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MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GEREĞĠNCE; 

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜġ BĠLDĠRĠLMESĠNDE KULLANILACAK FORM 

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

GörüĢ ve Değerlendirme 1/2 Teklif 

Ülkemizde 1926 yılında çıkan Su Kanunu güncel şartlara göre yeniden ele alınarak 

değiştirilmesi zaruri hale gelmiştir. Günümüzde teknolojinin gelişimine paralel yer altı 

suyuna olan baskı giderek artmıştır. Türkiye içinde bulunduğu coğrafik ve iklim şartları 

yönünden çok değişken alanlara sahiptir. Bölgelere göre su potansiyeli de büyük 

farklılıklar göstermektedir. Yeni çıkacak kanun ile su kaynaklarını sürdürülebilir 

kullanımını sağlamak, kent ve kırsalda kullanılacak suyun planlamaya alınması, havza 

ve alt havza bazında su tahsis planlarının yapılması, havza içi ve havza dışından suyun 

transfer edilmesi konularının ele alınması, çok olumlu gelişmelerdir. 

Öte yandan büyük çoğunluğu düzlük olmak üzere yaklaşık 3 milyon ha tarımsal alan 

büyüklüğüne karşın yağışı yetersiz ve yaklaşık 4 milyar m
3
 kullanılabilir yer altı ve yer 

üstü su varlığı ile Türkiye'nin en yetersiz bölgesi olan ve Konya, Karaman, Aksaray ve 

Niğde illerinden oluşan toplam 6.5 milyon ha'lık alana sahip KOP bölgesi hazırlanacak 

“Su Kanunu”ndan en çok etkilenecek bölge olarak gözükmektedir.   

Enerji güvenliği ile birlikte gıda güvenliği Türkiye ve dünya için iki kritik konudur. 

Türkiye’nin her gün hızla artan ve artması için kamuoyu oluşturulma ihtiyacı hissedilen 

nüfusunun, ihtiyacı olan gıda maddelerinin sağlanabilmesi için, GAP Bölgesi ile eş 

değer bir tarım alanına sahip KOP Bölgesi ülke tarımı için büyük öneme sahiptir.  Bu 

sebeple Su Kanunu'nda bu tür tarımsal önemi yüksek havzaların özel durumu dikkate 

alınmalı, iç ve dış havzalardan su transferinin ile suyun havzada etkin kullanımı 

konusunda öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Yağışların azalması ve dengesizleşmesi 

nedeniyle her yıl azalmakta olan “yer altı sularının” ve büyük bütçeler ayrılarak ihtiyaç 

“Su Kanunu Taslağı”nın; konuyla ilgili 

uygulamadaki yasa, yönetmeliklerle uyarlı hale 

getirilerek çakışan hususların bertaraf edilmesi 

gerekmektedir. Taslağın geniş bir katılımla 

oluşturulabilmesi için ilgili bakanlıkların ve yerelin 

görüşleri alınarak hazırlanması faydalı olacaktır. 

Ulusal Su Planı konusunda, OSİB dışındaki 

bakanlıkların görev ve sorumlulukları net ifade 

edilmelidir. Havza Su Tahsis Heyetlerinin kimlerden 

oluşacağı görev ve yetkileri kanunda belirtilmelidir. 

Kurulacak heyetlerde yereldeki kamu kurum ve 

kuruluşlarının dahil edilmesi sağlanmalıdır. Havzalar 

arası su transferi konusunda tarımsal önemi ve su 

sıkıntısı yüksek havzalar öncelikle ele alınmalıdır. 

Havzaların belirlenmesinde GTHB Havza 

Destekleme Modeli ile entegrasyon sağlanmalıdır. 

Sulama ücretleri havzaların kendi özgün durumuna 

göre belirlenmeli, üreticilerin mağdur edilmesi 

engellenmelidir.  

Kanun Tasarısı üzerinde bu noktalar ile diğer konular 

ifade edilmiştir. İmla hataları dikkate alınmamıştır.  
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GörüĢ ve Değerlendirme 1/2 Teklif 

alanlarına ulaştırılan “yer üstü sularının” faydalanıcı tarafından optimum kullanımı da 

bir o kadar önemlidir.  

Taslak kanun genel olarak değerlendirildiğinde; yereldeki kurum ve kuruluşlar ile 

paydaşlara yeterince yer verilmediği görülmektedir.  Orman Su İşleri Bakanlığı 

dışındaki ilgili bakanlıkların sorumluluk alanları ve yetkileri net tanımlanmamış ve bu 

bakanlıkları bağlayıcı hükümler yer almamaktadır.  

Kanun taslağında dikkat edilmesi gereken en önemli konular şunlardır;  

1. Havza su tahsisi planlamasının merkezden tek bir kurum tarafından yapılması yerine 

yerel-kullanıcı kesimlerin görüşlerinin alınacağı bir ortamın sağlanması temin 

edilmelidir. Bu amaçla; Havza Su Tahsis heyetlerinin oluşturulmasında her havza için 

tabana yayılmış, temin edici, kullanıcı ve bilimsel kişi, kamu ve sivil toplum kurum ve 

kuruluşların karar verme sürecine katılmasını sağlayacak şekilde oluşturulması 

uygulanabilirlik açısından elzem görülmektedir.  

2. Havzalar arası su transferinde ülke için tarımsal önemi yüksek ve su varlığı düşük 

bölgelerin öncelikli değerlendirilmesi ve uygulamaların yürütülmesi düşünülmelidir.   

3. Su kullanım ücretleri de havzaların kendi özel durumları ve sulama maliyetlerini 

dikkate alacak şekilde dikkatlice planlanmalıdır.   

4. Sulama havzalarının belirlenmesi sırasında GTHB tarafından Türkiye Tarım 

Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında hazırlanan 30 tarım havzası ile 26 

su havzalarının entegre edilmesi önem arz etmektedir. 

5. Su Kanunu ile ilgili mevzuatın birincil ve ikincil mevzuatın AB Mevzuatı'na göre 

hazırlanması yerine kendi özel şartlarımız da dikkate almalıdır. Çünkü AB ülkelerinin 

birçoğu su ve yağış varlığı bakımından Türkiye'den farklılık arz etmektedir.  

6. Su Kanunu’nda tarımsal su temini ve kullanımı ile birlikte evsel ve endüstriyel su 

temini ve kullanımı da teminat altına alıcı yaklaşımlar sergilenmelidir. 
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Maddelerin Değerlendirilmesi 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Maksat ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, 

su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde 

korunması, kullanılması, 

iyileştirilmesi, geliştirilmesi, su ile 

ilgili bilgilerin toplanması, izlenmesi, 

havza esasında inceleme ve 

planlamalarının hazırlanması, 

kullanım önceliklerinin belirlenerek 

tahsislerinin tek merciden yapılması, 

su yönetiminde etkinlik ve katılımın 

geliştirilmesini sağlamaktır. 

Madde 1 (1) Bu değişiklikle suyun havza içi 

ve havzalar arası planlanması ile temininin de 

maksada dahil edilmesi hedeflenmiştir. 

Maksat ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının 

sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, 

iyileştirilmesi, geliştirilmesi, teminini, su ile ilgili 

bilgilerin toplanması, izlenmesi, havza içi ve havzalar 

arası esasında inceleme ve planların hazırlanması, 

kullanım önceliklerinin belirlenerek tahsislerinin tek 

merciden yapılması, su yönetiminde etkinlik ve 

katılımın geliştirilmesini sağlamaktır. 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Tanımlar 

MADDE 2-  

 

Tanımlar  kısmında,  

j bendinden önce, "Havza Su Master Planı", 

aa) bendinden sonra gelmek üzere,  

ab) 'Su Transferi',  

ac) 'Su İhtiyaç Belgesi' ve tanımı yer 

almalıdır. 

 

Öncelikle su havzalarının tarımsal havzalarla 

uyumluluk içinde belirlenmesi ve her havza 

için Master planların ivedilikle çıkarılması 

temin edilmelidir.    

Tanımlar 

MADDE 2-  

j) Havza Su Master Planı: Havza ve alt havza bazında, 

YAS ve YÜS potansiyeli, arazi varlığı, iklim durumu, 

bitkisel ve hayvansal üretim potansiyelleri gibi 

değişkenlerin de dikkate alındığı mevcut su ihtiyacı 

veya fazlası, gelecek durum projeksiyonları, ihtiyaç 

durumunda havzalar arası su transferi projelerinin tüm 

yönleriyle araştırılarak ortaya konduğu ana planı,  

ab) Su transferi: Su kaynaklarının yapay yollarla 

havza içi veya havzalar arası taşınmasını, 

ac) Su ihtiyaç belgesi: Evsel, sanayi ve zirai sularda 

ilgili kurum tarafından düzenlenecek tüketicinin 

ihtiyacı kadar su miktarını gösteren belgeyi, 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Genel Hükümler 

Madde 3 (2) Su kaynakları, 

arazinin bütünleyici parçası değildir. 

Bir taşınmaza malik ve/veya zilyed 

olmak, taşınmazın altında, üstünde 

veya civarındaki su kaynakları 

üzerinde ayni bir hak tesis etmez. 

Ancak, su kaynaklarının bulunduğu 

arazinin malik veya zilyedinin, su 

kaynakları üzerinde; bu taşınmaz için 

ihtiyacı kadar sudan öncelikle 

faydalanma hakkı vardır. 

Genel Hükümler  

Madde 3 (2)'de  

 '... ihtiyacı kadar sudan öncelikle 

faydalanma hakkı vardır' denilmektir. İhtiyacı 

kadar suyun nasıl ve kimler tarafından 

belirleneceği net ifade edilmemiştir. 

Tüketicinin ihtiyacı olan su miktarı ile havza 

su tahsis planları ile kullanıcıya tahsis 

edilecek su miktarı farklılık oluşturacaktır.  

Genel Hükümler 

Madde 3 (2) Su kaynakları, arazinin bütünleyici 

parçası değildir. Bir taşınmaza malik ve/veya zilyed 

olmak, taşınmazın altında, üstünde veya civarındaki su 

kaynakları üzerinde ayni bir hak tesis etmez. Ancak, su 

kaynaklarının bulunduğu arazinin malik veya 

zilyedinin, su kaynakları üzerinde; bu taşınmaz için 

ihtiyacı kadar sudan su ihtiyaç belgesi üzerinden 

havza su tahsis planları sınırları dahilinde öncelikle 

faydalanma hakkı vardır. 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Ġlkeler 

MADDE 4- (1) 

a) Bir havzanın su potansiyelinin 

öncelikle havzası içerisinde 

değerlendirilmesi,  

 

Türkiye Havzalar arası su potansiyeli 

yönünden büyük farklılıklar göstermektedir. 

Toprak varlığı yönünden büyük bir 

potansiyele sahip Konya Kapalı Havzası  

(KOP Bölgesi) ve buna benzer havzaların  su 

potansiyeli yönünden şansız konumda 

bulunmaktadır. Su potansiyeli yönüyle zengin 

konumda bulunan havzalardan suyun diğer 

havzalara transfer edilmesi gıda güvenliği 

açısından stratejik öneme sahiptir. Öncelikle 

denizlere boşalan havza sularının Master plan 

çalışmalarıyla belirlenen kısımları diğer 

havzalara aktarılmalı ve tarımsal havzaların 

sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.  

Ġlkeler 

MADDE 4- (1) 

(a) Bir havzanın su potansiyelinin öncelikle havzası 

içerisinde; fazlasının da havzası dıĢarısında 

değerlendirilmesi, 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Ġlkeler 

MADDE 4 
(3) Su kaynaklarının korunması, 

geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve 

kullanımı için gerekli tedbirler 

Bakanlığın nezaretinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarca alınır. 

Madde 4-(3)’te belirtilen “ilgili 

kurum ve kuruluşlar” açıklanmalıdır. 
Ġlkeler 

MADDE 4 
(3) Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, 

iyileştirilmesi ve kullanımı için gerekli tedbirler 

Bakanlığın nezaretinde GTH Bakanlığı ve ilgili kurum 

ve kuruluşlarca alınır. 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Su Kaynaklarının Planlanması ve 

GeliĢtirilmesi, Korunması, Ġzleme 

ve Denetim, Su Yönetimi Yüksek 

Kurulu 

Su kaynaklarının (YÜS ve YAS) 

“kullanılması” Kanun tasarısının “Maksat' 

kısmında belirtilmesine rağmen ayrı bir 

başlıkla bu konunun  ortaya konulmadığı 

görülmektedir.    

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Su Kaynaklarının Planlanması ve GeliĢtirilmesi, 

Kullanılması, Korunması, Ġzleme ve Denetim, Su 

Yönetimi Yüksek Kurulu 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ulusal su planı  

MADDE 6- (1) Bakanlıkça, su 

kaynaklarının miktar ve kalite 

açısından mevcut ve gelecekteki 

durumu dikkate alınarak; sosyal, 

ekonomik ve ekolojik ihtiyaçları 

karşılayacak bir Ulusal Su Planı 

hazırlanır. Bu plan, Yüksek Planlama 

Kurulu kararı ile yürürlüğe girer ve 

ihtiyaç olması durumunda güncellenir. 

Ulusal su planı hazırlarken yereldeki kamu 

kurum ve kuruluşlarının da görüşleri alınarak, 

hazırlanması daha uygun olacaktır. 

 

 

Ulusal su planı  

MADDE 6- (1) Bakanlıkça, ilgili Bakanlıklar 

ile yerelde Bölge Kalkınma Ġdareleri ve diğer ilgili 

kurumların görüĢleri de alınmak suretiyle su 

kaynaklarının miktar ve kalite açısından mevcut ve 

gelecekteki durumu dikkate alınarak; sosyal, ekonomik 

ve ekolojik ihtiyaçları karşılayacak bir Ulusal Su Planı 

hazırlanır. Bu plan, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 

yürürlüğe girer ve ihtiyaç olması durumunda 

güncellenir. 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Havza yönetim planı 

MADDE 7- (1) Ulusal su planı ile 

uyumlu olacak şekilde, katılımcı bir 

yaklaşımla her havza için, suyun 

akılcı kullanımını ve çevresel 

hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için 

kurak dönemlerde su yönetimini de 

dikkate alan tedbirler programını 

ihtiva eden havza yönetim planı 

bakanlık koordinasyonunda hazırlanır 

veya hazırlatılır. Havza yönetim 

planları bakanlık tarafından onaylanır. 

Ulusal su planı ve havza yönetim 

planlarının hazırlanmasında ve 

uygulanmasında uyulacak usûl ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir.  

 Havza yönetim planı 

MADDE 7- (1) Ulusal su planı ile uyumlu olacak 

şekilde, doğrudan ilgili tarafların da yer aldığı katılımcı 

bir yaklaşımla her havza için, suyun akılcı kullanımını 

ve çevresel hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için kurak 

dönemlerde su yönetimini de dikkate alan tedbirler 

programını ihtiva eden havza yönetim planı Bakanlık 

koordinasyonunda hazırlanır veya hazırlatılır. Havza 

yönetim planları Bakanlık tarafından onaylanır. Ulusal 

su planı ve havza yönetim planlarının hazırlanmasında 

ve uygulanmasında uyulacak usûl ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Su Kaynaklarının 

Korunması 

MADDE 9 
(14) İhtiyaç olması ve 

potansiyelin de yeterli olması halinde 

havzalar arası su aktarımı yapılabilir.  

Bu kanunla havzaların su master 

planlarının çıkarılması garanti altına alınmalı 

ve bu planlara göre arazi varlığı fazla, 

tarımsal önemi yüksek havzalara su temini ve 

transferinin öncelikli olarak ele alınması, ülke 

gıda güvenliği açısından büyük önem arz 

etmektedir.  Öncelikli olarak denizlere akan 

suların transferde dikkate alınması 

gerekmektedir.  

Su Kaynaklarının Korunması 

MADDE 9 
(14) Havzaların su master planlarının 

çıkarılması sonrasında, arazi varlığına göre su ihtiyacı 

yüksek olan havzalar başta olmak üzere, havzalar arası 

su aktarımı yapılabilir. (Bu bendin, Madde 13'te  " Su 

kaynaklarının tahsisi" altında bir bent olarak yer 

alması daha uygundur). 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Ġzleme, denetim, bilgi verme 

ve bildirim yükümlülüğü 

 

MADDE 10-  
(2) Su kaynaklarının ve doğal 

mineralli suların tahsis maksatlarına 

ve şartlarına uygun olarak 

kullanılmasının temini için gerekli 

denetimler, DSİ tarafından yapılır 

veya yaptırılır; gereken yaptırımlar 

DSİ tarafından uygulanır. 

Sağlık B. tarafından Doğal Mineralli Sular 

hakkındaki yönetmeliği 01/12/2004 tarih ve 

25657 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 

Taslak Kanun ile Doğal mineralli suların 

yönetimi OSİB geçmiş bulunmaktadır. 

Denetim aşaması konu uzmanlığı gerektirdiği 

için doğal mineralli suların denetimi Sağlık 

Bakanlığı tarafından yapılması uygun 

olacaktır. Tarımsal suyun kullanım ayağında 

çiftçi bulunduğundan bu bölümde GTHB 

yetkili kılınmalıdır. 

Ġzleme, denetim, bilgi verme ve bildirim 

yükümlülüğü 

 

         MADDE 10- 
         (2) Su kaynaklarının ve doğal mineralli suların 

tahsis maksatlarına ve şartlarına uygun olarak 

kullanılmasının temini için gerekli denetimler, ilgili 

bakanlıklar ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır 

veya yaptırılır.  

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Ġzleme, denetim, bilgi verme 

ve bildirim yükümlülüğü 

MADDE 10-  

 (3) Su kaynaklarının, doğal 

mineralli suların, nitelik ve nicelik 

bakımından korunmasına yönelik 

denetimler bakanlıkça, jeotermal 

suların korunmasına yönelik 

denetimler ilgili idarelerce yapılır ve 

gerekli yaptırımlar uygulanır.  

Madde 10-(3)’te belirtilen “ilgili idareler” 

açıklanmalıdır. 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Ġzleme, denetim, bilgi verme 

ve bildirim yükümlülüğü 

MADDE 10-  

 (4) İnsani maksatlarla 

tüketilen suların kalitesinin insan 

sağlığına uygunluğu, yetkili idarece 

belirlenen kriterler çerçevesinde ilgili 

idare tarafından denetlenir ve gerekli 

yaptırımlar uygulanır.  

Madde-10-(4)’te belirtilen “ilgili idare” ve 

“gerekli yaptırımlar” açıklanmalıdır. 

 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

            Ġzleme, denetim, bilgi verme 

ve bildirim yükümlülüğü 

MADDE 10- 

(5) Bakanlıkça yapılacak denetimlere 

ait usûl ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir, gerektiğinde denetleme 

yetkisi, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğüne, il özel idarelerine, 

büyükşehir belediye başkanlıklarına 

devredilebilir. 

İlgili olabilecek diğer bakanlıkların da 

zikredilmesi önerilmektedir.  
Ġzleme, denetim, bilgi verme ve bildirim 

yükümlülüğü 

MADDE 10- 

(5) Bakanlıkça yapılacak denetimlere ait usûl ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir, gerektiğinde denetleme yetkisi, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık 

Bakanlığına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, İl 

Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına 

devredilebilir. 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Su Kaynaklarının Tahsisi, Su 

Tahsis Sicili, Belgeler, Havza Su 

Tahsis Heyeti ve Su Bilgi Sistemi 

Havza su tahsis planları 

MADDE 12- (1) Havza su tahsis 

planları; yerüstü ve yeraltı suları 

müştereken değerlendirilmek, su 

kullanım öncelikleri ve bütün 

ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle 

havza veya alt havza ölçeğinde 

bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 

Tahsiste her havzaya özel olarak havzada 

kurulacak Havza Su Tahsis Heyetlerinin 

görüşleri öncelikle dikkate alınmalıdır. Su 

tahsis planları yapılırken yerel kurum, kuruluş 

ve bölge kalkınma idarelerinin görüşlerinin de 

alınması sağlıklı planlama açısından 

önemlidir.   

Üçüncü Bölüme 'Su İhtiyaç Belgeleri' başlıklı 

yeni ilave kısım açılmalıdır 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Su Kaynaklarının Tahsisi, Su Tahsis Sicili, Su 

Ġhtiyaç Belgeleri, Diğer Belgeler, Havza Su Tahsis 

Heyeti ve Su Bilgi Sistemi 

Havza su tahsis planları 

MADDE 12- (1) Havza su tahsis planları; Havza Su 

Tahsis Heyetlerinin görüşleri alınarak, yerüstü ve 

yeraltı suları müştereken değerlendirilmek, su kullanım 

öncelikleri ve bütün ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle 

havza veya alt havza ölçeğinde bakanlıkça yapılır veya 

yaptırılır. 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Havza su tahsis planları 

MADDE 12- 

 

(2) Hazırlanan havza su tahsis planı, 

havza su tahsis heyeti tarafından 

karara bağlanır. Havza su tahsis planı 

bakan tarafından onaylandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 

Havza su tahsis heyetleri yerelde ilgili kurum 

kuruluşlarının katılımıyla tabana yayılmış 

şekilde oluşturulmalıdır. Merkezden 

yapılacak planlamalar ve tahsisler yerelin 

ihtiyaçlarını tam olarak yansıtmayabilir. Bu 

heyetlerin görüşleri doğrultusunda su tahsis 

planı yapılmalıdır. 

Havza su tahsis planları 

MADDE 12- 

 

(2) Havza Su Tahsis Heyetlerinin görüşleri 

doğrultusunda hazırlanan, havza su tahsis planı bakan 

tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Su kaynaklarının tahsisi 

MADDE 13-(2) Tahsis edilen 

su kaynakları ve doğal mineralli sular 

için su tahsis belgesi verilir, bu belge 

ücrete tabidir. Suyun tahsis belgesine 

uygun kullanımı esastır. Doğal 

mineralli sular dışında kalan münferit 

su tahsisi en fazla kırk dokuz yıla 

kadar yapılabilir. Bu fıkranın 

uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 

 

26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan, 324 Sıra No’lu Milli 

Emlak Genel Tebliği’nin 13. Maddesinde; 

“İrtifak hakkı ve kullanma izni süresi, (1) 

(Değişik:RG-1/2/2012-28191)(Milli Emlak 

Genel Tebliği Sıra No: 342) 6/6/1985 tarihli 

ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 9/1/2002 tarihli 

ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 

(Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize 

Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ve özel 

kanunlarında süre belirtilenler hariç Hazine 

taşınmazları üzerinde kullanma izni ve irtifak 

hakkı süresi en fazla otuz yıl olarak 

uygulanır.” Hükmü ile uyumlu olmalıdır.   

Su kaynaklarının tahsisi 

MADDE 13-(2) Tahsis edilen su kaynakları ve 

doğal mineralli sular için su tahsis belgesi verilir, bu 

belge ücrete tabidir. Suyun tahsis belgesine uygun 

kullanımı esastır. Doğal mineralli sular dışında kalan 

münferit su tahsisi en fazla otuz yıla kadar yapılabilir. 

Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar 

yönetmelikle belirlenir. 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Su kaynaklarının tahsisi 

MADDE 13-(7) Su 

kaynaklarının ve doğal mineralli 

suların tahsis maksat ve şartları 

dışında kullanılması veya hiç 

kullanılmaması halinde verilen su 

tahsis belgesi iptal edilir. Münferit 

tahsislerin maksat ve şartlarında 

değişiklik yapmaya ve gerektiğinde, 

tahsis edilen su miktarını azaltıp 

çoğaltmaya veya su tahsisini 

kaldırmaya Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü yetkilidir. Tahsisin 

azaltılmasından veya tamamen 

kaldırılmasından dolayı tazminat 

talebinde bulunulamaz. Suyun nitelik, 

nicelik ve tahsis maksadı yönünden 

özelliğini olumsuz şekilde 

etkilemeyecek ilave kullanımlara izin 

verilebilir. 

Madde-13-(7) 3.satırda virgülden sonra, 

“kuraklık durumuna göre” ifadesinin 

eklenmesinin, su tahsislerinin rastgele 

yapılmayacağını belirtmek açısından faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

Su kaynaklarının tahsisi 

MADDE 13-(7) Su kaynaklarının ve doğal 

mineralli suların tahsis maksat ve şartları dışında 

kullanılması veya hiç kullanılmaması halinde verilen su 

tahsis belgesi iptal edilir. Münferit tahsislerin maksat ve 

şartlarında değişiklik yapmaya ve gerektiğinde, 

kuraklık durumuna göre tahsis edilen su miktarını 

azaltıp çoğaltmaya veya su tahsisini kaldırmaya Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir. Tahsisin 

azaltılmasından veya tamamen kaldırılmasından dolayı 

tazminat talebinde bulunulamaz. Suyun nitelik, nicelik 

ve tahsis maksadı yönünden özelliğini olumsuz şekilde 

etkilemeyecek ilave kullanımlara izin verilebilir. 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Havza su tahsis heyetinin 

kurulması, görev ve yetkileri 

MADDE 14- (1) Havza su tahsis 

heyetinin, tahsis ile ilgili kurum ve 

kuruluşların karar verme yetkisine 

sahip temsilcilerinden oluşur. Havza 

su tahsis heyetinin kuruluş ve çalışma 

usul ve esasları bakanlıkça çıkarılacak 

bir yönetmelikle belirlenir.  

'Havza su tahsis heyetinin kuruluş ve çalışma 

usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir 

yönetmelikle belirlenir.' denilmektedir. Havza 

su tahsis heyetinin kimlerden oluşacağı 

yasada yer almalıdır. Detay kısımları 

yönetmelikte yer alabilir. 

Suyun sadece temini değil kullanıcı 

kesimlerin de yer aldığı bir sistem sağlıklı 

işleyebilecektir. Karar verme sisteminde 

havzada yaşayanların öncelikli görüşleri 

tahsislere yansımalıdır.  

Havza su tahsis heyetlerinin kurulması, görev 

ve yetkileri 

MADDE 14- (1) Havza Su Tahsis Heyetleri, ilgili 

havzada suyun tahsis ve kullanımı ile ilgili kurum ve 

kuruluşların yetkili temsilcilerinden oluşur. Havza su 

tahsis heyetlerinin kuruluş ve çalışma usul ve esasları 

Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Havza su tahsis heyetinin 

kurulması, görev ve yetkileri 

MADDE 14-  

(2) Havza su tahsis heyetinin 

görev ve yetkileri şunlardır; 

Türkiye'de bir çok havzada su tahsis heyetleri 

kurulması öngörüldüğünden "havza su tahsis 

heyeti" yerine "havza su tahsis heyetleri" 

olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. 

Havza su tahsis heyetlerinin kurulması, görev 

ve yetkileri 

MADDE 14-  

(2) Havza Su Tahsis Heyetlerinin görev ve 

yetkileri şunlardır; 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Havza su tahsis heyetinin 

kurulması, görev ve yetkileri 

MADDE 14-  

(2) (a) Su kaynaklarının havza 

veya havzalar ölçeğinde havza su 

tahsis planını göz önünde 

bulundurarak karar almak ve alınan 

kararları bakanın onayına sunmak.  

Havza bazında su tahsis heyetleri kurulması 

öngörüldüğünden "havza su tahsis heyeti" 

yerine "havza su tahsis heyetleri" olarak 

değiştirilmesi uygun olacaktır. 

Havza su tahsis heyetlerinin kurulması, görev 

ve yetkileri 

MADDE 14-  

(2) (a) Su kaynaklarının alt havza veya havza 

ölçeğinde su tahsis planını göz önünde bulundurarak 

karar almak ve alınan kararları bakanın onayına 

sunmak.  
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Havza su tahsis heyetinin 

kurulması, görev ve yetkileri 

MADDE 14-  

(3) Heyetlerin sekretarya 

hizmetleri bakanlık tarafından 

yürütülür. 

Havza bazında su tahsis heyetleri kurulması 

öngörüldüğünden "Heyetlerin" yerine "havza 

su tahsis heyetleri" olarak değiştirilmesi 

uygun olacaktır. 

Havza su tahsis heyetlerinin kurulması, görev 

ve yetkileri 

MADDE 14-  

(3) Havza Su Tahsis Heyetlerinin sekretarya 

hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür. 

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Su bilgi sistemi 

MADDE 16-  

(3) Bakanlıkça temin edilen 

bilgilerden stratejik önemi haiz 

olanların dışındakiler talep edilmesi 

halinde kamu kurum kuruluşlarına 

bedelsiz; diğer gerçek ve tüzel kişilere 

ise bakanlıkça her yıl belirlenecek 

bedeli karşılığında verilebilir. Bu 

bedel, bakanlık döner sermayesine 

gelir kaydedilir. 

Buradan gelecek gelir de son derece kısıtlı 

olacağı açık iken böyle bir yaklaşım doğru 

bulunmamaktadır. Ayrıca bu durum Bilgi 

edinme kanunu ile uyumlu değildir. 'Stratejik 

önemi haiz' kısmı bilgi vermeme nedeni 

olarak gösterilebilir. Bu durum ücretli veya 

ücretsiz su ile ilgili bilgilere ulaşmayı 

engelleyebilir. 

 

 

Su bilgi sistemi 

MADDE 16-  

(3) Bakanlıkça temin edilen bilgiler talep 

edilmesi halinde kamu kurum kuruluşlarına bedelsiz; 

diğer gerçek ve tüzel kişilere ise bakanlıkça her yıl 

belirlenecek bedeli karşılığında verilebilir. Bu bedel, 

bakanlık döner sermayesine gelir kaydedilir 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Sınır oluĢturan sular veya 

ülkeler arasındaki müĢterek 

projeler 

MADDE 20- (1) Sınır 

oluşturan su kaynakları ile ilgili veya 

ülkeler arasındaki müşterek 

projelerde; su kalitesi, hidrolojik, 

hidrometrik, hidrojeolojik, jeolojik, 

sondaj, harita alma, veri toplama 

niteliğinde her türlü inceleme, teknik 

görüşme ve anlaşmalar için, izin ve 

karar verilmesine Dışişleri 

Bakanlığının uygun görüşüyle 

bakanlık yetkilidir.   

Madde-20’de belirtilen işbirliğinin sadece 

projelerle sınırlı olmaması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu bakımdan başlığın: 

“Sınır oluşturan sular veya ülkeler arasında 

işbirliği” olarak değiştirilmesi, 2.satırın 

başındaki “müşterek projeler” ifadesinin 

kaldırılarak, noktalı virgülden sonra sıralanan 

konulara “projeler”in eklenmesinin uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 

Sınır oluĢturan sular veya ülkeler arasında iĢbirliği  

MADDE 20- (1) Sınır oluşturan su kaynakları ile ilgili veya 

ülkeler arasındaki  su kalitesi, hidrolojik, hidrometrik, 

hidrojeolojik, jeolojik, sondaj, harita alma, veri toplama 

niteliğinde her türlü inceleme, projeler, teknik görüşme ve 

anlaşmalar için, izin ve karar verilmesine Dışişleri 

Bakanlığının uygun görüşüyle bakanlık yetkilidir.   

 

Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Ücretlendirme 

MADDE 22-  

(2) Tahsis edilen sulardan, su 

tahsis belgesinde belirtilen miktar su 

esas alınarak yıllık ücret alınır. 

Yönetim hizmetleri ücreti, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak 

en geç o yılın Ekim ayı içinde ilan 

olunur. Kararlaştırılan su ücreti, 

izleyen yılın başından itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Suyun her metreküpünün 

ücretlendirilmesi tarımsal sürdürülebilirliği 

tehlikeye atacaktır. Bu konuya daha hassas 

yaklaşılmalıdır. Ayrıca ücretlendirme 

işlemlerinde Havza Su Tahsis Heyet'lerinin 

görüşlerinin alınması havza bazlı ve tabana 

yayılmış bir kabul açısından önemlidir.  

Ücretlendirme 

MADDE 22-  

(2) Yönetim hizmetleri ücreti, Havza Su Tahsis 

Heyetlerinin görüşleri dikkate alınarak, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 

kararlaştırılarak en geç o yılın Ekim ayı içinde ilan 

olunur. Kararlaştırılan su ücreti, izleyen yılın başından 

itibaren yürürlüğe girer. 
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Taslak Maddesi GörüĢ ve Değerlendirme Teklif 

Ceza hükümleri  

MADDE 24 

(4) Tahsis ölçüm sistemini 

bozanlar 10.000 TL idari para cezası 

ile cezalandırılırlar. Ayrıca ölçüm 

sistemine vermiş olduğu zarar tazmin 

ettirilir. Suyu izinsiz kullandığının 

tespit edilmesi halinde geçmişte 

kullandığı en yüksek aylık su bedeli 

dikkate alınarak kullandığı suyun 

bedeli tahsil edilir.  

Bu maddede kasıtlı bozmak fiili 

cezaya tabii tutulmalıdır.  
Ceza hükümleri  

MADDE 24 

(4) Tahsis ölçüm sistemini kasıtlı olarak 

bozanlar 10.000 TL idari para cezası ile 

cezalandırılırlar. Ayrıca ölçüm sistemine vermiş olduğu 

zarar tazmin ettirilir. Ölçüm sistemini bozarak veya 

devre dışı bırakarak su kullananlardan, usulsüz 

kullanılan süre boyunca, geçmişte kullandığı en yüksek 

aylık su bedeli dikkate alınarak hesaplanacak su bedeli 

tahsil edilir  

 


