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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih Sayı 

17.10.2012 28444 
 

 

SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ 

HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 
 

MADDE 1 – 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Havzalarının 

Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ 

YÖNETMELİĞİ” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yerüstü ve yeraltı su kütlelerinin, bütüncül bir yaklaşımla 

havza bazında, fizikokimyasal, kimyasal ve ekolojik kalite bileşenleri ile miktar açısından iyi su 

durumunda olanlarının mevcut haliyle korunması, bozulmuş olanlarının iyi su durumuna getirilmesi ve 

ihtiyaç önceliklerine uygun şekilde tahsisi yapılarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması, ulusal su 

planı ve havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve takibinin yapılması ile ilgili usûl 

ve esasların düzenlenmesidir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alt havza: Havzanın sularını denize boşaltan nehre bağlı yan kolların veya akarsuyu besleyen 

göller veya gölleri besleyen yan kolların veya havza içerisinde yer alan müstakilen ve doğrudan deniz 

ve göle dökülen akarsu kütlelerinin su toplama alanını, 

b) Atıksu: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri 

kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan 

sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan 

yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları, 

c) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, 

ç) Belirli kirleticiler: Su kütlesine, kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek miktarda deşarj edilen 

ve yerüstü su kütlesinin iyi ekolojik duruma ulaşması için çevresel kalite standardı belirlenmiş olan 

madde veya madde gruplarını, 

d) Bütüncül yaklaşım: Havza ve alt havzalardaki yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kalite ve 

miktar durumlarının korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla noktasal, yayılı ve hidromorfolojik bütün 

baskılara karşı alınacak tedbirlerin sosyo-ekonomik bileşenler de dahil olmak üzere, çok yönlü ve 

etkileşimli bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetimini, 

e) Büyük ölçüde değiştirilmiş su kütlesi: İnsan faaliyetlerinin yol açtığı fiziksel değişikliklerin bir 

sonucu olarak özellik bakımından önemli ölçüde değişmiş yerüstü su kütlesini, 

f) Çevresel hedef: Bir su kütlesindeki sucul canlıların en yüksek mertebede korunması için 

kimyasal ve ekolojik durum ile miktar açısından ulaşabileceği en iyi su durumunu, 

g) Çevresel kalite standardı: Belli bir kirleticinin ya da kirletici gruplarının suda, dip çökeltisinde 

veya biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsantrasyonları, 

ğ) Çevresel su ihtiyacı: Suya bağımlı karasal ve sucul ekosistemlerin devamlılığını sağlamak için 

gereken asgari su miktarı ve kalitesini, 

h) Deşarj: Arıtılmış olsun veya olmasın evsel, kentsel, sanayi ve enerji kaynaklı atıksular ile 

sulamadan dönen suların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama boşaltılmasını, 

ı) Deşarj limit değeri: Atıksu deşarjında izin verilen maksimum kirletici miktarı ve/veya 

konsantrasyonu, 

i) Ekolojik durum: Yerüstü sularına bağımlı su ekosistemleri unsurlarının ve işleyişinin kalitesini, 

j) Ekosistem: Belli bir alanda bulunan canlılar ile bu canlıların etkileşim içerisinde bulunduğu 

fiziksel çevreyi, 
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k) Geçiş suları: Nehir ağızları civarındaki, kıyı sularına yakın olmaları ancak aynı zamanda tatlı 

su akıntılarından önemli ölçüde etkilenmeleri neticesinde kısmen tuzlu olma özelliğine sahip yerüstü su 

kütlelerini, 

l) Göl: Durgun haldeki kıta içi yerüstü su kütlesini, 

m) Havza: Nehir havzalarında su ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda ise 

suyun toplandığı nihai noktaya kadar suyun toplanma alanını, 

n) Havza bölgesi: Bir veya daha fazla havzanın ilgili yeraltı ve yerüstü suları ile birlikte oluşturduğu 

alanı,  
o) Havza ölçekli yönetim planları: Havza koruma eylem, havza su tahsis, havza yönetim, havza 

taşkın yönetim, havza kuraklık yönetim gibi havza ölçeğinde suyla alakalı yapılan bütün planları, 

ö) Havza su tahsis planı: Bir veya birden çok havzadaki su kaynaklarının içme ve 

kullanma, çevresel su ihtiyacı, zirai sulama, enerji, sanayi, ticaret, turizm, taşıma, ulaşım, rekreasyon, 

projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri avcılığı ve diğer maksatların ihtiyaçlarına uygun olarak 

dağıtımını, 

p) Havza Yönetim Heyeti: 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havza 

Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde tanımlanan 

heyeti, 

r) Havza Yönetimi Merkez Kurulu: 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde 

tanımlanan kurulu, 

s) Havza yönetim planı: Bir havzadaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını, 

geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere, su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma 

dengesi gözetilerek katılımcı bir yaklaşımla havzanın tamamını esas alarak hazırlanan planı, 

ş) Hidromorfoloji: Su kütlelerine yapılan müdahalelerin ekolojik durum üzerine yaptığı etkilerin 

belirlenmesi maksadıyla; suyun miktarında, akışında ve niteliğinde, su yatağında, kıyı şeridinde, su 

taban yapısında ve su içi ile kıyı habitatlarında meydana gelen değişimleri izlemek için yapılan ölçümler 

ile ekolojik durumu saptamak için yapılan çalışmaları, 

t) İçme suyu havza koruma planı: İçme suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü veya 

yeraltı suyu havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla yapılan ve havzaya özel hükümleri tanımlayan planı, 

u) İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu: 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğde tanımlanan kurulu, 

ü) İyi ekolojik durum: Bir su kütlesinde izlenen biyolojik ve destekleyici kalite unsurlarının, referans 

şartlardan az oranda sapma göstermesi durumunu, 

v) İyi ekolojik potansiyel: Büyük  ölçüde değiştirilmiş veya yapay  su kütleleri için biyolojik, 

fizikokimyasal, genel kimyasal, belirli kirleticiler ve hidromorfolojik kalite unsurları açısından 

ulaşılabilecek iyi durumu, 

y) İyi su durumu: Yerüstü suları için su kaynağının ekolojik durumunun ve kimyasal durumunun 

birlikte değerlendirilmesi sonucunda iyi kalite sınıfında olması halini; yeraltı suları için ise su kütlesinin 

miktar açısından yeterli ve kimyasal açıdan iyi olduğu durumu, 

z) Katılımcı yaklaşım: Planlama sürecinde ilgili kamu kurum-kuruluşlarının, meslek odalarının, 

sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın planlama sürecine katılımlarının sağlanmasını, 

aa) Kıyı suları: Türkiye kıyılarının en dış uç noktalarından çizilen düz esas hattan itibaren deniz 

tarafına doğru bir deniz mili (1852 metre) mesafeye kadar uzanan suları ve bunların deniz tabanı ve 

altını, 

bb) Kirlilik: İnsan sağlığına ve her türlü ekosisteme zarar verebilecek maddelerin veya ısının hava, 

su veya toprağa, doğrudan veya dolaylı olarak verilmesi sonucu ortaya çıkması durumunu, 

cc) Korunan alan: Su kaynaklarında insani kullanım maksatlı su teminini sağlayan alanları; 

ekonomik ve ekolojik bakımdan önemli su canlısı türlerinin korunması için belirlenmiş alanları; yüzme 

suyu için tahsis edilen alanları; suya bağlı yaşayan, ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülüklere göre 

koruma altına alınması gereken özel tür veya türler ile bunların üreme veya yaşama alanlarını; besin 

maddelerine hassas ve nitrata hassas alanları, 

çç) Kuraklık yönetim planı: Muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve 

kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak 

tedbirleri ihtiva eden yönetim planını, 
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dd) Münferit su tahsisi: Herhangi bir su kaynağından belirli bir kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel 

kişilere verilen su kullanım iznini, 

ee) Öncelikli maddeler: 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü 

Su Kalitesi Yönetmeliğinin Ek-5’inin Tablo-5’i kapsamında yer alan kirleticileri, 

ff) Paydaş: Havza ölçeğinde yönetim planlarından etkilenmesi muhtemel veya plana etki 

edebilecek gerçek ve tüzel kişileri, 

gg) Peyzaj: Özellikleri, insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda insanlar 

tarafından algılandığı şekliyle oluşan alanı, 

ğğ) Referans durum: Her bir su kütlesi tipi için tahrip edilmemiş durumu ve ekolojik kalite oranı 

ölçeğinde çok iyi su durumunu yansıtan şartları, 

hh) Sektörel alt havza: Bir hidrolojik su havzasında, kullanım maksatlarına göre kullanımlar 

dikkate alınarak birleştirilen veya bölünen alt havzayı ve/veya bölgeleri, 

ıı) Sıcak nokta: Havzadaki yerüstü ve yeraltı sularının kalitesi ve miktarı üzerinde olumsuz etkilerin 

hissedilmeye başlandığı ve havzada öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken bölgeyi, 

ii) Su durumu: Yerüstü suları için su kaynağının hem ekolojik, hem kimyasal, hem de miktar 

olarak; yeraltı suları için ise su kütlesinin hem miktar hem de kimyasal açıdan herhangi bir zamandaki 

özelliklerini, 

jj) Su hizmetleri: İçme ve kullanma, sanayi,  çevresel su ihtiyacı, sulama ya da herhangi bir 

ekonomik faaliyet için yerüstü ve yeraltı sularından sağlanan su temini ve atıksu bertarafı gibi hizmetleri, 

kk) Su kütlesi: Bir akarsuyun, nehir veya kanalın, gölün veya rezervuarın, geçiş suyu, kıyı suyu 

veya yeraltı suyunun bir kısmı veya tamamı olan ve benzer özellikler gösteren, yönetilebilir en küçük su 

birimini, 

ll) Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan kurulu, 

mm) Tamamlayıcı tedbir: Su kütlelerinde iyi su durumu hedefine ulaşılamaması durumunda, mer’i 

mevzuatta yer alan tedbirlere ilaveten alınması gereken tedbirleri, 

nn) Taşkın yönetim planı: Taşkın tehlike haritalarına ve taşkın risk haritalarına dayanarak, taşkın 

riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için alınması 

gereken tedbirleri içeren yönetim planını, 

oo) Tehlikeli maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden ve zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik, 

kimyasal ve nükleer atık birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını, 

öö) Ulusal su planı: Ülke su kaynaklarının teknik, ekonomik, ekolojik ve sosyal ihtiyaçlara ve 

uluslararası yükümlülüklere en uygun şekilde yönetilmesini sağlayacak ulusal su politikasının ana 

unsurlarını ihtiva eden planı, 

pp) Yapay su kütlesi: Daha önce doğal olarak mevcut olmayan ve insan faaliyeti sonucu ortaya 

çıkan yerüstü su kütlesini, 

rr) Yeraltı suyu: Yeraltında doygun bölgede bulunan durgun veya hareket halindeki suları, 

ss) Yeraltı suyu kütlesi: Bir akiferin tamamındaki, bir kısmındaki ya da birden çok akifer 

içerisindeki yeraltı sularının belirgin bir hacmini, 

şş) Yerüstü suyu: Yeraltı suları haricindeki kaynak suyu, çay, dere, nehir, ırmak, tabii ve suni 

göller gibi bütün kıta içi sular ile geçiş ve kıyı sularını, 

tt) Yerüstü suyu kütlesi: Her bir yerüstü suyunun tamamını ya da belirlenen bir parçasını, 

uu) Yetkili idare: Kanunlarla kendisine yerüstü ve yeraltı su kütleleri ile alakalı görev ve yetki ihdas 

edilmiş kurum ve kuruluşları, 

ifade eder.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Genel Hükümler” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İlke ve esaslar 

MADDE 5 – (1) Su kaynaklarının havza bazında kalite ve miktarının bütüncül yaklaşımla 

sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi, iyileştirilmesi, korunması ve ihtiyaç önceliklerine uygun olarak 

kullanılmasının sağlanmasında; 

a) Katılımcı yaklaşımın uygulanması, 

b) Havzaların su potansiyelinin öncelikle havza içinde kullanılması, 

c) Atıksu ve atıkların kaynağında azaltımı başta olmak üzere, geri kazanılması, kontrolü ve 

bertaraf edilmesi, 

mailto:info@mittomaden.com.tr


ADRES: Ümit Mah. 2531. Sokak No:8  06810  ÇANKAYA / ANKARA / TURKIYE 

T: (+90)312 222 18 28 | F: (+90)312 222 1153 

© 2005 Mitto Danışmanlık A.Ş. | info@mitto.com.tr 

 
 

 

 

ç) Suya bağımlı karasal ve sucul ekosistemlerin korunması, 

d) Su kaynaklarının, insan ve diğer canlı ihtiyaçlarına yönelik ekolojik, ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçlara göre en uygun şekilde kullanılması, içme ve kullanma, çevresel su ihtiyacı, tarımsal sulama, 

su ürünleri istihsali, enerji üretimi ve sanayi suyu, ticaret, turizm, rekreasyon, taşıma, ulaşım ile sair su 

ihtiyaçlarının verilen sıralama önceliğine göre karşılanması, 

e) Su ile ilgili bütün mevzuat, plan ve faaliyetlere karar verilmeden önce, insan ve diğer canlı 

ihtiyaçlarına yönelik ekolojik, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi, 

f) Su kullanımlarında azami su verimi ve su tasarrufu sağlayacak tedbirlerin alınması, 

g) Su kaynaklarının korunması ve kullanımında iklim değişikliğinin su kaynaklarına olumsuz 

etkilerinin havza ölçeğinde göz önüne alınması, 

ğ) Havzalardaki su fiyatlarının, çevresel ve kaynak maliyetleri de dahil olmak üzere, su 

hizmetlerine ilişkin maliyetin karşılanmasını sağlayacak şekilde belirlenmesi, 

h) Kullanan ve kirleten öder ilkeleri uyarınca, havzadaki bütün su kullanıcılarının su kaynakları 

üzerindeki baskılarıyla orantılı olarak su hizmetlerine ait maliyetlerin karşılanmasına katkıda bulunması, 

ı)  Havza  ve  alt  havzalardaki  her  tür  ve  ölçekte  planın  ve  stratejinin  hazırlanmasında, 

güncellenmesinde ve uygulanmasında, ulusal su planı ve havza ölçekli yönetim planları ile uyumunun 

sağlanması, 

i) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanmasında, güncellenmesinde ve uygulanmasında 

birbirleriyle uyumlarının sağlanması, 

j) Havza su tahsislerinin, havza su bütçesi ve havza önceliklerinin dikkate alınarak belirlenmesi, 

k) Havza su tahsislerinde ve havzalar arası su aktarımında ekosistemin ihtiyacı olan asgari su 

miktarının korunması ve güvenceye alınması, 

l) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin 

iyileştirilerek çevresel hedeflere ulaşılması, 

m) Yerüstü ve yeraltı sularının iyi su durumuna ulaştırılması ve bu durumun korunması, 

esastır. 

(2) Havzalardaki su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kullanılması ile ilgili 

her türlü iş ve işlemlerde ulusal su planı ve havza ölçekli yönetim planları esas alınır. 

(3) Havzalardaki su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve verimli kullanımı için 

gerekli tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınır. 

(4) Afet ve acil durumlar ile toplu nüfus hareketlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

tarafından yeraltı suları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak bedelsiz ve sınırsız olarak 

kullanılabilir. Yapılacak planlarda söz konusu durumlar dikkate alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının da görüşü alınır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Havzaların korunması 

MADDE 6 – (1) Yetkili idareler havzalardaki su kaynaklarının miktar, kalite ve su ürünleri istihsalini 

de dikkate alarak ekolojik yönden korunması için havza yönetim planlarında yer alan tedbirleri almak 

ve/veya aldırmakla yükümlüdür. 

(2) Havzalardaki su kaynaklarının kirlenmesine yol açan faaliyet sahipleri, kirlenmenin önlenmesi 

için gerekli tedbirleri ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. 

(3) Havzalardaki su kaynaklarının her türlü kullanımı ve korunması ile ilgili mer’i mevzuat 

çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş veya belirlenecek olan korunan alanlar, yetkili 

kurum ve kuruluşlarca Su Yönetim Koordinasyon Kuruluna bildirilir. 

(4) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarının korunması ve 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması için içme suyu havzalarında; havza koruma planları Bakanlık 

tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. 

(5) Havzalarda yapılacak fiziki müdahalelerde ve her türlü su kullanımında çevresel su ihtiyacının 

karşılanması için gerekli tedbirler yetkili idarelerce alınır. Havza bazında su kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımını sağlamak maksadıyla gerekli tedbirler Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve 

kuruluşlarla birlikte belirlenir. 

(6) Havzaların sürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla çevresel kalite standartları 

Bakanlıkça; çevresel kalite standartları esas alınarak atık suların alıcı ortam deşarj limit değerleri yetkili 

idare tarafından belirlenir ve deşarjların kontrolü sağlanır. Alıcı ortama zirai faaliyetlerden gelen kirlilikle 

ilgili gerekli tedbirler, çevresel kalite standardı esas alınarak yetkili idare tarafından alınır. 
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(7) Havzalardaki içme ve kullanma suyu ile sulama sistemlerindeki kaçak kullanım ve şebeke 

kayıplarının önlenmesi ile bu sistemlerin işletilmesi yetkili idareler ve kuruluşlarca sağlanır. 

(8) Yerüstü ve yeraltı su kütlelerindeki su dengesinin bozulmaması için yeni su çekimlerine su 

bütçesi planlaması yapıldıktan sonra izin verilebilir. 

(9) Su akışının, arıtılmış atık suda bakiye kalan kirlilik yükünün özümsenmesi için yetersiz olduğu 

su kaynaklarının havzalarında, havza yönetim planlarında su kaynaklarının durumu göz  önünde 

bulundurularak yetkili idarelerce ilave tedbir ve kısıtlamalar getirilebilir. 

(10) Drenaj sularının kontrolü, izlenmesi, yeniden kullanılması ve drenaj sularının kalitesinin 

iyileştirilmesi ile ilgili tedbirler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça 

belirlenir. 

(11) Su kirliliği açısından hassas alanlar ve nitrata duyarlı hassas alanlar Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı tarafından tespit edilir ve izlenir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ulusal Su Planının Hazırlanması, Onaylanması ve Güncellenmesi” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Ulusal su planının hazırlanması ve onaylanması 

MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından hazırlanacak Ulusal Su Planı, Su Yönetimi Koordinasyon 

Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Ulusal su planının güncellenmesi 

MADDE 8 – (1) Ulusal su planı Bakanlık tarafından altı yılda bir güncellenir. İhtiyaç duyulması 

halinde bu süre beklenmez.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmelikte yer alan aşağıdaki ibareler yürürlükten kaldırılmıştır. 

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Karakterizasyon, Tipoloji, Referans Şartlar ve Su Verimliliği” 

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Su Hizmetleri ve İzleme” 

“BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 8 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Havza Yönetiminde Katılımcı Yaklaşım ve Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, 

Yürürlüğe Girmesi, Uygulamaların Takibi ve Güncellenmesi” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Havza yönetiminde katılımcı yaklaşım 

MADDE 9 – (1) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesi sürecinde, ilgili kurum ve kuruluşların sürece aktif katılımı ve paydaşların bilgiye erişimi 

Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su 

Yönetimi Koordinasyon Kurulları vasıtasıyla sağlanır. 

(2) Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken 

tedbirlerin belirlenmesi, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonun sağlanması, işbirliğinin 

ve su yatırımlarının hızlandırılmasının sağlanması, ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan hedeflerin 

gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politikaların geliştirilmesi, havza planlarında kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasının değerlendirilmesi, üst düzeyde 

koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

(3) Havza Yönetim Heyetleri tarafından iletilen hususların görüşülmesi ve sonuca bağlanması, 

sonuca bağlanmayan hususların Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna iletilmesi, Su Yönetimi 

Koordinasyon Kurulunda alınan kararların havza ölçeğinde uygulanmasının sağlanması, su ile alakalı 

merkezi kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve kararların takibinin yapılması 

Havza Yönetimi Merkez Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

(4) Havza koruma eylem ve yönetim planları ile taşkın ve kuraklık yönetim planlarının 

hazırlanması, uygulamaların izlenmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi havza ölçeğinde Havza 

Yönetim Heyetleri tarafından sağlanır. 
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(5) Havza koruma eylem ve yönetim planları ile taşkın yönetim planlarının ve kuraklık yönetim 

planlarının hazırlanması, uygulamaların izlenmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi il ölçeğinde İl Su 

Yönetimi Koordinasyon Kurulları tarafından sağlanır. 

(6) Havza yönetim planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde 

paydaşların bilgiye erişimi, Havza Yönetimi Merkez Kurulunun koordinasyonunda Havza Yönetim Heyeti 

tarafından sağlanır.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Havza yönetim planlarının hazırlanması 

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından, ulusal su planı ile uyumlu olacak şekilde, paydaşların yer 

aldığı katılımcı bir yaklaşımla her havza için yerüstü ve yeraltı sularının akılcı kullanımını ve çevresel 

hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için suyun havza ölçeğinde korunmasını ve tahsisini, iklim değişikliğinin 

etkilerini, havza ölçekli diğer yönetim planlarını da dikkate alan ve tedbirler programını ihtiva eden havza 

yönetim planı ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanır veya hazırlatılır. 

(2) Havza yönetim planlarının hazırlanmasında, Ek-1’de yer alan içerik esas alınır. 

(3) Havza yönetim planlarında su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunarak kullanımı 

sağlanır. 

(4) Havza yönetim planlarının hazırlanmasında madencilik faaliyetleri de dahil olmak üzere insan 

kaynaklı diğer önemli etkiler göz önüne alınır ve su kaynaklarının çevresel hedeflere ulaşması 

bakımından değerlendirilir. 

(5) Havza yönetim planlarında, iyi su durumuna ulaşılmasının sağlanması ve mevcut su 

durumunun kötüleşmemesi için temel ve gerektiğinde tamamlayıcı tedbirler ve izleme programları yer 

alır. 

(6) Bakanlıkça havza yönetim planlarının Bakanlık ulusal  su bilgi  sistemine entegrasyonu 

sağlanır. 

(7) Havzalar arası su aktarımında havza yönetim planlarındaki çevresel hedefler göz önünde 

bulundurulur. 

(8) Havza ve su kütleleri bazında alınan tedbirlerin etkilerini ve tedbirler programının verimliliğini 

ortaya koyacak bir şekilde ilgili sektörel su kullanımlarına uygun olarak eğilim analizleri, maliyet ve 

sosyal etkinlik analizleri, yerüstü ve yeraltı su kütleleri için belirlenen tedbirlerin fayda-maliyet analizleri 

yapılır. Bütün bunları etkin ve tek elden yönetebilmek için bir izleme sistemi oluşturulur. Sistemin takibi 

düzenli ve sürekli yapılır. 

(9) Tedbirlerin uygulanmasına rağmen istenilen çevresel hedeflere ulaşılamaması durumunda, 

gerekçeler detaylı olarak hazırlanarak çevresel hedeflerin karşılanamama durumlarına yönelik 

muafiyetler belirlenir. 

(10) Bakanlık, sınır aşan havzalarda su kullanımı ve fiziki düzenlemeler ile kıyıdaş ülkeler ile 

havza ölçekli planların hazırlanması maksadıyla yapılacak çalışmalarda Dışişleri Bakanlığıyla beraber 

gerekli koordinasyonu sağlar. 

(11) Taşkın yönetim ve kuraklık yönetim planlarındaki tedbirler, havza yönetim planında belirtilen 

çevresel hedefler ile uyumlu olacak şekilde belirlenir. 

(12) Havza yönetim planlarında belirtilen tedbirler alınmasına rağmen tanımlanan hedeflere 

ulaşmanın, sosyal, teknik, ekonomik veya tabii afetler sebebiyle imkânsız olduğu durumlarda ilgili su 

kütleleri için belirlenen çevresel hedefler, bilimsel esaslar dikkate alınarak güncellenebilir. 

(13) Havza yönetim planlarının hazırlanması esnasında; 

a) Ekonomik öneme sahip sucul türlerin korunması için belirlenmiş alanlara, 

b) Besin maddeleri açısından hassas alanlara, 

c) Biyoçeşitlilik açısından korunan alanlara, 

ç) Yüzme suyu ve rekreasyonel maksatlı kullanılan su kütlelerine, 

d) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları ve diğer 

sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlara, 

e) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarının korunması ve 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması için hazırlanan içme ve kullanma suyu havzalarına, 

f) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerine, 

ait yönetim planları, koruma planları ve ilgili diğer planlar esas alınır. 

(14) Su kaynaklarının çevresel hedeflerine ulaşılmadığı durumlarda havza yönetim planlarındaki 

tedbirlere ilave tedbirler getirilebilir.” 
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Havza yönetim planlarının güncellenmesi 

MADDE 11 – (1) Hazırlanan havza yönetim planları en geç altı yılda bir, hazırlanması sırasında 

izlenen usul uyarınca, Bakanlıkça güncellenir. 

(2) Havza yönetim planının güncellendiği altı yıllık periyodun başlangıcından en az üç yıl önce 

planın hazırlanması için çalışma takvimini içerecek şekilde oluşturulan iş planı Havza Yönetim Heyetince 

hazırlanır ve halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin alınması maksadıyla altı ay süreyle askıya çıkarılır. Bu 

süreç koordinatör Valilik tarafından yürütülür. Çalışma takvimi ve iş planının nihai hali Havza Yönetimi 

Merkez Kuruluna, Havza Yönetim Heyetince raporlanır. 

(3) Havza yönetim planının güncellendiği altı yıllık periyodun başlangıcından en az iki yıl önce 

havzaların miktar ve kalite yönetimi bakımından sıcak noktalarına ilişkin genel bir değerlendirme raporu 

Havza Yönetim Heyetince hazırlanır ve halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin alınması maksadıyla altı ay 

süreyle askıya çıkarılır. Bu süreç koordinatör Valilik tarafından yürütülür. Havzaların miktar ve kalite 

yönetimi bakımından sıcak noktalarına ilişkin genel bir değerlendirme raporunun nihai hali, Havza 

Yönetimi Merkez Kuruluna, Havza Yönetim Heyetince raporlanır. 

(4) Havza yönetim planının güncellendiği altı yıllık periyodun başlangıcından en az bir yıl önce 

havza yönetim planının taslak hali Havza Yönetim Heyetince hazırlanır ve halkın bilgiye erişimi, 

görüşlerinin alınması maksadıyla altı ay süreyle askıya çıkarılır. Bu süreç koordinatör Valilik tarafından 

yürütülür. Havza yönetim planının nihai hali Havza Yönetimi Merkez Kuruluna, Havza Yönetim 

Heyetlerince raporlanır.” 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Havza yönetim planlarının yürürlüğe girmesi, uygulanması ve uygulamaların takibi 

MADDE 12 – (1) Havza yönetim planları Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun onayı ile yürürlüğe 

girer.  
(2) Havza yönetim planları tedbirler programı; Bakanlığın koordinasyonunda ve havzalarda Havza 

Yönetim Heyetlerinin, illerde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları kontrolünde, yetkili idarelerce 

uygulanır. Uygulamalar, illerde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları, havzalarda Havza Yönetim 

Heyetleri tarafından takip edilir. Tedbirlerin uygulanmasına ilişkin raporlar; İl Su Yönetimi Koordinasyon 

Kurulları tarafından yılda üç defa Havza Yönetim Heyetlerine, Havza Yönetim Heyetleri tarafından ise 

altı ayda bir Bakanlığa raporlanır. 

(3) Havza yönetim planlarında belirlenen tedbirler, söz konusu planlarda belirlenen iş takvimine 

uygun olarak sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından uygulanır. 

(4) Bakanlık, yılda bir kez tedbirlerin uygulanmasına ilişkin hususları ilgili Bakanlıklara 

raporlar. İvedilik ve önem arz eden hususlarda bu süre beklenmez.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare 

eklenmiştir. 

“BEŞİNCİ BÖLÜM 

Havza Su Tahsis Planlarının Hazırlanması, Yürürlüğe Girmesi, Takibi ve Güncellenmesi” 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Havza su tahsis planlarının hazırlanması 

MADDE 13 – (1) Havza su tahsis planları, su kaynaklarının içme ve kullanma, çevresel su 

ihtiyacı, zirai sulama, enerji ve sanayi gibi temel sektörler başta olmak üzere havza bazında 

paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik planlanması ve her sektörün ihtiyacı olan suyun adil bir 

şekilde karşılanması maksatlarıyla, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlık tarafından 

bütün havzalar için ayrı ayrı hazırlanır. 

(2) Havza su tahsis planları hazırlanırken; suyun miktarı, kalitesi, havzanın özelliği, zaruri 

ihtiyaçlar ve şartlar başka türlü bir çözüm yolu gerektirmedikçe su kaynaklarının kullanım maksatlarında 

aşağıdaki öncelik sırası uygulanır: 

a) İçme ve kullanma maksatlı su ihtiyaçları, 

b) Çevresel su ihtiyacı, 

c) Zirai sulama suyu ihtiyacı ve su ürünleri istihsali, 

ç) Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları, 

d) Ticaret, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları. 
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(3) Birden fazla maksada yönelik ihtiyacın hâsıl olması ve su kaynağının yeterli olması halinde, 

havza yönetim planları ile uyumlu olarak kaynağın birden fazla maksatla kullanımına öncelik sırası 

gözetilerek izin verilebilir. 

(4) Havza su tahsis planlamasında, gerekli miktarda ve kalitede su durumu dikkate alınarak su 

tahsisi yapılır. 

(5) Su kaynaklarının mevcut ve gelecekteki durumu dikkate alınarak Bakanlık tarafından 

hazırlanacak havza su tahsis planları EK-2’de yer alan içeriğe göre hazırlanır. 

(6) Havza bazında su kullanımlarının kontrol altına alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

maksadıyla havza için hazırlanmış olan su tahsis planlarına uyulur. 

(7) Sınır oluşturan ve sınır aşan sular ile ilgili tahsis kararlarında ulusal ve uluslararası su yönetimi 

politikasına uyumlu kararlar alınır. 

(8) İklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak tahsis miktarı ve önceliklerinde kurak dönem 

senaryoları göz önünde bulundurulur.” 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Havza su tahsis planının yürürlüğe girmesi, takibi ve güncellenmesi 

MADDE 14 – (1) Hazırlanan havza su tahsis planı, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun 

görüşüne sunulur ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer. 

(2) Bakanlık, onaylanan havza su tahsis planı için eylem planı hazırlayarak, ilgili kurum ve 

kuruluşlarla koordineli olarak izler ve denetler. 

(3) Münferit su tahsisleri havza su tahsis planlarına uygun yapılır ve ilgili eylem planına göre takip 

edilir.  
(4) Eylem planında tanımlanan sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar, münferit su tahsislerinin 

havza su tahsis planlarına uygunluğunu sağlamak, izlemek ve denetlemekle yetkilidir. 

(5) Eylem planında tanımlanan sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, 

havza su tahsis planlarına aykırı uygulamaları tespit ve delilleri ile birlikte ilgili Havza Yönetim Heyeti 

sekretaryasına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

(6) Eylem planı ve takvimi ile ilgili gelişmeler, eylem planındaki mesul ve ilgili kurum/kuruluşlarca 

ve Havza Yönetim Heyetlerince Bakanlığa her yıl Aralık ayında raporlanır. 

(7) Havza su tahsis planları en geç altı yılda bir revize edilir. 

(8) Havza su tahsis planlarının revizyonu, bu Yönetmelikte belirtilen havza su tahsis planlarının 

hazırlık ve onaylanması ile ilgili usûl ve esaslara tabidir.” 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare 

eklenmiştir. 

“ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler” 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Su tasarrufu ve verimliliği 

MADDE 15 – (1) Sürdürülebilir su kullanımının sağlanması ve kullanan öder ilkesinin 

gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla yetkili idareler; 

a) Kullanılmış suların yeniden kullanımının özendirilmesini, 

b) Sulama ve insani tüketim maksatlı su tarifelerinin kullanıcılar tarafından suyun verimli 

kullanımını özendirecek şekilde belirlenmesini, 

c) Üretim ve tüketim bazında su dengesinin gözetilmesini, 

ç) Tasarruflu ve verimli su teknolojilerinin ve mevcut en iyi tekniklerin kullanımının özendirilmesini, 

sağlamakla yükümlüdür.” 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Denetim ve idari yaptırım 

MADDE 16 – (1) Havza yönetim planları kapsamında belirlenen tedbirlerin uygulanmasına 

yönelik denetimler yetkili idarelerce yapılır ve ilgili kanunlarda belirtilen idari yaptırım ve tedbirler 

uygulanır.” 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 
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"EK l 

HAVZA YONETiM PLANlNIN HAZIRLANMASINDA  UYULACAK ESASLAR 

Havza Yonetim Planlan  agadaki unsurlan kapsar: 
 

 
1. Havzanm mevcut durumunun degerlendirilmesi 

1.1. Havzanm Genel Tammi 1 Toprak Tipleri, Toprak Kalitesinin Analizi, iklim, Jeoloji 

ve Hidrojeoloji, Hidroloji, Arazi KuHamm1, Peyzaj ve Mekansat Dagllrm1 

1.2. Havzanm   ikliminin   ve  hidrolojisinin,   su  bilt9esi   ve  dag1hmmm,   ekonomik 

yonlerinin ve kurakhk yonetiminin analizi 

L3. Su kutleleri 

1.3.1. Gol, nehir, ktyt ve ge ti sulan hrin: 

- Su   kiitlelerinin   konumunun   ve   smuianmn   belirlerunesi    ve   harita   lizerinde 

gosterilmelidir. 

- Durgun su ktitlelerinin batimetri haritalan gosterilmelidir. 

- Nehir1erin   morfolojik   ozellikleri   ve   zamana   bagh   olarak   debi   degi imleri 

belirlenmelidir. 

- Su kaynaklannm mevsimlik ve ytlhk su biU eleri belirlenmelidir. 

-Nehir  havzasmdaki   yeri.istti   su  kiltlesi   tipleri   belirlenmeli   ve  harita   ilzerinde 

gosterilmelidir. 

- Su kiitlelerinin mevcut ekolojik ve kimyasal durumlan belirlenmelidir. 

1.3.2. Yeralt1 sulart i in: 

- Havzaya    ait   hidrojeolojik    ettit   9ah malan    gozden    ge<;irilmeli;    gerekirse 

giincellenmelidir. 

- Yeralt1  suyu  kiitlelerinin  konumu  ve  Simrlari  belirlenmeli  ve  harita  ilzerinde 

gosterilmelidir. 

1.3.3. Havzadaki  yerilstli su ktitleleri  dogal, yapay ve biiyilk  ol9ilde degi tirilmi 

olarak smdlandmlmahdtr. Bunun i in gerekli izleme,  hrrna ve incelemeler yapllmahdxr. 

1.3.4. Havzadaki dogal su kiitleleri i tin referans durumlan biiyi.ik oh;ilde degi tirilmi? 

ve yapay su kiitleleri i in iyi Ekolojik Potansiyel belirlenmelidir. 

1.3.5. Havzadaki    onceden    belirlenmi    yerilstil    su   ki.Hiesi    tipolojisi    gozden 

gel(irilmelidir. 

 
1.4. Yeri.istii  ve  yeraltl  sulanm  miktar  ve  kalite  arrtsmdan  etkileyen  baskt  unsurlan 

belirlenmeli ve etkilerine ili kin degerlendirmeler yap1larak harita iizerinde gosterilmelidir. 

1.4.1. Noktasal kirlilik kaynak1an degerlendirilmelidir. 

1.4.2. Yayth kirlilik kaynaklan degerlendirilmelidir. 

1.4.3. Su temini ve hidromorfolojik  yapllar dahil suyun miktar  ve kalitesi Uzerindeki 

bask1lar degerlendirilmelidir. 

1.4.4. Su durumu  Uzerinde  insani faaliyetler ve iklim degi ikligi  gibi diger etkilerin 

analizi yap1lmahd1r. 

1.4.5 Su kutlelerinde istilact tiirler belirlenmelidir. 

1.4.6. Risk altmdaki su kiitleleri degerlendirilmelidir. 

1.5. Yertistil ve yeralt1 su ki.itlelerinin  mevcut kalite durumunun be[irlenmesi  ve iyi su 

durumunu saglayabilmelerine ili kin risk analizi yaptlmahdtr. 



 

 

1.6. Korunan su alanlan belirlenmeli ve harita Uzerinde gosterilmeiidir. 

 
2. lzleme programlannm ha:urianmasw, iziemelerin yapdmast ve izlcme program• 

som.1 larmm harita ilzerinde gosterilmcsi 

2.1. YertistU sulan (ekolojik ve kimyasal kalite ve miktar) 

2.2. Yeralti sulan (kimyasal kalite ve miktar) 

2.3. Korunan alanlar 

2.4. Yertistii su ktitlesi tipleri ivin referans durumlann belirlenmesi 
 

 
3. Kalite ve miktar yonetimi  a 1smdan Sicak noktalarm  belirlenmesi ve lmrita 

iizcrindc gosterilmesi 

3.1. Yertistil  ve  yeralu  sulannda  kentsel,  endtistriyel,  zirai  ve  diger  faaliyet{erden 

kaynaklanan noktasal ve yayd1 kirlilik unsurlan tespit edilmelidir. 

3.2. Yertistti ve yeraltl sularmdan kentsel endiistriyel, zirai ve diger kullammlar iyin su 

yekimleri  ayhk, mevsimsel ve ydhk olarak belirlenmelidir. 

3.3. Varsa  su  akt mm   dUzenlenmesi,   su  transferi   ve  ak1  yonilniln   degi tirilmesi 

belirlerunelidir. 

3.4. Su klitlesindeki morfolojik degi iklikler tespit edilmelidir. 

3.5. Kentsel, endtistriyel ve tanrnsal alanlar1, bahk  iftlikleri ve onnanlan i eren arazi 

kullanxmlarmm envanteri yaptlmahdtr. 

3.6. Madencilik  faaliyetleri  de dahil  oJmak uzere insan  kaynakh  diger onemli  etkiler 

belirlenmelidir. 

3.7. istilacl   ttirlert   kazalar   ve   benzeri   faaliyetlerin   su   kiitlelerine   olan   etkileri 

belirlenmelidir. 

3.8. iklim degi ikliginin havzaya olan etkileri belirlenmelidir. 
 

 
4. Yeriistfi  sular1,  yeraltl  sulara  ve  korunan  alanlar  i in   evrescl  hedef1erin 

belirlenmesi 

4.1. Dogal su kudeleri i tin crevresel hedefler belirlenmelidir. 

4.2. Bliyiik   ol<;ude   degi tirilmi   ve   yapay   su   ki.itleleri   iyin   'rCVresel   hedefler 

belirlerunelidir. 

4.3. Yeraltt sulan i in evresel hedefler belirlenmelidir. 

4.4. Varsa muafiyet talep edilen su kiltleleri ve gerek9eleri ortaya konulmahdtr. 
 

 
5. Su kullammlarmm ekonomik analizi 

5.l.Genel  gostergeler  kapsammda  havzanm  ekonomik  profilini  ortaya  koyacak  su 

kullammmm ekonomik analizi yapilmahd1r. 

5.2.Genel    sosyo-ekonomik    degi kenleri,    su   kullantmtm    etkileyen   kilit    sektor 

politikalanm, ekonomik btiyumeyi ve mevcut su mevzuatma ili kin planh 

yatmmlardaki degi imleri i9eren temel senaryonun olu turulmas1 i in ekonomik 

girdiler belirlerunelidir. 

5J.Mevcut su kullammlarmdaki  maliyetin  kar tlanmas1 seviyesi degerlendirllmelidir. 

5.4. Havzada r;evresel  hedeflere  ul;1$mak  ic;in ku!lamlabilecek  te vik  mekanizmalan 

degerlendiri1melidir. 



 

 

5.5. Maliyet   etkinlik   ve   maliyet   fayda   analizleri   haz1rlanmah,   bilgi   ve   veri  

geli tinnenin  yollan  ar  tmlrnahdtr. 

5.6.Tedbirlerin  uygulanabilirligi  aytsmdan sosyal ve ekonomik analizleri  de i eren 

sektorel odeyebilirlik  analizleri yapalmahdtr. 

 
6. Tedbirler program1 

6.1. iyi su durumuna ula mak i in a!man temel tedbirler belirlenmelidir. 

6.2.Su hizmetlerinin kalitesinin arttmlmas1 ve stirdiirillebilirliginin saglanmas1 

maksadtyla maliyet kar 1larna oranlannm yiikseltilmesi ic;in ahnacak  tedbirler 

belirlenmelidir. 

6.3.i me suyu alanlannm korurunasma yonelik ahnacak tedbirler belirlenmelidir. 

6.4.Su temini ve toplanrnas1 i9in alman tedbirler (hidromorfolojik tedbirler vb.) ortaya 

konulmahd1r. 

6.5. De arjlann ve su durumu ilzerinde bir etkiye sahip diger faaliyetler i9in uygulanan 

tedbir1er tespit edilmelidir. 

6.6. Yeraltt suyunun korunmas1 i9in gerekli tedbirler ortaya konulmahd1r. 

6.7.Belirli kirleticiler ve oncelikli maddeler i9in almacak tedbirler belirlerunelidir. 

6.8.Kaza sonucu olu an kirlenme  olaylanmn  etkisinin  onlenmesi veya azaltllmast  it;in 

ahnacak tedbirler belirlenmelidir. 

6.9.Temel onlemlerin ve tamarnlaylcl tedbirlerin etkinligine   ili kin  modelleme 9ah 

mas1 ve maliyet etkinlik analizi t;ah malan yapdmahdtr. 

6.10. Tamamlaytcl tedbirler ve ekonomik analiz tah malan yaptlmahdtr. 

6.11. K1y1 sulannm kirlenmesinin onlenmesi ve kalitesinin iyile tirilmesi  i9in almacak 

tedbirl er belirlenmelidir. 

6.12. iklim degi ikliginin su kaynaklanna etkisi ve almacak tedbirler ortaya 

konulmahdu. 

6.13. Su verimliligi tedbirleri belirlenmelidir. 

6.14. Diger tedbirler belirlenmelidir. 

6.15. Belirlenecek tedbirlerle evresel hedeflere ul tltp ul tlamadtgt belirlenmeli, 

evresel hedeflere ula Jlmamasi durumunda ui tlmama sebepleri aynntlh 

a9tklanmahdtr. 

 
7. Ozel alt havzalar, sektorlcr, sorunlar ya da su tiplerini elc alan nehir bavzast 

bOigesinin daha detayh programlarmm i erigi ve yonetimi, 

 
8. Halkm bilgilendirilmesi, gorii lerinin ahnmas1 ve plana yansttdmasa, 

 
9. Planlama siirecinde sormnluluklan olan kurum ve kurulu larm listesi, 

 
10. Halkm bilgilcndirilmesi, gorii lcrinin ahnmast ilc ilgili proscdiirler, veri tern in 

yontemlcri, ger ek izleme verilcri, irtibat noktalara vc dc arj kontrolii ile ilgili dctay 

bilgiler 



 

 

Havza yonetim planmm guncelle tirme  ab malan  agtdaki nususlan f erir: 
 

1. Havza yonetim planmm onceki versiyonumm yaymlanmasmdan bu 

yana yapxlan degi iklikler ya da guncelle tirrneler ile ger ekle tirilen gozden 

geQinnelerin ozeti, 

2. Cevresel   hedeflerin gen;ekle tirilmesine yonelik    olarak   saglanan 

ilerlemenin   bir  degerlendinnesi;   onceki   plan   donemi   izleme   sonm;lanmn   harita 

Uzerinde gosterilmesi ve ula 1lmamt bulunan evresel hedetler ic;in al.(tklamalar, 

3. Havza  yonetim plammn  onceki versiyonunda  ongortilen  tedbirJerden 

yerine getirilmemi olanlann ozeti ve at;tklamasl, 

4. Havza yonetim plamnm onceki versiyonumm yaymlanmasmdan bu 

yana alman ilave tedbir1er. 



 

 

EK-2  
HA VZA SU TAHSiS PLAN! i<;ERi:Gi 

Havza Su Tahsis Plam  agtdaki unsurlan kapsar: 

l. Havza Biilgesi Genel Tauum1 

L 1. Genel Tamm, Su Potansiyeli  (Yeraltt ve Yertistli suyu), iklim ve Hidroloji, Arazi 

Kullammt ve Mekansal Dagtl1m 

2. Su Kaynakl u·1 

2.1. Yeriisru sular iyin: 

- Yeriistli  su  klitlelerinin  konumu,  potansiyeli  ve  s1mrlan  belirlenmeli  ve  harita 

i.izerinde gosterilmelidir. 

-Yeriisti.i su ki.itlesi tipleri belirlenmeli ve harita Gzerinde gosterilmeli, 

-YerUstti su kaynaklan ve miktan beHrlenmelidir. 

2.2. Yeraltt suyu ivin: 

- Yeraltt  suyu  kiltlelerinin  konumu,  potansiyeli  ve  smtrlart  belirlenmeH  ve  harita 

i.izerinde gosterilmelidir. 

-   Yeralt1   su   kaynaklan   ve   miktarlan   belirlenerek   kaynaklar   harita   i.izerinde 

gosterilmelidir. 

3. Kurakhk vc iklim Degi ildigi {,":ah malan 

- Kurakhk Analizi c;alt mast yapllmahd1r. (Meteoro1ojik, Zirai ve Hidrolojik) 

- Bakanhk tarafmdan gen;ekle tirilen iklim degi ikligi vah malan esas ahnarak 

projeksiyon ytllan  i9in  su  kaynaklanmn  mevcut  durumu  ile  kar ll tmlmast, 

degerlendirilmesi ve analiz edilmesi saglanmahd1r. 

4. Sektorel Su KuUarumlar1 ve Ekonomik AnalizJeri 

- ir;:me kullaruna, evre, sanayi, ened i ve tanm ana sektorler olmak uzere havzadaki 

diger sektorler (turizm, ula 1m, rekreasyon vb.) icyin sektorel su kuHammlan hesaplanmah, 

ekonomik analizleri yaprlmah ve projeksiyonlan  olu turulmahd1r. 

4.1. ir;:me-KuHanma Suyu Sektorii 

- Havzada ic;me-kullanma suyu temin kaynaklar1, y1lhk ttiketim miktarlar1 ve fiyatlan 

belirlenmelidir. 

- Niifus projeksiyonu ile ir;:me kullanma suyunda olu acak art1 miktan hesaplanmah, 

analiz edilmeli ve bu durumun sektorel alt havzalara dagthmt yapllmahdtr. 

4.2. <;evre Sektori.i 

- Cevresel su ihtiyac1 hesaplanmahd1r. 

- Havzada var olan sulak alanlarm su ihtiyac1 belirlenmelidir. 

-Havza i crisindeki su kaynaklarmda suyun kuilamm maksatlan dikkate almarak su 

kalite smtflart ve kir1etici kaynaklan belirlenmelidir. 

4.3. Tanm SektorU 

- Sulanan alanlann, sulama yontemlerinin, sulama suyu kaynaklarmm, optimum 

sulama suyu ti.iketim miktarlarmm, optimum bitki su tilketim oranlarm belirlenmesi ve 

projeksiyon ytllarma gore analiz edilmesi saglanmahdtr. 

- Havzada gelecek donemde planlanan yatmmlara gore mevcut ve gelecekteki i.iretim 

miktarlart ve sulama suyu ihtiyac1 belirlenmelidir. 

- Gelecek  donem  kurakhk  ko ullarma  gore  ilri.in  deseni  belirlenmeli   ve  ronmm 

ekonomik degeri hesaplanmahdtr. 



 

 

4.4. Bahkc;thk ve Su Drunlcri Sekt5ru 

- Yeriistti su ktitlelerinde su iirtinleri avc1hk miktar!an ve ekonomik deger1eri 

belirienmelidir. 

- Karada  ve yerUstii  su ktitle!erindeki  bahk 1hk  ve su tirtinleri  tesislerinin  tiretim 

miktarlan, ekonomik degerleri, y1lhk su tiiketim miktarlan ve su ihtiya lan hesaplanmahd1r. 

4.5. Sanayi Sektoril 

- Havzada sanayi suyu tiiketen tesisler ve ttiketirnlihtiyatr miktarlan belir!enmelidir. 

- Sanayi tesisleri iyin su tfiketim kaynaklan ve tesislere tahsis edilen su miktarlar1 

belirlenmelidir. 

4.6. Enerji Sektorii 

- Havza ve alt havza bazmda planlanan enerji tesislerinin in a halinde ve i letmede 

alma durumu belirtilerek tespiti yaptlmah, bu kuHamm miktarlan hesap edilmeli ve analizi 

yapllmahdu. 

- Havzada yer alan enerji tesislerinde liretilen enerji miktan ve kullan1lan su rniktan 

kar  tla  tmlmaltdlr. 

- Enerji tiretim tesislerinin enerji iiretirken ne kadar su kayb1  y andtgl 

belirienmelidir. 

4.7 Turizm, Ul tmna, Rekreasyon, Madencilik, Su Orunleri Avcthgt, Ticari Su 

Kullammlan (ambalajh ve digerleri) ve diger sektorler 

Suyu kullanan ya da tiiketen turizm, ul tmna, rekreasyon, madencilik, su ti.rilnleri 

avc1hg1 ve ticari su kullanamlan gibi havzada yer alan btitlin sek!Orler ve bu ba hklarm altmda 

ele almamayacak nitelikte olanlar "diger sektorler" b hg1 altmda degerlendirilmelidir. 

 
5. Kullamm Maksath Su Tahsisleri ve Ekonomik Analizleri 

- Havzadaki su kaynak:Jarmm r;evresel, ekonomik, sosyal ko ullara uygun bir ekilde 

ve  sektorlerin  oncelikleri  ve  su  kullamm   miktarlan   dikkate   almarak   gen;:ekle tirilecek 

9ah malar ve stratejileri  belirlenmelidir. 

- Mevcut  ko ullar  da  dikkate  almarak  kullamm   maksath   su  tahsis  senaryolan 

o!u turulmah ve her bir senaryo ic;:in ekonomik analizleri yapdmahd1r. 

- Projeksiyon ytllarma (l, 5, 10 ve 20) gore normal, kurak, yan  kurak  ve  iddetli 

kurak olmak tizere belirJenen sektorler h;in tahsis edilecek su miktarlan  hesaplanmah  ve 

armlizi  yapllmahd1r. 

- Senaryolara gore kullamm  maksath  su temin ve su tahsis tablolan  hazrrlanmah  ve 

yorumlanmahdtr. 

- Kullamm Maksath Su Tahsis miktarlan, su tahsisine bagh olu mas1 ongoriilen 

ekonomik deger ve kullammlara yonelik  su tahsis miktarlannda  olu abilecek: etkilenebilirlik 

ko ullanmn  analizi yaptlmah  ve degerlendirilmelidir. 

- Havza Su Tahsis Plan ve 91ktdarmm cografi bilgi sistemine (CBS) aktanm1 

saglanmahdtr." 


