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Ülkemiz su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi 

ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla Orman ve Su İşleri 

Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı'nda çevrenin korunmasına 

büyük önem verilmiş, "Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi" başlığı altında; “Su ve toprak 

kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımını 

sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi” temel hedef olarak belirlenmiştir. 

  

04 Temmuz 2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2014-2023 

yıllarına ilişkin planlamaları içeren Ulusal Havza Yönetim Strateji Belgesi, Bakanlığımız tarafından 

hazırlanmış olup; Strateji Belgesi ile Ülkemiz havzalarının bütünleşik bir yaklaşımla sürdürülebilir 

yönetiminin sağlanması için uygulanabilir, katılımcı ve sonuç odaklı bir politika ortaya konularak, bu 

politika doğrultusunda hedef ve stratejiler belirlenmiştir.  

  

Söz konusu Strateji Belgesi ile ortaya konulan eylem ve stratejiler arasında, baskı ve etkilerin yoğun 

olduğu öncelikli havzalardan başlanarak bütün havzalarda su kaynaklarına etki eden unsurların 

bütünleşik olarak ele alındığı; Havza Koruma Eylem Planları, Havza Master Planları ile Nehir Havza 

Yönetim Planlarının hazırlanması ve bu planlar doğrultusunda havza ve alt havza bazında alınması 

gereken tedbirlerin belirlenerek uygulanmasının sağlanması yer almaktadır. 

  

Son zamanlarda doğal göllerdeki suların hızla tükenmesi kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Bu sebeple 

Ülkemizde tabii ve/veya insan kaynaklı ekolojik ve hidrolojik olumsuz etkilere maruz kalan kritik göl 

ve sulak alanların belirlenerek, bu alanların üzerindeki etkilerin tespit edilmesi ve öncelikle mevcut 

durumlarının korunarak, daha iyi ekolojik durum için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması büyük 

önem arz etmektedir. 

  

Bu doğrultuda su kaynaklarının havza esaslı yaklaşımlarla korunması ve belirlenen hedeflere 

ulaşılabilmesi maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, ilgili kurum ve 

kuruluşların katkıları ile “Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı” hazırlanmıştır.  

  

Söz konusu Eylem Planının 20/05/2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Havza 

Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde 

ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak uygulanması, uygulama koordinasyonunun Bakanlığımız 

tarafından yapılması ve neticelerin sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından Bakanlığımıza dört ayda bir 

raporlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim. 
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