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Su kaynaklarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, korunması, etkin ve verimli
kullanılmasının sağlanması, su kullanım taleplerinin, su kullanım önceliklerine göre planlara
uygun olarak havza bazında değerlendirilmesiyle mümkündür. Bu konudaki çalışmaların
yapılması görevi 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilmiştir. Ayrıca
16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun gereği, yeraltı sularının
kullanılmasına ilişkin işlemler de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yetkisindedir.
İl ve ilçeler ile bağlı beldelerin içme suyu tahsisleri, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Maliye Bakanlığı, doğal mineralli veya jeotermal
suların, ruhsat ve izin işlemleri 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineraller Sular
Kanunu hükmüne göre İl Özel İdareleri, Büyükşehirlerde ise Valilikler (Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı), doğal kaynak suların kiralama işlemleri İl Özel İdareleri,
Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, köy ve bağlı yerleşim birimlerine, askeri
garnizonlara içme suyu tahsisleri İl Özel İdareleri; tarafından yapılmaktadır.
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının görüşü alınmadan ya da verilen görüşe uygun
olmayan su tahsis/su kullanım izinleri verilmesi neticesinde, su miktarına ve kalitesine bağlı
problemler (teknik, idari ve hukuki) ortaya çıkmakta ve suya bağlı yapılmış yatırımlar da atıl
durumda kalabilmektedir. Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile özel şahıslara su ile ilgili
işlem tesis edilmesinde mevzuat uyarınca yetkili olan birimlerin uygun görüşün alınması ve
bu görüşe uygun işlem yapılması durumunda yaşanması muhtemel problemler azalacaktır.
Bu anlamda su tahsis ve kullanımlarına ilişkin ortaya çıkan veya çıkması muhtemel
problemlerin asgariye indirilmesi ve yeraltı suyunun düşüşünün önüne geçilmesi, tabii hayata,
flora ve faunaya yönelik menfi etkilerin oluşmaması maksadıyla;
·Su tahsis ve kullanım izinlerinde ilgili diğer kurumlarca yapılacak işlemlerde
Bakanlığımıza bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması ve bu görüşe
uyulması konusunda ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
·Tahsisin/kiralanan/ruhsatlandırılan su kaynağının ormanlık alan içerisinde kalması
halinde Orman İdaresinden uygun görüş alınmadan izin verilmemesi,
· Verilen jeotermal su tahsislerinde kullanılan jeotermal suyun re-enjeksiyonu ile
ilgili uygulanabilir projenin yaptırılarak uygulamanın sağlanması, kullanılan jeotermal suyun
tabii ortama bırakılmasının engellenmesi,
·Tahsis edilen/kiralanan/ruhsatlandırılan suyun miktarının, işlemi yapan kurum
tarafından ölçüm sistemleri ile kayıt altına alınması ve denetlenmesi,
Hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.
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