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RAPOR HAKKINDA
Su yönetimimiz yasal ve kurumsal olarak yeniden yapılanmaktadır.Bu süreç AB Su Çerçeve
Direktifi kapsamında gerçekleşmektedir. Bu süreçte ilgili yasa ve yönetmelikler çıkartılmakta ve
yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmaktadır. Bir yandan bu düzenlemeler sürerken diğer taraftan
Türkiye kendine has bir Başkanlık sistemini kabul etmiştir. Yerel yönetimlerin yetki ve
sorumluluk alanları genişletilmiş ve bu kapsamda Türkiye'nin nüfusunun % 80'inin yaşadığı 30
büyükşehirdeki İl özel idarelerinin yetkileri belediyelerin bazı birimlerine devredilmiştir . Bu
yetkiler arasında kırsal kesime götürülen içme suyu ve tarımsal sulama suyu ile ilgili hizmetler de
vardır.
Türkiye'nin halen süren ve sürecek olan değişimi su yönetiminde de gerçekleşmektedir. Su
yönetimimiz'in kurumsal yasal alt yapısı oturmamış olup bu alanda tam bir geçiş dönemi
yaşanmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bu yeniden
yapılanmayı tüm kişi kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerini alarak gerçekleştirmeye
çalışmıştır.Bu kapsamda 6 yıl önce toprakSUenerji çalışma grubumuzdan da çeşitli yasa ve
yönetmelikler konusunda görüş ve önerilerimiz talep edilmiş olup bu taleplere süresi içinde
yanıtlar verilmiştir.Ayrıca çalışma grubumuz 2010 yılında "Su Kaynakları Bakanlığı Yasa Tasarısı
Taslağı" hazırlayarak su yönetiminde zorunlu hale gelen yeniden yapılanmaya katkıda bulunmaya
çalışmıştı.Bu çalışmamızdan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuş ve yeniden yapılanma
süreci başlamıştır.
Ancak 2018 yılında Türkiye’ye özgü bir başkanlık sisteminin kabulünden sonra bakanlıklar
birleştirilmiş ve su yönetimi “Tarım ve Orman Bakanlığı” bünyesine geçmiştir. Bu arada Sulama
Birliklerinin idari olarak DSİ Genel Müdürlüğüne bağlanması ve 77 adet birlik başkanının DSİ
Genel Müdürlüğünce seçilip atanması gerçekleşmiştir.372 adet olan Sulama Birliği sayısının
azaltılıp 150 civarına indirilmesi planlanmaktadır. Yine bu günlerde tarımsal kooperatiflerin
birleştirilerek yeniden yapılandırılması çalışmaları sürmektedir.
Bu süreçte tarımsal sulamayı ve sulama yönetimini doğrudan ilgilendirecek çok önemli bir
gelişme de bugünlerde gündemde olan “Tarımda Milli Birlik Projesi “dir. Proje konusunda
detaylı bilgi ve açıklama yapılmamış olsa da “ bu proje kapsamında Türkiye’nin 12 tarımsal üretim
ve destekleme bölgesine ayrılacağından söz edilmektedir.
Tüm bu gelişmeler Türkiye’de Su Yönetiminin hala bir geçiş dönemi içinde olduğunu ortaya
koymaktadır.
Su Politikaları Derneği olarak hazırladığımız bu raporla daha önce yaptığımız çalışmaları
sürdürmek ve su yönetiminde oluşabilecek bazı darboğazlara dikkat çekmek istedik
Raporumuzun faydalı olacağını umuyoruz
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan
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BÖLÜM I

1. Su Yönetiminde Küresel Gelişmeler
1970’li yılların ortalarında geçilmeye çalışılan havza yönetim anlayışından önce su talebinin en yakın
noktadan bir an önce ve tek amaçlı projelerle karşılanmasına çalışılmaktaydı.Sanayi devrimi ,hızlı nüfus
artışı,kentleşme ile birlikte hızla artan su talebi ve kirlenme su yönetimini zorlamaya başlamıştır.Bu
zorluklar suyu daha etkin bir şekilde kullanabilmek için havzanın bir bütün olarak ele alınması ve su
kaynaklarının bir genel planlama anlayışı ile geliştirilmesinin önemini ortaya çıkartmıştır.
Havza teriminin coğrafi kullanımı çok eski olmasına rağmen su kaynakları planlanmasında bir yönetim
birimi olarak ele alınması oldukça yenidir 1.
Su Kaynaklarının havza ölçeğinde klasik planlanmasına ABD‟de 1900‟lü yılların başında başlanmış, bu
planlama anlayışı 1950‟li yıllardan itibaren de daha fazla uygulanır olmuştur.
Bu uygulama Türkiye‟de de bu tarihlerde başlamıştır. Havza planlama anlayışı, günümüzden yarım asır
önce 1958 yılında, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in DSİ Genel Müdürü olduğu dönemde
yayımlanan, Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat başlığını taşıyan belgede yansıtılmıştır.2
Bu talimatta, havzanın bütün olarak ele alınarak, teknik ve proje ekonomisine ait çalışmaların ön inceleme,
ana plan ve planlama olarak isimlendirilen üç aşamada gerçekleştirilmesi ve farklı seçeneklerin teknik ve ekonomik
yönden incelenerek uygulanacak projelere karar verileceği yer almıştır.

1970‟li yılların ortalarından itibaren klasik havza yönetimi anlayışı, hızla artan talebin karşılanmasında
yetersiz kaldığı , talep yönetimini dikkate almadığı,ekosistemi korumadığı,katılmcı olmadığı ve durağan bir
nitelik taşıdığı için eleştirilmeye başlanmıştır.
Bu eleştirilerin tümünü dikkate alan bir bütüncül su kaynakları yönetimi (BSKY) için konu 1990‟lı yılların
başından itibaren uluslararası toplantıların gündeminde yer almıştır.Bu toplantılarda BSKY için su
yönetiminin sürdürülebilir olması ,çevre yönetimi ile bütünleşmesi ,tam maliyet esasının yanısıra suyun
ekonomik bir meta olarak benimsenmesi gibi bazı strateji ve uygulama teknikleri tartışılmıştır.
1.1. Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi

BSKY3 aslında su kaynaklarını geliştirirken ekosistemlere zarar verilmemesini, sürdürülebilir sosyoekonomik ve çevresel kalkınmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. Kavramdaki “bütüncül” terimi pek çok
amaç arasındaki ilişkiye atıfta bulunmaktadır. Ancak bu amaçlar zaman zaman birbiri ile çatışabilir.Bu
çatışma sektörler arasındaki su tahsisi ve doğal çevre yaşamı için gerekli su miktarı gibi alanlarda
büyüyecektir. Kısaca neyi elde etmek için neden vazgeçilmesi kararı karmaşık bir sorun olup BSKY‟nin
gündemini çok meşgul edecektir.

Özden Bilen “Türkiye‟nin Su Gündemi. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları”DSİ Genel Müdürlüğü Ankara 2009. s.7
Nafıa Vekaleti Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü, Proje Esaslarının Tespitine Ait Talimat, Teknik Kitaplar No. 10-2, Ankara, 1958,
s. 2.
3
BSKY‟nin en sık ilgi verilen tanımı “hayati önemi haiz ekosistemlerin sürdürülebilirliğinden ödün vermeden, hakkaniyet ilkesi
esas alınarak, ekonomik ve sosyal refahın en üst düzeye çıkarılması için su, toprak ve ilgili kaynakların eşgüdüm içerisinde
geliştirilmesi ve yönetiminin teşvik edilmesi”dir.
1
2
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Su yönetim sisteminin bütüncül bir nitelik kazanması için, birden fazla sistem arasındaki karşılıklı etkileşimin
dikkate alınması gerekir. iekil 1.1‟de üç temel sistem arasındaki ilişkiler oklarla temsil
edilmiştir4. Bunlar; doğal su kaynakları ve insan faaliyetlerini içeren sistemler ile su yönetim sistemidir.
Etkili bir BSYK için, havza içinde kullanıcı bütün sektörlerin ve toplulukların gereksinimleri gözönünde
bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, önemli bir husus da, suyun rolünün, hidrolojik, ekolojik, ekonomik, ticari
ve sosyo-politik boyutlarıyla ele alındığı bir çerçeve içinde değerlendirilmesine olan ihtiyaçtır 5 .İşte bu
kadar çok kavramı bir arada ele alıp birbirleriyle olan ilişkilerini sağlayarak birçok amacın birarada
gerçekleşmesini yönetebilmek çok kolay değildir,hatta bazı uzmanlar bunun olanaksız olduğunu ileri
sürmektedir.

Şekil 1.1 Bütünleşik Su Yönetimi Sistemi
1.2. Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Yeni Arayışlar

Bazı uzmanlar BSKY‟inin gerçek yaşamla ilgili olmayacak derecede soyut olduğunu ,amaçlar ve değerlerle
ilgili (normatif ) öğeler içerdiğini ileri sürmektedir6.
Bu kavramın Çok yaygın kullanılan bir kavram olmasına rağmen bazı çekici sözcüklerin birleştirilmesinden
meydana gelen bir söylemden öteye bir anlam taşımadığı ve BSKY‟nin uygulanmasından sağlanacak
faydaların gözlemlerle teyit edilmediği, hayata geçirilmesinin çok güç olduğu savunulmaktadır.
Bunlardan Prof. Biswas ise “toprak ve ilgili kaynaklar” ile ifade edilmek istenen ilgili kaynakların ne
olduğunu, “ekonomik ve sosyal refah” içinde ne gibi unsurların yer aldığını, “hakkaniyet” ilkesinin işlevsel
yönden kim tarafından nasıl sağlanacağını, “hayati önemi haiz” ve “haiz olmayan” ekosistemlerin nasıl
ayrılacağını sorgulamaktadır7.

M. M. Hufschmidt, “Water Policies for Sustainable Development”, A.K. Biswas, M.
Jellau ve G. Stout (der), Water for Sustainable Development in the 21st Century, Oxford, Ox- ford University Press, 1993, s. 62.
5
Mostert, E. vd, River Basin Management and Planning, International Workshop of River Basin Management, 1999, The
Netherlands
6
P. Jeffrey ve M. Gearey, “Integrated Water Resources…”, ss.1-8. P. Jeffrey ve M. Gearey, “Integrated Water Resources
…”, ss.1-8.
7
Asit K. Biswas, “Integrated Water Resources Management: A Reassessment”, Water International, Cilt 29, No 2, Haziran 2004.
4

5

Tüm bu eleştiriler ve değerlendirmeler dikkate alındığında BSKY‟nin birbirini izleyen kararlardan oluşan
bir süreç anlamında olup açıkça tanımlanmış bir hedefe yönelik eylem olmadığı görülmektedir. Bununla
birlikte nasıl uygulanacağına ilişkin üzerinde uzlaşılmış yöntem ve kurallar da bulunmamaktadır.
Odendaal‟a göre; su kaynakları yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlanması bir amaç olup, BSKY bu amaca
ulaşmak için araç yani; stratejidir. Pahl-Wostl ise, BSKY‟nin bir hedef ortaya koyduğunu ve bu hedefe
ulaşmakta “ulusal ve bölgesel koşullara uyan su yönetimi”nin (adaptive management) araç olması
gerektiğini ileri sürmüştür8.
Bütüncül su kaynakları yönetimi kavramı AB Su Çerçeve Yönergesinde de yer almıştır. Bu
kavramın uygulanmasına ilişkin sorunları, Birlik bünyesinde ve diğer ülkelerde aşmaya yönelik olarak 30
Milyon Avro‟luk araştırma projeleri geliştirilmiştir9.
Geldof ‟a göre kavramı uygulanabilir kılmak için karmaşıklık, öznellik ve belirsizliklerin yönetilmesi önem
taşımakta olup, ülkeler arasındaki farklılıklar nedeniyle katı düzenlemeler ve reçetelerden kaçınmak
gerekmektedir. Politik bir süreç olarak ise bütüncül su yönetimi çeşitli çıkarlar arasındaki çatışmaları
uzlaştırmalıdır10.
1.3 Uyumlaştırılmış Su Yönetimi
Belirtilen kavramsal sorunlar uyumlaştırılmış su yönetimi (adaptive management) anlayışının benimsenmesi
gerektiği savının ortaya atılmasına neden olmuştur. Bu savı destekleyenlere göre; artık bütüncül su
yönetiminin ne olduğu tartışmaları yerine, mevcut sistemin nasıl işlemekte olduğu sorusu önem kazanmaya
başlamıştır. Gleick‟a göre yöneterek öğrenmemiz ve öğrenerek yönetme sürecine geçmemiz gerekmektedir.
Bu süreç kaçınılmaz olarak su yönetim deneyimlerinin geliştirilmesi, belirsizliklerin daha iyi
anlaşılabilmesi için bilgi toplanması, su yönetiminde lüzumlu değişiklikleri yapabilmek için sürekli izleme
sisteminin geliştirilmesini gerektirmektedir.Şekil 1.2‟de verilen uyumlaştırılmış su yönetimi ise birbirini
takip eden döngüsel bir sistemdir.

Şekil 1.2. Uyumlaştırılmış Su Yönetimi
9
10

NeWater, NeWater Report Series No 7…, s. 5
C. Pahl-Wostl, “The Implications of Complexity for Integrated Resources Management”, iEMS 2004 International
Congress: Complexity and Integrated Resources Management, Almanya, International Environmental Modelling
and Software Society, Hazian 2004, s. 12.
8
9

10

NeWater Report Series No: 7
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BÖLÜM II

2. Su Kaynakları Yönetimimizde Değişim
2.1 Su Kaynakları Yönetimimizin Genel Yapısı
Su kaynaklarının yönetiminde önemli bir deneyim kazanan ülkemizde en göze çarpan özellik, merkezi
planlamadır. Bu amaçla hazırlanan 5 yıllık kalkınma planlarında, bütün doğal kaynakların çeşitli sektörler
arasında en uygun dağılımının sağlanması öngörülür.
Türkiye'nin idari, sosyal ve ekonomik yapısı çerçevesinde ilgili kurumsal yapılaşma ve faaliyetlere
bakıldığında, geçmişte su kaynakları yönetiminin büyük ölçüde su kullanımlarına yönelik taleplere
uyarlanmış olduğu görülür.
Cumhuriyet’ten bu yana su yönetimi konusunda oluşan merkezi kamusal idari yapıya son 30 yılda düzensiz
ve plansız olarak birçok kuruluş eklenmiştir. Su yönetiminde yetkili olan kuruluşların artması büyük bir
yetki karmaşası ve koordinasyon zaafiyeti doğurmuştur.
Türkiye’de su yönetimi ile ilişkili birçok yasal düzenleme bulunmaktadır. Bunların bazıları Cumhuriyet’in
ilk yıllarında kabul edilen düzenlemeler olup yıllar içinde kabul edilen yeni yasal düzenlemeler ile hukuki
olarak çatışmaktadır.
Su Yönetimi artık geçmişte olduğu gibi sadece mühendisliğin bir öznesi değildir. Doğal Çevre
korunmasından ,uluslararası ilişkilere kadar birçok bilimsel disiplinin birlikte çalıştığı bir alan olmuştur.Bu
da yönetimin yasal ve kurumsal yapısının yeniden düzenlenmesi gereğini ortaya çıkartmıştır.
Ülkemizde 21. yüzyılın başında su yönetimi ve uygulanacak su politikaları konusundaki tablo DPT‟nin
Beş Yıllık Kalkınma Raporunda aşağıdaki gibi özetlenmiştir;
“Küreselleşen dünya politikaları, 21. yüzyıl su yönetiminin sürdürülebilir, entegre olmuş talep odaklı,
özel işletmeciliğe olanak sağlayan bir şekilde yürütülmesi gerekliliğini egemen kılmıştır. Geçen yüzyılın
sonuna doğru dünyada yaygınlaşan çevre bilinci ve çevreye duyarlı planlama ve yönetim politikaları tam
olarak uygulanamamıştır. Ayrıca; sosyal ve ekonomik gelişmelerle birlikte kişi başı günlük su ihtiyacı
artmış, koordinasyon eksikliğinden dolayı kaynaklar verimli kullanılamamıştır.
DPT’nin gerek tespit gerekse önerilerinde Türkiye’nin 21. yüzyılın başındaki su politikasındaki ana
eksenin özelleştirme ve çevre duyarlılığı olması gerektiği yer almıştır. Bu iki ana nokta teknik olmaktan çok
ekonomik ve politik tercihlerdir. Ancak bu tercihlerin mutlaka sosyoekonomik ve sosyo-politik sonuçları
olacaktır.
Son dönemde çaba gösterilmesine rağmen su yönetimi konusunda 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
belirtilen eksikliklerin büyük bir kısmı hâlâ giderilememiş, kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve görev
karmaşasına çözüm bulunamamıştır. 2011‟de "Orman ve Su İşleri Bakanlığı" kurulmuş olmasına rağmen
yeterli kurumsal hazırlık yapılmadığı için hâlâ koordinasyonsuzluk sürmektedir. Bu da havza bazında
sürdürülebilir Entegre bir su yönetimi oluşturulmasını ötelemektedir.
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2.2 Su Kaynakları Yönetiminin Önceki Kurumsal Yapısı

Önceki Kurumsal Yapılanma
Türkiye’de su sektöründe; rolü, etkinliği ve işlevsel ağırlıkları birbirinden çok farklı olan ve birçok kuruluş
vardır. Bu kuruluşlar arasında Devlet Planlama Teşkilatı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, il idareleri ve büyük şehir belediyelerine bağlı
su ve kanalizasyon idareleri ve belediyeler bulunmaktaydı.
Sayılan kurumlardan DSİ Genel Müdürlüğü 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesine
alınmıştır.2013 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yer alan bu kurum 2018 yılı itibariyle
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer almaktadır.
DSİ Teşkilat Yapısı
DSİ Genel Müdürlüğü 1929 yılında eski adı Nafıa Vekâleti olan Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı olarak Sular
Umum Müdürlüğü adı ile Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur. Devlet Su İşleri Umumi İdaresinin görev ve
yetkileri 1954 yılında 6200 Sayılı Kanunla genişletilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ismini almıştır.
Anılan kanunda DSİ’nin görevleri çok özetle; havzalardaki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının çeşitli
amaçlar için planlanması, tahsisi ve geliştirilmesi, arazi ve su kaynaklarına ait verilerin toplanması, sulama,
taşkın koruma ve hidroelektrik enerji tesislerinin inşası olarak sayılmıştır. Daha sonra çıkarılan özel bir yasa ile
nüfusu 100 000‟ni aşan şehirlere içme suyu temini de bu görevlere eklenmiştir. Yeraltı Suları Kanunu ile de,
yeraltı sularından faydalanmak için açılacak kuyular için DSİ’den ruhsat alınması zorunluluğu
getirilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğünün faaliyetleri özellikle ilk kuruluş yıllarında büyük ölçüde “miktar
yönetimi” üzerinde yoğunlaşmıştır.
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Havza temelinde teşkilat yapısı
DSİ Genel Müdürlüğü, yukarda özetlenen görevleri yürütmek için nehir havzalarına göre teşkilatlanmış
olup, havza sınırları içinde su kaynakları planlamasının yapılması, veri toplanması ve inşaat faaliyetlerinin
kontrol ve izlenmesi için zamanla Bölge müdürlüklerinin sayısı artırılarak 26 havzayı kapsayan 26 adet
bölge müdürlüğü kurulmuştur. Ancak Fırat-Dicle ve Kızılırmak nehir havzaları gibi çok büyük havzalarda
alt-havzalar dikkate alınarak birden fazla bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Küçük havzalar ise
birleştirilmiştir. Bu durumda havza su kaynakları planlaması genel müdürlük merkez örgütlerince koordine
edilmektedir. Bölge müdürlüklerine çok farklı faaliyet alanlarında uzman ve teknik destek sağlamak üzere,
merkez teşkilatı olarak, Ankara’da genel müdürlük bünyesi içinde farklı teknik ve idari hizmetler gören
daire başkanlıkları bulunmaktadır.
Kurumsal yapılanmasına baktığımızda DSİ Genel Müdürlüğünün havza temelinde örgütlenmiş olduğunu
görürüz. Belirtilen örgütlenme modelinde havza ya da hidrolojik sınırların dikkate alınmış olması, bugünkü
anlayışa paralel akılcı bir yaklaşımdır. 1954 yılında DSİ Kuruluş Yasası ile bu kavram ortaya konulmuştur.
Tarihsel süreç içerisinde çok büyük barajların inşası için örneğin Atatürk Barajı gibi; bazı bölge
müdürlüklerine münhasıran bu barajların inşası görevleri verilmiş ve görevin tamamlanmasını takiben bölge
müdürlüğü kapatılmıştır. Belirtilen özel örgütlenmeler dışında havza planlama anlayışı planlamalara yön
veren temel ilke olmuştur. Ancak nehir havzaları alansal olarak AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında
genellikle çok büyük olduğundan bazı havzalarda iki veya üç bölge müdürlüğü yer almıştır.
Zaman zaman DSİ Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatının illere göre yapılandırılması için siyasi otoritelerce
girişimde bulunulmuştur. Ancak böyle bir yapılanmadan su yönetiminin temel ilkeleri dikkate alınarak
vazgeçilmiştir. DSİ’nin teşkilatlanmasında büyük ölçüde havza sınırlarına bağlı kalınması isabetli bir karar
olmuştur. Su kaynakları yönünden zengin ve AB‟nin en gelişmiş ülkelerinden birisi olan İsveç’in, SÇY
yürürlüğe girdikten sonra yerel yönetimlere dayalı örgütlenme modelinden havza modeline geçmek zorunda
kalması bu görüşü desteklemektedir.
Topraksu-Köy Hizmetleri Gen.Md.-İl Özel İdareleri-Belediyeler
DSI tarafından geliştirilen sulama alanlarında çiftlik drenajı yapılması, arazi toplulaştırma çalışmaları ve
çiftçi eğitimi gibi hayati önem taşıyan konularda uğraşan ve Tarım Bakanlığına bağlı olan Toprak Su Genel
Müdürlüğü 1984 yılında kapatılmış, faaliyetlerini kırsal alanlara içme suyu ve yol hizmetleri götürmekle
yükümlü olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütmüştür. Ancak adı geçen Genel Müdürlük
de 2005‟de kapatılmış ve gördüğü hizmetler İl Özel İdarelerine devredilmiştir.
Eski İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin planlanması ve
inşasında belediyelere teknik yardım ve belediyelere hibe veya kredi sağlamaktaydı. Nüfusu 3000 ile 100
000 arasında değişen çok sayıda belediyeye içme suyu temini ile de yükümlüydü. Kurum halen sadece
banka işlevini sürdürmektedir.
Sağlık Bakanlığı içme suları, kaynak suları, mineral ve şifalı suların hijyenik kalite kontrolünden
sorumludur. Önceki Elektrik İşleri Etüd İdaresi bugünkü Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü DSİ ile
yapılan protokoller çerçevesinde sadece hidroelektrik üretmeye yönelik tesislere ait planlama çalışması ve
bu amaca yönelik veri toplamakla yükümlüydü Halen rüzgâr, güneş enerjisi, küçük hidroelektrik santraller
gibi yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde araştırma yapmakla görevlidir.
Halen Türkiye’de belediyeler düzeyinde su ve kanalizasyon hizmeti sağlayan iki farklı yönetim modeli
bulunmaktadır. Orta ve küçük ölçekli belediyelerde su ve kanalizasyon faaliyetleri belediye bünyesi içinde
yer alan hizmet birimlerince yürütülmektedir. Bu birimler genellikle kentli tarafından ortak olarak
faydalanılan bir veya birden fazla belediye hizmetlerini bünyesinde toplamış olup, doğrudan belediyeye
bağlı katma bütçeli kuruluşlardır.
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Büyük şehir statüsündeki 31 adet kentte ise, ilki İstanbul’da olmak üzere, yarı özerk Su ve Kanalizasyon
İdareleri kurulmuştur. Su ve Kanalizasyon İdareleri; büyük şehir idari alan sınırları içinde içme, kullanma ve
sanayi suyu sağlamak, atık suların toplanması ve arıtılması hizmetleri ile yükümlüdür. Böyle bir
yapılanmanın temel amacı, ekonomik olarak gelişmiş büyük kentlerde finansman kaynaklarını harekete
geçirmek, su işletmelerinin ticari bir anlayışla çalışmasını sağlamak, su ve atıksu hizmetlerinde verimliliği
artırmak olarak özetlenebilir.
2.3 Su Yönetiminde Değişimin Dinamiği
Dünyada su hizmetleri yatırımları yapan ulusötesi sermayenin çok güçlü merkezi kamusal bir yapı
istemediği ve böyle yapıların daha esnek bir şekilde yeniden yapılandırılmasını önerdiği hatta bunun için
Dünya Bankası‟nın yapısal uyum kredisi verme kanalını kullandığı bilinmektedir. Dünya Bankası
uzmanlarınca 2006 yılında Türkiye için hazırlanan Su Yönetimi Raporu’nun “Yeni Bir Su Yönetimi
İçin Öneriler “ bölümünde de Türkiye için çok detaylı önerilerin yer aldığı görülmektedir 11. Türkiye‟de su
yönetiminde yaşanan makas değişiminin nedeni ,bu küresel politikaların etkisi de dikkate alınarak
değerlendirilmelidir.
Yerelleşmeye yönelik idari politikaların ve küresel su politikalarının da etkisiyle, ülkemizde de yerel
yönetimlerin yetkileri artmaktadır. Bu politikalar nedeniyle hâlen günümüzde su kaynakları yönetimimiz
yerelleşmeye yönelik idari yapılanma ile mevcut merkezi idari yapı arasında sıkışıp kalmıştır. Aslında su
kaynakları yönetimimizin kurumsal yapısı çağın gereklerine ve verimlilik anlayışı ile kapsamlı bir biçimde
yenilenmelidir. Ancak ülkemizde su yönetiminin yeniden yapılanması ve su yönetimi politikaları tespit
edilirken suyun yaşamsal öneme sahip bir doğal kaynak olduğu ve bu nedenle de ekonomik olmaktan çok
toplumsal değere sahip olduğu gözardı edilmemelidir.
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Daha Fazla bilgi için :Dursun YILDIZ (Ed.)” Türkiye’deki Su Yönetimi Nasıl Olmalı ?USİAD Raporu Mart 2011.
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BÖLÜM III

3. SU SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YAPILANMA MODELLERİ12
Kurumsal yapılanma, dar anlamda, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde yer alan çeşitli kurumların
yerel ve ulusal düzeyde örgütlenme biçimine atıfta bulunmaktadır. Geniş anlamda ise yasalar, su hakları ve
su tahsisini düzenleyen kurallar, uluslararası normlar, su tarifeleri gibi ekonomik düzenlemeler, arazi
kullanımını düzenleyen ilkeler, yerel ve ulusal örgütlenme şekilleri, özelleştirme uygulamaları, kararlara
halkın katılımı dâhil çeşitli faaliyetlerin bütününü kapsamaktadır.
Su kaynaklarının yönetimi ve geliştirilmesi kurumsal bir yapılanma içinde gerçekleştirilmektedir. Farklı
kurumsal yapılanma modellerine öncelikle değinilerek genel bir değerlendirme yapılacaktır.
3.1. Kurumsal Yapılanma Türleri

Dünyadaki ülke sayısından çok daha fazla kurumsal yapılanma modeli vardır. Aynı ülke sınırları içinde
birden fazla uygulama ile karşılaşmaktayız. Kurum- sal yapılanmanın en fazla geliştiği ileri sürülen Birleşik
Krallığın İngiltere ve Galler Bölgesinde su sektörü 1989 yılında havza temelinde özelleştirilmiş ve yeni bir
model hayata geçirilmiştir. İskoçya ve Kuzey İrlanda’da ise; su yönetimi İngiltere ve Galler modelinden bazı
konularda önemli farklılıklar içermektedir. Konu federal devletlerde daha karmaşık bir şekil almaktadır.
Federal Hükümet’in su yönetimindeki yasal gücünü bir ölçüt olarak alırsak, Venezuella ve Meksika gibi
bazı devletlerde merkezi hükümetlerin çok etkin rolü olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık Avustralya’da
su yönetimine ilişkin görev ve yetkiler tamamen eyaletlere bırakılmıştır.
Her ülke kendi özel koşullarını dikkate alarak tercihlerini yapmıştır. Kurumsal yapılanmada çok genel
anlamda iki üç model ile bunların karması olan çok sayıda model geliştirilmekte ve fiilen uygulamaktadır.
• HİDROLOJİK VEYA HAVZA SINIRLARI NI ESAS ALAN KURUMSAL MODEL
Su yönetimi havza sınırları dikkate alınarak yapılmaktadır. Belirtilen yapılanmanın uç noktası havzadaki
tüm su yönetiminin tek kurumda toplanmasıdır. Bu kurum havza otoritesi, havza komisyonu, havza bölge
müdürlüğü gibi ülkeden ülkeye değişen çok farklı adlarla anılır ve havza su yönetim planları esas alınarak
çeşitli sektörlerin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre su tahsisi yapılır. Genellikle su miktar ve kalite
yönetimi tek elden gerçekleştirilir.
• İDARİ ÖRGÜTLENME BİRİMLERİNİN SINIRLARI NI ESAS ALAN KURUMSAL MODEL
Birçok yönden hidrolojik modelin karşıtıdır. Söz konusu modelde su yönetimi eyalet, il, belediye veya
benzeri, ülkeden ülkeye değişen, yerel idari örgütlerin hudutları ile sınırlandırılmıştır. Su yönetimi suların
doğal toplanma alanları ya da su havzalarından müstakildir. Su yönetiminden, ulusal bir plan çerçevesinde,
tamamen sayılan yerel yönetimler sorumludur. Başta kent ve arazi planlama olmak üzere çeşitli planlama
araçları kullanılarak, idari sınırlar içinde bütünleşme sağlanır. Ademi merkezi (çok merkezli) bir yönetim
söz konusudur.

12

BİLEN Özden 2009 Türkiye‟nin Su Gündemi.Su Yönetimi ve AB Su Politikaları .DSİ Yayını .Ankara
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• HAVZA VEYA İDARİ ÖRGÜTLENME ARASINDA YER ALAN SEKTÖREL MODEL
Tarım, sanayi, enerji, çevre ve hizmetler sektöründe su temel bir girdi olduğun- dan, belirtilen modelde
genellikle sektörel temelde bir su yönetiminden söz edilebilir. Kurumlar arasında eşgüdüm sağlamakla
yükümlü ulusal bir kurum oluşturulması gerekir. Bu kurum, su sektörü ile ilgili idari birimlerin yer aldığı
ulusal konsey veya eşgüdüm komisyonu olabilir. Ülkelerin gelişme düzeyine göre sektörel rekabetin niteliği
değişmektedir. Sanayileşmiş ülkeler ile tarıma dayalı ekonominin büyük önem taşıdığı ülkelerde farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Sulu tarımın büyük önem taşıdığı ülkelerde sulama ile ilgili tüm faaliyetler
Tarım Bakanlığı veya Sulama Bakan lığı içinde toplanmıştır. Enerji Bakanlıkları genel enerji
planlamasından sorumludur. Diğer enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi ile birlikte hidroelektrik
enerji üretim faaliyetleri içinde, özel sektör çalışmalarını düzenleyici bir kurum olarak veya daha aktif bir
konumda yer alır. İçme suyu temini ve kanalizasyon hizmetleri özel sektör eliyle veya doğrudan belediyeler
aracılığı ile yürütülür.
Her modelin kendine göre fayda ve sakıncaları bulunmaktadır.
Hidrolojik modelde yönetim sınırları havza sınırları ile çakışır, nehirlerin yukarı ve aşağı- kıyıdaş bölgeleri
arasında gerek miktarsal ve gerekse kalite yönetimi yönünden asgari düzeyde ihtilaf çıkar. Ayrıca teknik
yönden bütünsel bir planlama yapılmasına son derece uygundur. Ancak nehir havza otoritelerinin sadece su
yönetimi üzerinde odaklanmaları halinde, yerel idari yönetimle ile ilgili diğer tercih ve hedeflerden ve
sektörel politikalardan ayrışma riski taşımaktadır. SÇY bütünsel havza planlaması kavram ve yaklaşımı ile bu
sorunu bir ölçüde aşmaya çalışmıştır.
İdari sınırları esas alan su yönetimi, arazi kullanım planlaması, diğer ilgili tercih ve hedefleri yani sektörel
politikaları bir arada tutulabilir. Ana mahsuru, akarsuların yukarı ve aşağı kıyıdaş bölgeleri arasında önemli
sorunlara neden olma ihtimali ve bu sorunları tartışmak için bir platform olma niteliğini taşımamasıdır. Buna
ilaveten; bir havzada faaliyet gösteren çok sayıda kurum arasında eşgüdüm eksikliği su yönetimini bir kargaşa
ortamına sürükleyebilir.
Sektörel su yönetim modelinde ulusal su konseyi, yerel düzeyde ortaya çıkan sorunların çözülmesi için
uygun bir ortam oluşturabilir. Bu kurumlar su yönetimine ilişki tercih ve hedefler, yani sektörel politikalar
arasında eşgüdüm sağlanmasını temin edebilir. Ancak, içme suyu dışında ilgili kurumlar arasında
önceliklerin tespitinde çeşitli çıkar çatışmaları nedeniyle uzlaşmada yoğun sorunlarla karşılaşma riski
bulunmaktadır.
3.2 Havza Ölçeğinde Su Yönetimi Örneği: İsveç
AB‟ye üye ülkelerden havza temelinde su yönetimi uygulamayanlar SÇY’nin yürürlüğe girdiği 2000
yılından itibaren örgütlenmelerini bu yönde değiştirmeye başlamışlardır. Bunun en tipik örneği su zengini
bir ülke olan İsveç’tir.
İsveç‟te SÇY yürürlüğe girinceye kadar yerel yönetimleri oluşturan 290 belediye hazırladıkları ana (master)
planlar ile su ve toprak kaynaklarının kullanılması, korunması, geliştirilmesi kısaca, yönetimini icra
etmişlerdir. Bu uygulamanın yasal dayanağı İnşaat ve Planlama Kanunu’dur. Ana plan belediye sınırları
içindeki diğer fiziksel planlama araçları örneğin; imar planları, diğer arazi kullanım planları, doğal ve tarihi
koruma alanları, yol inşası ve su temini ile ilgili altyapı planları ve diğer planlama çalışmaları ile
bütünleştirilmiş olup, üç temel hedefi bulunmaktadır. Öncelikle belediye sınırları içindeki gelişme için bir
vizyon sağlamakta, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ile ilgili kararlarda belediyeler için rehber niteliği
taşımakta, yerel ve ulusal çıkarlar ile kurumlar arasında bağ oluşturmaktadır. Ancak adı geçen ana planlar,
İsveç’te su sektörüne gerekli önemi vermediği yönünde eleştirilere hedef olmuştur.
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SÇY yürürlüğe girdikten sonra İsveç, Çevre Yasası‟nda gerekli değişiklikleri yapmıştır. Yönerge isteklerine
paralel olarak, Baltık Denizi ve Atlas Okyanusu‟na boşalan birbirine yakın konumdaki nehirleri
birleştirerek nehir havza grupları (bölgeleri) oluşturulmuştur. Beş nehir havza bölgesi çeşitli nehir
havzalarını içermekte olup, bu bölgeler için yetkili “Su Otoriteleri” belirlenmiştir. Bu bölgelerde yer alan
çok sayıdaki yerel yönetimlerden birisi, eşgüdümle görevli su otoritesi olarak atanmıştır. Böylece 290
müstakil idari yönetim ünitesi (belediyeler) beş bölgede gruplandırılmış ve su yönetimi bakımından ölçek
büyük ölçüde değişmiştir.
İdari planlama üniteleri belediye sınırlarını aşarak, havza sınırlarını kapsayacak şekilde genişlemiştir. Ayrıca
belediyelerin hazırladığı çok sayıdaki belediyeye ait ana planın havza temelinde bütünleştirilmesi
gerekmiştir. Belediyeler yeni yasaya göre, mevcut ve geleceğe yönelik arazi kul lanım planlarını yani;
orman ve tarım bölgelerini, koruma alanlarını, arıtma tesislerini, katı atık stoklama alanlarını, av bölgelerini
gösteren haritaları nehir havza otoritelerine iletmekle yükümlü kılınmıştır.
Ancak belirtilen köklü değişim çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikler bağlamında bir
taraftan AB mevzuatına uyumlaştırılmış Çevre Yasası diğer taraftan İnşaat ve Planlama Kanunu olmak üzere
iki düzenlemenin getirdiği farklı planlama sistemleri bulunmaktadır. Yönetim ölçeği, yaklaşık 300
yönetim biriminden beş havza bölgesine indirgenerek, büyük ölçüde artmıştır. SÇY‟nin uygulanmasında
temel araç olan havza planlarının daha önce belediyelerce idari sınırlar esas alınarak yapılan planlamalar
dikkate alınarak, havzalara göre, yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Diğer bir ifadeyle İsveç‟te önceki
planlama anlayışının değişmesi ve yeni bir sisteme geçilmesi gerekmiştir.
3.3. Havza Ölçeğinde Düzenleyici Görev ve Yetkiler

Su kaynaklarının yönetimi kavramı içinde, su kaynakları kullanım planlarının havza temelinde hazırlanması
ve alt yapı tesislerinin inşası ve işletilmesi çalışmaları ile birlikte yürütülen “düzenleyici” nitelik taşıyan
başka faaliyetler de bulunmaktadır. Bu faaliyetler, su kullanımları ile kirliliğin izlenmesi, denetlenmesi ve
cezai yaptırımların uygulanması, atıksu ve su kullanım ruhsatlarının verilmesi, su tarifelerinin saptanması ve
çeşitli teşviklerin uygulamaya konulması olarak özetlenebilir. Kurumsal yapının projelendirilmesinde, tüm
faaliyetlerin tek elde toplanarak havza otoriteleri eliyle yürütülmesi bir seçenektir. Bu şekilde ölçek
ekonomisinin yararlarından faydalanılabilir.
Ancak havza kurumlarının çok büyümesi nedeniyle yönetimin güçleşmesi riski vardır. Bu nedenle
düzenleyici görev ve yetkilerin, havza planlama ve alt yapı çalışmalarından ayrıştırılması
önerilmektedir. Böyle bir yapılanmayı devlet yönetiminde yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden
ayrılmasına ve sayılan erklerin birbirlerini denetlemeleri ve erkler arasında denge oluşturulmasına
benzetebiliriz (checks and balance).
Havza planlarının hazırlanması ve bu planlar çerçevesinde münferit projelerin uygulamaya konulması,
işletme bakım hizmetlerinin yapılması bir bütün olup, bu üç faaliyet birbirini geri besleyerek kurumsal
birikim sağlar.Bu nedenle belirtilen hizmetlerin ayrıştırılmamasının daha uygun olur.
Gelişmekte olan ülkelerde, yerel düzeyde genellikle yeterli bir teknik kapasite mevcut değildir. Dolayısıyla
su kaynakları planlaması gibi uzmanlık isteyen alanlarda havza kuruluşlarının tamamen özerk bir yapıya
sahip olması düşünülemez. Bu kuruluşların merkezi hükümet bünyesi içinde yer alan bir kurumun denetim,
gözetim ve desteği altında çalışması gerekir.
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3.4. Türkiye'de Kurumsal Yapılanma Arayışları

AB Su Çerçeve Yönergesi Uygulama Projesi (MATRA Projesi)
MATRA çalışması olarak da anılan ve Hollanda Hükümeti ile ikili işbirliği çerçevesinde, çeşitli disiplinlerden
Türk uzmanların da katkısıyla, Topluluk Su Çerçeve Yönergesinin (SÇY) Türkiye‟de Uygulanma Projesi
hazırlanmıştır. Belirtilen proje kapsamında hem Su Çerçeve Yönergesi‟nin uygulanmasında teknik ayrıntılar
incelenmiş, hem de Türkiye‟deki kurumsal ve yasal yapılanma
değerlendirilmiştir. Büyük Menderes havzası örnek proje seçilmiş, Yönerge‟nin teknik unsurları havzada
mevcut veriler dikkate alınarak bir uygulama çalışması yapılmıştır. Katılımcı bir su yönetimi anlayışının
nasıl geliştirilebileceği çeşitli atölye çalışmalarında ele alınmıştır.
Su birçok sektörde önemli bir girdi olduğu için, çeşitli sektörler arasında yoğun bir ilişki bulunmaktadır.
Belirtilen olgunun doğal sonucu olarak, su sektöründe karmaşık bir ilişkiler ağının ortaya çıkması bir ölçüde
kaçınılmazdır. Böyle bir yapılanmada önemli olan unsurlar; kurumlar arası iletişim kanallarının açık
tutulması, havza temelinde gerekli eşgüdümün sağlanması, yetki ve görevler arasındaki girişimin
engellenmesidir. Görev örtüşmesinin nedenini yasal düzenlemelerde aramak gerekir. Doğrudan “örgütlenme
biçimi” ile ilgili bir konu değildir.
Nitekim MATRA projesi sonuç raporunda; “Türkiye‟de su yönetimi alanında yetki ve sorumlulukları olan
çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Bu yönden durumun diğer birçok AB üyesi ve katılım sürecinde olan
ülkelerde de aynı olduğu” belirtilmekte ve yukarda ortaya konulan husus teyit edilmektedir.
DSİ Havza Ölçeğinde Kurumsallaşmış
Daha önce çeşitli vesilelerle belirtildiği gibi DSİ Genel Müdürlüğü, bölge teşkilatları aracılığı ile havzalara
göre örgütlenmiştir. Türkiye‟deki 26 büyük nehrin su toplama sınırları, aynı zamanda su kaynaklarını
geliştirilmesi ve yönetiminde doğal sınırları oluşturmaktadır.
Su sektörü ile ilgili kurumlar içinde, sadece DSİ Genel Müdürlüğü havza temelinde örgütlenmiştir. Herhangi
bir havza sınırı içinde ise; çok sayıda il yönetimi, çevre il müdürlüğü, köylere içme suyu temin eden il özel
idareleri, büyük kentlere içme suyu hizmeti veren ve atık suların arıtılması ile görevli su ve kanalizasyon
idareleri, belediyeler, sulama birlikleri, sulama kooperatifleri ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve paydaş
kurum bulunmaktadır.
AB'nin SÇY, havza ölçeğinde kaynak planlaması yapılarak, uygulamaların yine havza ölçeğinde hayata
geçirilmesini istemektedir. Doğal olarak belirtilen istek, havzada “hizmet sunan” ve “hizmet alanlar”
arasında bir iletişim sistemi geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu iletişim sistemi için, standart bir model
bulunmamaktadır. DSİ esas itibarıyla havza temelinde örgütlenmiştir. Ancak bazı havzalar büyük olduğu
için aynı havzada birden fazla bölge müdürlüğü bulunduğundan iç koordinasyon Genel Müdürlükçe
sağlanmaktadır.
Türkiye’de bu uygulama yarım asırdan fazla bir süredir uygulanmaktadır. Su zengini ve nüfusu Türkiye’ye
göre çok az olan İsveç’te mevcut 290 belediye eliyle yürütülen su hizmetlerinin, havza temelinde
örgütlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İsveç 2000 yılında SÇY’nin uygulamaya konulması ile
örgütlenme biçimini değiştirmek zorunda kalmıştır.
Su Miktarı ve Kalitesi Yönetimi ?
MATRA projesi su miktar ve kalite yönetiminin ayrı ayrı kurumlarda olmasını su yönetimi yönünden
önemli bir eksiklik olarak değerlendirmişse de bu yönde bir çözüm önermemiştir. Su miktar ve kalite
yönetiminin birbirini tamamlayan iki unsur olduğu düşünülürse, Çevre İl Müdürlüklerinin havza yürütme
kurumsal yapısı içinde yer alması su miktar ve kalite yönetimi arasında havza temelinde eşgüdümün
sağlanmasını kolaylaştıracaktır.
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Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus "ülkemizde miktarsal su yönetimi " dir. Bu nedenle
gerek havza esasına göre gerekse ulusal düzeyde hazırlanacak tüm belgelerde ve özellikle “Nehir Havza
Yönetim Planlarının” düzenlenmesinde, Türkiye’nin su altyapısının yetersizliği görülerek miktarsal su
yönetiminin (su kaynaklarının geliştirilmesinin) önemi dikkate alınmalıdır. SÇY‟nin büyük ölçüde “ekolojik
kaygılar” üzerinde odaklandığı ve su kaynaklarını geliştirme sürecini 20-30 yıl önce tamamlamış ülkelerin
çabaları ile oluşturulduğu unutulmamalıdır.
3.5. İngiltere ve Galler Modeli13

Çevre ve Orman Bakanlığı için 2005 yılında Birleşik Krallık Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan rapor
“Türk Su Sektörünün AB Su Yönergelerine Uyumu İçin Yeniden Yapılandırılması” başlığını
taşımaktadır. Belirtilen çalışmada Birleşik Krallığın İngiltere ve Galler Bölgesinde su sektörünün
özelleştirilmesi ile sonuçlanan süreç hakkında bilgi verilmekte ve Türkiye için benzeri bir kurumsal
yapılanma önerilmektedir. Türkiye için su sektörünün özelleştirilmesi yönünde açık bir öneride
bulunulmamakla birlikte, yapılan tavsiyeler ve modelin kendisi özelleştirme yaklaşımının bir yansımasıdır.
İngiltere ve Galler bölgesinde 1973 yılında yayımlanan “Su Yasasına” göre ne- hir havzaları esas alınarak
çok işlevli 10 “su idaresi” oluşturulmuştur. Daha sonra 1989 yılında yürürlüğe konulan yasa ile Bölgesel Su
İdareleri sadece su temini ve atıksu hizmetleri ile görevli “Su İşletmeleri” haline dönüştürülmüş- tür.
Bölgesel su idarelerinin kaynakların tahsisi, izin verme, su kalitesini izleme, denetleme ve standartların
uygulanmasına ilişkin “düzenleyici görevleri” kaldırılmış ve özelleştirilmiştir.
İngiltere ve Galler bölgesinde sayılan “düzenleyici görevler” havza temelinde kurulan Çevre Ajanslarına
devir edilmiştir. Ayrıca “Su Hizmetleri Ofisi” adıyla bağımsız “ekonomik düzenleyici kurul”
oluşturulmuştur. Su Ofisi lisanslı şirketler ile beş yıllık dönemler için su tarife sınırları hakkında görüşmeleri
yürütmekle yükümlüdür.
İngiliz Çevre Bakanlığınca hazırlanan raporda, DSİ Genel Müdürlüğü’ne Kuruluş Kanunu, 167 sayılı Yeraltı
Suları ve 1053 sayılı Nüfusu 100 000‟den Büyük Şehirlere Su Temini Hakkında Kanun ile verilmiş görev
ve yetkilerinin kaldırılması ve yeni kurulacak Çevre Ajanslarına devredilmesi önerilmiştir. “Havza Çevre
Ajanslarının” da havza temelinde örgütlenmesi ve DSİ‟nin sadece, belediyelerden talep gelmesi halinde,
büyük ölçekli altyapı inşaatlarının ihale dokümanlarını hazırlayan ve inşaatları yaptıran ve denetleyen bir
kuruma dönüştürülmesi teklif edilmektedir.
Çevre Ajanslarına su kaynaklarının amaçlara göre tahsisi, su kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi, çevre
standartlarına ait yaptırımların takibi ve SÇY‟nin uygulanması ve havza yönetim planlarının hazırlanmasına
ilişkin konularda yetki ve görev verilmesi önerilmektedir. Ayrıca, su tarifelerini ve Çevre Ajanslarınca
yapılacak yatırım tekliflerini değerlendiren, İngiltere ve Galler bölgesindeki Su Hizmetleri Ofisi‟nin (OffWat)
benzeri olan, “ekonomik düzenleyici kuruluş” niteliğini taşıyan bir kurul tavsiye edilmektedir. Her ilin sınırları
içinde yer alan çok sayıdaki belediyenin su temini ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili birimleri birleştirilerek,
il sınırları içindeki içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin tek bir kuruluşta toplanması
teklif edilmektedir. Bu düzenleme önerisi ile her bir ilin coğrafi ve idari sınırları içindeki su ve
kanalizasyon işletmelerinin il merkezlerinde toplanarak yaklaşık 3200 adet belediyeye ait hizmet birimlerin
sayısı 81‟e düşürülmektedir. Her ilde bir su ve kanalizasyon işletmesi oluşturulmak suretiyle Çevre
Ajanslarının ve Ekonomik Düzenleyici kurumların çalışmalarının kolaylaştırılacağı varsayılmıştır. Büyük şehir
statüsündeki 31 adet kentde kurulmuş olan Su ve Kanalizasyon İdareleri ise aynen muhafaza
edilmiştir.
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Su kaynakları planlaması özetle üç temel aşamalı bir faaliyettir. Bu aşamaları uzun yılları kapsayan etüd ve
araştırma, bu çalışma sonuçlarına göre plan yapma, planı uygulamaya koyma (inşaat faaliyetleri) olarak
sıralayabiliriz. Bu süreç doğrusal biçimde birbirini izleyen adımlar yerine, çevrimsel olarak birbirini izleyen,
besleyen ve iç içe giren adımlar niteliği taşır. Planın amaçlarını siyasi otoritelerin hazırladığı “su politika ve
strateji belgeleri” yönlendirir ve ülkeden ülkeye önceliklerine göre büyük değişim gösterir.
Belirtilen döngüsel süreçte, etüd-araştırma, planlama yani karar verme, planı uygulama yani; inşaatları özel
sektör eliyle yaptırarak denetleme bir bütündür. Bu bütünlük içinde çeşitli amaçlar arasında su tahsisleri de yer
alır.
ABD‟de batı bölgesinde yer alan 17 eyaletin su kaynaklarını geliştirmekle yükümlü ve doğrudan merkezi
hükümete bağlı Bureau of Reclamation tarafından geliştirilen bütün büyük su projelerinin planlama raporları
ABD Kongresi‟nde tartılmış, kanunlaşmış ve uygulamaya geçilmiştir. Bu süreçte planlamayı hazırlayan
kurum yani Bureau of Reclamation; amaçlar arasında su tahsislerini de yapmıştır.
İngiltere Yağışlı bir iklim kuşağında yer almakta olup sanayileşme sürecini tamamlamış ve su sektöründe
miktarsal yönetimle ilgili altyapı stokunu oluşturmuştur. SÇY’nin yürürlüğe girdiği 2000 yılından çok önce,
atıksuların arıtılmasını sağlayacak arıtma tesislerini kurmuş, gerek miktar gerekse kalite yönünden su
güvenliğini sağlayacak şekilde, içme suyu ve sanayi ihtiyacını karşılamıştır. Ayrıca, tarım sektörünün su
ihtiyacı Türkiye‟ye nazaran çok düşük düzeydedir. Kullanılabilir su kaynaklarının ancak üçte birini
geliştirmiş ve su arz güvenliğini henüz sağlayamamış Türkiye’de su miktar yönetimi, kalite yönetimine
eşdeğer bir önemi haizdir. Bu temel tespitlerden hareketle, Türkiye’deki koşulların İngiltere’den çok farklı
olduğu açıktır.
Türkiye çok sayıda baraj inşa ederek kentlerine içme suyu sağlamak, enerji üretmek ve ekonomik olarak
sulanabilir bölgelerini sulama tesisleri ile donatarak gıda güvenliğini sağlamak ve taşkın zararlarını önlemek
gibi acil sorunlarla karşı karşıyadır. Sayılan faaliyetler ise bu konuda tecrübe kazanmış kurumlarla
gerçekleştirilebilir.Dikkatli incelendiğinde SÇY’nin en önemli eksikliğinin su miktarı yönetimini ihmal
etmesi olduğu görülecektir.
Su kaynaklarının yönetimi kavramı içinde önemli araçlardan birisi havza temelinde su kaynakları
planlaması olup, çeşitli kullanım amaçları arasında su tahsisi ancak havza temelinde yapılacak planlama ile
gerçekleşir. Çevre için tahsis edilecek su miktarı da bu çalışmalar sonunda ortaya konulabilir.
İngiltere Çevre Bakanlığının raporunda, havza esasına göre teşkilatlanmış olan DSİ Genel Müdürlüğü’nün su
kaynaklarının yönetimi (planlama dâhil) ve sektörel su tahsisi yetkisi ile ilgili yarım asırdan fazla
zamandır yürüttüğü görevleri, yine havza sınırlarını temel alan ve yeni oluşturulacak Çevre Ajanslarına
aktarılması önerilmektedir. Adı geçen raporda, su kaynaklarının miktarsal planlamasında ve çeşitli seçenekler
arasında tercih yaparken gerekli olan kurumsal hafıza, teknik birikim, tecrübenin önemi göz ardı edilmektedir.
•
İngiltere Çevre Bakanlığı'nın raporunda , her ilin idari sınırları içinde belediyelerin su idarelerinin
birleştirilmesi ile oluşturulan 81 adet “ su ve kanalizasyon işletmesi ” kurulması önerilmektedir .
•
Türkiye’de bazı iller birden fazla havza içinde yer almakta yani ; havza sınırları ile idari sınırlar
arasında bir ilişki bulunmamaktadır . Önerilen model havza planlama anlayışı ve SÇY’nin havza bütünlüğü
ilkesi ile de çelişmektedir. Belirtilen çelişkinin farkında olan raporu hazırlayanlar şüphelerini,”İl sınırlarına
dayanan yapılanmanın uygunluğunun test edilmesi gerekmektedir” şeklinde ifade etmişlerdir.
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Ancak bu konuda il sınırlarına dayanan bir yapılanmayı öngören “HAVZA YÖNETİMİ MERKEZ
KURULU, HAVZA YÖNETİM HEYETLERİ VE İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON
KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR
TEBLİĞ” başlığı ile 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

BÖLÜM IV
4. SU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI VE SORUNLARI
Son dönemde su yönetiminde yasal ve kurumsal değişim ihtiyacına yönelik çalışmalar kadar yeni
yapının kurumsal şekillenmesi de çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bilindiği gibi su kaynakları ve su
hizmetleri yönetimi uzun dönemdir suyun ticarileşmesine yönelik küresel su politikalarının ilgi alanındadır.
Türkiye‟de de geçmişte buna yönelik bazı girişimlerin olduğu bilinmektedir.
Dünyada su hizmetleri yatırımları yapan ulusötesi sermayenin çok güçlü merkezi kamusal bir yapı
istemediği ve böyle yapıların daha esnek bir şekilde yeniden yapılandırılmasını önerdiği hatta bunun için
Dünya Bankası‟nın yapısal uyum kredisi verme kanalını kullandığı bilinmektedir. Dünya Bankası
uzmanlarınca 2006 yılında Türkiye için hazırlanan Su Yönetimi Raporu‟nun “Yeni Bir Su Yönetimi İçin
Öneriler “ bölümünde de Türkiye için çok detaylı önerilerin yer aldığı görülmektedir.15 Türkiye‟de su
yönetiminde yaşanan makas değişiminde bu küresel politikaları belirleyici etkiye sahiptir.
4.1. Yeni Yapılanma İçin AB Su Çerçeve Yönergesi Ne Öneriyor ?

SÇY, bazı istisnalar dışında, nehir havzalardaki suların “iyi duruma” ulaştırılmasını hedeflemiştir. Belirtilen
iddialı ve kapsamlı amaca nasıl ulaşılacaktır? Sorunun kısa cevabı “entegre nehir havza planları”nın
hazırlanması olarak özetlenebilir.
Nehir havza yönetim planlarının hazırlanmasında görev alacak teknik kurumların havza veya havza bölgesi
esasına göre teşkilatlanması, kurumlardan birinin lider ve yönlendirici rol üstlenmesi ile kurumlar arası
eşgüdümü sağlamak için uygun bir merkezi ve bölgesel mekanizmanın oluşturulmasının gereği
vurgulanmaktadır.Ayrıca yoğun bir eğitim programı ile kurumsal kapasite yaratılması da ifade edilmektedir.
AB SÇD 'inde Nehir Havza Bölgeleri Önerisi
AB Sçd’inin 3. maddesi, „bütüncül nehir havzası yönetimi yaklaşımını‟ öngörmektedir. Buna göre, Üye
Devletler topraklarındaki nehir havzalarını belirlemeli ve bunlarla ilgili birer “nehir havzası bölgesi”
oluşturmalıdır. Bu bölgeler ülke içi veya ülkeler arası idari ve siyasi sınırlardan bağımsız ve coğrafi şartlar
gereğince sınırları çizilmiş bölgeler olacaklardır. Dolayısıyla, su sisteminin politik sınırlarda bitmediğinin
kabulü ve sınır ötesi işbirliği ilkesi benimsenmiştir
Havza Sınırlarının Belirlenmesi
SÇY su yönetim birimi olarak havzaları yani, hidrolojik sınırları esas almaktadır. Buna göre, üye devletlerin
topraklarındaki “nehir havzalarının sınırları”nın öncelikle belirlenmesi gerekir. Ayrıca “nehir havza
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bölgeleri” tespit edilmelidir. Örneğin, Türkiye’de 26 büyük nehir havzası bulunmaktadır .Bu havzalar çeşitli
nehir havza bölgeleri olarak gruplandırılabilir. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’e dökülen nehirler ayrı
ayrı gruplandırılarak, delta ve kıyı sularını da kapsayan, 4 havza bölgesi oluşturulabilir. Bunlara ilaveten,
suları doğrudan denize dökülmeyen ve genellikle göllerde son bulan “kapalı havza bölgeleri” ile komşu
ülkelerle “sınır teşkil eden ve sınıraşan suların oluşturduğu nehir havza bölgeleri” bulunmaktadır.
Yönetmelik komşu devletler arasındaki havzaları “uluslararası havza bölgeleri” olarak tanımlamaktadır.
AB ile Çevre Faslı Müzakereleri
AB ile Müzakerelerin en önemli parçalarından olan ve su yönetimi konularını da içeren Çevre Faslı 2009
yılı sonunda açılmıştır. Su yönetimi ile ilgili projelerde bu tarihten itibaren ciddi bir artış gözlenmekte olup
bu kapsamda AB Genel Sekreterliği de 2013 e kadar Çerçeve Su Yasası çıkartılacağını açıklamasına
rağmen yasa TBBM’inde uzun zamandır beklemektedir. Su Çerçeve Yasası Avrupa Birliği ile müzakereler
ve Çevre Faslı’nın kapanış kriterlerinden biridir.
Bu nedenle yasa tasarısında AB su yönetimi prensiplerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Su çerçeve
yasası taslağı AB Su Çerçeve Direktifi’nin Tam Maliyet Prensibini (Su kaynaklarının verimli kullanımı ve
korunması için yapılan hizmet) esas almıştır.
Bu kapsamda “Suları; kullanma maksadı, ekonomik, sosyal ve mahalli şartlar göz önüne alınarak farklı
ücretlendirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” diyerek bir istisna getirse de yasa taslağının diğer maddeleri de
tam maliyet prensibinin işletilmesini kolaylaştıracaktır.
Yasa tasarısındaki “tam maliyetin karşılanması” prensibi özellikle tarım kesiminde sosyo-politik
sıkıntılar yaratacaktır.

4.2.Yeni Kurumlar ,Yeni Kurullar,Yeni Planlar ,Yeni Stratejiler
YENİ KURUMLAR:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2011) - Tarım ve Orman Bakanlığı (2018)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2018 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birleşerek
Tarım ve Orman Bakanlığı adını almıştır.
Son dönemde su yönetimi alanındaki çok başlılık ve çok parçalılığın ortadan kaldırılması ve
koordinasyonun daha iyi yapılabilmesi için ileri bir adım atılmış ve su işleri 2011 yılında Orman ve Su İşleri
Bakanlığı kurularak bu bakanlık bünyesine alınmıştır. Ancak bu düzenleme öncesinde yeterli hazırlığın
yapılmadığı görülmüştür. 2012 yılında Su Yönetimi Enstitüsü, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Türkiye
Su Enstitüsü , Orman ve Su İşleri Bakanlığı‟na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü gibi yeni kurumsal
yapılar kurulmuştur.Bu dönemde özellikle DSİ Genel Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
arasında bazı görev ve yetki alanları çakışması oluşmuş bu çakışmalar ancak 2018 yılında çıkartılan bazı
yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığının HAVZA YÖNETİM KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA
USÛL VE ESASLARI HAKKINDA ilk tebliği 2013 yılında ,ikinci tebliğ ise 20.05.2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmış ve ikinci tebliğde kurulların teşekkülü ile ilgili birçok değişiklik yapılmıştır.
Ancak daha sonra 2018 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığının Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alması ve
yeni Başkanlık yönetim yapısı ile getirilen yeni yetki ve sorumluluk dağılımları bu tebliğin yeniden düzenlenerek
çıkartılmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk ile yeni tebliğ Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “HAVZA
YÖNETİMİ MERKEZ KURULU, HAVZA YÖNETİM HEYETLERİ VE İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON
KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” başlığı ile 18
Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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YENİ PLANLAR
◼ Ulusal Su Planı
◼ Ulusal Havza Yönetim Stratejisi
◼ Havza Yönetim Planı
◼ Havza Su Tahsisi Planı
◼ Havza Koruma Eylem Planı
◼ Havza Master Planları
YENİ KURULLAR
◼ Su Yönetimi Yüksek Kurulu
◼ Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
◼ Havza Yönlendirme Kurulu (2019’da Havza Yönetim Merkez Kurulu oldu)
◼ Havza Yönetim Heyeti
◼ Havza Su Tahsisi heyeti
◼ İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

SU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI
Su Yönetimi 2011 Yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulmasıyla kurumsal olarak yeniden yapılanma
sürecine girmiştir. Bu önemde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su Enstitüsü gibi yeni kurumsal yapılar
oluşturulmuş ve Su Yasası Taslağı hazırlık çalışmaları başlamıştır.
Su Tahsisi konusunda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bazı kriterler getirilmiş ,Havza Koruma Planları
,Havza Yönetim Planları gibi havza yönetiminde çok yararlı olacak planların hazırlanmasına başlanmıştır.
Su Yönetimi kurumsal yapısının merkez ve havza ölçeğinde gerçekleştirilmesi için ilk yönetmelik 2012
yılında Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği olmuş ,daha sonra 2013 yılında
Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğ
2015 yılında ve 2019 yıllarında revize edilmiştir.

Bu tebliğlerle Su Yönetiminin Merkez ve Havzalardaki yönetim heyetlerinin teşkilinde ve bazı düzenlemeler
yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler sonrasında 2019 yılı itibariyle havza Yönetim heyetlerinin
teşkilatlanması aşağıdaki şekillerde verilmiştir.
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YENİ STRATEJİLER
Ulusal ana stratejiler
• Havza tanımlamasında uzlaşı
• Eşgüdüm ve katılımcılık
• Yatırımlarda bilimsel kriterler,
Havza Su Yönetimi Stratejisi
2014 yılında yayımlanan Ulusal Havza Yönetim Stratejisinde bu stratejinin amacı ;
• Ülkemizin su havzalarının ve doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik
sağlamak,
• Toplumumuzun havzaların ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile
ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için
yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermek olarak belirtilmiştir.
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Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Takvimi
Ulusal Havza Yönetim Stratejisinin Uygulamalarında Sürdürülebilir Su Yönetimi bölümünde
belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilmek için aşağıdaki takvim verilmiştir.(Hedeflenen yıl)
• Ulusal Su Planını Hazırlamak (2015).
• Tüm (25) nehir havzalarının Koruma Eylem Planlarını tamamlamak (2014).
• 2015 yılına kadar 4 Nehir Havza Yönetim Planını, 2020 yılına kadar ise tüm (25) nehir havzaları
için Havza Yönetim Planlarını hazırlamak ve uygulamaya koymak
• Havza master planlarını 2020 yılına kadar güncellemek.
• Havza bazında sektörel su tahsisleri planlamasını tamamlamak (2020).
• Havza Koruma Eylem Planları tamamlanan havzalar için kısa vadeli tedbir strateji
belgesini hazırlamak (2014).
• Su Kalitesi Yönetimi Strateji Belgesini hazırlamak ve uygulamaya koymak (2014).
• Mevzuat çalışmaları çerçevesinde korunmasına rağmen su kalitesi bozulan yer altı suları için
2015 yılına kadar 1, 2023 yılı sonuna kadar toplam 5 adet Özel Planlama çalışmasını tamamlamak
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Uygulamaları içinde Su Yönetimi Kurumsal Yapısı için de aşağıdaki
takvim verilmiştir.
1. Ulusal havza sınıflama sistemini geliştirmek (2014).
2. Ulusal ve havza düzeyinde kurumsal düzenlemeleri (merkezde havza üst kurulu, yerelde 25 havza
yönetim komitesi) gerçekleştirmek (2014).
3. Havzaları gelişme ihtiyaç ve potansiyelleri itibariyle önceliklendirmek (2014).
4. Coğrafi bilgi sistemi tabanlı ”Ulusal Havza Entegre Yönetim Bilgi Sistemi”nin oluşturmak (2015).
4.3 HAVZA ÖLÇEĞİNDE KURUMSAL YAPILANMA MODELİ

Şekil 4.1. Türkiye’nin Suya Dayalı Kalkınma Projeeleri,Su Havzaları,İl Sınırları ve DSİ Bölge Müdürlükleri
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Nehir Havzası Veya Havza Bölgeleri Tesbiti Ana Esasları
Su Yönetiminin uzun zamandır süregelen yasal ve kurumsal yeniden yapılanma çalışmalarında 2019 yılı
Ocak ayında çıkan tebliğ yerelde il koordinasyon kurulları üzerinden bir yapılanmayı önermektedir.
Su Yönetimi yapısı havza veya havza bölgesi esasına göre yeniden yapılandırılmaktadır.
1. Bu kapsamda öncelikle Havza veya Nehir Havzası bölgesinin hidrolojik havza sınırına göre mi
yoksa mevcut il sınırlarının nehir havzalarıyla birlikte ele alınarak mı oluşturulacağına karar
verilmelidir.
2. Bu karar sonrasında bu havza bölgesi yönetiminin hangi idari yapıyla gerçekleştirileceği tespit
edilmelidir.
3. Yukarıdaki esaslarla belirlenecek havza sınırları üzerinden DSİ Bölge Müdürlükleri yapısı esas
alınarak yeni bir havza yönetim yapısı oluşturulmalıdır.

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması hakkındaki 2012 yılında çıkartılan
yönetmelikte Havza Bölgesi tanımı yer almaktadır.Bu tanımda yer aldığı gibi bir veya daha fazla havzanın
oluşturduğu alan olarak havza bölgeleri oluşturulması AB'nin SÇD inde belirtilmektedir.
Havza Yönetimi Nasıl Olmalı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Mart 2013'de ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve
önerilerine açılan Havza Yönetim Heyeti Tebliği Taslağı ülkemizde su yönetiminin kurumsallaşmasının en
önemli ayağı olan havza Yönetimini belirleyeceği için çok önemli bir taslaktır.
Havza Yönetim Heyeti Tebliği taslağı suyun havzada yönetimini planlamadan uygulamaya kadar sağlayacak
bir kurulun çalışma usul ve esaslarını kapsaması açısından çok önemlidir.Ancak su yasası daha çıkartılmamış
ve su yönetiminin nehir havzaları ölçeğinde veya nehir havza bölgeleri ölçeğinde hangi kurum ve kuruluşça
gerçekleştirileceği belli olmamıştır.
Bu nedenle bu tebliğdeki havza yönetim heyeti yukarıda belirtilen yeni idari yapıya göre daha sonra yeniden
şekillendirilmek zorunda kalacaktır

Bugünlerde gündemde olan Yeni Tarım Havzaları ve Ürün Destekleme modeli ile su havzaları ilişkisi
kurulmalıdır. Bu iki çalışmanın birbirleriyle olan ilişkisi sağlanmadan ve nehir havzası veya nehir havza
bölgesi ölçeğinde uygulama yapacak kurumun hangi kurum olacağı belirlenmeden havza yönetiminin
kurumsallaşması eksik kalacaktır.

Havza Yönetim Heyeti tebliğ taslağının ekinde verilen tabloda belirtilen Nehir Havzalarındaki illerde,
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birden fazla DSİ Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü yer almaktadır.Bu durum örneğin DSİ Isparta Bölge
Müdürünün hem Antalya hem de Burdur da kurulacak Havza Yönetim Heyeti içinde görev yapması anlamına
gelecektir.Bu durumda bölgede aynı zamanda plan ve uygulama yapan DSİ'nin sağlıklı plan ve uygulama
yapması zorlaşacaktır.Benzer olarak Balıkesir ve İzmir illeri hem Susurluk hem de Kuzey Ege nehir
havzasında yer aldığından bu illerin DSİ Bölge Müdürleri her iki havza yönetim heyetinde yer
alacaklar bu illerin valileri ve belediye başkanları da Çanakkale ve Bursa koordinatör valilerinin
başkanlığında oluşturulacak olan Havza Yönetim Heyetlerinde çalışacaktır.

Nehir Havzaları, İller DSİ Bölge Md.

Şekil.4.2. Nehir Havzaları, İl sınırları ve DSİ Bölge Müdürlüğü yetki ve sorumluluk alanı sınırları
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Şekil 4.2’de de görüldüğü gibi su yönetimindeki yeniden yapılanmada, DSİ Bölge Müdürlüklerinin yetki ve
sorumluluk alanı sınırları ile Nehir havzalarımızın hidrolojik sınırları ve illerimizin idari sınırları
örtüşmemektedir. DSİ Bölge Müdürlüklerinin mevcut sorumluluk alanları kapsamındaki iller konu nehir
havza ölçeğinde ele alındığında değişmektedir.Bu durum birçok nehir havzası yönetiminde yetki karmaşası ve
karışıklığa neden olacaktır.
Örneğin 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Havza Yönetimi Merkez Kurulu,
Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve
Esaslarına Dair Tebliğ’in ekinde yer alan Koordinatör valilikler ve 25 Havzada bulunan diğer iller dikkate alındığında ;
Toplam 27 ilin iki veya veya daha fazla havza sınırları içerisinde yer aldığı görülmektedir.
Bunlardan ;

•
•
•
•

9 İl’in 3 ayrı su havzasında yer aldığı ,
1 İl’in 4 ayrı su havzasında yer aldığı,
1 İl’in 6 ayrı su havzasında yer aldığı,
16 İl’in 2 ayrı su havzasında yer aldığı görülmektedir.

Bu nedenle nehir havzası veya nehir havza bölgesi ölçeğinde uygulama yapacak kurumun DSİ Bölge
müdürlüğü üzerinden yeniden ve rasyonel bir düşünceyle örgütlenmesi gereklidir.
Bu tebliğde beliritilen Havza Yönetim Heyetinin görevleri çoğunlukla idari kararların teknik bilgi ve
deneyimle alınmasını gerektirir.Bu nedenle bu heyete vali'lerin başkanlık etmesi işleyişi yavaşlatabilir. Havza
Yönetim Heyetlerine havzadaki su yönetim faaliyetlerinin büyüklüğüne göre tespit edilecek DSİ
Bölgesinin Bölge Müdürü başkanlık etmesi daha uygun olacaktır. Bu yapı gelecekte Havza ölçeğinde yeni
bir UYGULAMA BİRİMİNE dönüştürülürse başkanlık yine bu yapı tarafından yürütülebilir.
2019 yılında yayınlanan tebliğde Havza Yönetim Heyetini oluşturan kurum ve kuruluşların sayısının
yönetimin hızlı ve etkili olarak işlemesinde bazı sorunlara neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle
bu heyetin işleyişini hızlandıracak Bir HAVZA YÜRÜTME HEYETİ'ne ihtiyaç vardır.
Havza Yönetim heyeti üyeleri içerisinden en fazla 9 kurum temsilcisinden oluşan bir HAVZA
YÜRÜTME HEYETİ oluşturulabilir Bu heyette Büyükşehir belediyeleri temsilcileri ,DSİ Genel
Müdürlüğü Temsilcisi, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi ,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi
,Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi,Sağlık Bakanlığı Temsilcisi,Su Kullanıcı Örgütleri Temsilcisi yer
alabilir.Bu heyete DSİ Genel Müdürlüğünce belirlenecek DSİ Bölge Müdürü Başkanlık edebilir.Heyetin
Sekreteryasının
ise Heyete
Başkanlık yapan DSİ Bölgesince yürütülmesinin uygun olacağı
düşünülmektedir.

26

Nehir Havza Bölgesi
AB'nin Su Çerçeve Direktifinde de yer alan Nehir Havza Bölgeleri zaman zaman havza planlamalarında dile
getirilmektedir
Örneğin MAT-RA Projesi kapsamında yapılan çalışmada AB'nin aşağıda verilen Nehir Havza Bölgeleri
önerisi de yer almıştır. Bu öneride Türkiye'nin 6 Nehir Havza Bölgesine ayrıldığı görülmektedir.

toprakSUenerji Çalışma Grubu olarak 2010 yılında yapılan Su Kaynakları Bakanlığı Yasa Tasarısı
Taslağı çalışmasında Nehir Havza Bölgeleri olarak aşağıdaki haritada verilen 11 Bölge tesbit edilmiştir.
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Bu çalışma oldukça kısa süre içinde ve kısıtlı olanaklarla yapılmış olup daha çok havzalarin il
sınırlarıyla örtüşmesi ve hidrolojik özellikler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle yeni yapılacak
olan bir çalışma ile diğer veriler de dikkate alınıp genişletilerek sonuçlandırılmalıdır.

BÖLÜM V

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin hızla artan su ve enerji talebi bu kaynaklarımızı doğal çevreye zarar vermeden geliştirmemizi ve
daha akılcı ,planlı kullanmamızı zorunlu kılmaktadır.
Ülkemizde su yönetiminin daha akılcı, planlı ve koordinasyon içinde yapılması için de böyle bir yasal ve
kurumsal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizin değişim sürecindeki siyasi ve idari yapısı
yerleşmeden etkili bir su yönetimi yapısı oluşturulması zordur.Bu nedenle bu geçiş döneminde karmaşa
doğuracak ve kurumları zayıflatacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır
Su yönetimi konusunda en temel ihtiyaç bir “su yönetimi stratejisine” sahip olunmasıdır. Bu strateji
temelinde su yönetimi yeniden yapılandırılmalıdır. Bu yeniden yapılandırmanın temel taşları da Merkezi
Ulusal Planlama, Nehir Havza Ölçeğinde Yönetim, Kamusal Etkili Denetim, Hızlı ve Bilimsel Çözüm
Yeteneği, Doğal Hayatı Koruma Duyarlılığı şeklinde sıralanabilir. Su yönetimi dinamik, etkin, hızlı karar
veren, denetim erki güçlü bir yapıda olmalıdır.
Tüm bu düzenlemelerin geçmişteki deneyim ve birikimlere duyacağı ihtiyaç çok açıktır. Bu nedenle
DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurumsal yapısı zafiyete uğratılmadan ve ehil elemanları kaybedilmeden bu
yapının temel taşları olarak değerlendirilmelidir. Su yönetiminde merkezi kamusal yapının ve bugüne değin
oluşan birikim ve deneyiminin dağılmasına yönelik uygulamalar su yönetiminin geleceğini risk altına sokar
. Diğer su projelerinin yanı sıra Türkiye hâlen GAP, KOP ve DAP gibi üç adet suya dayalı çok büyük
bölgesel kalkınma projesi yürütülmektedir. Su yönetiminin yeniden yapılanmasında mevcut bölgesel
kalkınma projelerinin ve bununla birlikte Kalkınma Ajansları tarafından planlanan ve gerçekleştirilen su
yönetimi bağlantılı projelerin dikkate alınması önem taşımaktadır.
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Uzun vadeli veya stratejik bir planlama anlayışına sahip olmak su kaynakları geliştirme projelerinin temel
unsurudur. Bu anlayışa ancak uzun yılları kapsayan bir kurumsal hafıza ve yüksek teknik kapasite ile
“yaparak öğrenmek ve öğrenerek yapmakla” ulaşılabilir.
DSİ Genel Müdürlüğü‟nün genel olarak havza temelinde bir teşkilat yapısına sahip olması ve kurumsal
tecrübe birikimi dikkate alındığında, bu kurumun su yönetiminde etkin rol almaya devam etmesi gerektiğini
ortaya koymaktadır..
Türkiye‟de SÇY‟yi uygulamak amacıyla veya başka amaçlarla mevcut kurumsal yapıyı büyük ölçüde
değiştirerek yeni arayışlara yönelmenin sakıncaları vardır. Kurumlar günün değişen koşulları ve yeni
taleplere göre yeniden yapılandırılabilir. Bu yapılandırmada ülke ve toplumun çıkarları dikkate alınarak
su yönetiminin kurumsal yapılarının özgün özellikleri korunmalıdır. Bu kurumların ülkenin
ihtiyaçlarını kendi uzmanlık alanlarında yönetip denetleyecek verimli ihtisas kuruluşları olarak
oluşturulması veya düzenlenmesi çok önemlidir.
Su yönetiminin yeniden yapılanmasında özellikle su kullanıcı birlikleri ve sulama kooperatifleri gibi
kurumların daha güçlü ve etkili bir işleyişe sahip kılınması su yönetiminin en önemli anahtar konusudur. Su
ve Gıda güvenliğinden su kullanımı ve ürün verimliliğine kadar çok etkili olacak olan bu konuda acil
düzenlemeler ihtiyaç vardır.
Bu düzenlemelerin gerçekleşmemesi, kalkınmamızı doğrudan ilgilendiren çok önemli bir alanda
ülkemizin stratejik ve ekonomik açıdan büyük kayıplar yaşamaya mahkûm olması demektir.
Su Yönetimi Yenilenmeli
Yerelleşmeye yönelik idari politikaların ve küresel su politikalarının da etkisiyle, ülkemizde de yerel
yönetimlerin yetkileri artmaktadır. Bu politikalar nedeniyle hâlen günümüzde su kaynakları yönetimimiz
yerelleşmeye yönelik idari yapılanma ile mevcut merkezi idari yapı arasında sıkışıp kalmıştır. Aslında su
kaynakları yönetimimizin kurumsal yapısı çağın gereklerine ve verimlilik anlayışı ile kapsamlı bir biçimde
yenilenmelidir. Ancak ülkemizde su yönetiminin yeniden yapılanması ve su yönetimi politikaları tespit
edilirken suyun yaşamsal öneme sahip bir doğal kaynak olduğu ve bu nedenle de ekonomik olmaktan çok
toplumsal değere sahip olduğu gözardı edilmemelidir.
Bunun yanısıra su yönetimimizde ülkemizin kendine özgü olan ve bu nedenle korunması ya da belirli
bir süre içinde değiştirilmesi gereken idari ve yasal yapı taşlarına dikkat edilmelidir.
Ne Yapılmalı?
• Tarım Havzaları planlaması ile Su Havzaları planlamasını örtüştürecek bir çalışmaya ihtiyaç vardır
• Mevcut Nehir havzaları ölçeğinde SWOT Analizleri yapılarak havzaların avantajlı ve güçsüz
tarafları çıkartılmalıdır.
• Havza Bazlı Sektörel Su Planlarının hazırlanmasında DSİ Genel Müdürlüğünün yetkili
olması ve sektörel su planlarının Bakanlık yerine DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
yapılması veya yaptırılması gerek
• Su yönetiminde deneyimli personel ve birikime sahip kurum ve kuruluşlar çok önemlidir. Bu
birikime sahip olan DSİ Genel Müdürlüğü etkinliği azalmadan günümüzün gereklerine göre yeniden
organize edilmelidir.
• Su Yasası tasarısı taslağı DSİ‟nin bugüne kadar biriktirdiği bilgi birikimi ve deneyimi en etkili
şekilde kullanmayı dikkate alan bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir.Aksi taktirde yasanın etkili bir
şekilde uygulamasında sorunlar yaşanacaktır.
• Bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları ve çevresel değerleri dikkate alarak havza temelinde

teknik planlama yapılması, zaman içerisinde güncellenmesi, planlanan tesislerin inşa
edilmesi, yönetilmesi, işletme ve bakım hizmetlerinin yapılması birbirini tamamlayan, bir
aşaması diğerini geri besleyen ve katılımcı olması gereken bir süreçtir. Bu süreçten Sulama
Birlikleri ve Sulama Kooperatifleri gibi halkaların çıkarılması bütünlüğü bozacaktır.
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