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SPD HİDROPOLİTİK AKADEMİ MERKEZİ’NİN  
Sektörel Su Tahsisi Planlarının Oluşturulması ve Uygulanması Konusunda   Yapılması Gerekenlerle 

ilgili  görüş ve  önerileri 

 
1- Havzalarda su tahsisi yapılırken daha önce hazırlanan GAP, KOP,DAP,DOKAP gibi bölgesel 

kalkınma planlarındaki su tahsislerinin ,Tarım havzaları bölgeleri  çalışmasındaki su 

tahsislerinin  ve Kalkınma Ajansı projelerinde yer alan su tahsislerindeki çakışmalardan ortaya 

çıkacak sorunların önceden görülerek önlenmesi önem taşımaktadır. 

2- Sektörel Su Tahsisi Planlarının uygulanması konusunda  en temel husus masa başında 

belirlenen planların uygulama sürecinde karşılaşabileceği eksiklilerin önceden belirlenmesidir. 

Bu planların uygulanmasındaki en temel rolü Sulama Birlikleri, Sulama Kooperatifleri ve İlgili 

Sivil toplum kuruluşları oynayacaktır. Bu nedenle Son Su Şurası kararlarında yer aldığı gibi Su 

yönetiminin uygulama ayakları olan bu kuruluşların kurumsal altyapısının güçlendirilmesi 

şarttır. 

3- Bütünleşik (Entegre) Havza yönetiminin uygulamadaki güçlüklerini dikkate alarak 

“uyarlanabilir su yönetiminin” (adaptive) incelenmesi ve bunun için gerekli olan su yönetimi 

kurumlarının kurumsal hafızanın korunması önem taşımaktadır. 

4- Su tahsisi uygulamasında katılımcılık ve şeffaflık ilkelerinin güçlendirilmesi, Su Kullanıcı 

birliklerinin ve diğer ilgili kurumların bu konuda sürekli bilgilendirilmesi uygulamayı 

kolaylaştıracaktır. 

5-  Havza ölçeğinde oluşturulacak uygulama birimlerinin, su tahsisi uygulamalarında merkezi 

planlama ile yapılan su tahsisleri konusunda bilgilendirilerek karışıklığın önlenmesi  

6- Havza Bazında ve Türkiye genelinde sürdürülebilir bir su tahsisi uygulaması için su ve toprak 

kaynaklarının yönetiminin tek çatı altında toplanması gereklidir. Bu konuda Türkiye genelinde 

teşkilatlanmanın yeniden yapılandırılması önem taşımaktadır.  
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7- Sektörel su tahsisi planlamasının uygulanması ile ilgili en önemli hususlardan birisi DSİ Genel 

Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluk alanlarının net 

olarak belirlenmesi; görev yetki ve sorumluluk alanındaki çakışmaların ivedilikle ortadan 

kaldırılmasıdır. 

8- Her türlü su tahsisi çalışması öncelikle güvenilir ölçümler üzerinden yapılacak  güvenilir su 

talebi ve temini  projeksiyonlarına ihtiyaç duyar.Bu konuda su tahsisine yetkili olan kurumun, 

söz konusu  ölçümlerin en sağlıklı şekilde yapıldığını ve kullanılan  verilerin sağlıklı olup 

olmadığını denetleyecek yasal ve yönetmeliksel bir  altyapıya sahip olması  veya bu konuyu 

takip edecek yetkilendirilmiş kuruluşların oluşturulması  önem taşımaktadır. 

9- Su tahsislerinin yapılmasından sonra tahsisi alan kuruluşunun bu tahsislere uygun hareket edip 

etmediğini kontrol edebilecek hızlı hareket etme yeteneğine sahip bir kurumsal yapının veya 

yetkilendirilmiş kuruluşların oluşturulması önem taşımaktadır.  

10- Bölge Kalkınma İdareleri çalışmaları için yapılan veya planlanan sektörel su tahsislerinin 

uygulamada yeni tahsislerle yaratabileceği karışıklığın önlenmesi önemli görülmektedir. 

11- Havza bazlı hazırlanan/hazırlanacak olan planları yerel ölçekte asli görevi olarak ifa edecek 

teşkilatın bulunmamasının su tahsislerinin denetlenmesinde ciddi problemlere neden olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

 
 
 
 
 

 


