Uyarı 

Sistemleri kurulmalı ve düzenli aralıklarla kontrolleri sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 31. DSİ’nin kurumsal olarak sahip olduğu tecrübelerin uluslararası platformda 

paylaşılması ve Türk Baraj Mühendisliğinin dünyadaki sektörel payının arttırılması 

maksadıyla DSİ’ye yeni görev ve sorumluluklar verilmeli, buna bağlı mevzuat 

çalışmaları yapılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Baraj mühendisliği konusunda DSİ’nin sahip olduğu 64 yıllık tecrübesinin yurtdışında 

gerçekleştirilen baraj ve hidroelektrik santrallerin projelendirilmesi ve inşaatında daha etkin 

bir şekilde değerlendirilebilmesi için yeni görev tanımlarının oluşturulması ve bu görevler için 

yeni bir yapılanma gerçekleştirilmelidir. 
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2. Söz konusu yapılanma şekillendirilirken yurtdışındaki benzer kurum ve kuruluşlar 

araştırılmalı ve model olabilecek örnek kuruluşlara ait değerlendirmeler yapılmalıdır. 

3. Yurtdışında dâhil olunabilecek projeler araştırılarak yapılabilirlik açısından 

değerlendirilmeli ve raporlanmalıdır.  

4. Bu konu ile ilgili tüm gerekli yasal mevzuat değişiklikleri için çalışmalar, teknik ve hukuki 

konularda uzman ekiplerce gerçekleştirilerek yasal düzenlemelere altlık oluşturacak 

dokümanlar hazırlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: DSİ 

   

Karar 32. Havza esaslı su yönetimi için hukuki ve idari altyapı tamamlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Havza esaslı etkili bir su yönetimi için başta Su Kanunu olmak üzere gerekli ikincil 

mevzuatın çıkarılarak hukuki altyapının oluşturulması 

2. Havza esaslı su yönetimini gerçekleştirecek, yetki ve dolayısıyla sorumlulukları açık bir 

şekilde tanımlanmış Havza Yönetim Kurulu ve/veya Su Ajansı gibi bütüncül bir idari yapının 

kurulmasının sağlanması. 

Sorumlu Birim: SYGM, SUEN 

 

Karar 33. Havza su yönetim planları hazırlanmalı, etkin biçimde uygulanmalı ve bu 

süreçte tarafların katılımı sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Havza yönetim heyetlerinin tüzel kişilik kazandırılarak fonksiyonel hale getirilmesi 

2. Havza Yönetim Heyetlerine yasal yetki, dolayısıyla sorumluluk ve yaptırım gücüne sahip bir 

yapı oluşturulması  

3. Havza yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması için mevcut mevzuatın 

güncellenmesi ve gerekli ilave mevzuatın (yönetmelik, tebliğ, vs.) çıkarılması 

4. Havza Yönetim Heyetlerinde su ile alakalı faaliyetlerden etkilenen bütün paydaşların 

temsilinin sağlanması 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 34. Su hukuku ve politikaları alanında çalışan kurum ve kuruluşlar 

desteklenmeli, bu konulardaki kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR  
1. Ulusal ve uluslararası su hukuku ve politikası alanlarında daha fazla sayıda uzman 

yetiştirilmeli ve bu maksatla üniversitelerde lisansüstü programları açılması teşvik edilmelidir. 

2. Ülkemizin ulusal ve uluslararası su hukuku ve politikalarının geliştirmesine katkıda 

bulunmak maksadıyla vakıf ve sivil düşünce kuruluşları da kurulmalı, desteklenmeli ve teşvik 

edilmelidir. 
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3. İkili ve çoklu işbirliklerinin sürekliliklerinin sağlanması için kalıcı sekretarya ve 

platformların teşkil edilmesi sağlanmalıdır. 

4. Uluslararası ilişkiler açısından ülkemizin aktif ve etkin işbirliği yapabileceği ülke, 

uluslararası ve bölgesel kuruluş sayısı artırılarak ulusal ve uluslararası etkinliklere aktif 

katılım sağlanmalıdır. 

5. İkili/çok taraflı, bölgesel ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine ilişkin süreçlerin takibi 

yapılmalı ve bilgilerin kurum ve kuruluşlar arası paylaşımında iletişim ve koordinasyon 

eksikliği giderilmelidir.  

6. Uluslararası/hükümetler arası kuruluşların su yönetimi alanındaki faaliyetleri takip 

edilmeli, toplantılarına aktif katılım sağlanmalıdır. Bu kuruluşların raporlarına katkıda 

bulunulmalıdır.  

7. Türkiye Su Enstitüsünün (SUEN) idari yapısı güçlendirilmelidir. 

Sorumlu Birim: SYGM, SUEN 

 

Karar 35. Etkin bir su yönetimi için idari yapıda gerekli düzenlemelerin yapılması 

sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR  

1. Ülkemiz sularının miktar ve kalitesini izleyecek, denetleyecek ve gerektiğinde yaptırım 

uygulayacak “İzleme ve Denetim Genel Müdürlüğü” kurulmalıdır. 

2. Büyükşehir statüsünde olmayan İllerde il sınırları yetki ve sorumluluk sahibi Su ve 

Kanalizasyon İdareleri kurulmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 36. Havza esaslı su potansiyelinin, su kullanan sektörlere göre, havzalara özgü 

paylaşım esasları ortaya konularak tahsisi sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Bütün havzalar için Sektörel Su Tahsisi Planları İklim değişikliğinin etkileri de dikkate 

alınarak  hazırlanmalıdır. 

2. Havza esaslı sektörel su tahsislerinin güçlü bir şekilde uygulanması için Taslak Su 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. 

3. Hazırlanan Sektörel Su Tahsis Planlarının uygulanması maksadıyla eylem planları ve 

gerekli ikincil mevzuat hazırlanmalıdır. 

4. Münferit su tahsisleri Havza esaslı sektörel su tahsisleri dikkate alınarak yapılmalıdır.    

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 37. Ulusal Su Planı ve Ulusal Su Güvenliği Planının hazırlanması sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 

ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu Ulusal Su Planı hazırlanmalıdır. 
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2. Ulusal Su Güvenliği Planı, Ulusal Su Planı ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

3. Ulusal su planın uygulanması için Su Kanunu’nun hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 38. Su yönetimi için ihtiyaç duyulan ilave bilgi ve veriler üretilmeli, üretilen bilgi 

ve verilerin standardizasyonu sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Su yönetimi ile ilgili eksik veri ve ilave veri ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacın tamamlanması 

için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

2. Su kalitesi izleme parametreleri anlamlılık testi ve standardizasyona tabii tutulmalı, 

karşılaştırılabilir ve anlamlı verilerin elde edilmesi sağlanmalıdır. 

3. Su verilerinin standardizasyonun sağlanması için gerekli hukuki altyapı oluşturulmalıdır. 

4. Su ile ilgili verilerin kimlik standardı (Metaveri Kataloğu) belirlenmeli, ayrıca paydaş kurum 

ve kuruluşlarla standardın uygulanmasına yönelik koordinasyon sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM, SUEN 

 

Karar 39. Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS)’nin sürekliliği ve hizmet etkinliği 

sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. USBS’nin sürdürülebilir bir şekilde hizmet verebilmesi için veri temini(envanter), veri analizi 

ve değerlendirme sistemi altyapısı kurulmalıdır.   

2. USBS’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla sistemde gerekli görülen ilave ve 

güncellemelerin (analiz, yazılım, donanım vs.) yapılması ve idari kapasitenin geliştirilmesi için 

gerekli altyapının oluşturulması 

3. Bütün su ile ilgili verilerin USBS’de görülmesi maksadıyla yaygınlaştırma çalışmalarının 

yürütülmelidir. 

4. USBS’nin e-devlet ile entegrasyonunun sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 40. Suyun etkin ve verimli kullanımı konusundaki uygulamalar desteklenmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Depolama tesisleri rezervuarlarında buharlaşmasının ve uygun bitki deseni seçimi ile 

terlemenin azaltılması sağlanmalıdır. 

2. İçme suyu şebeke sitemlerindeki kayıpların mevzuata uygun olarak azaltılması 

sağlanmalıdır. 

3. Gri su kullanımı ve yağmur suyu hasadı gibi verimli kullanımlara yönelik faaliyetlerin 

arttırılması sağlanmalıdır. 

4. Tasarruflu armatürlerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 
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5. Su kıtlığı olan yerlerde daha az su kullanan ürün deseninin teşvik edilmesi ve 

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

6. Akıllı içme suyu ve sulama suyu şebeke sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. 

7. Su tasarrufunu sağlamak maksadıyla kullanan ve kirleten öder sistemi hayata 

geçirilmelidir.  

8. Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi maksadıyla havza su potansiyeli ve uygun ürün 

deseni göz önünde bulundurularak, tarımsal desteklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. 

9. Sanayide suyun miktarını azaltan ve daha az kirlilik veren proses ve hammadde seçimi 

yapılmalıdır. 

10. Tasarruflu su kullanımı için eğitim yayın ve bilgilendirme yapılmalıdır. 

11. Kullanılmış suların tekrar kullanımının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

12. Bütün faaliyet ve üretimler için su ayak izleri belirlenerek su kullanımında tasarrufu 

zorunlu kılacak yaptırımların geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM, SUEN 

 

Karar 41. Su yönetiminde çıkarılacak mevzuat ile ilgili düzenleyici etki analizi ile 

hazırlanan plan/projeler kapsamındaki sosyo-ekonomik analiz uygulamalarının, kalite 

ve standartları artırılarak yaygınlaştırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Sosyo-ekonomik analiz konusunda kapasite geliştirilmelidir. 

2. Sosyo-ekonomik analizin usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hazırlanmalıdır. 

3. Detaylı bir sosyo-ekonomik analiz rehber dokümanı hazırlanmalıdır. Analiz rehberinde söz 

konusu mevzuat ve faaliyetten doğrudan ve dolaylı etkilenen kesim ve ortamların ağırlıklı 

olarak dikkate alınmalıdır. 

4. Sosyo-ekonomik analiz; mevzuat, plan ve projenin tasarım aşamasından itibaren yer almalı 

ve neticeleri sürekli şekilde izlenmelidir.  

5.  Sosyo-ekonomik analizinin yapılabilmesini sağlayacak sağlıklı veri elde edilmesi ve eksik 

verilerin üretilmesi sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 42. Ülkemiz şartlarına uygun, su sektörünün ihtiyaç duyacağı bütünleşik 

(hidrolojik, hidrolik, hidrojeolojik, havza, su kalitesi, ekolojik, vd.) model yazılımları 

teşvik edilmeli, yaygın kullanımı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Entegre model/modeller, ülkemizin bütün coğrafi ve ekolojik çeşitliliği dikkate alınarak 

uygulanabilir şekilde esnek tasarlanmalı ve gelecekte ortaya çıkacak teknolojilere ve 

ihtiyaçlara göre güncellenmeler yapılabilmelidir.  

2. Modelin karşılaşılacak spesifik sorunlara hızlı ve özgün çözüm üretmesi, günümüz 

teknolojisini kullanacak şekilde ve kullanıcı dostu olması sağlanmalıdır. 
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3. Modelin havza bütünlüğü içerisinde hidrolojik, hidrolik, hidrojeolojik, su kalitesi ve ekoloji 

modüllerini içermeli ve birbirileriyle konuşabilir bir şekilde tasarlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 43. Ekosistem esaslı su kalite izleme sistemine ve su yönetim sistemine geçilmesi 

sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Ekosistem esaslı su kalite izleme sistemine ve su yönetim sistemine geçilmesi hazırlanan 

Taslak Su Kanunu’nun çıkarılması sağlanmalıdır. 

2. Havza bazında su kütlelerinin durumlarını belirlemek için biyolojik izleme çalışmalarına 

başlanılması ve biyolojik izleme altyapısının kurulmalıdır. 

3. Ekosistem esaslı su kalitesi değerlendirme sisteminin kurulmalıdır. Referans alanlar ve eko-

bölgeler belirlenmeli, Ülkemize özgü biyolojik indekslerin geliştirilmelidir. 

4. Havzadaki Üniversitelerin sucul ekosistem konusunda kapasitesi geliştirilmelidir. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 44. Ülkemizdeki bütün durgun su ve içmesuyu kaynakları için su bütçeleri su 

kaliteleri ve koruma esasları belirlenmelidir.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Su kaynaklarının su bütçelerinin ve koruma esaslarının tespiti çalışmalarına temel 

oluşturacak ikincil mevzuat hazırlanmalıdır. 

2. Bütün durgun su ve içmesuyu kaynakları için su bütçelerini de dikkate alan kalite ve 

özümleme kapasiteleri belirlenmelidir.  

3. Suyun miktar ve kalitesi havza bazında izlenmeli, sonuçlar Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS)’ne 

aktarılmalı, su kütlelerinin miktar ve kalite durumları belirlenmeli ve koruma çalışmalarında 

süreklilik sağlanmalıdır. 

4. Hassas Alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesi için yapılacak yatırım ve projelere destek 

verilmelidir.  

5. İyi tarım uygulamalarının ivedilikle uygulanması sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 45. Belediyelerin su ve atıksu hizmetlerinin görülmesinde maliyet etkin kamu-

özel sektör işbirliği modellerinin kullanımı desteklenmelidir.   

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Belediyelerin su ve atıksu hizmetlerinin maliyet etkin kamu-özel sektör işbirliği ile görülmesi 

için gerekli idari ve mevzuat altyapısı oluşturulmalıdır. 

2. Arıtma tesislerinin tasarla-yap-işlet-devret modeli ile maliyet etkin kamu-özel sektör 

işbirliği vasıtasıyla yapılması sağlanmalıdır. 
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3. Arıtma tesislerinin işletilmesinde çalışan teknik personel için Yeterlilik Belgesi şartı 

getirilmelidir. 

4. Maliyet etkin kamu-özel sektör işbirliğinde yerli sektör özendirilmelidir. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 46. Su kalite laboratuvarlarının ekosistem esaslı kalite değerlendirilmesine 

yönelik yeterliliği geliştirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 

2. Laboratuvarlarda ekosistem esaslı kalite parametrelerinde akredite sayısı artırılmalıdır. 

3. Laboratuvar denetimlerinin ekosistem esaslı kalite parametrelerini izleyecek şekilde ilgili 

kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yapılması sağlanmalıdır.     

Sorumlu Birim: SYGM, DSİ 

 

Karar 47. Ülkemizin tamamı için hidrojeolojik etütlerin tamamlanması; yeraltı su 

kütlelerinin, kalitelerinin ve korumaya ilişkin tedbirlerin belirlenmesi sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Hidrojeolojik etütler havzanın tamamında kaya akiferlerini de kapsayacak şekilde 

yapılmalıdır.  

2. Hidrojeolojik etüd çalışmaları yeraltı suyu kütle belirleme çalışmalarını destekler duruma 

getirilmelidir. 

3. Ülkemizde yeterli miktarda hidrojeolojik gözlem istasyonu kurulmalıdır. 

4. Hidrojelojik etüdleri, kütle belirleme esasları, karekterizasyon, risk analizi, baskı-etki, arka 

plan ve eşik değer belirleme, kalite ve miktar durumu ile korunması için alınması gereken 

tedbirleri de ihtiva eden Ülkemize uygun rehber doküman hazırlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 48. Kuraklık esnasında uygulanacak acil eylem planlarının geliştirilmesi ve 

kuraklığın gerektiğinde umumi hayata müessir afetler kapsamına alınması 

değerlendirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Kuraklık çalışmalarında kullanılan meteorolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve arazi kullanım 

verileri güncellenmeli ve veri akış sürekliliği sağlanmalıdır. 

2. Kurak dönemler için acil eylem planları hazırlanmalıdır.  

3. Ulusal Kuraklık Veri Tabanı geliştirilerek Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS)’ne entegre 

edilmelidir. 

4. Kuraklığın umumi hayata müessir afetler kapsamına alınmasının sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073085056077097077110085053056106048
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Karar  49. Su kaynaklarının yapılabilecek kimyasal, biyolojik ve radyoaktif saldırıların 

önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Herhangi bir kimyasal, biyolojik ve radyoaktif saldırı anında kullanılabilecek alternatif su 

kaynakları belirlenmelidir.  

2. Muhtemel herhangi bir kimyasal, biyolojik ve radyoaktif saldırıya karşı acil eylem planı 

hazırlanmalıdır. 

3. Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif saldırıları karşı hazırlıklı olmak için erken uyarı sistemi 

kurulmalıdır.  

4. Kimyasal ajanların tespitine yönelik sensörler geliştirilmesi teşvik edilmelidir.  

5. Biyolojik ajanların tespiti için spesifik kitler ve tekniklerin geliştirilmesi çalışmalarına teşvik 

verilmelidir.  

6. Herhangi bir kimyasal, biyolojik ve radyoaktif saldırılara karşı kurum ve kuruluşlarla 

koordineli olarak çalışma yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 50. Akım ve meteorolojik rasat yıllıklarının Türkiye’de faaliyet gösteren 

üniversitelerle ücretsiz paylaşımı sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Ticari maksatlarla kullanılmaması ve araştırmalarda kullanılacağının belgelenmesi 

kaydıyla, söz konusu verilerin paylaşım esaslarına yönelik çalışmalar ilgili Kurumlar 

tarafından yapılmalıdır. 

2. Değerlendirilmesi tamamlanmış olan akım ve meteorolojik rasatlara ait yıllıklar 

üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin araştırma ve geliştirme projelerinde 

faydalanabilmeleri amacıyla ücretsiz olarak üniversitelere gönderilmelidir. 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 51. Yüzer güneş enerjisi sistemleri ülke gündemine alınmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Yüzer güneş enerjisi sistemleri ile ilgili yürürlükteki mevzuat taranarak eksikliklerin 

giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

2. Yüzer güneş enerjisi sistemlerinin su kütleleri ile etkileşiminin belirlenmesi maksadıyla ilgili 

Kurum ve Kuruluşlarla birlikte AR-GE çalışmaları yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: SYGM, DSİ 
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ORMANCILIK KARARLARI 
 

Karar 1. Orman alanları ile sunduğu ürün ve hizmetleri azaltıcı tehditlerin önüne 

geçilmesi için tedbirler artırılmalı, bu tedbirlerde gelişen teknolojilerden 

faydalanılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Orman işletme müdürlüklerinin ara teknik eleman ve orman muhafaza memurlarının 

sayısı artırılmalıdır.  

2. Ormanların her türlü tehditten korunmasında uzaktan algılama projeleri, insanlı ve 

insansız hava araçları ve gözlem uydularından faydalanılması konusu fayda maliyet 

analizleri yapılarak geliştirilmelidir. 

3. Ormanların korunmasında kameralı gözetleme ve foto kapan gibi gelişen 

teknolojilerden faydalanılarak insansız koruma sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 2. Ormancılık uygulamaları ile orman hastalık ve zararlılarının yönetimi uyumlu 

olmalı, orman bitkisi ve bitkisel ürünlerinde karantina hizmetleri Orman Genel 

Müdürlüğünce yürütülmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Uygun alan yönetimi ve doğaya uygun ormancılık yaklaşımı ile ormanlara gerekli 

müdahaleler ve iyileştirmeler zamanında yapılmalıdır.  

2. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5553 sayılı 

Tohumculuk Kanununda değişiklik yapılarak, orman bitkisi ve bitkisel ürünlerde bitki 

pasaportu ve ormancılık karantina hizmetlerinin Orman Genel Müdürlüğünce yapılması 

sağlanmalıdır. 

3. Orman hastalık ve zararlılarıyla mücadele gayesiyle kurulan teşhis ve doğal düşman 

üretim laboratuvarlarında çalışacak biyolog, entomolog, fitopatolog vb uzman personel 

ihtiyacı giderilmelidir. 

4. Merkez ve taşra teşkilatı ile gümrük noktalarında orman zararlılarıyla mücadele 

kapsamında zararlıların tespiti, tanısı ve mücadelesi konularında uzman personel 

istihdam edilmeli ve görev sürekliliği sağlanmalıdır. 

5. ORBİS'te OZM faaliyetlerine ilişkin risk haritalarının yapılması ve bir veri tabanı 

oluşturulması sağlanmalıdır. 

6. Orman sağlığı ile zararlıların ve hastalıkların izlenmesi için, internet destekli veri 

tabanı kurulmalı, orman ekosistemleri izlenmeli, programlar geliştirilerek sürdürülmeli, 

izleme neticelerinin değerlendirilmesine bir an önce başlanmalı.  

Sorumlu Birim: OGM 
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Karar 3.  Orman yangınlarını önleyici tedbirler ve mücadele kapasitesi artırılmalı, 

karar destek sistemleri güçlendirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Orman yangınları konusunda toplumun her kademesinde etkin iletişimin ve 

bilinçlendirmenin yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirilmelidir.   

2. Yangın tehlikesini azaltmak maksadıyla kontrollü yakma konusunda yasal düzenleme 

yapılmalıdır. 

3. Orman yangınları ile mücadelede kapasite geliştirici fonksiyonel yangın yönetim 

planlarının katılımcı bir yaklaşımla hazırlanarak ülke geneline yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. 

4. Orman yangınlarının yönetiminde yangın tehlike oranları sistemleri vb gelişen 

teknolojiler karar destek sistemlerine entegre edilmelidir.  

5. Mükellef sisteminin yanı sıra gönüllülük sistemi getirilmeli, ülkemize özgü bir 

gönüllülük sistemini teşvik eden yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

6. Yangınla mücadelede üniversiteler, STK'lar ve AR-GE kuruluşları ile işbirliği artırılmalı, 

diğer kurum ve kuruluşlar ile yerel halkın ve yöneticilerin desteğini sağlayıcı dinamik bir 

koordinasyon sistemi oluşturularak iş gücü ve ekipmanlardan azami faydalanma 

sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 4. Meşe gençleştirme çalışmalarının yapılacağı alanlar ve türlerin belirlenmesi, 

meşe türlerinin gençleştirilmesinde başarının yükseltilmesi için biyolojilerine uygun 

gençleştirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve bakımları da dahil araştırma ve eğitimlere 

ağırlık verilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Ülkemizde endüstriyel odun üretimi maksatlı meşe türlerinde, biyolojik, ekolojik, 

silvikültürel ve hasılat araştırmaları gerçekleştirilmeli ve uygulamaya yansıtılmalıdır.  

2. Meşe ormanlarının türlerine göre fonksiyonları belirlendikten sonra işletme gayeleri ve 

koruma hedeflerine uygun silvikültürel müdahale yöntemleri araştırılmalıdır.  

3. Meşe gençleştirme alanlarındaki tohum ihtiyacını karşılamak için var olan mevcut 

tohum meşcereleri sayısı artırılmalıdır. Meşelerin tür bazında tohum özelliklerinin 

belirlenmesi (Tohum morfolojisi, fizyolojisi) araştırmaları yapılmalıdır. Meşe türleri için 

“Tohum hasat ve transfer bölgeleri haritaları” yapılmalıdır. Mevcut öncü doğal 

gençliklerin kabul edilebilirliği konusunun tür bazında ve farklı ekolojik şartlarda 

araştırması yapılmalıdır.  

4. Koruya tahvil uygulamalarının yürütüldüğü meşe türlerine ait meşcerelerde, tahvil 

süreci türlere ve yetişme ortamının verimliliğine göre belirlenmelidir. Koruya 

dönüştürmede, dönüştürme tekniğini belirlerken meşceredeki ağaç türü, kuruluş 

özellikleri, ekolojik ve sosyal koşulları iyi incelenmelidir. 
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5. Meşe türlerinin gençleştirilmesi, yetiştirilmesi, ekolojisi, biyolojisi, ekonomisi, hasılatı, 

vb. konularda üniversiteler ve ormancılık araştırma enstitülerinin meşeler konusunda 

bilimsel çalışmaları artırılmalıdır. 

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 5. Ormancılık faaliyetlerinde, sel, çığ ve heyelan riskinin yüksek olduğu alanlarda 

teknik tedbirlere ağırlık verilmeli, sel, çığ, heyelan ve taşkınlarla ilgili kuruluş 

kanunundan kaynaklanan benzer işler ile ilgili mevzuat değişikliği yapılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Çığ ve heyelan riskinin yüksek olduğu alanlarda ormancılık faaliyetlerinde dikkat 

edilerek gerekli teknik ve kültürel tedbirlere ağırlık verilmelidir.  

2. Baraj ve gölet havzalarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına DSİ Genel 

Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak başlanmalıdır.  

3. Sel, çığ, heyelan ve taşkın konularında, kurumlar arasındaki benzer işler ile ilgili yetki 

karmaşasının ortadan kaldırılması için ivedilikle gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.  

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 6. Ülkemizin odun hammaddesi ihtiyacının karşılanması maksadıyla endüstriyel 

ağaçlandırma uygulamalarına önem ve öncelik verilmeli, kurumsal kararlılık ve 

çalışmalar geliştirilerek devam ettirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Ülkemizin odun hammaddesi ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması maksadıyla 

hızlı gelişen türlerle yapılacak endüstriyel ağaçlandırma miktarı artırılmalıdır. 

Endüstriyel ağaçlandırma uygulamaları için tespit edilen saha tespitleri revize edilmelidir.  

2. Endüstriyel ağaçlandırma uygulamalarına ait eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 

devam ettirilmelidir. 

3. Tohum ve ağaç ıslahına yönelik çalışmalar geliştirilerek devam ettirilmeli, gelişen ıslah 

tekniklerinin kullanılması için çalışmalar yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 7. Havza bazlı planlama ve ormancılık uygulamaları geliştirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Doğal kaynak bozulumunun iyileştirilmesi maksadıyla,  yerel halkın sosyo -ekonomik 

yapısının iyileştirilmesine yönelik uygulamalar geliştirilerek devam ettirilmelidir. 

2. Kurumsal mevzuat, havza bazlı proje uygulamalarında mahalli halkın gelir seviyesinin 

artırılmasına yönelik faaliyet çeşitlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.  

3. Havza bazlı proje uygulamalarında,  ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma kültürü 

geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 
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4. Havza bazlı ormancılık uygulamalarında kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik 

eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, havza bazlı planlama kültürünün 

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

5. Havza bazlı ormancılık uygulamalarında, arazi kullanımı ve değişiminin izlenmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.  

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 8.  Orman köylülerinin ve mahalli halkın gelir seviyesinin artırılmasına yönelik 

uygulamaya konulan gelir getirici tür ağaçlandırmaları geliştirilerek devamının 

sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Orman köylülerinin ve mahalli halkın gelir seviyesinin artırılmasına, ormanların 

geliştirilmesine ve doğal hayata olan katkısı yönelik uygulamaya konulan gelir getirici tür 

ağaçlandırmalarının etki analizi yapılmalıdır.   

2. Gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, bölgesel bazda ve türler itibarı ile 

incelenerek uygulama sonuçları raporlanmalıdır.  

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 9. Fonksiyonel Planlama, Karar Destek Sistemlerinden Faydalanılarak Yapılmalı 

ve Ulusal Orman Envanteri Bitirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Amenajman planlarının düzenlenmesinde karar destek sistemlerinden faydalanılması ve 

amenajman planlarına yansıtılması öncelikle gerçekleştirilmelidir. 

2. Orman amenajman planları fonksiyonel olarak düzenlenirken ekonomik fonksiyondan 

sonra saha, en çok doğayı koruma hedefine ve toprak koruma hedefine ayrılmaktadır. Bu 

nedenle ormanlarda sürdürülebilirliğin sağlanması ve faydalanmanın düzenlenmesi için 

bu iki koruma hedefine ait optimal orman kuruluşlarının tespiti yapılmalıdır.  

3. Ulusal Orman Envanteri, orman kaynaklarının ülke genelindeki mevcut durumunu 

ortaya koymak, izlemek ve sürekli bilgi toplamak amacıyla yapılır. Dünyada olduğu gibi 

Ülkemizde de ulusal orman envanteri bir an önce bitirilmelidir.  

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 10. Odun üretiminde çalışanlar eğitilerek, üretim, meslek sahibi kalifiye kişilerce 

yapılmalı ve üretim işçiliğinde ihtiyaç durumuna göre mekanizasyon artırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Odun üretiminde çalışanların eğitilmesi ile odun üretim işçiliğinin meslek olarak 

tanımlanması  ve belgelendirilmesi süreci devam ettirilmelidir.  

2. Odun üretiminde iş gücünün giderek azalması nedeniyle mekanizasyon tercihleri ön 

plana çıkarılmalıdır. 

Sorumlu Birim: OGM 
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Karar 11. Ulusal sertifikalandırma sistemlerinin, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler ve 

talebe bağlı olarak yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Ahşap sektörünün de talepleri dikkate alınarak odun üretiminin yoğun olduğu 

bölgelerimizde sertifikasyon çalışmalarına öncelik verilmeli, sertifikalı ormanlardan odun 

üretimi artırılmalıdır. 

Sorumlu Birim: OGM 

 

Karar 12. Orman Genel Müdürlüğünün üretim ve satış politikaları ihtiyaçlara göre 

geliştirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Dikili ağaç satışlarının yaygınlaştırılmasına yönelik uygulama ve mevzuat 

çalışmalarına devam edilmelidir. 

2. Piyasanın talebi doğrultusunda kaliteli odun üretimi artırılmalıdır.   

3. Elektronik ortamda orman ürünleri satışı çalışmalarına hız verilmelidir. 

4. Ahşap sektörünün odun ürünlerine olan talebinin sürdürülebilir bir şekilde 

karşılanabilmesi ve geleceğe yönelik planlanabilmesi için çok yıllara sari satışlar 

yapılabilmelidir. 

5. Odun ürünleri satışlarında, maliyetlerin düşürülmesi çalışmalarına devam edilmelidir. 

6. Ahşap kullanımının artırılması ve yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.  

7. Planların elverdiği ölçüde ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ormanlardan 

faydalanmaya yönelik üretimde optimum seviyeye ulaşma çalışmalarına devam 

edilmelidir. 

8. Planlanmış olan orman yol ağı hızla tamamlanmalı, mevcut orman yolları rehabilite 

edilmeli ve standartları yükseltilmelidir. 

Sorumlu Birim: OGM 
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Karar 13. Odun dışı orman ürün ve hizmetlerin, özel sektör tarafından katma değeri 

yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Odun dışı orman ürünlerindeki katma değerin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

sektör temsilcilerinin de odun dışı orman ürünleri üretimini desteklemesi ile beraber ürünün 

yerinde işlenmesi ve bu yolla yöre halkının refahının artırılması hedeflenmelidir. 

2. Ormanlarımızdan üretilerek iç ve dış ticarete konu edilen odun dışı ürün niteliğindeki 

bitkisel ürünlerin envanter çalışmalarına devam edilmeli, bu gayeye uygun uzman personel 

istihdamı sağlanmalıdır. 

3. Bal ormanlarının kurulmasıyla birlikte Ülkemizde arıcılığın geliştirilmesi gayesiyle ilgili 

kurum, kuruluş, üretici ve özel sektörle beraber çalışmalar yapılmaya devam edilmelidir.  

4. Ormanlarda doğal olarak yetişen odun dışı ürünlerin envanterinin yapılarak üretime 

açılması ve tek bir kurum tarafından yürütülmesine yönelik gerekli mevzuatın hazırlanması. 

 Sorumlu Birim: OGM 
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İKLİM VE METEOROLOJİ KARARLARI 
 
Karar 1. Türkiye’yi temsil edebilecek bütünleşik bir gözlem ağı kurulması yaklaşımıyla, 
gözlem ağının genişletilmesi, geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmeli; mevcut gözlem 
istasyonlarının çevre şartları iyileştirilmeli; konumlarının muhafaza edilmesi 
sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Meteorolojik afetlerin (sel, taşkın, kuraklık, fırtına, çığ vb.) tahmini ve iklim değişikliğinin 
izlenmesi ile mal ve can kayıplarının azaltılması için kritik öneme sahip meteorolojik ve 
klimatolojik veri serisinin sürekliliğinin sağlanması maksadıyla mevcut gözlem istasyon ve 
sahalarının muhafaza edilmesi için kanuni düzenlemenin yapılması  
2. Gözlem istasyon ve sahalarının WMO standartlarına uygun hale getirilmesi için çalışma 
başlatılması ve istasyon çevresinde bulunan yerleşim alanlarına yönelik olarak Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasının sağlanması 
3. Farklı sektörlerin, kamu kurumlarının ve bireysel kullanıcıların talep ve önerileri dikkate 
alınarak, gözlem sistemlerine ilişkin ihtiyaçların ve kurulum yerlerinin belirlenmesi maksadıyla 
etüt ve planlama çalışmalarının sürekli güncellenerek yapılması 
4. Uluslararası alandaki çalışmaların ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek gözlem ağında 
uygulanmasının sağlanması  
5. İstasyon yerlerinin seçimi ve istasyon sınıflandırma çalışmalarının, ölçülecek parametreler 
ve istasyon temsil özellikleri dikkate alınarak, WMO tarafından belirlenen kriter ve tavsiyelere 
göre yapılması 
6. Deniz gözlem sistemlerinin kurulması ve işletilmesi hususları özel ihtisas gerektirdiğinden 
ilgili kurumların desteğinin sağlanması, deniz seviyesi ölçümlerinin temini ve paylaşılması için 
işbirliğinin geliştirilmesi 

Sorumlu Birim: MGM 
 
Karar 2. Maliyetlerin düşürülmesi, işletme verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için 

gözlem sistemlerinin yerli kaynaklarla, milli bir ürün olarak üretilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde gözlem sistemleri konusunda 

araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarının yapılması 

2. Uzaktan algılama teknolojilerinin de kullanıldığı, diğer ülkelere de ihraç edilebilecek 

rekabetçi ve yenilikçi sistemlerin teşvik edilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi 

3. Yürütülen faaliyetlerde WMO standartlarına uygunluğun aranması 

Sorumlu Birim: MGM 

 

Karar 3. Meteorolojik veri kalitesi arttırılmalı ve sunumu zenginleştirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Gözlem istasyonu sayısı, ölçülen parametre sayısı, ölçüm frekansı ve veri hacminin büyümesi 

ile verilerin kalite kontrol işlemlerinde gecikme yaşanmaması için bilişim sistemlerinin idame, 

yenileme ve geliştirme çalışmalarının yapılması 
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2. Meteorolojik verilerin künyesinin (metadata) WMO standartlarında kayıt altına alınması ve 

güncel tutulması için gerekli altyapının tesis edilmesi 

3. İhtiyaçlar ve gelişen teknolojiye göre meteorolojik veri sunumunun zenginleştirilmesi 

4. Araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere talep edilen verilerin kontrollü olarak, kolayca 

sunulmasına ve süre sınırlandırılmasının kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılması 

Sorumlu Birim: MGM 

 

Karar 4. Kısa vadeli bölgesel ALADIN sayısal hava tahmin modellerinin tutarlılığının 

arttırılması için operasyonel veri asimilasyon sistemi (3D-VAR) uygulamaya 

alınmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. ALADIN modelinin Türkiye ve çevre coğrafyada daha iyi sonuç veren fizik seçeneklerinin 

optimizasyonuna yönelik olarak duyarlılık testlerinin araştırılarak yapılması 

2. Kullanılacak geleneksel ve uzaktan algılama verilerinin operasyonel kalite kontrol sistemine 

tabii tutulması 

3. Model çıktılarının doğrulamasının yapılması 

4. Sistemin kesintisiz çalışması için gerekli alt yapı ve insan kaynağının sağlanması  

Sorumlu Birim: MGM 

 

Karar 5. İklim değişikliği, kuvvetli hava hadiseleri ve meteorolojik afetler ile ilgili ürün 

ve hizmetler paydaşlarla birlikte geliştirilmeli; üniversitelerle işbirliği ve uluslararası 

etkinlik artırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Teknolojik altyapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirliğinin arttırılması 

2. Kuvvetli hava hadiseleri ve meteorolojik afetlere yönelik tahmin ve erken uyarı ürünlerinin 

geliştirilmesi  

3. Uluslararası etkinliğin artırılması gayesiyle, bölgesel merkezlerin oluşturulması ve 

geliştirilmesi 

4. İklim değişikliğinin izlenmesi, iklim projeksiyonlarının en son senaryolarla güncellenmesi, 

iklim beklentilerindeki belirsizliği azaltmak maksadıyla sayılarının arttırılması ve sonuçların 

ilgili sektörlerle paylaşılması, 

5. MGM Ar-Ge Birimi alt yapısının güçlendirilerek Üniversitelerle işbirliğinin geliştirilmesi 

 

Sorumlu Birim: MGM 
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Karar 6. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve ekosistemlere etkisi dikkate alınarak 

uyum tedbirleri belirlenmeli ve bunu sağlayacak teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Kurum/kuruluşların plan, program ve stratejilerini belirlerken ve uygulama aşamasında 

iklim değişikliğinin etkilerinin göz önünde bulundurulması, mevcut durum ve boşluk analizleri 

yapılarak mevzuatın geliştirilmesinin desteklenmesi,  

2. Su kaynakları ve ekosistemlerin iklim değişikliğine uyumuna yönelik planlama ve diğer 

çalışmaların desteklenmesi; suyun verimli kullanılmasına yönelik teşvik mekanizmalarının 

geliştirilmesi 

3. İklim değişikliğinin etkileri ve uyum konularında toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın 

arttırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi 

Sorumlu Birim: SYGM 

 

Karar 7. İklim değişikliğine yönelik olarak ülkemiz yutak alanlarının karbon tutma 

potansiyeli hesabı güncellenerek geliştirilmelidir, iklim değişikliğinin etkileri 

hususunda araştırmalar desteklenmelidir.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. İklim değişikliğinin su kaynakları ve ekosisteme etkisine ilişkin araştırmaların desteklenmesi  

2. İklim değişimine bağlı olarak beklenen aşırı atmosfer olaylarına yönelik olarak su 

kaynakları ve ormancılık alanlarında risk haritalarının hazırlanması ve geliştirilmesi 

3. İklim değişikliğine yönelik olarak ülkemiz yutak alanlarının karbon tutma potansiyeli 

hesaplanmasının geliştirilmesi ve modelleme çalışmalarının desteklenmesi 

Sorumlu Birim: SYGM 
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DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KARARLARI 
 

Karar 1. Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak politika ve 

stratejiler, kalkınma plan ve programlarına entegre edilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlayacak politika 

ve stratejiler ülke üst ölçeğinde oluşturulan kalkınma plan ve programlarına entegre 

edilmelidir. 

2. Bu politikaların diğer sektör politikaları ile uyumu ele alınarak biyolojik çeşitliliğin 

sürdürülebilir yönetim yaklaşımı belirlenmelidir. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 2. Genetik kaynaklar ve bağlantılı geleneksel bilgi kayıt altına alınmalı ve genetik 

kaynaklarımız ülke ekonomisine kazandırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Genetik kaynaklar ve bağlantılı geleneksel bilgiden elde edilecek ekonomik, sosyal, 

teknolojik ve bilimsel potansiyel faydaların ülke menfaatine kullanılmasını sağlamak amacıyla 

genetik kaynaklara erişim ve fayda paylaşımına ilişkin hukuki ve kurumsal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP  

 

Karar 3. Biyokaçakçılığa maruz kalabilecek türler ile ilgili DNA barkod veritabanı 

oluşturulmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Biyokaçakçılığa maruz kalabilecek türler ile ilgili DNA barkod veritabanı oluşturulması 

hususu destek ve teşvik programları kapsamına alınmalı ve bu konuda ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 4. Ada ve adacıkların sürdürülebilir yönetim planlarının oluşturulabilmesi için 

bu alanların karasal biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Ada biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için 

araştırma, izleme ve denetim çalışmaları yapılmalıdır. 

2. Ada ve adacıklarla ilgili yapılacak olan biyolojik çeşitlilik araştırmalar maddi olarak 

desteklenmeli, uygulama için uzman yetiştirilmeli ve kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı ve 

işbirliği artırılmalıdır. 
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3. Karasularımızda bulunan ada ve adacıkların hassas habitatlarının ve türlerinin 

korunmasında ulusal ve uluslararası işbirliği arttırılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 5.  Ulusal Biyolojik Çeşitlilik bilgi sisteminin tek çatı altında toplanması 

hususunda ilgili kurum ve paydaşlarla çalıştay düzenlenmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Bu hususta ilgili kurum ve gruplarla çalıştaylar düzenlenmelidir. 

2. Veri yönetimi ve bilgi sistemi ile karar destek sistemleri oluşturulmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 6. Tabii hayatı fotoğrafla konu edecek fotoğrafçılara; yaban hayatı, yaban hayatı 

fotoğrafçılığı ve etiği konusunda eğitim verilmesi, 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Eğitim programı hazırlanarak eğitim verilecektir. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 7.  Yenilenebilir enerji ve madencilik faaliyetlerinde ekosistem değerlendirme ve 

takip süreçlerine ilişkin mevcut formatlar, sektörlere özgü izleme ve değerlendirme 

rehberlerine dönüştürülmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) sürecine aktif katılım sağlanarak tüm enerji faaliyetleri ve madencilik faaliyetleri başta 

olmak üzere faaliyetlerin olası çevresel risklerinin en aza indirilmesi maksadıyla tedbir ve 

öneriler geliştirilmelidir.  

2. Yenilenebilir enerji projelerinin ekolojik etkilerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin 

ortaya konmasıyla ilgili bilimsel bir değerlendirmenin nasıl yapıldığının anlatılacağı ve 

tartışılacağı ulusal ve/veya uluslararası uzmanların katılımıyla düzenlenen uygulamalı eğitim 

seminerleri veya sempozyumlar düzenlenmeli ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

3. Yenilenebilir enerji projelerinde her başvuru kendi özelinde değerlendirilerek alana özgü 

ilave çalışmalar, öneriler ve önlemler geliştirilmelidir. 

4. Tüm yenilenebilir enerji ve madencilik faaliyetlerinde talep edilen izleme çalışmaları için 

mekânsal ve zamansal değişimleri gösterecek kılavuzlar tüm ilgi gruplarının dâhil olduğu bir 

çalıştay neticesinde hazırlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 
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Karar 8. Devam eden Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (UBENİS) 

programında, literatür düzeyinde çalışılan tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanların 

arazi çalışmalarına dayalı envanteri başlatılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Öncelikle mantarlar ve tohumsuz bitkilerin envanter çalışmalarına başlanılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 9.  Canlı grupları için Ulusal Kırmızı Listeler’in hazırlanması çalışmaları 

kurumun hali hazırda yürüttüğü iller temelindeki Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter 

çalışmaları sonrası başlatılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında arazi çalışmalarını 

müteakip Ulusal Kırmızı Listeler’ in hazırlanmasına başlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 10. Mevcut korunan alanların statüleri yeniden değerlendirilmeli korumada 

öncelikli ekosistem tipleri belirlenerek yeni ilan edilecek korunan alanlarda temsil 

edilmeyen ekosistemlere öncelik verilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Korunan alanların ilanı öncesinde kaynak değerlerin detaylı envanteri yapılmalıdır. 

2. Detaylı envanter çalışmaları için bilim çevrelerinden ve STK’lardan destek alınmalıdır. 

3. Mevcut statüler yeniden değerlendirilerek kriterlere uygun statü değişikliğine gidilmelidir. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 11. İlk ve orta öğretimde tabiatın ve korunan alanların tanıtılması ve korunması 

ile ilgili eğitim verilmeli ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Korunan alanlarda tüm paydaşları içerecek gönüllülük programı teşvik edilmelidir. 

2. Eğitim modülleri hazırlanarak eğitim verilmelidir. 

3. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 
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Karar 12. Korunan alanların kaynak değerlerine ziyaretçi etkinlikleri dolayısıyla 

olabilecek tehditleri en aza indirecek kararlar ve politikalar içeren, “Ekoturizm 

Stratejisi ve Eylem Planı”  hazırlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Sahaların taşıma kapasiteleri belirlenmeli ve buna göre ziyaretçi yönetimi ilkeleri 

oluşturulmalıdır. 

2. Mevcut ekoturizm uygulamaları kaynak değerlerine etkileri yönünden değerlendirilmeli, 

gerekli revizyon yapılmalıdır. 

3. “Ekoturizm Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmalıdır. 

4. Tabiat Turizmi uygulamaları gerçekleştirilmelidir. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 13. Sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde korunan alanlarda yapılacak ekoturizm 

çalışmalarında, öncelikle o yörede yaşayan yöre halkının süreçlere faal katılımı 

sağlanarak, yöre halkının gelir getirici faaliyetler ile sosyo-ekonomik açıdan 

desteklenmesi sağlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında yapılan desteklemelerde korunan alanlar öncelikli olmalıdır. 

2. Alan kılavuzluğu uygulamalarının etkinliği arttırılarak yaygınlaştırılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 14. Ekolojik açıdan kritik durumda olan tescilli sulak alanlar tespit edilerek, 

iyileştirilmeye yönelik araştırma ve uygulamalar başlatılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Analitik yöntemlerle sistemin ortaya konması sonrasında planlama çalışmalarına 

başlanarak flora, fauna ve hidrolojik açıdan durumları hassas olan sulak alanlar 

belirlenmelidir. 

2. Belirlenen sulak alanlarda yapılması öngörülen iyileştirme çalışmalarının plan kararlarına 

entegrasyonu sağlanmalıdır. 

3. Tescil edilen sulak alanlarda yönetim planı kapsamında alana özgü iyileştirme çalışmaları 

uygulanmaya başlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 15. Korunan alanlarda rekreasyonel kullanımların olduğu kesimler saptanmalı, 

planlama ve uygulama adımlarının tanımlandığı Mevzuat hazırlanmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Mevzuat hazırlığı yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 
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Karar 16. Kayıt dışı avcılığın önlenmesi, genel ve devlet avlaklarının yönetimi, av 

silahlarının ruhsatlandırılması ve av turizmi ile alakalı çalıştay düzenlenmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Gündemi kayıt dışı avcılığın önlenmesi, genel ve devlet avlaklarının yönetimi, av silahlarının 

ruhsatlandırılması ve av turizmi konularından oluşan ve İlgili kurum ile kuruluşların 

katılımlarıyla mevcut durumun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sonuç raporları ve 

eylem planlarının hazırlanacağı çalıştay düzenlenmelidir. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 17. Yaban hayatının ve yaşama alanlarının, araştırılması, izlenmesi ve 

korunması konularında akademik kuruluşlar, araştırma kurumları ve ilgili Sivil 

Toplum Kuruluşu (STK) ile ortak çalışmalar yürütülmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Yaban hayatı konusunda araştırma izinlerine teşvik ve destek verilmelidir. 

2. Üniversite ve STK’larca yapılacak projelere destek verilmelidir. 

3. Üniversiteler yaban hayatını destekleyici yüksek lisans ve doktora çalışmalarına 

yönlendirilmelidir. 

4. ARGE kapsamında ormancılık araştırma enstitülerinde yapılacak projelere yaban hayatı 

konularında öneri verilmelidir. 

5. Nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik eylem planları hazırlanmalı ve 

uygulamaya konmalıdır. 

6. Tabiatta zarar gören yaban hayvanlarının tekrar tabiata kazandırılması için Yaban 

Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezleri kurulmalıdır. 

7. Yaşama alanları ve dinamiklerini izlemek maksadıyla yaban hayvanları fotokapan ve 

tasmalar ile izlenmelidir. 

Sorumlu Birim: DKMP 

 

Karar 18. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın  “Tek Pencere Sistemi ” ile CITES veri tabanı 

entegre edilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Bakanlıklar arası protokol yapılmalıdır. 

2. Mevcut veri tabanları entegre edilerek kullanıma açılmalıdır. 

3. Anlık veri paylaşımı ile yaban hayatı kaçakçılığı kontrol altına alınmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 
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Karar 19. Habitat parçalanmalarına neden olan faaliyetlerin etkisini azaltıcı, habitat 

sürekliğini sağlayacak projeler yaygınlaştırılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Yaban hayatı habitatlarını parçalayan baraj, otoban, Yüksek Hızlı Tren yolu gibi faaliyetler 

için oluşacak olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik tedbirlere ilişkin ilgili kurum ve 

kuruluşlarla ortak çalışılmalıdır. 

2. Doğal alanların çeşitli sebeplerle yok olması sonucu ayrı kalmış doğal yaşam alanlarının 

bağlanması maksadıyla (Yaban hayatı koridorlarını oluşturmak) ilgili kurumlarla işbirliği 

yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: DKMP 
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ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KARARLARI 
 

Karar 1. Çölleşme ve erozyon ile ulusal düzeyde etkin bir şekilde mücadele edilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. Çölleşme ve erozyon ile mücadele konusunda ulusal mevzuat güçlendirilmeli, 

2. Çölleşme ve erozyon ile mücadele konusunda ulusal ve kurumsal kapasite geliştirme 

çalışmaları yürütülmeli ve kurumlar arası işbirliği arttırılmalı, 

3. Çölleşme ve erozyon ile mücadele konusunda eğitim ve farkındalık arttırma çalışmaları 

yaygınlaştırılmalı, 

4. Çölleşme ve erozyonla mücadele faaliyetlerini yürüten kurum ve kuruluşlar, bu faaliyetlerini 

çölleşme ve erozyon izleme sistemleri ile ortaya konulacak hassas alanlarda 

önceliklendirilmeli, 

5. Çölleşme ve erozyonla mücadele konularındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem 

verilmeli, çalışmalar önceliklendirilmeli,  sonuçları uygulamaya aktarılmalı, toprak bozulumu, 

erozyon kontrolü, sel kontrolü, konularında da model teşkil edecek alanlar oluşturulmalı, 

Sorumlu Birim: ÇEM 

 

Karar 2. Çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında,   ülkeler ve uluslararası 

kuruluşlarla işbirliği geliştirilmeli, uluslararası yükümlülükler yerine getirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Çölleşme ile mücadele konusunda sahip olunan ulusal tecrübe diğer ülkelerle paylaşılmalı, 

2. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasında, Türkiye;  etkin rolünü sürdürmeli, 

3. Birleşmiş Milletler (BM) Rio Sözleşmelerinin (İklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve çölleşme ile 

mücadele) etkin uygulanması ve sözleşmeler arasında sinerji oluşturulması için ülkeler ve 

uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar geliştirilmeli, 

Sorumlu Birim: ÇEM 

 

Karar 3. Arazi tahribatının dengelendiği,  2030 Türkiye Hedefine ulaşılmalıdır. 

 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Arazi Tahribatının Dengelenmesi ATD  hedef ve politikalarının, kapsamlı biçimde, ülkemiz 

hükümet programlarında, kalkınma planlarında ve strateji belgelerinde yer alması sağlanmalı, 

2. Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) ile ilgili göstergelerin bilgi teknolojileri ile izlenmesi 

ve değerlendirilmesi yapılmalı, 

Sorumlu Birim: ÇEM 
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Karar 4. “İzleme ve Değerlendirme Sistemi”  geliştirmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 
1. “Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi” geliştirilmeli,  bu maksatla;  doğal kaynaklar ve 

sosyo-ekonomik değişimler, çölleşme ve arazi bozulumu etkileri bilgi teknolojileri ile izlenmeli,  

ulusal ölçüt ve göstergeler geliştirilmeli,  

2. İzleme sistemlerine bilgi ve veri  sağlayacak, havza ölçeğinde, ekosistem tabanlı model 

projeler geliştirilmeli, 

3. Ulusal su, rüzgâr ve kıyı erozyonu izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilmeli, 

Sorumlu Birim: ÇEM 

 

Karar 5. Katılımcı yaklaşım ve havza bütünlüğü esas alınarak, çölleşme, ağaçlandırma, 

erozyon kontrolü,  rehabilitasyon,  sel, heyelan, çığ ve entegre plan-projeler 

geliştirilmelidir. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Çölleşme, erozyon, sel, çığ, heyelan, ağaçlandırma, rehabilitasyon vb. havza bazlı plan-

projeler geliştirilmeli, 

2. Plan-proje yapımı ve uygulamasında teknik kapasite geliştirilmeli,  veri standardı 

sağlanmalı, 

3. Doğal kaynaklara olan baskıların azaltılması için halkın yaşam kalitesini yükseltecek plan-

projeler hazırlanmalı, 

4. Sel, çığ, heyelan ve kaya düşmesi/yuvarlanması konusunda koruyucu orman alanları ilgili 

kurumlarla işbirliği halinde tespit edilmeli, bu nevi alanlarda model projeler yapılmalıdır. 

Sorumlu Birim: ÇEM 
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ŞURA DİĞER KARARI 
 

Karar 1. Ormancılık ve Su Şurasında alınan kararlar Bakanlığımız ihtisas gruplarında 

da çalışılmalıdır. 

STRATEJİ VE POLİTİKALAR 

1. Bakanlığımız ihtisas grup ve heyetlerinin çalışmalarında Şura kararlarına öncelik vermesi 

sağlanmalıdır. 

Sorumlu Birim: Bütün birimler 

 

 


