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             Ülkemiz yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığından, kullanılabilir su kalitesinin ve 
miktarının artırılması, su koruma ve kullanma dengesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük 
önem taşımaktadır. Bu amaçla ve suyun iyi yönetimi açısından; bütün bakanlık, kurum ve 
kuruluşların koordinasyon ve işbirliği içerisinde ve ortak bir strateji çerçevesinde hareket etmeleri 
gerekmektedir. 

             Su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması maksadıyla havza bazında 
koruma ve kullanma dengesini esas alan yönetim planlarının hazırlanmasına, yatırımların 
gerçekleştirilmesine, kısa, orta ve uzun vadede ilgili kurumlarca, hukuki, idari ve teknik alanlarda 
atılması gereken adımların belirlenmesine ve Çevre Faslı “Su Sektörü” 
kapanış kriterleri doğrultusunda koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

             Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken 
tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini ve su 
yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan hedeflerin 
gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politika geliştirmek, havza planlarında kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde 
koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak üzere “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu” (Kurul) 
kurulmuştur. 

             Kurulun, Orman ve Su İşleri Bakanı’nın veya gerektiğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Müsteşarının başkanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği 
Bakanlığından kurumları adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin, Su Yönetimi Genel 
Müdürü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürü ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanının katılımıyla oluşturulması uygun 
görülmüştür. 

             Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul 
tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ve alınan kararların uygulanmasının takibi ve 
koordinasyonu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülecektir. Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, komite, danışma grupları ve 
geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul 
toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul ve komite çalışmalarında yer alabileceklerdir. 

             Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, su yönetimi konusunda kurumlar 
arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve Kurul tarafından alınan kararların uygulanması 
için bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır. 

             18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/19 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
 

 


