• Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği
sağlanacaktır.
• İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve
standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu
kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği
iyileştirilecektir.
• Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su
kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi
yapılacaktır.
• İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ’nin
içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya
kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.
• Fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.

11. Kalkınma Planında Su Yönetimine Dair Belirlenen
Hedefler
• Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında
havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde
uygulamaya konulacaktır.
• Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir
havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık
yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem
planları tamamlanacaktır.
• Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza
bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.
• Yeraltı suyu rezervinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.

• Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli
yaygınlaştırılacak, atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve
kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden
gelinecektir.
• Turizm bölgelerindeki içme suyu, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve atık
su arıtma altyapı yatırımları gerçekleştirilecektir.
• Köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su
tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacaktır.
• Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden
hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su
ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik
verilecektir.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE’NİN SU YÖNETİM POLİTİKASI VE

Ülkemizde, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir su yönetimine
(yüzey ve yeraltı suları) yönelik stratejilerin geliştirilmesi; farklı
sektörlerdeki (içme suyu, sanayi, sulama) ihtiyaçların belirlenerek
gerçekçi arz/talep dengelerinin sağlanması, su kaynaklarının verimli bir
şekilde kullanımının sağlanması ve havza ölçeğindeki ani değişimlerin
(kuraklık ve taşkın) su kalitesi üzerinde oluşturacağı baskıların minimum
seviyelere indirilmesi, barajların (içme suyu/sanayi su temini, sulama,
hidroelektrik enerji, taşkın kontrol barajları) geliştirilmesi, sulama ve
drenaj sistemlerinin yapılması; su temini ve arıtma tesislerinin
geliştirilmesi konuları ön plana çıkmaktadır.

SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ ALANINDA ULUSAL UYUM STRATEJİSİ VE
EYLEM PLANI
Öncelikli Hedef 1. İklim Değişikliğinin Etkilerine Uyumun Su
Kaynaklarının Yönetimi Politikalarına Entegre Edilmesi
• Hedef 1.1. İklim değişikliğine uyum konusunun mevcut strateji, plan ve
mevzuata entegrasyonunun sağlanması

Öncelikli Hedef 2. Su Kaynaklarının Yönetiminde İklim Değişikliğine
Uyum Konusunda Kapasitenin, Kurumlar Arası İşbirliği ve Eşgüdümün
Güçlendirilmesi
• Hedef 2.1. Su kaynaklarının yönetiminde yetkili ve ilgili olan kurum ve
kuruluşların kurumsal kapasitelerinin artırılması

İklim değişikliğine uyum konusunda su yönetimi ile doğrudan ilgili
yasal mevzuat
• Çevre Kanunu (2872)
• Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği
• Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (17.05.2005)
• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31.12.2004)
• İmar Kanunu (3194)
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun (5346)

İklim değişikliğine uyum konusunda su güvencesi ve güvenliği ile ikincil
ilgili yasal mevzuat
• Anayasa
• Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki
Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
• Sulak Alanlar Tebliği

• Hedef 2.2. Finansman politikalarının ve uygulamaların geliştirilmesi
Öncelikli Hedef 3. Su Kaynaklarının Yönetiminde İklim Değişikliğinin
Etkilerine Uyumun Sağlanması İçin Ar-Ge ve Bilimsel Çalışmaların
Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
• Hedef 3.1. İklim değişikliğinin etkilerinin izlenmesi için mevcut sistemlerin
güçlendirilmesi ve yeni sistemlerin oluşturulması

• Hedef 3.2. Su kaynakları ve kıyı yönetiminin iklim değişikliğinden

etkilenebilirliklerinin belirlenmesi, uyum seçeneklerinin geliştirilmesi, izleme
sonuçlarına göre periyodik revizyonların yapılması

Öncelikli Hedef 4. İklim Değişikliğine Uyum İçin Su Havzalarında Su
Kaynaklarının Bütüncül Yönetimi
• Hedef 4.1. Su kaynaklarının havza temelinde geliştirilmesine yönelik

çalışmaların, bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta
esneklik sağlayan bir şekilde planlanması
• Hedef 4.2. Kentlerin su yönetiminin iklim değişikliğine uyum bakış açısı ile ele
Alınması

Öncelikli Hedef 5. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının İklim Değişikliğinin
Etkileri ve İklim Değişikliğine Direnci Artırıcı Ekosistem Hizmetlerinin
Sürdürülebilirliği Dikkate Alınarak Planlanması
• Hedef 5.1. Hidrolik ve jeotermal enerji kaynaklarının iklim değişikliğine uyum
bakış açısıyla planlanması
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