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Su işlerinin teşkilatı, etüdleri henüz 

başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana  

tedbirlerinden olan su işleri umumi idaresinin 

fenni kabiliyet ve kudreti, çok sağlam kurulmak 

lazımdır.                                          1929 
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BAKAN SUNUŞU 

Yeryüzünde bütün canlıların ihtiyacını 

karşılayacak kaynak mevcut olmasına rağmen 

geçmişte koruma kullanma dengesine yeterince 

dikkat edilmediğinden dolayı bazı sıkıntılar baş 

göstermeye başlamıştır. Özellikle sanayi 

devrimiyle beraber kaynakların aşırı 

kullanılması ve çevresel faktörlerin dikkate 

alınmaması bütün canlıların vazgeçilmez hayat 

kaynağı olan su kaynaklarımızın korunmasını 

zaruri hale getirmiştir. Mevcut su kaynaklarımız, 

başta kirlilik ve kontrolsüz tüketim olmak üzere 

küresel boyutlarda önemli problemlerle karşı 

karşıyadır. Su kıtlığının giderek belirgin ve 

yaygın bir mesele haline gelmesi, su kalitesinin 

hemen hemen her ülkede bozulma sürecine 

girmesi bütün dünya için gelecekte ciddi sosyal 

ve ekonomik neticeler doğuracaktır.  

Dünya ve ülke geleceğinde belirleyici bir 

yere sahip olan suyla alakalı bugünkü 

çalışmaların, belli bir plan ve program dahilinde 

yürütülmesinin önemi bir kat daha artmıştır. 

Bakanlığım ve bağlı kuruluşlarımız çalışmalarını 

bu şuurla sürdürmektedir. 
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Kamu Mali Yönetimine önemli reformlar 

getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile merkezden idareyi esas alan, kaynak 

dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme 

anlayışı terk edilerekstratejik planlamayı temel gaye 

olarak benimseyen, yetki ve sorumluluk dağılımı 

yaparak kaynakların etkin ve verimlilik ilkelerine 

göre yerinden idaresi esasına dayalı bir mali 

yönetim anlayışı benimsenmiştir. Böylece çıktı ve 

sonuç odaklı Performans Esaslı Bütçelemeye 

geçilmiştir.  

Uygulanan bu stratejiler neticesinde yarım 

asırdır hayali kurulan, ya henüz başlamamış veya 

başlanmış fakat yıllardır henüz temel seviyesinde 

bekleyen yüzlerce tesis tamamlanarak milletimizin 

hizmetine sunulmuştur.  

Ülke kalkınmasında lokomotif rol üstlenen 

Devlet Su Ġşleri Genel Müdürlüğü’nün, önümüzdeki 

bir yıllık dönemde yapılacak çalışmalarını içeren 

“2011 Yılı Performans Programı” titiz bir çalışma 

neticesinde tamamlanmıştır.  Programın 

hazırlanmasında başta DSĠ Genel Müdürü olmak 

üzere emeği geçen bütün personele teşekkür eder, 

“Performans Programı”nın başarı ile uygulanmasını 

ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

Çevre ve Orman Bakanı 
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GENEL MÜDÜR SUNUŞU 

Su kaynakları yönetimi, su ihtiyaçlarının 

karşılanması yanında ulusal kalkınma 

hedeflerinin yakalanması bakımından 

vazgeçilmez bir unsurdur. DSĠ Genel Müdürlüğü 

kurulduğu 1954 yılından bugüne kadar 

hazırladığı projelerle, su altyapı hizmetlerine 

önemli yatırımlar yaparak baraj, hidroelektrik 

santral (HES), sulama, içme-kullanma ve 

endüstri suyu temin tesislerini milletimizin 

hizmetine sunan ve böylece Türkiye’nin bütün 

su kaynaklarını en akılcı ve optimum bir şekilde 

geliştirmeyi hedefleyen ülkemizin en büyük 

yatırımcı kuruluşudur.  

Bütün canlıların ihtiyacı olan suyun 

verimli kullanılması, ekosistem için nehir ve 

derelerimizin ıslah çalışmalarının 

tamamlanması, akımlarının güvenli ve 

sürdürülebilir olması, yarı kurak bir coğrafyada 

yer alan Ülkemizde su potansiyelimizin 

tamamının etkin yönetilmesini zorunlu 

kılmaktadır.  

Devlet Su Ġşleri Genel Müdürlüğü, 

Stratejik Yönetim anlayışının bir aracı olarak 

gördüğü 2010–2014 dönemini kapsayan 

“Stratejik Plan”ı ile Kuruluşun temel ilke ve 

politikalarını, orta, uzun vadeli maksatlarını, 

hedeflerini ve  önceliklerini belirlemiştir. 
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1954 yılından bu günlere gelinceye kadar 

belirlenen plan ve programlar çerçevesinde ülkemiz 

için çok önemli projelere imza atan kuruluşumuz; 

Stratejik Planın yıllık uygulama dilimlerinde 

belirlenen hedef ve öncelikleri esas alarak tüm 

birimlerinin katılımı ile meydana getirilen faaliyet ve 

projelerden yola çıkarak 2011 Yılı Performans 

Programını hazırlamış ve bunların mesnedi olan 

mali tablolarını belirlemiştir. 

 Devlet Su Ġşleri Genel Müdürlüğü 

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ile; 

Kaynaklarını performans esasına göre dağıtan, 

şeffaf, hesap verebilir, netice odaklı, çağın 

ihtiyaçlarını yerine getirebilecek kurumsal bir  

yapıda, etkin ve verimli hizmet sunumunu 

gerçekleştirecektir. Bu çerçevede; Stratejik Plan ve 

Bütçe arasında köprü görevini üstlenen Performans 

Programı, kuruluşu maksat ve hedeflerine 

ulaştıracak önemli bir araçtır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 9’uncu maddesi ve Kamu Ġdarelerince 

Hazırlanacak Performans Programları Hakkında 

Yönetmelik gereği hazırladığımız “Devlet Su Ġşleri 

Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Performans 

Programı”nın hazırlanmasında emeği geçen tüm 

çalışanlarımıza teşekkür ediyor, mensuplarımızın 

aktif katılımı ve azimli çalışmaları ile başarıya 

ulaşacağına inandığım programın Ülkemize ve 

teşkilatımıza  hayırlı olmasını diliyorum.  

Ġsmail UĞUR 

DSĠ Genel Müdür V. 

  



 

   

       Performans Programı                                    

8 

 

 

İÇİNDEKİLER 

Bakan Sunuşu 

Genel Müdür Sunuşu 

I- GENEL BİLGİLER            9 

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar         10 

B- Teşkilat Yapısı             12 

C- Fiziksel Kaynaklar            19 

D- İnsan Kaynakları             24 

E- Diğer Hususlar             28 

II- PERFORMANS BİLGİLERİ       30 

A- Temel Politika ve Öncelikler         31 

B- Amaç ve Hedefler             41 

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler     44 

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı         94 

 III- EKLER            97       

  . 



    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atatürk Barajı ve HES-Şanlıurfa 

I–
G

E
N

E
L
 B

İL
G

İL
E
R

 

 



 

   

       Performans Programı                                    

10 

 

Kabul Tarihi : 03/07/1968 

Yayım tarihi: 16/07/1968 

DeğiĢiklik Tarihi:26/04/2007 

 

Yetki, Görev ve 

Sorumluluklar 
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki su kaynaklarının 

planlanması, yönetimi, geliĢtirilmesi ve iĢletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim 

Bütçesine tabi genel bütçeli yatırımcı bir kuruluĢtur. Devlet Su ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı iken 31/08/2007 tarih ve 

26629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan BaĢbakanlığın teklifi ve 

CumhurbaĢkanlığı Makamının onayı ile Çevre ve Orman Bakanlığı’na 

bağlanmıĢtır.  DSĠ Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Kanunla 18 Aralık 1953 tarihinde 

kurulmuĢ ve  1954 yılında teĢkilatlanmıĢtır. Bir kamu kuruluĢu olarak kendine 

verilen; taĢkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaĢtırma, hidroelektrik enerji üretme ve 

büyük Ģehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye TeĢkilatı olan yerleĢim 

yerlerine de içme suyu teminini etkin bir Ģekilde yerine getirebilmesi bakımından, 

söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalıĢmaları konusunda 

öncelikli faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu sebeple DSĠ 

Genel Müdürlüğü ülkemizde 

barajlar yapan bir kuruluĢ olarak 

bilinir. Aynı zamanda 

ülkemizdeki su kaynaklarının 

çeĢitli kullanım maksatlarına 

tahsisinde otorite kuruluĢtur. 

Devlet Su ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün Hukuki 

Mevzuatı 

DSĠ Genel Müdürlüğü 

faaliyetlerini; 6200, 167 ve 1053 

sayılı Kanunlara göre yürütür. Bu 

kanunlar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

28/02/1954 tarih ve 6200 sayılı 

TeĢkilat ve Vazifeler Hakkındaki Kanun ile, 

• Baraj yapımı, 

A 

 

6200 sayılı DSĠ Genel 

Müdürlüğü’nün TeĢkilat 

ve Vazifeleri Hakkındaki 

Kanun 

 

Kabul Tarihi : 18/12/1953 

Yayım tarihi :25/12/1953 

Yürürlük Tarih :28/02/1954 

 
 

167 sayılı Yer altı 

Suları Hakkında 

Kanun 

 

Kabul Tarihi : 16/12/1960 

Yayım tarihi :23/12/1960 

 

1053 sayılı Belediye 

TeĢkilatı Olan YerleĢim 

Yerlerine Ġçme, Kullanma 

ve Endüstri Suyu Temini 

Hakkında Kanun 

 

4373 sayılı TaĢkın Sulara 

ve Su Baskınlarına KarĢı 

Koruma Kanunu  

 

Kabul Tarihi : 14/01/1943 

Yayım tarihi : 21/01/1943 
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• TaĢkın koruma, 
• Sulama, 
• Bataklık alanların ıslahı, 
• Hidroelektrik enerji üretimi, 
• Akarsularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elveriĢli 

hale getirmek, 
• Bu iĢlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inĢaatları yapmak/yaptırmak, 
• Bu tesislerin iĢletme, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak. 

16/12/1960 tarih ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile 
• Yeraltı suyu etüt ve araĢtırmaları için kuyu açmak veya açtırmak, 
• Yeraltı suyu tahsisi yapmak, 
• Yeraltı sularının korunması ve tescili, arama, kullanma ve ıslah-tadil 

belgesi vermek, 

03/07/1968 tarih ve 1053 Sayılı Ankara, Ġstanbul ve Nüfusu 100.000’den 

Büyük ġehirlere Ġçme Suyu Temini Hakkında Kanun ile 

• Baraj ve isale hattı, 
• Su tasfiye tesisi inĢaatları, 
• Su depoları yapmak, görevleri DSĠ’ye verilmiĢ iken,  

18/04/2007 tarih ve 

5625 sayılı Kanun ile 

1053 sayılı Kanunun 

10. maddesinin 

değiĢmesi neticesinde 

nüfus kriteri 

kaldırılarak Belediye 

TeĢkilatı olan tüm 

yerleĢim yerlerinin 

içme kullanma ve 

endüstri suyu ve 

gerekmesi halinde atık 

su tesislerinin 

yapımında DSĠ yetkili 

kılınmıĢtır.  

19/07/2005 tarih ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 17. 

Maddesine 31/01/2007 tarih ve 5578 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi gereğince 

eklenen fıkraya göre Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım 

Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi ToplulaĢtırmasına ĠliĢkin Tüzük’ün 

24.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

kendi sulama alanlarında arazi toplulaĢtırma yapmasının yolu açılmıĢtır. 

  

Özlüce Barajı ve HES – Bingöl 
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TeĢkilat Yapısı 
DSĠ üç aĢamalı bir organizasyon yapısına 

sahiptir. Üst yönetim birimi Ankara'daki Genel 

Müdürlük makamıdır.  

Organizasyonun ikinci basamağında Daire BaĢkanlıkları ve eĢdeğer 

statüdeki Merkez TeĢkilatı Birimleri ile DSĠ Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. 

Ana hizmet, danıĢma ve denetim ile yardımcı hizmet fonksiyonlarını üst yönetim 

adına takip eden merkez teĢkilatı birimleri kurmay; Bölge Müdürlükleri ise kendi 

görev sahaları kapsamında fonksiyonların tümünü merkez teĢkilatı adına yürüten 

kumanda birimleridir. Bugün Türkiye genelinde Akarsu Havzaları dikkate alınarak 

yapılandırılmıĢ durumda ikisi geçici olmak üzere 26 adet Bölge Müdürlüğü 

bulunmaktadır.  

Organizasyonun üçüncü kademesi ise Bölge Müdürlükleri teĢkilatında 

çalıĢmalarını sürdüren bölge müdürlüğü adına belli bir coğrafi alanda görevli 

ve/veya entegre bir projeyi/iĢletmeye alınmıĢ tesisleri sevk ve idare etmekten 

sorumlu Ģube müdürlükleri veya müstakil baĢmühendisliklerden oluĢmaktadır. 

Merkez TeĢkilatının Ana Faaliyetleri 

1. TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

Devlet Su iĢleri Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra teĢkilatınca yürütülen 

hizmetleri daha verimli kılmak, ileri teknik ve yönetim usullerinin uygulanmasını 

sağlamak, hizmetin yerine getirilmesinde çalıĢanlara yol göstermek, kurum içi 

teftiĢ inceleme ve soruĢturma faaliyetlerini yürütmek amaçlı mevzuatta yer alan 

veya Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapar. 

2. Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 

Genel Müdürlüğün Ġdari faaliyetlerine değer katmak, geliĢtirmek ve 

kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesi amacı 

ile planların ve programların, üst politikalara, planlara ve mevzuata uygun olarak, 

yürütülmesini, denetim standartlarıyla uyumlu olarak değerlendirir ve rehberlik 

yapar.  

3. Hukuk MüĢavirliği 

Genel müdürlüğümüz hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli Ģekilde 

yürütülmesi için ihtiyaç duyulan kanun, tüzük, yönetmelik taslaklarını inceler ve 

B 
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gerektiğinde ilgili birimlerden görüĢ alarak gerekli çalıĢmaları yürütür; baĢka 

kuruluĢlar tarafından veya hükümet tarafından hazırlanan ve idaremize intikal 

ettirilen mevzuat taslakları hakkında görüĢ bildirir. 

4. Özel Kalem Müdürlüğü 

Genel Müdür’ün temsil ve protokol hizmetlerini, seyahat programlarını 

yürütür; mevzuatı ve görsel-yazılı basını izleyerek yazılı-sözlü mesajlarla ilgilenir, 

ilgili olanları Makama sunarak cevaplandırır; DSĠ faaliyetlerinin tanıtılmasına 

katkıda bulunur; Ġdari mutabakat toplantı gündemini hazırlayarak birimlere 

duyurur, görüĢme tutanaklarını düzenleyerek, gerekenleri ve Genel Müdürün 

direktiflerini teĢkilata duyurur. 

5. DıĢ ĠliĢkiler MüĢavirliği 

DSĠ Genel Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda çeĢitli ülkelerle 

yapılan ikili, çok taraflı veya bölgesel iĢbirliği çalıĢmalarını takip ve koordine eder; 

yapılan teknik iĢbirliği anlaĢmaları kapsamında yabancı heyetlere eğitim ve teknik 

gezi programları organize eder, Genel Müdürlüğümüzün yurt dıĢı tanıtımını 

sağlar.  

6. Umumi Münasebetler MüĢavirliği 

Genel Müdürlüğümüzce faaliyetleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluĢlardan, 

Bakanlıklar, TBMM üyeleri ile özel ve tüzel kiĢilerden gelen her türlü bilgi belge 

vb. taleplerin takip edilmesi ve cevaplandırılması iĢlerini yürütür. 

7. Su Yapıları Denetim Hizmetleri Müdürlüğü  

Gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından tesis edilecek su yapılarının proje 

onayını, yapım aĢamasındaki denetim, iĢ ve iĢlemlerinin yerine getirilmesinde 

denetim firmalarının görev ve sorumlulukları ile bu firmaların yetkilendirilmesi, 

yetkilendirilmiĢ firma ve bu firmalarda çalıĢan denetim elemanlarının görev ve 

sorumlulukları ile su yapıları denetim hizmet sözleĢmesinin düzenlenmesini 

yapmaktır. 

8. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 

 DPT tarafından belirlenmiĢ hedeflere ulaĢmak için DSĠ Genel 

Müdürlüğü’nün Stratejik Planı ve Performans Programı çerçevesinde Yatırım 

Programını ve Bütçesini hazırlar ve uygulamaları yürütür. Ayrıca, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince Stratejik Plan, Ġdarenin Faaliyet 

Raporları. Ġç Kontrol Eylem Planı, Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun 

olarak verilen diğer görevleri yerine getirir.  

9. Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı 

25 adet Akarsu Havzasında toprak ve su kaynaklarının entegre geliĢimini 

sağlamaya yönelik olarak her türlü projenin ön inceleme, master plan ve 
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planlama çalıĢmalarını yapar, teknik, ekonomik ve çevresel yapılabilirliğini etüt 

eder. 

10. Proje ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı 

Sulama, drenaj, taĢkın tesisi, gölet ve bina projeleri, ihalesi ve inĢaatı ile ilgili 

iĢleri yapar. 

11. Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığı 

Baraj ve Hidroelektrik Santral Projelerinin kati ve uygulama projesi, ihalesi 

ve inĢaatı ile ilgili iĢleri yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     DSİ Genel Müdürlük Binası 

 

12. Ġçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı 

Belediye teĢkilatı olan yerleĢim birimlerine içme, kullanma ve sanayi suyu 

temini tesisleri ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin kati ve uygulama 

projeleri, ihaleleri ve inĢaatları ile ilgili iĢleri yapar. 

13. Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi BaĢkanlığı 

DSĠ’ce geliĢtirilecek her türlü su yapısına iliĢkin jeolojik, hidrojeolojik ve 

jeoteknik etütler yapar, bu konuda veri toplar, çözümler üretir, yeraltı suyu 

kaynaklarının araĢtırılmasını, tahsisini, tescilini ve geliĢimini sağlar. 
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14. Makina, Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığı 

Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren iĢleri yapmak için gerekli malzeme, 

makine, teçhizat ve taĢıtları temin eder, kiralar ve iĢletir. 

15. Teknik AraĢtırma ve Kalite Kontrol Dairesi BaĢkanlığı 

DSĠ’nin ihtiyacı olan AR-GE çalıĢmaları ile laboratuvar kalite kontrol 

faaliyetlerini yürütür. 

16. ĠĢletme ve Bakım Dairesi BaĢkanlığı 

DSĠ’ce inĢa edilerek iĢletmeye açılmıĢ olan tesislerin iĢletme, bakım ve 

onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde, bu hizmetlerin 

faydalananlara devri çalıĢmalarını yürütür. 

17. Emlak ve KamulaĢtırma Dairesi BaĢkanlığı 

DSĠ projeleri için gerekli her türlü taĢınmazları ilgili mevzuatlara uygun 

olarak kamulaĢtırır. Hazine adına tapu tescilini, DSĠ adına tahsisini sağlar, Hazine 

adına kayıtlı taĢınmazların DSĠ adına tahsisini ve orman arazilerinde ise DSĠ 

adına irtifak hakkı tesis eder. Projelerde ihtiyaç duyulan malzeme ocaklarına 

3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuat gereği, hammadde üretim izni alır. 

Baraj projelerinden etkilenen ailelerin zamanında iskânının sağlanması için 

gerekli koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütür. Ayrıca, sulama projelerinde 

arazi toplulaĢtırma ve tarla içi geliĢtirme hizmetleri faaliyetlerini yürütür.  

18. Teknoloji Dairesi BaĢkanlığı 

DSĠ’nin bilgisayar iletiĢim, program ve donanım iĢlerini yürütür. 

19. Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 

Genel Müdürlüğümüzün insan kaynakları planlaması ve eğitim politikası ile 

ilgili çalıĢmaları yapar, iĢçi-iĢveren iliĢkilerini düzenler. 

20. Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 

Genel Müdürlüğün hizmet binası, kütüphane, matbaa, arĢiv ve sosyal 

tesislerinin iĢletilmesi faaliyetleri yanında  sağlık, idari hizmetler ile sivil savunma 

seferberlik hizmetlerini düzenler ve yürütür. 

21. Bölge Müdürlükleri  

Bölge Müdürlükleri; bölge coğrafi sınırları içerisinde, Genel Müdür veya 

adına tasarrufta yetkili kılınanlarca verilen emir ve yönergeler doğrultusunda ve 

belirli prensip ve politikalara uyarak DSĠ’nin tüm  faaliyetlerini yürütür. 

 

 



 

 

İÇ 
DENETİM BİRİMİ 

BAŞKANLIĞI 

 

MERKEZ SAYMANLIK  
MÜDÜRLÜĞÜ 

BARAJLAR VE  
HİDROELEKTRİK  

SANTRALLAR  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ETÜD VE PLAN  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

JEOTEKNİK HİZMETLER  
VE YERALTISULARI 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İÇMESUYU VE  
KANALİZASYON 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MAKİNA İMALAT  
VE DONATIM 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İŞLETME VE BAKIM  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

TEKNOLOJİ 
 DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

TEKNİK ARAŞTIRMA  
VE KALİTE KONTROL 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

PERSONEL VE EĞİTİM  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İDARİ VE MALİ İŞLER  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(*) Maliye Bakanlığı’na bağlıdır 

 

GENEL MÜDÜR 

GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI 

GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI 

GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI 

GENEL MÜDÜR  
YARDIMCISI 

 

PROJE VE İNŞAAT  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(*) 

DIŞ  
İLİŞKİLER 

 

UMUMİ  
MÜNASEBETLER 

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ 

 

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

EMLAK VE  
KAMULAŞTIRMA  

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

STRATEJİ GELİŞTİRME  
DAİRE BAŞKANLIĞI 

TEFTİŞ KURULU  
BAŞKANLIĞI 

 

SU YAPILARI DENETİM 
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MERKEZ TEġKĠLATI MASTER ġEMASI 

2010 



GENEL MÜDÜR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TEŞKİLATI 

MASTER ŞEMASI - 2008

DSİ 1. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA

DSİ 2. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR

DSİ 4. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA

DSİ 3. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR

DSİ 5. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

DSİ 6. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA

DSİ 7. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN

DSİ 8. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

ERZURUM

DSİ 10. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR

DSİ 9. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ

DSİ 11. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE

DSİ 12. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ

DSİ 13. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA

DSİ 14. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL

DSİ 15. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA

DSİ 17. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
VAN

DSİ 18. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA

DSİ 19. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS

DSİ 20. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
KAHRAMANMARAŞ

DSİ  22. 
BÖLGE   MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON

DSİ 21. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN

DSİ 23. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU

DSİ 24. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ
KARS

DSİ  ÇORUH PROJELERİ

26. BÖLGE   
MÜDÜRLÜĞÜ-ARTVİN

DSİ 25. BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR

GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI

DSİ  ILISU  PROJESİ

16. BÖLGE   
MÜDÜRLÜĞÜ-MARDİN(*) Geçici Bölge Müdürlüğü

3046 sayılı Kanun md:17(g)

(*) (*)
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Fiziksel 

Kaynaklar 
 Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün Merkez TeĢkilatı Ankara’dadır. 

Merkez birimleri, Yücetepe adresinde bulunan ana hizmet (A,B,C Blok), Etlik ve 

Esenboğa olmak üzere 3 ayrı yerleĢkede konuĢlanmıĢtır. 

 Ülkemizin en önemli yatırımlarını gerçekleĢtiren KuruluĢumuz, 

çalıĢanlarının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için eğitim tesisi, kamp, lokal, 

misafirhane, kreĢ, lojman gibi sosyal tesisleri ile hizmet vermektedir. 

 Yücetepe Ana Hizmet Binasında; TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Ġç Denetim 

Birimi BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, DıĢ ĠliĢkiler 

MüĢavirliği, Umumi Münasebetler MüĢavirliği, Su Yapıları Denetim Hizmetleri 

Müdürlüğü. 

  Strateji GeliĢtirme, Etüt ve Plan, Proje ve ĠnĢaat, Barajlar ve HES, 

Ġçmesuyu ve Kanalizasyon, Emlak ve KamulaĢtırma, Jeoteknik Hizmetler ve 

YAS, ĠĢletme ve Bakım, Teknoloji, Personel ve Eğitim, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlıkları, 

Etlik Tesislerinde; Makina, Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığı ile ana 

hizmet binasında hizmet veren Daire BaĢkanlıklarına bağlı Birimlerin bir kısmı, 

Esenboğa Havaalanı Yolunda ise Teknik AraĢtırma ve Kalite Kontrol 

Dairesi BaĢkanlığı yer almaktadır.  

Orhantepe ( Dragos ) Eğitim Tesisleri-İstanbul 

 

 

C      



 

   

       Performans Programı                                    

20 

Eğitim Tesisi  6 6

Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Kamp) 5 5

Lokal 18 18

Misafirhane 78 78

Kreş 2 2

Lojman 490 3591 4081

Diğer 2 2

Toplam 490 3702 4192

Binek Otomobil 12 178 190

Arazi Kaptıkaçtı 3 111 114

Arazi Binek 3 187 190

Minibüs 4 86 90

Kaptıkaçtı  175 175

Pick-Up 9 307 316

Otobüs 4 42 46

Kamyon 2 164 166

Ambulans 4 27 31

Motorsiklet 94 94

Toplam 41 1371 1412

Paletli Ekskavatör 11 294 305

Lastik Tekerlekli Ekskavatör 2 215 217

Paletli Traktör 10 384 394

Paletli Yükleyici 4 121 125

Lastik Tekerlekli Yükleyici 3 73 76

Motorlu Greyder 2 114 116

Müt. Kar. Kamyon 20 617 637

Toplam 52 1818 1870

Masaüstü Bilgisayar 1894 7112 9006

Taşınabilir Bilgisayar 450 968 1418

Toplam Bilgisayar 2344 8080 10424

Yazıcı 880 3159 4039

Fotokopi 652 652 1304

Yangın Söndürme 0 6622 6622

Klima 0 2044 2044

Diğer 0 935 935

Toplam 3876 21492 25368

 Milletlerarası açık 27 17 44

 Şehirlerarası açık 71 426 497

 Şehiriçi 41 361 402

            Müstakil 139 804 943

           Santrale Bağlı 81 609 690

           Cep Telefonu 1 26 27

           Faks 26 169 195

Toplam 247 1608 1855

Taşıtlar

İş Makineleri

Bilgisayar, Yazıcı 

ve diğer 

Telefon, Faks ve 

Bilgiye Abonelik 

Sistemleri 

FİZİKSEL YAPI

Fiziki Kaynaklar

M
er

ke
z

Ta
şr

a

To
pl

am

Sosyal Tesisler
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DSĠ Makine Parkı: 

DSĠ Genel Müdürlüğü  
makine parkı ve ekipmanları ile 
taĢkın öncesi taĢkın anında ve  
taĢkın sonrası müdahale, 
bakım - onarım ve temizlik 
çalıĢmaları yapmaktadır. 

ĠĢletme ve bakım 
hizmetleri çerçevesinde; ana 
sulama kanalı ve drenaj 
kanalları temizliği, gölet ve 
baraj ulaĢım yolları, sondaj ve 
enjeksiyon, malzeme ve 
ekipman taĢınması, etüt ve 
kontrollük hizmetleri, taĢkın 
koruma, taĢkın ve rusubat 
kontrolü vb. iĢler ele 
alınmaktadır. 

 
Ayrıca deprem gibi 

doğal afetlerde; DSĠ makina 
parkı ile devlet gücü olarak acil 
yardımda bulunulmaktadır.  

Mevcut Makine parkındaki araçların çoğu 20 yaĢ üzeri olduğundan 4 – 5 

yıl içerisinde ekonomik ömürlerini doldurmaları sebebiyle hurdaya ayrılacaktır.   

2000 yılından sonra alınan ve yeni satın alınacak az sayıdaki iĢ makineleri ile 

beraber taĢkına müdahale için çekirdek makine parkı oluĢturulması 

gerekmektedir. 

BiliĢim Teknolojileri-e-DönüĢüm 

Bilgi Teknolojileri: Türkiye’de Ġnternet 1993 yılında faaliyete geçmiĢ ve 

kullanımı günümüzde inanılmaz boyutlara ulaĢmıĢtır. DSĠ, ilk kez 1995 yılında 4 

Kilobit/s ile internete bağlanmıĢ, 1997 yılında kurum ağı (network) kurulmuĢ ve ağ 

üzerinde çalıĢan programların yazılımına baĢlanmıĢtır. DSĠ bilgisayar ağını 

Türkiye genelinde geniĢletme çalıĢmalarına 2000 yılında baĢlanmıĢ ve 26 adet 

Bölge Müdürlüğü 64 Kilobit/s’lik telefon hattı bağlantısı ile Genel Müdürlük ağına 

dahil edilmiĢtir.  

 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları: Ülkemiz su 

kaynaklarının daha etkin ve akılcı bir Ģekilde geliĢtirilmesi maksadıyla DSĠ 

tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanılması büyük 

önem taĢımakta olup, DSĠ yaptığı tüm çalıĢmalarda azami Ģekilde en güncel 

teknolojileri kullanmayı hedeflemektedir.  
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Bu bağlamda, çoğu mühendislik çalıĢmalarında olduğu gibi DSĠ'nin su 

kaynakları planlaması ve yönetimi içinde yoğun bir biçimde değiĢik ölçekte ve 

amaçla üretilmiĢ haritalar ile diğer verilerden faydalanılmaktadır. Söz konusu 

haritalar ile bu haritalarda yer alan unsurlara ait tüm bilgileri birbirleriyle iliĢkili 

olarak tek bir veritabanı ortamında tutabilen ve entegre bir Ģekilde yönetimini 

sağlayan, Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kurumumuz çalıĢmalarında da 

kullanılması büyük önem taĢımaktadır.  

e-dönüĢüm: GeliĢen teknoloji insanların; günlük iĢlerini veya büro 

çalıĢmalarını daha hızlı, kolay ve doğru yapmalarını sağlamıĢtır. Bilginin 

üretilmesi yanında üretilen bilgiye eriĢebilmek ve etkin olarak kullanmak, 

küreselleĢen dünyada ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında ve 

kalkınmalarında çok önemli hale gelmiĢtir. Böylece halka daha kaliteli ve hızlı 

kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, Ģeffaf, etkin ve iĢ süreçlerine sahip 

olan bir devlet yapısı oluĢturulması da gerekmektedir. Bu da iĢlerin elektronik 

ortamda yapılabilmesi ile mümkündür. Daha önceden e-devlet olarak adlandırılan 

çalıĢmalar e-devlet terimi yerini e-dönüĢüme terk etmiĢtir.  

e-dönüĢüm, kuruluĢun iĢ hedefleri doğrultusunda iĢ süreçlerini elektronik 

ortama taĢıyarak etkinlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde etmesini sağlamak 

ve yeni iĢ akıĢ Ģekli için gerekli kültürel değiĢimi gerçekleĢtirmek üzere izlenen yol 

olarak tarif edilebilir. Bu yaklaĢıma paralel olarak en düĢük maliyetle en yüksek 

değeri üretmek için internet çağının özelliği olan hız önem kazanmaktadır.  

Bu açıdan bakıldığında e-dönüĢüm teknolojiden azami derecede 

faydalanmak ve teknolojiyi yönetmek için yararlanılan en doğru yol olarak 

kullanılan bir araçtır. Kurumlar e-dönüĢüm sürecinde yapılanları belli aĢamalarla 

mutlaka ölçmeli ve her sonuca göre yeni hedef ve eylem belirlemelidir. e-

dönüĢümde ilk adım kurum vizyonu ile uyumlu bir bilgi sistemleri mimarisi 

oluĢturmaktır.  
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e-dsi: DSĠ’de kendi e-dönüĢüm programını tespit ederek e-devlet (e-dsi) 

çalıĢmaları için en önemli unsur olan kurum içi yönetim bilgi ağ yapısını 

kurabilmek için çalıĢmalar baĢlatılmıĢ, kısaca misnet olarak adlandırılan ve 8 adet 

modülden oluĢan programlar tamamlanarak uygulamaya alınmıĢtır. Programın 

bordro, personel (tayin, terfi, kadro, vs), bütçe, yatırım, stok, satın alma, demirbaĢ 

ve makine iĢletme modülleri yanında ayrıca belge ve arĢiv yönetim sistemleri de 

kullanılmaktadır.  

Kullanılan bu programlar ile DSĠ genelinde çalıĢmalarda bütünlük 

sağlanmıĢ,  Ġhtiyaç duyulan Bölge Müdürlüklerinde 10 Mb TTNet metro ethernet 

bağlantısı yapılmıĢtır. 

Ġnternet çıkıĢlarının filtre edilmesini sağlayan yazılım ve gelen e-postaları 

virüs ve spam kontrollerinden geçiren antivirus program yüklü sunucular devreye 

alınmıĢtır. Elektronik posta hizmeti 6 adet sunucu üzerinden güvenli bir Ģekilde 

sağlanmaktadır.  

DSĠ bilgisayar ağı üzerinden klasik telefonlar ile çalıĢanların konuĢmalarını 

sağlayan VoIP  telefon sisteminin Merkez ve TaĢra teĢkilatının  tüm birimlerinde 

devreye alınması sonucunda telefon görüĢmelerinde %25 tasarruf sağlanmıĢtır. 

 Gerekli yerlerde kablosuz ağ bağlantı sistemi kurulmuĢ, DSĠ iç ağı 

(intranet) üzerinden Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlükleri arasında, video 

konferans sistemi kullanılarak; toplantı, seminer, sunum, eğitim ve yatırım 

projelerinin izlenmesi gibi hususlarda hem zaman hem de maliyet açısından 

tasarruf sağlanmıĢtır. Bu sistemle aynı anda 36 nokta arasında görüntülü olarak 

görüĢme yapılırken nokta sayısı 60 adete çıkarılmıĢtır. Ayrıca yöneticilerin mesai 

dıĢındaki saatlerde de iĢ potansiyelinden yararlanmak maksadıyla DSĠ lojmanları 

intranete dahil edilmiĢtir.  
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Ġnsan Kaynakları 
 

DSĠ’nin kuruluĢ kanunu ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri dikkate 

alındığında insan kaynağının temin edildiği çeĢitli meslek disiplinlerinin bir arada 

koordinasyon halinde çalıĢma mecburiyeti ilk bakıĢta hissedilmektedir. DSĠ insan 

gücü politikası ve ilkeleri çerçevesinde 657 sayılı DMK ile ĠĢ Kanunu’nun 

istihdamı düzenleyen usul ve esaslarına göre iĢin özelliği ve hizmetin gereğine 

uygun insan gücü temin edilmekte ve en faydalı olabileceği alana 

yerleĢtirilmektedir. 

Personelin görevlendirildiği alanlar dikkate alındığında teknik birimlerin 

uygulamaları ve destek hizmetlerinin belirgin ayrımının hemen ardından 

mühendislik ve fen alanındaki faaliyetler, bir iĢ akıĢı mantığıyla etüt çalıĢmaları, 

harita alımı, planlama, projelendirme, tatbikat ve kontrollük ile iĢletme 

fonksiyonları gibi tali konularda uzmanlaĢma olgusunu yanında getirmektedir. 

Aynı mesleğin formasyonuyla kuruma giren meslek mensuplarının 

yukarıda sayılan fonksiyonlarda farklı konularda yeterlik kazanmasıyla, mesleki 

formasyonun çeĢitliliği uzmanlaĢma bazında giderek daha da artmaktadır. 

Hem ihtiyaç duyulan alanlarda kuruma yeni katılan personele bilgi beceri 

kazandırmak hem de sonuca ulaĢmada anlamlı bir bütünün kendi sahasındaki 

iĢlemleri gerçekleĢtirme yolunda bir arada çalıĢma alıĢkanlıkları ile iĢ karĢısında 

olumlu tutum geliĢtirmek düĢüncesiyle insan kaynaklarında sürdürülebilir eğitim 

faaliyetleri plan dahilinde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

Kuruma intibak, yetiĢtirme, geliĢtirme maksatlı eğitim çalıĢmalarının 

(oryantasyon)  yanında uygulama sonuçlarının veya iĢ karĢısında problem çözme 

teknikleri, araç ve yöntemlerinin paylaĢımı maksatlı aynı meslek ve alt mesleki 

uzmanlık mensuplarının belli periyotlarda bir araya gelerek durum 

değerlendirmeleri de eğitsel disiplinle kayıt altına alınmaktadır. 

Kurumun öz kaynaklarıyla gerçekleĢtirilen eğitsel etkinliklerin yanında 

diğer kurumlar ve akademik (ulusal ya da uluslararası) kuruluĢlar ile meslek 

odalarının ihtiyaç duyulan alanlardaki faaliyetlerine de katkı ve katılım 

sağlanmaktadır. 

Tüm kamu kurumlarında görülebilen ortak alanlarda hem DSĠ’nin asli 

fonksiyonlarının idamesi için gerekli danıĢma/denetim ve destek hizmet sistemleri 

iĢletilmekte hem de üretime esas iĢlemlerin mevzuata uygunluk, kalite, verimlilik 

D 
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kriterleri izlenmekte ayrıca kamunun idari ve mali disiplin, usul ve esaslarının 

kurum tasarrufları üzerindeki yönetsel denetimi gerçekleĢtirilmektedir. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MEVCUDU 

(31.12.2010 tarihi itibariyle) 
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Merkez 459 870 24 19 1 372 1 470 - 1. 843 

Taşra 1.267 3.744 54 40 5. 105 147 14.268 161 19.681 

Toplam 1.726 4.614 78 59 6. 477 148 14.738 161 21.524 

Not: DSİ Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında 12, taşra teşkilatında 635 olmak üzere toplam 

647 özürlü işçi personel çalışmaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kılavuzlu Barajı ve HES-Kahramanmaraş  

Teşkilat Yapısı
İlk ve Orta 

öğrenim

Önlisans ve 

Lisans

Yüksek Lisans 

ve Doktora
Toplam

              598           1.017                  228             1.843     

         14.633           4.575                  473           19.681     

         15.231           5.592                  701           21.524     

Merkez

Taşra

Toplam

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL SAYILARI
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Ayrıca, DSĠ Genel Müdürlüğü Merkez teĢkilatında 12, taĢra teĢkilatında 635 
olmak üzere  toplam 647 özürlü iĢçi personel çalıĢmaktadır. 
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M/S Personel Merkez Taşra Toplam

İnşaat Yüksek Mühendisi/Mühendis 238 982 1.220

Makina Yüksek Mühendisi/Mühendis 81 394 474

Elektrik Yüksek Mühendisi/Mühendis 17 60 77

Elektronik Yüksek Mühendisi/Mühendis 22 77 99

Maden Yüksek Mühendisi/Mühendis 11 60 71

Mimar-Yüksek Mimar 10 25 35

Meteoroloji Yüksek Mühendisi/Mühendis 25 67 92

Fizik Yüksek Mühendisi/Mühendis 18 5 23

Kimya Yüksek Mühendisi/Mühendis 18 43 61

Harita Yüksek Mühendisi/Mühendis 31 177 208

Endüstri Yüksek Mühendisi/Mühendis 2 7 9

Ziraat Yüksek Mühendisi/Mühendis 128 521 649

Orman Yüksek Mühendisi/Mühendis 6 27 33

Jeoloji Yüksek Mühendisi/Mühendis 72 296 368

Jeofizik Yüksek Mühendisi/Mühendis 11 47 58

Matematik Yüksek Mühendisi/Mühendis 4 7 11

Çevre Yüksek Mühendisi/Mühendis 28 55 83

Metalürji Mühendisi 2 5 7

Su Ürün Mühendisi 1 18 19

Bilgisayar Mühendisi 7 34 41

Şehir Plancısı 3 - 3

Toplam 735 2.906 3.641

Lisansiyerler 28 19 47

Teknikerler-Yüksek Teknikerler 51 613 664

Teknisyenler 106 263 369

Toplam 185 895 1.080

Genel Toplam 920 3.801 4.721

DSİ’DEKİ TEKNİK PERSONEL
(31/12/2010 TARİHİ İTİBARİYLE)
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Diğer Hususlar 
 

AR-GE ve Kalite Kontrol 

Ülkemizin toprak ve su 

kaynaklarını geliĢtirmek ve 

kullanıma sunmak gayesiyle Genel 

Müdürlüğümüzün görev alanına 

giren konularda modern teknoloji 

ve ekonomi kurallarına uygun 

olarak gerekli araĢtırma-geliĢtirme, 

laboratuvar kalite kontrol ve ilgili 

eğitim faaliyetleri esas itibariyle 

DSĠ Teknik AraĢtırma ve Kalite 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı (TAKK) 

tarafından yürütülmektedir. 

DSĠ’de Ar-Ge faaliyetlerinin 

yürütülmesinde deney ve analiz 

çalıĢmaları son derece önemli 

olup, DSĠ merkez ve bölge 

laboratuvarları gerek Ar-Ge çalıĢmalarında gerekse DSĠ projelerinde laboratuar 

kalite kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinde kritik rol oynamaktadır. DSĠ’de 

laboratuvar altyapısının geliĢtirilip güçlendirilmesi çalıĢmaları çerçevesinde, 

TAKK Dairesi BaĢkanlığı bünyesindeki deney laboratuvarlarının tamamı, 

kalibrasyon laboratuvarı ile Bölge Müdürlüklerinde ki laboratuvarların büyük bir 

E 
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bölümü TÜRKAK tarafından akredite edilmiĢtir. 

DSĠ’deki Ar-Ge faaliyetlerinin usul ve esasların belirlenmesi, yürütülmesi, 

kontrolü ve sonuçlarının izlenmesi ile ilgili olarak DSĠ Genel Müdürlüğünce 

“AraĢtırma ve GeliĢtirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin uygulama ve Denetimi 

Yönergesi” hazırlanarak yürürlüğe konulmuĢtur. Bu yönergeyle, DSĠ’nin ihtiyaç 

duyduğu alanlarda yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinde, üniversiteler, kamu 

araĢtırma enstitüleri ve ilgili özel sektör kuruluĢlarıyla yakın iliĢki ve iĢbirliği 

içerisinde, su kaynaklarının geliĢtirilmesi ve yönetilmesinde geleceğe dönük 

verimli araĢtırma projelerinin geliĢtirilerek hayata geçirilmesi amaçlanmıĢtır.  Bu 

amaç doğrultusunda, DSĠ’de Ar-Ge faaliyetlerinin, teknolojik, emniyetli ve 

ekonomik geliĢtirme esası hedeflenerek, bir plan ve program dahilinde disiplin 

altına alınması ve sürekli geliĢmelere açık sistematik bir yapıya kavuĢturulması 

hedeflenmiĢtir. 

Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğümüz ĠĢletme ve Bakım Dairesi BaĢkanlığınca, 6 adet Su 

Ürünleri Ġstasyonu tarafından yürütülen geliĢtirme çalıĢmaları ile öncelikle 

rezervuarların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri belirlenmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından rezervuarlardaki su ürünleri faaliyetleri 

kapsamında; ticari avcılık, kafeslerde balık yetiĢtiriciliği, göletlerde yetiĢtiricilik ile 

diğer yetiĢtiricilik modelleri ve amatör balıkçılık imkanları araĢtırılarak ülke 

ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. Baraj göllerinin uygun balık 

türleri ile balıklandırılması yönünde AR-GE çalıĢmaları sürdürülmektedir. 
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Temel Politika 

ve Öncelikler 
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü (DSĠ) ülkemizde su kaynaklarının 

geliĢtirilmesi ile ilgili faaliyetlerden sorumlu en etkin kuruluĢ olup, Tarım (Sulama 

ve TaĢkın), Enerji, DKHS-Ġçmesuyu (Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal-Ġçmesuyu) ve 

DKHS-Kırsal alan Planlaması sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

DSĠ projeleri, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah ve mutluluğunun 

artırılmasında son derece önemli yatırımlardır. Bu projelerin bilinen ekonomik 

faydaları yanında, gözle görülmeyen sosyal yararları da vardır.  

Ana menĢei su olan elektrik, gıda, içme-kullanma ve sanayi suyu 

taleplerinin karĢılanmasında su kaynaklarının geliĢtirilmesine yönelik projelerin 

önemi büyüktür. 

Tarım: Türkiye'nin 78 milyon hektar olan yüzölçümünün yaklaĢık olarak 

üçte birini teĢkil eden 28 milyon hektar olan ekilebilir tarım arazisinin 25,8 milyon 

hektarı sulanabilir araziler olup, bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 8,5 

milyon hektar olarak belirlenmiĢtir. 

Ülkemizde, toprak ve su kaynaklarının geliĢtirilmesinden sorumlu olan kamu 

kurum ve kuruluĢlarının 2010 yılı baĢı itibarıyla geliĢtirdikleri projeler sonucu 

çeĢitli maksatlara yönelik yıllık su tüketimi 44 milyar m3'e ulaĢmıĢtır. Bu suyun; 

 32 milyar m3'ü (%73) sulama, 

 7 milyar m3'ü (%16) içme-kullanma suyu, 

 5 milyar m3'ü (%11) ise sanayi suyu ihtiyaçlarının karĢılanmasında 
kullanılmaktadır. 

Türkiye'de 2010 yılı baĢı itibarıyla sulamaya açılan araziler toplamı brüt        

5,4 milyon hektara ulaĢmıĢ olup, bu alan ekonomik olarak sulanabilir araziler 

toplamının %64'üne tekabül etmektedir. Sulanmakta olan alanın brüt 3,13 milyon 

hektarı DSĠ tarafından inĢa edilerek iĢletmeye açılmıĢ bulunmaktadır. 

Sulama tesislerinin faydalananlara devrinin yaygınlaĢtırılması ile 2005 yılı sonuna 

kadar geliĢtirilen Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü sulamalarının yüzde 96’sının 

iĢletme ve bakım hizmetleri çeĢitli organizasyonlara devredilmiĢtir. Ancak, bu 

yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması için hizmetlerin devredildiği 

organizasyonların yasal düzenlemelerinin biran önce tamamlanması 

gerekmektedir. 
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     Yaylak Sulaması-Şanlıurfa 

 

 

 

 

 

 

Enerji: ĠĢsizliğin ve göçün azaltılması için sanayinin ihtiyaç duyduğu 

enerjinin doğal kaynak olan hidroelektrik enerjiden karĢılanması gerekmektedir.  

Özellikle son yıllarda Türkiye’de doğal gazın evlerde kullanımı 

yaygınlaĢmıĢ, sanayinin artan enerji ihtiyacını karĢılamak üzere “Doğal Gaz 

Çevrim Santralleri” kurulmuĢtur.  Bu itibarla son yıllarda hidroelektrikten üretilen 

enerjinin payı azalmıĢ termik enerji üretiminin payı artmıĢtır. Ancak üye olma 

yolunda büyük adımlar attığımız Avrupa Birliği Topluluğu enerji politikalarında 

yeĢil enerjiyi (hidroelektrik, rüzgar, güneĢ ve biyokütle) desteklemektedir. Bu 

durumda Türkiye’ de yürürlükte bulunan enerji politikaları ve ilgili hukuki mevzuat 

ile Avrupa Birliği mevzuatı arasındaki farklılıkların giderilmesi zorunlu hale 

gelmiĢtir. Netice olarak Türkiye’deki toplam enerji üretiminde hidroelektrik 

enerjinin payı artırılmalıdır. Hidroelektrik potansiyelin geliĢtirilerek ülke 

ekonomisinin istifadesine sunulmasında Devlet Su iĢleri (DSĠ) ve Elektrik ĠĢleri 

Etüt Ġdaresi (EĠEĠ) görevlidir. EĠEĠ daha çok etüt ve planlama aĢamasında, DSĠ 

ise planlamayla birlikte projelerin hayata geçirilmesinde görevlendirilmiĢtir. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nca (IEA) 2020’de dünya enerji tüketimi 

içerisinde hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payının bugüne 

göre %53 oranında artacağı öngörülmüĢ olup, bu her güçteki hidroelektriğin 

değerlendirilmesi olarak yorumlanmaktadır. Avrupa Komisyonu Birlik Stratejileri 

kapsamında Avrupa Birliği (AB) içerisinde 2020 yılına kadar iç brüt enerji 

tüketimindeki yenilenebilir enerji payını %20’ye çıkartmak üzere gerekli yasal 

düzenlemeleri yürürlüğe koymuĢtur.  

Ġçmesuyu: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, değiĢiklik yapılana kadar 

1053 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararları ile nüfusu 100.000’i 

aĢan Ģehirlere içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması yönünde çalıĢmalarını 

sürdürmüĢtür. 2007 Yılı Genel Nüfus Sayımı neticelerine göre merkez nüfusları 

100.000’i aĢan 59 yerleĢim birimi bulunmaktadır. 

1053 sayılı Kanun’un 1968 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana çeĢitli 

tarihlerdeki Bakanlar Kurulu Kararları ile nüfusu 100.000’i aĢan 52 Ģehre içme, 

kullanma ve sanayi suyu sağlanması konusunda Devlet Su ĠĢleri Genel 
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Müdürlüğü yetkilendirilmiĢtir. Ancak 1053 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci 

fıkrasının değiĢmesiyle, nüfus kriteri ortadan kalkarak belediye teĢkilatı olan 2948 

yerleĢim yerine içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması ve gerekli gördüğü 

öncelikli atık su arıtma ile ilgili yatırım hizmetleri konusunda Devlet Su ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü görevlendirilmiĢtir. 

Çevre ve TaĢkın: Türkiye 1994 yılında Ramsar SözleĢmesi’ni imzalamıĢ 

bulunmaktadır. Bugüne kadar 13 adet uluslararası öneme sahip sulak alan 

belirlenmiĢtir. Uluslararası öneme sahip yeni sulak alanların belirlenmesi 

çalıĢmaları da devam etmektedir. Bu çerçevede DSĠ Genel Müdürlüğü Çevre ve 

Orman Bakanlığı tarafından gerçekleĢtirilen toplantılara ve teknik çalıĢma 

gruplarına aktif katılım sağlanmakta, gerek duyulan her türlü destek verilmektedir. 

2002 yılında yürürlüğe girmiĢ bulunan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 

hükümlerine göre sulak alanların çevresinde oluĢturulması gereken koruma 

bölgelerini belirleme çalıĢmalarına KuruluĢumuz aktif destek vermekte olup, 

oluĢturulan teknik çalıĢma gruplarına hem teknik eleman hem de teknik bilgi 

temin edilmektedir. Ayrıca yılda 2 defa gerçekleĢtirilen Ulusal Sulak Alan 

Komisyon Toplantıları’nın üyelerinden bir tanesi de DSĠ Genel Müdürlüğü’dür. 

DSĠ Genel Müdürlüğü tabii hayatın korunmasına büyük önem vermekte ve 

bu doğrultuda gerek tek baĢına gerekse ilgili kurum, kuruluĢ ve sivil toplum 

kuruluĢlarıyla iĢbirliği içerisinde “Su Kaynaklarının Sürdürülebilir GeliĢtirilmesi” 

çalıĢmalarını yapmaktadır. DSĠ Genel Müdürlüğü, geliĢtirdiği projelerde tarihi ve 

arkeolojik kültürel mirasın gün ıĢığına çıkarılması, kurtarılması ve belgelenerek 

gelecek nesillere aktarılmasına büyük hassasiyet göstermekte ve bu konuda ilgili 

bütün kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak, bu tür çalıĢmalara teknik ve 

finansman destek sağlamaktadır. 

TaĢkın Yönetimi ÇalıĢmaları: DSĠ Genel Müdürlüğünün taĢkınların 

önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetleri; yapısal önlemler içeren 

projeli faaliyetler ve yapısal önlemler içermeyen faaliyetler olarak iki ana baĢlıkta 

sınıflandırılabilir. 

TaĢkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik yapısal unsur 

içeren projeli faaliyetleri; taĢkın koruma ve kontrol ihtiyacını akarsu havzasının 

bütününde ve diğer su developmanı gerektiren ihtiyaçlarla birlikte ele alan çok 

maksatlı Büyük Su ĠĢleri Projeleri ile ivediliği nedeniyle taĢkından koruma 

ihtiyacını akarsu havzasının sınırlı bir bölümünde ele alan Küçük Su ĠĢleri 

Projeleri oluĢturmaktadır. 

Yapısal önlemler içermeyen faaliyetler kapsamında yer alan ve DSĠ Genel 

Müdürlüğü tarafından yapılacak hizmetlerin yöntem ve kurallarını belirlemek 

amacıyla hazırlanan DSĠ TaĢkından Korunma Talimatında; yasaların ilgili 

maddeleri, taĢkın alanlarının tespit ve ilanı, taĢkın tesisi olan veya olmayan 
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yerlerde yapılacak iĢler, Bölge TaĢkın Planlarının yapılması ve uygulama esasları 

ile bu planlara girmeyen iĢler belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, DSĠ Genel Müdürlüğü’nün taĢra ünitelerince oluĢturulan, 

akarsu havzaları esas alınarak ve havzadaki su developmanına yönelik 

çalıĢmaların sonuçlandırılma durumuna göre güncelleĢtirilerek hazırlanan Bölge 

TaĢkın Planları, il afet planlarına entegre edilmek üzere ilgili Valiliklere 

gönderilmektedir. 

Ayrıca, il ve ilçe sınırları içerisinde yapılmıĢ ve yapılacak olan taĢkından 

koruma tesislerinin iĢletilmesi ve akarsu yataklarının korunması amacıyla 81 ilde 

TaĢkından Koruma Tesisleri ĠĢletme Tebliğleri yayımlanarak yürürlüğe 

konmuĢtur. 

Uygulamada karĢılaĢılan güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla, 

09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2006/27 sayılı 

“Dere Yatakları ve TaĢkınlar” ile 20.01.2010 tarih ve 27499 sayılı Resmi Gazete’ 

de yayımlanan 2010/5 sayılı “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” konulu 

BaĢbakanlık Genelgeleri yürürlüğe konmuĢtur. 

Bunlara ilaveten yağıĢ, akıĢ ve baraj seviyeleri günlük olarak izlenerek 

taĢkın önleme çalıĢmalar etkin bir Ģekilde sürdürülmektedir. 

 Keban Barajı Ağaçlandırması-Elazığ 

A- TaĢkın Öncesi Yapılacak ĠĢler 
• Rasat istasyonlarının kurulması, 
• Uyarı sistemlerinin kurulması, 
• HaberleĢme sistemlerinin kurulması, 
• TaĢkın planlarının hazırlanması, 

 

B- TaĢkın Sırasında Yapılacak ĠĢler 
• Bölge TaĢkın Planının uygulanması, 
• TaĢkın Planında olmayan iĢlerin koordinasyonu ve uygulaması, 

 

C- TaĢkın Sonrası Yapılacak ĠĢler 
• TaĢkın zararlarının saptanması, 
• Geçici ve acil tedbirlerin alınması, 
• TaĢkın koruma tesislerindeki zararların tespit edilmesi, 

Erozyon ve Rusubat Kontrol ÇalıĢmaları: DSĠ Genel Müdürlüğü erozyon 

ve rüsubat kontrolü konusunda daima hassas bir yaklaĢım içerisinde olmuĢtur. 

Bu çerçevede KuruluĢumuz, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin 

sağlanması ve etkinliğinin artırılması maksatlarıyla erozyon ve rüsubat kontrolü 

ile taĢkın zararlarından korunma konusunda etütler yapmakta, buna yönelik 

projeler hazırlayarak uygulamaya koymaktadır.  
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Performans Programının Üst Politikalar ve Eylem Planları ile 

ĠliĢkisi 

Temel politika (Üst Politika) belgeleri, Dokuzuncu Kalkınma Planı, 60. Hükümet 

Eylem Planı,  Orta Vadeli Program (2011-2013), Orta Vadeli Mali Plan (2011-

2013) vb. olup, bu belgelerde DSĠ Genel Müdürlüğünü ilgilendiren bölümler 

aĢağıda özet olarak verilmiĢtir.  

   

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013 ) 

 

5.2. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI 

5.2.4. Enerji ve UlaĢtırma Altyapısının GeliĢtirilmesi: 135. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payını yükseltmek amacıyla 5346 sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun bu dönemde yasalaşmıştır.  

5.2.8. Tarımsal Yapının EtkinleĢtirilmesi: 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün (KHGM) kapatılması, arazi toplulaştırma, drenaj, toprak muhafaza, 

gölet, yeraltı suyu ve yerüstü suyu sulaması yatırımlarının yürütülmesi konusunda ilave 

önlemler alınması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Sulama tesislerinin faydalananlara devrinin yaygınlaştırılması ile 2005 yılı 

sonuna kadar geliştirilen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü sulamalarının yüzde 

95’inin işletme ve bakım hizmetleri çeşitli organizasyonlara devredilmiştir. Ancak, bu 

yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması için hizmetlerin devredildiği organizasyonların 

yasal düzenlemeye kavuşturulması ihtiyacı devam etmektedir. 

5.5. BÖLGESEL GELĠġMENĠN SAĞLANMASI 

5.5.1. Bölgesel GeliĢme Politikasının Merkezi Düzeyde EtkinleĢtirilmesi: 

Ancak, GAP projesinin sadece enerji ve sulama yatırımlarından oluşan bir altyapı 

projesi olarak değil, yeni kurulacak kalkınma ajanslarının ortak işbirliği platformundan 

da yararlanarak yerel girişimleri harekete geçiren entegre bir bölgesel gelişme 

programı olarak ele alınması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda, modern sulama 

tekniklerinin uygulanması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının 

genişletilmesi, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi gibi temel 

konularda yeni politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. 

7. TEMEL AMAÇLAR: GELĠġME EKSENLERĠ 

7.1.5. Enerji ve UlaĢtırma Altyapısının GeliĢtirilmesi: Arz güvenliğinin 

artırılması amacıyla birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak 

çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidilecektir. Üretim sistemi içinde  
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yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesi 

hedeflenecektir. 

Kamu yatırım programında yer alan, özellikle hidroelektrik santral projelerinin 

en düşük maliyetlerle ve hızlı şekilde tamamlanarak ekonomiye kazandırılması esastır. 

Bu nedenle, yatırım maliyetlerinin gerçeği yansıtmasına, sektörler arası çapraz 

finansmana gidilmemesine ve projelerdeki gecikmelerden kaynaklanabilecek maliyet 

artışlarının önüne geçilmesine özen gösterilecektir. 

7.1.9. Tarımsal Yapının EtkinleĢtirilmesi: Su kaynaklarının geliştirilmesine 

yönelik çalışmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen 

tüketim taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün 

kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde 

yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu 

kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilecektir. 

Öncelikle çölleşme ve toplum sağlığı dikkate alınarak, havza bazında 

endüstriyel ve toprak muhafaza ağaçlandırmaları, rehabilitasyon çalışmaları, kent 

ormancılığı ve tarımsal ormancılık yapılmasıyla arazilerin daha iyi değerlendirilmesi, 

özel ağaçlandırmaların geliştirilmesi ve toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi önem 

arz etmektedir. 

7.4.4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması: Sulama altyapısının işletme ve 

yönetiminin katılımcı mekanizmalarla gerçekleştirilmesi sağlanacak, toprak ve su 

kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı için üreticilere yönelik programlar 

uygulamaya konulacaktır. 

 

T.C. 60. Hükümet Programı Eylem Planı 

 

Yapısal DönüĢümün Yönetimi: Barajı bitirilen sulama projelerinin sulama ve 

bakım kısmı özel sektör yatırımına açılacak ve su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri 

yaygınlaştırılacaktır 

Su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar 

devam edecektir. Yeterli içmesuyu olmayan belediyelerin talebi üzerine içmesuyu 

ihtiyacının karşılanması ve ihtiyaç duyulan yerlere arıtma tesisi inşa edilerek içme suyu 

kalitesinin yükseltilmesi çalışmaları sürdürülecektir.  

Tarımsal sulamada su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damlama sulama 

tekniklerinin kullanımı teşvik edilecektir. 
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Orta Vadeli Program (2011-2013) 

 

 
  

 

B. MAKROEKONOMĠK POLĠTĠKALAR 

2. Kamu Maliye Politikası  

a. Kamu Harcama Politikası 

Kamu kaynaklarının kullanımında, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda 
hareket edilmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin gereklilik, etkinlik ve verimlilik 
açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulması 
esastır. Bu çerçevede; 

i) Kamu idareleri tarafından harcama programları gözden geçirilecek; 
ihtiyaçlara cevap vermeyen, verimsiz faaliyet ve projeler tasfiye edilecek, 
böylece kamu kaynağının ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin kullanımı 
sağlanarak mali alan oluşturulacaktır. 

ii) Kamuda personel istihdamı; personel ihtiyacının belirlenmesi ve personelin 
niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda ve merkezi 
yönetim bütçe kanunlarında belirlenen sınırlamalara uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. 

b. Kamu Yatırım Politikası 

Kamu yatırımlarının etkinliği artırılacak; yatırımlar, öncelikli sosyal ihtiyaçları 
giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya yönlendirilecek; 
sektörel, bölgesel ve AB’ye uyum yönündeki amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir 
araç olarak kullanılacaktır. Bu çerçevede; 

i) Kamu yatırımları etkili ve verimli bir şekilde zamanında gerçekleştirilecek ve 
mevcut sermaye stoku daha etkin kullanılacaktır. 

ii) Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik 
verilecektir. 

iii) Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, 
Konya Ovası Projesi olmak üzere bölgeler arası gelişmişlik farklarını 
azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine 
yoğunlaştırılacaktır. 

 

IV. PROGRAM DÖNEMĠ GELĠġME EKSENLERĠ 

A. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI 

4. Enerji ve UlaĢtırma Altyapısının GeliĢtirilmesi 

a. Enerji 

Enerji politikasının temel amacı; artan nüfusun ve büyüyen ekonominin ihtiyaç 
duyacağı enerjinin, rekabetçi bir serbest piyasa ortamında, sürekli, kaliteli ve güvenli 
bir şekilde asgari maliyetle karşılanmasıdır. Bu çerçevede;  
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i) Elektrik enerjisi arz güvenliğinin temini ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım 

yatırımlarının arz-talep projeksiyonları çerçevesinde gerçekleştirilmesi için 
gerekli tedbirler alınacaktır.  

v) Elektrik üretiminde doğal gaz ve ithal kömür kaynaklarına bağımlılık 
azaltılacaktır.  

vi) Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımında kayıp/kaçakların asgari seviyeye 
indirilmesi, Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesindeki destekleme 
imkânlarının artırılması, talep tarafı yönetimi, yüksek verimli kojenerasyon 
ve yalıtım gibi uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde politikalar 
izlenecektir.  

 

5. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının GeliĢtirilmesi 

Kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel gelişmenin 
sağlanması,  yaşanabilir mekanların oluşturulması ve  çevrenin korunması temel 
amaçtır. Bu çerçevede; 

i) AB müktesebatına uyum kapsamında müzakerelere açılan çevre faslında 
uyumlaştırılan mevzuatın uygulanmasında etkinliği sağlamak üzere ilgili tüm 
kurumların kapasiteleri geliştirilecektir.   

ii) İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki  faaliyetler Ulusal İklim 
Değişikliği Stratejisi çerçevesinde yürütülecektir. 

iii) Başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere doğal kaynakların korunması, 
geliştirilmesi ve ekonomik anlamda değer kazandırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılarak sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. 

iv) Ülkemizde su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimi amacıyla idari, yasal 
ve finansal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

 

6. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin GeliĢtirilmesi 

Bilim ve teknolojide yetkinleşmek, bu yetkinliği ekonomik ve sosyal faydaya 
dönüştürmek,  Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüşmesi ve rekabet gücüne katkısının 
artırılması sürecinde önemli rol üstlenen özel sektörün yenilik yeteneğini artırmak bilim 
ve teknoloji politikasının temel amacıdır. Bu çerçevede; 

v) Kamu araştırma kurumları ve yükseköğretim kurumlarında ileri seviyede 
araştırmaların yapılacağı mükemmeliyet/uzmanlık merkezleri ile merkezi 
araştırma laboratuvarlarının kurulmasına devam edilecek, özel sektörün 
benzer girişimleri teşvik edilecektir. 

 

7. Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin YaygınlaĢtırılması 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecinin hızlandırılması temel amaçtır. Bu çerçevede; 

i) Bilgi toplumuna dönüşüme yönelik politika ve stratejilerin etkin bir şekilde 
uygulanması ve izlenmesi sağlanacaktır.  

vi) Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe kamu alımları, sektörün gelişimini 
destekleyecek bir politika aracı olarak kullanılacaktır. 

viii) Bilgi teknolojileri sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli 
insan kaynağı geliştirilecektir. Yazılım ve hizmetler alanında sektörün 
yurtdışına açılımı desteklenecektir.  
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8. Tarımsal Yapının EtkinleĢtirilmesi 

Tarım sektöründe, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması ile doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir 
yapının oluşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;  

ix) Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik yöntem ve araçlara 
öncelik verilecek, arazi toplulaştırma ve gerekli yasal düzenlenme yoluyla 
işletme ölçekleri büyütülecek ve sulama yatırımları yaygınlaştırılacaktır. 

x) Su ürünleri sektöründe, kaynak yönetim sistemine yönelik kurumsal kapasite 
geliştirilecek ve yetiştiriciliğin çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.  

 
 

E. KAMU HĠZMETLERĠNDE KALĠTE VE ETKĠNLĠĞĠN ARTIRILMASI 

3. Kamu Kesiminde Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynağı planlamasının yapılması, 
hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamının sağlanması temel 
amaçtır. Bu çerçevede; 

i) Kamu personeli bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
yürütülecektir.  

ii) Kamu personel sisteminin iyileştirilmesi amacıyla hukuki ve kurumsal  
düzenlemeler yapılacaktır.  
 

4. e-Devlet  Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması 

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda, çeşitli kanallardan bütünleşik hizmet 
sunumunun sağlanacağı bir e-Devlet yapısının, gerekli teknik, idari ve yasal 
düzenlemeleri içerecek şekilde oluşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede; 

i) e-Devlet proje ve uygulamaları bütüncül ve bilgi paylaşımını esas alan bir 
anlayışla koordine edilecektir. 

ii) e-Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi için gerekli temel veri tabanları, 
ortak altyapı ve hizmetler geliştirilecek, çeşitli kanallardan bütünleşik hizmet 
sunumu sağlanacaktır.  

iii) Kamu iş süreçleri, idari ve mali yüklerin azaltılması, mükerrerliklerin 
giderilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde iyileştirilecektir. 

iv) e-Devlet uygulamalarında kullanıcı odaklılık, kullanıcı memnuniyeti, kişisel 
bilgi mahremiyeti, bilgi güvenliği, katılımcılık ve şeffaflık gözetilecektir. 

 
7. Doğal Afetler 

Afet yönetiminin, merkezi ve yerel düzeyde, yeterli, etkin ve bütüncül bir 
kapsamda yürütülmesi temel amaçtır. Bu çerçevede; 

iv) Güçlendirme ve dönüşüm ihtiyacı olan yerleşim yerleri ve kamu binaları için 
programlar geliştirilecektir. 
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Orta Vadeli Mali Plan (2011-2013) 

 

 

 

GAP Eylem Planı 

  

 

B. Bütçe Giderlerine ĠliĢkin Temel Politikalar 

Orta ve uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını destekleyen 
altyapı yatırımlarına ağırlık verilecektir. Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, 
içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı 
yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımları; Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu 
Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı 
projelerine yoğunlaştırılacaktır. GAP Eylem Planı ve diğer bölgesel programlar 
kapsamında yer alan projelerin, sağlanan ilave kaynaklar da dikkate alınarak, hızla 
tamamlanmasına yönelik tedbirler zamanında alınacaktır. AB’ye üyelik yönünde ortaya 
konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için gereken yatırımlar 
hızlandırılacaktır.  

B. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri 

Sermaye giderlerinin belirlenmesinde Orta Vadeli Mali Plan döneminde kamu 
yatırımlarına ilişkin belirlenen hedefler ile GAP Eylem Planı ve diğer bölgesel kalkınma 
planları kapsamında yapılacak yatırımlar dikkate alınmıştır.  

 

Ülkemizin en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP); Fırat ve 
Dicle Havzalarını kapsayan başta sulama ve enerji yatırımları ağırlıklı olmak üzere, 
bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak en önemli entegre projedir. 

Proje bölgede yer alan Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illeri olmak üzere 9 ili kapsamaktadır.  

Cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından biri olan ve DSİ tarafından 
geliştirilen bu proje; 7’si Fırat, 6’sı da Dicle Havzası’nda olmak üzere 13 adet proje 
demetinden oluşmaktadır.  

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin entegre kalkınma projesi olması, GAP bölgesinin 
milli gelirden aldığı payın artırılmasını ve gelir seviyesindeki bu artışın sosyo-kültürel 
gelişmeyi de beraberinde getirmesini hedeflemektedir. Gelir seviyesi artışını sağlayacak 
temel faktör ise başta tarım sektörüne yapılan yatırımlar olmak üzere, DSİ tarafından 
yapılan yatırımlar olacaktır.  

GAP bölgesindeki ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve altyapı faaliyetlerini 
gerçekleştirmek için hazırlanan GAP Eylem Planı, 27/05/2008 tarihinde kamuoyuna 
açıklanmış, 18/06/2008 tarih ve 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya 
konulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 30/06/2008 tarih ve 2008/30 
sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Eylem Planı kapsamındaki GAP sulama 
projelerinin 2008 yılı ödenekleri yeniden belirlenmiştir. GAP Eylem Planı ile 2012 yılı 
sonuna kadar toplam 1.058.000 hektar tarım arazisinin sulamaya açılması 
hedeflenmiştir. 
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Temel Değerler 
 

• Sürdürülebilirlik 

• Bilimsellik 

• Verimlilik 

• Etkinlik ve etkililik 

• Çevreye duyarlılık 

• Grup ruhu 

• Kalite 

• Şeffaflık 

• Rasyonellik 

• Katılımcılık 

 

 

Amaç ve 

Hedefler 

 

 

 

 

DSİ, hayatın temel unsuru 

olan suyu, ihtiyaç duyulduğu 

yer ve zamanda, yeterli 

miktar ve kalitede hazır 

bulundurabilmek,  

zararlarından insanlarımızın 

can ve mallarını koruyabilmek 

amacıyla benimsediği temel 

değerler doğrultusunda 

hizmetlerini sürdürmektedir. 

B 
Misyon 

Ülkemiz su kaynaklarından faydalanmak, zararlarından 

korunmak, bilim ve tekniğe uygun olarak, milli 

menfaatlerimizi gözeten bir yaklaşımla su ve ilgili toprak 

kaynaklarımızın geliştirilmesini sağlamaktır. 

Vizyon 

Su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve 

yönetilmesinde dünya lideri olmak. 
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Stratejik Amaç ve Hedefler   

 

 

Ülkemizin Su 

Kaynaklarının 

GeliĢtirilmesi,  

Korunması Ve Verimli 

Kullanılması 

Kapsamında, Nehir 

Havzalarının 

Sürdürülebilir Su 

Yönetimi Politikalarını 

Belirleyerek Uygulamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyelerin Ġçme, 

Kullanma ve Sanayi 

Suyu Ġhtiyaçlarını 

Yeterli Miktar Ve 

Kalitede KarĢılamak 

 

 

Sulama Yatırımlarına 

Etkinlik Kazandırmak 

 

 

 

 

Hedef 1  Ülke genelinde sulamaya 

açılmıĢ olan alan 4 milyon 

hektara çıkarılacaktır. 

Amaç 3 

 

Hedef 1  Belediyeler tarafından talep 

edilen içme, kullanma ve 

sanayi suyu ihtiyaçları 

karĢılanacaktır 

Amaç 2 

 

Hedef 1  10 havzanın master planı 

güncellenecektir. 

Hedef 2  Su kaynaklarının verimli 

kullanılması için etüt, planlama 

(fizibilite) ve proje 

çalıĢmalarına etkinlik 

kazandırılacaktır. 

Hedef 3  Suyun kalitesinin ve miktarının 

korunması ve/veya 

iyileĢtirilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 4  HES projeleri ile hidrolik enerji 

potansiyelinin kullanımı 

artırılacaktır. 

Hedef 5  DSĠ projeleri için gerekli olan 

taĢınmazların elde edilmesi 

sağlanacaktır.  

 

Amaç 1 
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Stratejik Amaç ve Hedefler  

 

 

 

  

Hedef 1  TaĢkın tahmin sistemleri 

güçlendirilecek ve suyun 

oluĢturacağı taĢkın zararları 

önlenecektir. 

Hedef 2  TaĢkına müdahale edecek makine 

ve ekipman güçlendirilecektir. 

Hedef 3  Baraj ve Gölet Havzaları Öncelikli 

Olmak Üzere Tüm Havzalarda 

Erozyon Ve Rusubat Kontrolü 

ÇalıĢmaları Yürütülecektir. 

Hedef 1  Ar-Ge faaliyetleri kapsamında DSĠ 

deney laboratuvarları akredite 

edilecek ve bilgisayar destekli 

program ve uygulamalar etkin bir 

Ģekilde kullanılacaktır. 

Hedef 2  ÇalıĢanlara; hizmet içi eğitim, etkin 

ve verimli çalıĢma ortamı 

sağlanacak, geliĢen koĢullara 

uygun bir kurumsal yapı ve kadro 

tespiti yapılacaktır. 

Hedef 3  Bilginin elektronik ortamda 

üretilmesi, takibi ve paylaĢılması 

sağlanacak e-dönüĢüm oluĢumuna 

uygun olarak e-dsi 

gerçekleĢtirilecektir. 

 

 

ĠĢletme ve Bakım 

Faaliyetlerinde 

Süreklilik ve Etkinlik 

Sağlamak, AĢırı Su 

Tüketimine Neden Olan 

Sulama ġebekelerini 

Rehabilite Etmek 

Ve/Veya Modern 

Sistemlere 

DönüĢtürmek 

 

 

Suyun OluĢturacağı 

TaĢkın, TaĢkın Ve 

Rusubat Zararlarından 

YerleĢim Yerlerini, 

Tesisleri Ve Tarım 

Arazilerini Korumak 

 

 

 

Kurumsal Kapasiteyi 

ĠyileĢtirmek Ve 

GeliĢtirmek               

 

Amaç 5 

Amaç 6 

 

Hedef 1  ġebekelerde rehabilitasyon veya 

modernizasyon çalıĢmaları 

yapılacak, suyun tasarruflu ve 

verimli kullanılması sağlanacaktır. 

Hedef 2  Bakım onarım çalıĢmaları tesislerin 

ekonomik ömürleri boyunca 

kesintisiz hizmet üretmelerini 

sağlayacak Ģekilde yürütülecektir. 

 

Amaç 4 
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Performans 

Hedef ve 

Göstergeleri ile 

Faaliyetler  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karkamış Barajı Rezervuar Alanı Sol Sahil Koruma Seddeleri-Gaziantep 

 

C 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç 
Ülkemizin Su Kaynaklarının GeliĢtirilmesi, Korunması Ve 

Verimli Kullanılması Kapsamında, Nehir Havzalarının 
Sürdürülebilir Su Yönetimi Politikalarını Belirleyerek Uygulamak                

Hedef 
Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama 

(fizibilite) ve proje çalıĢmalarına etkinlik kazandırılacaktır. 

Performans  
Hedefi 

Su kaynaklarının verimli kullanımı 

 Açıklamalar: 

 
 Tarım alanlarının sulanması, belediye teĢkilatı olan yerleĢim 

yerlerine içme suyu temini, tarım alanlarının ve meskûn alanların 
taĢkınlardan korunması ve hidroelektrik enerji üretimi için gerekli 
her türlü gözlem, ölçüm, etüt-ana done temini faaliyetleri (harita 
alımı, toprak analizleri ve sınıflandırma, tarımsal ekonomi 
etütleri, kamulaĢtırma etütleri,  jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik ve 
jeofizik etütler, yeraltı suyu etüt ve araĢtırmaları, su yapıları 
modellemesi, gerekli her türlü deneyler, çevresel etütler vb.) ile 
teknik, ekonomik ve çevresel açıdan en uygun projeler 
geliĢtirilerek planlama (fizibilite) raporları hazırlamak. 
Küresel ısınma ve iklim değiĢikliği, hızlı nüfus artıĢı ve geliĢen 
sanayileĢme gibi etkenlerle artan içme suyu ihtiyacının 
karĢılanması, tarım alanlarının sulanması, hidroelektrik enerji 
üretiminin artırılması için Bölgesel Kalkınma Planları 
kapsamında yer alan illerdeki projeler öncelikli olmak üzere 
Planlama (Fizibilite) raporları onaylanmıĢ projelerdeki barajların 
inĢaatlarına baĢlanabilmesi için proje yapımlarını tamamlamak, 
Öncelikle 81 il merkezinden içmesuyu ihtiyacı olan iller olmak 
üzere Belediye teĢkilatı olan yerleĢim yerlerine içme suyu temini 
için planlama raporları onaylanmıĢ projelerdeki içmesuyu 
tesislerinin inĢaatlarına baĢlanabilmesi için proje yapımlarını 
tamamlamak 
   Tarım alanlarının sulanması, tarım alanları ile meskûn 
mahallerin taĢkınlardan korunması için planlama raporları 
onaylanmıĢ projelerdeki sulama, taĢkın koruma, taĢkın ve 
rusubat kontrolü, gölet, gölet sulamaları ve tesis inĢaatlarına 
baĢlanabilmesi için proje yapımlarını tamamlamak. 

 
 

  

 

 

PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU  
A1 H2 PH1: 
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Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

1 
GerçekleĢtirilen planlama 

raporu/ Öngörülen planlama raporu 
Adet     …. / 67 

Açıklama: 

Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında yer alan illerdeki projeler öncelikli 

olmak üzere yatırım programına alınması öncelik arz eden projelerin planlama 

raporları, önceki yıllarda tamamlanan planlama raporlarından gerekli olanları 

planlama revizyonunun tamamlanma durumunun takibi. 

2 

Tamamlanan baraj proje 

yapımı/Tamamlanması öngörülen 

baraj proje yapımı 

Adet     … / 14 

Açıklama: 
Planlama raporları hazır olan projelerin kapsamında inşaatı öngörülen 

barajların proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi. 

3 

Ġhale edilen baraj proje 

yapımı/Ġhale edilmesi öngörülen 

baraj proje yapımı 

Adet     
… / 43 

 

Açıklama: 
Planlama raporları hazır olan projelerin kapsamında inşaatı öngörülen 

barajların proje yapımlarının ihale durumunun takibi. 

4 

Ġhale edilen içmesuyu tesisleri 

proje yapımı / Ġhale edilmesi 

hedeflenen içmesuyu tesisleri proje 

yapımı  

Adet     … / 35 

Açıklama: 
Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini için içmesuyu 

tesislerinin proje yapımlarının ihale durumunun izlenmesi. 

5 

Tamamlanan içmesuyu tesisi 

proje yapımı/Tamamlanması 

öngörülen içmesuyu tesisi proje 

yapımı 

Adet     … / 22 

Açıklama: 
Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini için içmesuyu 

tesislerinin proje yapımlarının tamamlanma durumunun izlenmesi. 

6 
Ġhale edilen proje yapımı/Ġhale 

edilmesi öngörülen proje yapımı 
Adet     … / 140 

Açıklama: 
Sulama, taşkın koruma, gölet ve gölet sulaması tesislerinin proje yapımlarının 

ihale durumunun takibi 

7 

Tamamlanan proje 

yapımı/Tamamlanması öngörülen 

proje yapımı 

Adet     … / 105 

Açıklama: 
Sulama, taşkın koruma, gölet ve gölet sulaması ve tesis proje yapımlarının 

tamamlanma durumunun takibi 

 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Etüt ve Proje  199 160 000    199 160 000 

Genel Toplam  199 160 000    199 160 000 
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Dünyanın ekolojik dengesinin olumsuz etkilerle bozulmaya baĢladığı genel 

kabul görmektedir. Küresel ısınma ve iklim değiĢikliği, hızlı nüfus artıĢı ve geliĢen 

sanayileĢme gibi etkenlerle baĢta içme suyu olmak üzere suya bağlı diğer 

sektörlerdeki talep sebebiyle suyun giderek ticari mala dönüĢmesi özellikle temiz 

su kaynaklarının önemini artırmıĢtır. Diğer yandan genelde yaygın olan bilinçsiz 

su tüketimi, suyun kalite ve miktarının korunmasına, iyileĢtirilmesine yönelik 

çalıĢmaların yetersizliği suyun yönetimi ve denetiminin yeterli bilgi ve tecrübe 

birikimine sahip bir kuruluĢ tarafından yapılmasının gerekli olduğunu 

göstermektedir. Yapılan yeni düzenlemelerle suyun temini, arıtılması ve tüketiciye 

ulaĢtırılması ve atık suların uzaklaĢtırılması gibi konularda yerel yönetimlere daha 

fazla yetki devredilmesine rağmen su mühendisliği ve suyun yönetimi konusunda 

yeterli bilgi ve tecrübe birikiminin olmaması sebebiyle yerel yönetimler ve suyla 

ilgili diğer kurumlar kendilerinden beklenen hizmetleri karĢılayamamaktadır. DSĠ, 

kurulduğu 1954 yılından itibaren içmesuyu, tarım ve enerji sektörlerinde 

iĢletmeye alınan projelerle edinilen kurumsal tecrübesi, bilgi birikimi ve 

güvenilirliği ile suyun yönetimi ve denetimi alanlarında kanunla kendisine verilen 

görevleri baĢarıyla yürütmektedir. Bu stratejik amacın hedefleriyle birlikte, 

projelerin yatırım programlarına alınması ülke geleceği açısından büyük önem 

taĢımaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan akarsu havzalarının master plan 

çalıĢmalarının güncellenmesi ile birlikte su kaynakları kayıt altına alınacak, 

mevcut kullanımlar ile kullanım öncelikleri tespit edilerek su kaynaklarının 

optimum değerlendirilmesine yönelik politikalar geliĢtirilerek alternatif projeler 

üretilecektir. Ayrıca, kuraklık ve iklim değiĢikliğinin su kaynaklarına olan etkileri, 

bu konularda mücadele metotları ve adaptasyon yöntemlerinin belirlenmesi, 

suyun kullanımı, suyun miktar ve kalitesinin korunması ve atık suların dönüĢümü 

konularında yapılan çalıĢmalar değerlendirilecektir. Böylece DSĠ, suyu kontrol 

eden ve yönlendiren politikalar üreten bir kuruluĢ olarak yetkinliğini artıracaktır. 

PLANLAMA VE AġAMALARI 

Planlama: Gelecekte yapmayı planladığımız iĢleri bugünden karar verme 

olarak tanımlayabiliriz. Kalkınmayı hızlandırmak için ekonomik ve politik ortam ne 

olursa olsun, öncelikle doğru karar vermek ve uygulamak gereklidir. Bu nedenle 

ülkelerin refahı ve halkın mutluluğu için geleceği doğru planlayıp uygulama 

aĢamasını ciddi bir Ģekilde takip etmek hem gereksiz masrafların azaltılması hem 

de zaman israfını önlemek adına yapılması zorunludur.  

Planlamanın Amacı: Su ve toprak kaynaklarının planlamasında su 

potansiyeli, sulanabilecek tarım alanlarını ve üretilebilecek enerji miktarını yani 

her çeĢit su ihtiyacını belirleyen en önemli etkendir. Su kaynaklarının geliĢtirilmesi 

geçmiĢte olduğu gibi bugün de daha yoğun bir Ģekilde geliĢmekte, suyun sınırlı 

olmasına karĢın nüfus artıĢları ve sanayideki geliĢme suya talebi büyük ölçüde 

artırmaktadır. Bu noktada; ihtiyaçlarla imkanların çeĢitli kullanımları arasındaki 

tercihleri inceleyen bir bilim dalı olan “Ekonomi”, karmaĢık hidrolik yapılarla dolu 

“Hidrolik Mühendisliği” ile bir araya gelerek “Su Kaynakları Planlama 
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Mühendisliği” adı altında çok yönlü bilgi ve yetenek gerektiren bir disiplin ortaya 

çıkmaktadır. Diğer kaynak planlamalarına göre daha karmaĢık olması ve pek çok 

değiĢkeni ihtiva etmesi nedeniyle su kaynakları planlaması tecrübeli, iyi eğitim 

görmüĢ geniĢ ufuklu mühendislere ihtiyaç gösterir. Arazide topoğrafik ve jeolojik 

koĢulların elverdiği ölçüde kaynakta var olan suyu depolayarak yapılacak 

faaliyetin miktarı artırılabilir. Bazı hallerde de topoğrafik ve jeolojik koĢulların 

imkânsızlığı bu faaliyetleri yapmamızı kısıtlayıcı etken olarak rol oynar. Böylece 

ekonomik anlamda planlama, elde olan imkânlardan (verilerden) öngörülen 

hedeflere ulaĢmak için en akılcı biçimde kullanılması tekniğidir. 

 Su Kaynakları Planlama ÇalıĢmalarının AĢamaları: GeliĢmekte olan 

ülkelerde her çeĢit kaynağın yanlıĢ kullanılmasını önlemek, kaynaktan optimum 

faydayı sağlamak için her konuda planların yapılması gereklidir. DSĠ Genel 

Müdürlüğü su kaynakları geliĢtirme çalıĢmalarını çoğunlukla üç aĢamada yapar; 

a) Ön Ġnceleme (ĠstikĢaf) 

b) Master Plan (Ana Plan) 

c) Fizibilite (Planlama, Yapılabilirlik) 

a) Ön Ġnceleme (ĠstikĢaf) ÇalıĢmasının Ana Ġlkeleri: Su ve toprak 
kaynaklarının geliĢtirilmesi çalıĢmaları için yapılacak iĢin nerede, hangi koĢullarda 
ve nasıl bir amaca hizmet edeceğini bilmemizi gerektirir. Bu bilgiler kaynağın yeri, 
debisi, niteliği ile ilgili hidrolojik, topoğrafik ve jeolojik bilgiler yanında, geliĢme ile 
yakından iliĢkisi olan tarımsal ekonomi ve ülkenin enerji ve güç gereksinimlerine 
ait olabilmektedir. Ön inceleme aĢamasında elde bulunan veriler genellikle 
kısıtlıdır. Bu verilerle yapılacak çalıĢmalarda zaman zaman ampirik formüllerden 
de yararlanılır. ÇalıĢmanın sıhhat derecesi elde bulunan verilerin yeterlilik ve 
doğruluk derecesine bağlıdır. Ön inceleme çalıĢmaları tek bir proje için 
yapılabileceği gibi tüm havza için de yapılabilir. “Fırat Havzası ĠstikĢaf Raporu, 
Kızılırmak Havzası ĠstikĢaf Raporu vb.”gibi. Bu çalıĢma Master Plan 
çalıĢmalarına bir altlık oluĢturur.  

b) Master Plan (Ana Plan): Planlama çalıĢmalarının büyük havza 
boyutunda yapılması oldukça güçtür. Uygulamaları uzun dönemleri kapsadığı için 
ilerde geliĢen koĢullara bağlı olarak revize edilmeleri gerekir. Bu nedenle havza 
istikĢafının gözden geçirilmesi ile bir genel plan (Master Plan) hazırlanır. Ana 
planda önerilen projeler istenildiği zaman teker teker fizibilite aĢamasında 
incelenir. Master Plan çalıĢmasında havza bütünüyle ele alınır. Yan havzalarla 
olan iliĢkileri araĢtırılır. Su ve toprak kaynaklarının büyüklüğüne göre bir 
havzadan diğerine su aktarımının yapılabilirliği konusunda araĢtırmalar yapılır. Bu 
aĢamada toparlanan veriler daha da artmıĢ olduğu için yapılan iĢin sıhhat 
derecesi o nispette artar. 

c) Fizibilite (Planlama – Yapılabilirlik): Ön Ġnceleme ve Master Plan 
çalıĢmalarını üçüncü ve son olarak fizibilite aĢaması takip etmektedir. Bu 
aĢamada planlama çalıĢmaları için gerekli ve güvenilir veriler toplanarak 
değerlendirilmesi yapılır. Projenin en iyi ekonomik çözümü olan formülasyonu 
saptamak üzere öngörülen tüm seçenekler arasından teknik, ekonomik ve 
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yapılabilirlik yönünden en uygun olanı 
seçilir. Proje formülasyonu, esnek ve 
uygulanabilir, zaman içinde değiĢen 
teknoloji, ekonomik ve sosyal yönden çağın 
gereksinimlerine cevap vermelidir. Fizibilite 
aĢamasında, projenin baĢarılı olması için; 
suyun zararlı etkilerinin giderilmesi, su 
kaynağının korunması, taĢkın zararları 
varsa bunların bertaraf edilmesi için yeni 
projeler geliĢtirilmelidir. Irmak veya nehir 
fazla rüsubat taĢıyorsa yukarı havzada 
bunları önleyici tedbirler alınmalıdır.  

 Eğer bu havzadan içme ve kullanma 
suyu alınacaksa suyun kirletilmemesi için 
bazı yasal tedbirler önerilmeli ve sonuçları 
iyi takip edilmelidir. Yapılacak olan projenin 
hangi amaca hizmet edeceği belirlendikten 
sonra (sulama, enerji, içme-kullanma ve 
taĢkın koruma gibi ayrı ayrı olabildiği gibi 
bazen hepsi bir arada olabilir) iĢletme 
çalıĢmaları yapılarak baraj, gölet, regülatör, 
kanal, tünel vb ünitelerin boyutları belirlenir. 
Daha sonra proje hangi yılda yapılacaksa o 
yılın birim fiyatları kullanılarak keĢif bedeli, 
yatırım bedeli ve yıllık giderler 
hesaplanarak proje rantabilitesi ile birlikte 
diğer ekonomik göstergeler ortaya konulur. 

 Bundan sonra projeye ait plan, 

görünüĢ ve tüm kesitler çizilir (önerilen 

ölçeklerde) ve rapor yazılarak projenin 

teknik, ekonomik, mali ve çevresel yönden 

kesin olarak yapılabilirliğinin belirlendiği 

fizibilite aĢaması tamamlanmıĢ olur. 

Küresel ısınma ve iklim değiĢikliği, 

hızlı nüfus artıĢı ve geliĢen sanayileĢme 

gibi etkenlerle artan içme suyu ihtiyacını 

karĢılamak üzere, tarım alanlarının 

sulanabilmesi, hidroelektrik enerji üretiminin 

artırılması için planlama raporları 

onaylanmıĢ projelerdeki barajların 

inĢaatlarına baĢlanabilmesi için proje 

yapımları tamamlanmalıdır.        

Baraj Projesi Yapımı: Planlama 

Raporu temin edilir, tasdik edilme tarihine 

Derbent Barajı ve HES - Samsun 
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bakılmaksızın Planlama Raporundaki 

hidrolojik veriler ve malzeme 

sahalarındaki bilgiler güncelleĢtirilir. Bu 

güncelleĢtirme sonucunda bulunan 

değer ve bilgiler tasarım çalıĢmalarında 

kullanılır. Aynı Ģekilde proje sahasında 

daha önce açılmıĢ olan temel sondaj 

verileri değerlendirilerek raporla uyumu 

kontrol edilir. Tüm yapılarla ilgili 

çalıĢılan alternatiflere ait metraj 

detayları, hesap yöntemleri ve 

aĢamaları ayrıntılı olarak gösterilecek 

Ģekilde ve Ġlgili Özel ve Genel Teknik 

ġartnamelere uygun olarak Ön Rapor hazırlanır. Ön Rapor onay aĢamasında, 

Ġdareye sunulan baraj tip alternatiflerinden uygun olanı gerekli etütler ve 

mukayeseler yapılarak seçilir. Maliyet mukayeseleri yapılırken; ayrı bir maliyet 

gerektiren kamulaĢtırma, enjeksiyon, yol vb. kalemler mukayeseler içerisinde yer 

alır.  

Planlama Raporuna ve Ön Rapora ilave olarak baĢka etütlerin de 

yapılması gerekli görüldüğü koĢullarda, ek etütler yapılarak sonuçların 

değerlendirildiği Ara Rapor hazırlanır. 

Ara rapor kapsamında, ilgili deneyler yapıldıktan sonra Mühendislik 

Jeolojisi Raporu ve Doğal Yapı Gereçleri Raporu, baraj tesislerinin konumu ve 

yapısı gibi özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. 

Ġdare tarafından Ara Raporun onayından itibaren sırasıyla Birinci ĠĢ Ġlerleme 

Raporu ve Ġkinci ĠĢ Ġlerleme Raporunu Ġdareye verilir. ĠĢ ilerleme raporları ilgili tüm 

hidrolojik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım hesaplarını ve proje 

çizimlerini kapsar. Yeteri kadar 

görünüĢ, plan, kesit ve idarenin 

talep edeceği tüm detaylar 

projede verilir. Ayrıca yüklenici 

iĢin inĢaat yapım ihalesinin 

yapılması için gerekli inĢaat, 

makine ve elektrik özel teknik 

Ģartnamelerini de hazırlar. Baraj 

gövdesi, dolusavak - su alma 

yapısı ve barajın diğer kısımları 

ile ilgili tüm hesaplar teknik 

anlamda uluslararası platformda 

ve üniversiteler tarafından uygunluğu kanıtlanmıĢ olan ve Ġdarenin uygun bulduğu 

yazılımlarla yapılır. Ġdare yazılımlarla elde edilen sonuçların kontrolü için mevcut 

klasik yöntemler kullanılarak hesap yapılmasını da isteyebilir.  

Küçükmenderes  Beydağ Projesi - İZMİR 

Küçükmenderes  Beydağ Projesi - İZMİR 
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ĠnĢaat sırasında lüzumlu olacak servis, depo sahasına ulaĢım, malzeme 

sahasına ulaĢım, baraj ve Ģantiye ulaĢım yollarına ait güzergahlar mevcut harita 

üzerinden belirlenir. Ġdare tarafından bu güzergâhlar onayladıktan sonra gövde, 

dolusavak, derivasyon, HES vb baraj tesislerinin projelendirilmesinde de 

kullanılmak üzere Ġdarece uygun görülen uzunluk ve geniĢlikte Büyük Ölçekli 

Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, DSĠ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi 

Özel Teknik ġartnamesi ile 1/1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Harita yapımı ĠĢi 

Ġhalesi Ek Teknik ġartnamesi esaslarına uygun olarak 1/1000 ölçekli sayısal 

haritalar temin edilir ve yolların projelendirilmesine geçilir. 

Yol güzergâhları boyunca uygun görülen derinlikte ve aralıklarda araĢtırma 

çukurları açılarak jeolojik formasyonlar, yarma/dolgu Ģev eğimleri, palye 

yükseklikleri belirlenir. AraĢtırma çukurunun yetersiz olacağı durumlarda ise 

Ġdarece gerekli görülen yerlerde Ģev stabilite analizleri yapılarak kazı Ģevi 

eğimleri, palye yükseklikleri yol güzergahı boyunca zemin özelliklerine göre 

belirlenir.  

Barajın projelendirilmesi aĢamasında; barajın durabilitesinin belirlendiği 

stabilite analizleri, barajın kendi içerisinde yapacağı oturma ve gerilme 

dağılımının hesaplanacağı gerilme ve deplasman analizleri, boĢluk suyu 

basınçlarının ve barajda oluĢacak toplam su kaybı ile kazı esnasında temel 

zeminine gelebilecek toplam su miktarının hesaplandığı sızma analizleri, 

deprem yükleri altında barajın ve temelin nasıl davranacağının belirlendiği 

dinamik analizler yapılır. Temele gelecek su miktarı, stabilite analizleri ve temel 

mühendislik özelliklerine göre temel kazı Ģevleri belirlenir. Ayrıca yüklenici 

tarafından hazırlanan temel kazı metodolojisi ve suya iliĢkin önlemler de bu 

kapsamda hazırlanır. Baraj temel zemininin taĢıma gücü için ayrıntılı laboratuar 

ve arazi deneyleri yapılarak temelde iyileĢtirmenin gerekliliğine ve kazı 

sınırlarına karar verilir. Barajın oturacağı temel zemininde kritik yükleme 

durumlarında oluĢacak oturmalar ve gerilme davranıĢı tespit edilir. Malzeme 

sahaları ve kaya ocağı, buralarda açılan galeri ve kuyuların profilleri, 

kullanılmasına karar verilen malzemenin laboratuar deneyleri hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilir. Yapılan bütün sondajlar ve diğer zemin mekaniği ile kaya 

deneyleri için alınan malzemenin yerleri harita üzerinde gösterilir. Kesin 

projelerin hazırlanmasında kullanılan bilgileri içeren jeolojik kesitler ve sondaj 

logları kesin proje raporu ile birlikte verilir. Baraj genel yerleĢimi, en ve boy 

kesitleri, su alma yapısı – dolusavak profili, kanal kaplamaları, enerji kırıcı 

tesisler, derz ve drenaj detayları, istinat duvarları, kütlesel yapılar, köprüler ve 

diğer benzeri yapıların tasarım ve betonarme çizimleri, ulaĢım yolları, teçhizatın 

taĢınacağı yolların gabarileri ve taĢıma kapasiteleri çizimlerde gösterilir. Arazi 

ve laboratuardan elde edilen veriler ile yapılan stabilite ve kinematik analizler 

sonucunda su alma yapısı ve dolusavak kazı Ģev açılarına karar verilir.  

Planlama raporunda önerilen ve yapılan alternatif çalıĢmalar 

doğrultusunda uygun HES ve yardımcı yapıların yerleĢimi 1/1000 ölçekli harita 
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üzerine yapılır. Bu yapıların hidrolik ve stabilite hesapları yapılarak gerekli 

detaylar paftalara çizilir.  

Baraj gövdesi içerisine yerleĢtirilecek ölçüm aletlerinin tipleri ve yerleri 

detaylı olarak uygulama projesinde gösterilir. 

Proje süresince üretilen tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde 

edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri Coğrafi Bilgi 

Sistemlerine (CBS) altlık oluĢturacak Ģekilde Ulusal Koordinat Sistemine uygun 

olarak hazırlanır. 

Projesi yapılan bütün kısımların metraj ve keĢifleri ayrı ayrı olmak üzere 

hazırlanır, yeĢil dosyası tanzim edilir. YeĢil dosyada proje karakteristikleri, 

muhtıra, inĢaat için araç listesi, inĢaatın özel teknik Ģartnamesi ve keĢif özetleri 

yer almaktadır. 

ĠnĢaat sırasında kullanılacak geçici bina ve yapılar ile iĢletme sırasında 

kullanılacak yapıları içine alan geçici ve daimi site sahalarının genel yerleĢim 

planlarının tanzimi, bu sitelerin hangi yapılardan ibaret olması gerektiğine dair bir 

tavsiye raporu hazırlanır.  

Yukarıda belirtilen uygulamalar sonucunda Ġlgili Genel ve Özel Teknik 

ġartnamelere uygun olarak projeler yüklenici tarafından hazırlanır. Hazırlanılan 

Baraj Projesi Ġdare tarafından kurulan Kabul Komisyonunca incelenir. Tespit 

edilen eksikliklerin giderilmesine müteakip kabul yapılır ve proje tamamlanmıĢ 

olur. 

Küçükmenderes Beydağ Projesi - İzmir  
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Belediye teĢkilatı olan yerleĢim yerlerine içme suyu temini için planlama 

raporları onaylanmıĢ projelerdeki içmesuyu tesisleri (arıtma ve isale) inĢaatlarına 

baĢlanabilmesi için proje yapımlarını tamamlanması gereklidir. 

Ġsale Hattı Projelerinin Yapımı: Yatırım programına alınan iĢin Planlama 

Raporu, Proje ile ilgili tüm bilgiler ilgili kurum ve kuruluĢlardan toplanarak proje 

kapsamı belirlenir. YaklaĢık Maliyet Hesabı, Ġdari ġartname, SözleĢme Tasarısı 

hazırlanılarak ihale ilanına çıkılır. Proje Ġhalesi yapılarak sözleĢme imzalanır ve 

yükleniciye yer teslimi yapılır. Proje sahasının tanıtılması, nüfus ve Ģehircilik 

çalıĢmalarının yapılması, su ihtiyaçlarının ve kaynakların belirlenmesi, 

projelendirme kriterlerinin belirlenmesi ve önerilen tesisler ile proje güzergahına 

iliĢkin alternatiflerin belirlenmesi konularını içeren Ön Rapor hazırlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seyhan Regülâtörü-Adana 

 

Hazırlanan ön rapor hakkında ilgili Bölge Müdürlüğü ve Daire 

BaĢkanlıklarının görüĢleri alınır. Ön raporda belirlenen güzergahların incelenmesi 

için araziye gidilerek güzergah tespit tutanağı hazırlanır. Ön raporda eksik 

görülen hususlar veya yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalıĢmalar hazırlanır. Ön 

rapora son Ģeklinin verilmesinin ardından tasdik edilir ve projelendirme kriterleri 

belirlenmiĢ olur. Ön raporun tasdik edilmesinden sonra Fizibilite Raporu 

hazırlanarak tasdik için idareye teslim edilir. Fizibilite Raporuna iliĢkin görüĢler 

yükleniciye bildirilir ve yüklenici tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak yeniden 

tasdike sunulur. Fizibilite Raporu uygun bulunması halinde tasdik edilir.  

Ön raporun tasdiki ile kesinleĢen proje güzergahına ait Ģeritvari haritaların 

alınması ile inĢaat ve projelendirme için gerekli jeolojik çalıĢmaları içeren arazi 

çalıĢmalarının hazırlanmasına baĢlanılır. Arazi çalıĢmaları ilgili Bölge 

Müdürlüklerince tasvip edilir ve harita çalıĢmaları Etüd Plan Dairesi 
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BaĢkanlığı’nca, jeolojik çalıĢmalar ise Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi 

BaĢkanlığı’nca tasdik edilir. Arazi çalıĢmalarının tasdikinden sonra projelendirme 

çalıĢmalarına baĢlanılır. Ġsale hatları plan profil uygulama projeleri,  hesap 

raporları ve ihtiyaç olması halinde servis yolu projeleri tasdik için Ġdareye sunulur. 

Söz konusu projeler incelenir ve arazide proje güzergahı incelenerek yersel tetkik 

tutanağı hazırlanır. Gerekli düzeltmeler yükleniciye bildirilir. Yüklenici tarafından 

düzeltmeler yapılarak projeler tekrar tasdike sunulur ve uygun bulunması halinde 

tasdik edilir.  

Ġsale hattı plan profil uygulama projelerinin tasdik edilmesinden sonra 

sanat yapıları uygulama projelerinin hazırlanması aĢamasına geçilir. Söz konusu 

projeler yüklenici tarafından hazırlanarak tasdike sunulur. Ġdare tarafından verilen 

görüĢler doğrultusunda düzeltilir ve uygun bulunması halinde tasdik edilir. 

Uygulama projelerinin tasdik edilmesinden sonra proje orijinalleri hazırlanır ve 

tasdik edilir. KamulaĢtırma planları hazırlanır ve Emlak KamulaĢtırma Dairesi 

BaĢkanlığınca tasdik edilir.  

CBS çalıĢmaları hazırlanır ve ilgili Daire BaĢkanlığınca tasdik edilir. Metraj, 

YeĢil Dosya ve ġartnameler hazırlanılarak Ġdareye sunulur ve gerekli 

düzeltmelerin yapılmasının ardından tasdik edilir. Yukarıda belirtilen uygulamalar 

sonucunda hazırlanan proje ve proje dokümanları sözleĢmede belirtilen sayıda 

çoğaltılır ve Ġdare tarafından kurulan Kabul Komisyonunca incelenir. Tespit edilen 

eksikliklerin giderilmesine müteakip kabul yapılır ve proje tamamlanmıĢ olur. 

Tarım alanlarının sulanması, drenajı, tarım alanları ile meskûn mahallerin 

taĢkınlardan korunması için planlama raporları onaylanmıĢ projelerdeki sulama 

ve taĢkın tesisleri ile gölet ve gölet sulamalarının inĢaatlarına baĢlanabilmesi için 

proje yapımlarını tamamlamak. Depolama, sulama ve taĢkın tesisleri inĢaatlarının 

gerçekleĢtirilmesi ile iĢletme aĢamalarının ihtiyaç duyulan tesis projelerinin 

yapımı, mevcut tesislerden ihtiyaç duyulanların depreme karĢı güçlendirme 

projelerinin yapılması zorunludur. 

Arıtma Tesisi Projelerinin Yapımı: Ulusal Standartlara uygun içmesuyu 

teminine yönelik talepte bulunan ilgili belediye baĢkanlığı ile protokol yapılarak, 

Ġçmesuyu Temin Projesi yapılacak olan yerleĢim alanı belirlenir. Yörede 

içmesuyu temini amacıyla kullanılabilecek hamsu kaynakları belirlenir, varsa 

bunlara yönelik planlama raporları temin edilir. Bu planlama raporu esas alınarak, 

"Ġçmesuyu Ġsale Hatları ve Arıtma Tesisi Projelendirilmesi ĠĢi" ile ilgili ihale süreci 

baĢlatılır. 

ĠĢin kapsamının tanımlanması amacıyla "Proje Yapımı Özel Teknik 

ġartnameler" ve "Genel Teknik ġartnameler" tarafımızca hazırlanır ve proje 

yapım ihalesine çıkılır. Ġhale sonucuna göre yüklenici ile sözleĢme imzalanır. 

Teknik ġartnameler doğrultusunda ilk olarak "Tatbikat Projesi Ön Raporu" 

hazırlanır. Bu raporda, Ġçmesuyu Arıtma Tesisi'ne yönelik detay projelendirme 
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çalıĢmaları yapılmamakla birlikte, arıtma tesisi için önerilen alternatif alanlar ile 

ilgili bilgi verilerek arıtma tesisi yeri netleĢtirilir. Ayrıca arıtma tesisine giriĢ ve çıkıĢ 

piyozometre kotları belirlenerek bu değerin 8-9 m civarında olmasına dikkat edilir. 

Ġçmesuyu temini amacıyla kullanılacak olan hamsu kaynağına yönelik uzun vadeli 

kalite ölçümleri de bu raporda yer alır. 

Tatbikat projesi ön raporunun tasdik edilmesinden sonra, yörede belirlenen 

uzun vadeli nüfus ve su ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen, kaynağımızdan 

alınabilecek hamsu debi değeri ve hamsu kalite kriterlerine göre aĢağıda 

aĢamaları belirtilen içmesuyu arıtma tesisi projelendirme çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilir: 

1. AĢama 

Bu kapsamda ilk olarak; "Arıtma Tesisi Proje Ön Raporu" hazırlanır. Ön 
rapor aĢağıdaki hususları ihtiva eder. 

 
A - Özet 

 Projenin adı ve yeri 
 Projenin takdimi 
 Projenin karakteristikleri 

B - GiriĢ 
 Proje sahasının sınırları 
 Mevcut tesislerin durumu 
 Daha önce yapılmıĢ çalıĢmalar 
 Projelendirmede kullanılacak kriterler, doneler ve faydalanılan 

kaynaklar 
 Nüfus ve su ihtiyaçları hesapları 

C - Genel Bilgiler 
 Proje sahası hidrolojisi 
 Proje sahası topoğrafyası ve jeolojik yapısı 
 ĠnĢaat malzemeleri etüdü 
 Enerji durumu etüdü 
 Mevcut sistemin A4 normunda Ģematik genel durum planı 
 Projelendirilecek sistemin A4 normunda Ģematik genel durum planı 
 Mevcut ve projelendirilen sistemlerin bir arada gösterildiği A4 

normunda Ģematik genel durum planı 
 Mevcut sisteme ait 1/25 000 lik harita üzerinde Ģematik genel durum 

planı 
 Projelendirilecek sisteme ait 1/25 000 lik harita üzerinde Ģematik 

genel durum planı  
 Mevcut ve projelendirilen sistemin 1/25 000 lik harita üzerinde 

Ģematik genel durum planı 
 Ġlgili bütün tablo, Ģekil ve grafikler 
 Yapılan hesaplarda kullanılan ve projelendirme kriterlerinde yer alan 

hesaplara ait abak, tablo vb... doküman 
 

Raporda su kaynağının kalite analizleri değerlendirilerek teknik ve 
ekonomik açıdan en uygun arıtma prosesi seçilir. Buna göre arıtma tesisi taslak 
genel yerleĢim planı hazırlanır. 
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Hazırlanan arıtma tesisi proje ön raporu ilgili birimlere de görüĢe sunularak; 
eksik görülen hususlar, yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalıĢmalar varsa 
tamamlandıktan sonra tasdiklenir. 

 

2. AĢama 

Arıtma tesisi ön proje raporu tasdik edildikten sonra fonksiyonel projeler ( 
proje raporları, harita alımı, proses raporu, hidrolik rapor ve hesaplar, hesap 
dosyaları, fonksiyonel kesin proje ozalit kopyaları) ilgili Ģartnamelere uygun olarak 
hazırlanır. 

 
Hazırlanan fonksiyonel projeler ve raporlar ilgili birimlere de görüĢe 

sunularak; eksik görülen hususlar, yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalıĢmalar 
varsa tamamlandıktan sonra tasdiklenir. 

 

3. AĢama 

Fonksiyonel kesin projeler tasdik edildikten sonra arıtma tesisi mimari 
kesin projeler (proje raporları (zemin etüd raporu ve hesaplar dahil), hesap 
dosyaları, mimari kesin proje ozalit kopyaları) ilgili Ģartnamelere uygun olarak 
hazırlanır. 

 
Hazırlanan mimari projeler ve raporlar ilgili birimlere de görüĢe sunularak; 

eksik görülen hususlar, yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalıĢmalar varsa 
tamamlandıktan sonra tasdiklenir. 

 

4. AĢama 

Fonksiyonel ve mimari kesin projelerin onayına müteakip tatbikat 
projelerinin yapımına geçilir. Ġlgili Ģartnamelere uygun olarak mekanik, inĢaat, 
elektrik, EKO tatbikat proje ozalit kopyaları, hesap dosyaları, projeye ait yeĢil 
dosyalar, keĢif, metrajlar ve birim fiyat tarifeleri hazırlanır. 

 
Hazırlanan tatbikat projeleri ve raporlar ilgili birimlere de görüĢe sunularak; 

eksik görülen hususlar, yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalıĢmalar varsa 
tamamlandıktan sonra tasdiklenir. 

 

Projeler, raporlar, hesap esasları ve yeĢil dosyalar aĢağıdaki hususları 
ihtiva eder. 

 

A - Raporlar ve Projeler  
 Proje Raporu, Ön Raporda sunulan çalıĢmalardan proje için kabul 

görmüĢ olan bütün bilgileri, proje çözümü ve tablo, Ģekil, grafikler. 
 Proje özeti ve A4 normunda genel durum planları 
 Proje Üniteleri 

i) Proses ve hidrolik raporu, 
ii) Arıtma tesisinin fonksiyonel, inĢaat, mekanik ve elektrik, EKO 

projeleri 
iii) Sanat yapıları (vana, vantuz, tahliye, dirsek, tespit kitlesi, denge 

bacası, yol, dere, alt sel ve demiryolu geçiĢleri, yangın musluğu, 
enerji kırıcı vana, maslak vb.) 
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 ĠnĢaat programı ve inĢaat metotları 
 ĠnĢaat tatbikat safhasına göre malzeme, mekanik ve elektrik teçhizat 

ile aksam listesi ve karakteristikleri 
 Sistem iĢletme düzeni ve tavsiyeler 
 Metraj cetveli, birim fiyatlar, birim fiyat tarifleri 
 ĠnĢaat tatbikat safhalarına göre yatırım maliyetleri ve döviz ihtiyacı 
 KamulaĢtırma planları 
 Zemin etüd raporları 

 

B - Hesap Esasları   
 Hidrolik hesap esasları 
 Proses hesap esasları 
 Statik ve betonarme hesap esasları 
 Mekanik hesap esasları 
 Elektrik ve EKO hesap 

 

C - YeĢil Dosyalar   
a) Takdim Raporu 

 Projenin adı, yeri, gayesi ve muhtevası 
 ĠnĢaat malzemeleri 
 Projenin maliyeti 
 ĠĢ programı ve inĢaat süresi 
 ĠnĢaat makinaları (ekipman) 

b) Özel Teknik ġartname 
 Projenin adı, yeri ve gayesi 
 Ġhale muhtevası 
 ĠĢveren tarafından inĢaat müteahhidine verilecek projeler  
 Yüklenici tarafından hazırlanacak projeler 
 Malzemelere ait özel teknik Ģartnameler 
 Metraj cetveli 
 Fiyat analizi, birim fiyatlar ve tarifleri 
 KeĢif cetveli 

 

5. AĢama 

Onaylı projeler ve dokümanların orijinallerine son halleri iĢlenir. Projeler 
son haliyle incelenip tasdik edilir. Tüm onaylı orijinal projeler ve dokümanları 
orijinallerinden çoğaltılarak Autocad ve Pdf formatında CD'ye kaydedilir. 
Projelerle birlikte tüm Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları da hazır hale getirilir. Proje 
çalıĢması tamamlanmıĢ olur. 
 

Sulama ve Drenaj Projelerinin Yapımı: ĠĢin Planlama Raporu, tüm 

yazıĢma ve proje dosyaları temin edilir. Proje ile bağlantısı olabilecek diğer 

projeler araĢtırılarak incelenir. Proje ile ilgili tüm bilgilerin ilgili kurum ve 

kuruluĢlardan toplanması, değerlendirilmesi, eksik bulunan harita, done doküman 

ve arazi çalıĢmalarının tanımlanarak güncel Ģartlara uygun olarak gerekli 

planlama revizyonlarının yapılması sağlanır. Proje sahasında toplulaĢtırma 

çalıĢmalarının olup olmadığı tespit yapılır.  
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“Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım ĠĢi Genel Teknik 

ġartnamesi”ndeki esaslar çerçevesinde; proje sahasının tanıtılması, sahada 

yapılacak iĢlerin özetlenmesi, arazi tasnifi ve zirai patern hakkında bilgi verilmesi, 

sulama sahasının drenaj durumu ve tahliye etütleri ile ilgili hidrolojik çalıĢmaların 

yapılması, alternatif anakanal ile pilot saha çalıĢmasının hazırlanması, sulama 

suyu ihtiyaçlarının hesaplanması, mevcut ve mutasavver tesislerle birlikte Jeolojik 

durum hakkında bilgilerin verilmesini içeren iĢe ait Ön Rapor hazırlanır.  

Hazırlanan ön rapor hakkında ilgili Bölge Müdürlüğü ve Daire 

BaĢkanlıklarının görüĢleri alınır. Ön raporda eksik görülen hususlar veya 

yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalıĢmalar hazırlanır. Ön raporun tasdikinden 

sonra “Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım ĠĢi Genel Teknik 

ġartnamesi”ndeki esaslar çerçevesinde; sulama sahasına ait mevcut 1/5000 

ölçekli haritalar üzerinde, toplanmıĢ bilgilere göre, arazinin topoğrafyasına, 

jeolojisine, sabit tesislerine, toplulaĢtırma veya kamulaĢtırma ihtiyaçlarına, 

parselasyon dağılımına, malzeme varlığına uygun, teknik, emniyetli ve ekonomik, 

iĢletmede kolaylık sağlayacak sulama ve drenaj kanallarının güzergâhlarının 

belirlenmesi, kilometrajlarının yapılması, sulama, drenaj ile taĢkın debileri 

belirlenerek hidrolik karakteristiklerinin hesaplanması, tip enkesitlerin belirlenmesi 

ve kanallar üzerinde emniyet, iĢletme ve ulaĢım için gerekli olan tüm sanat 

yapılarının yerlerinin, cinslerinin ve tiplerinin belirlenmesi ile hizmet ve taĢkın 

sahalarının sınırlarının belirlenerek alanlarının ölçülmesi suretiyle gerekli tüm 

projelerin hazırlanarak aplikasyona müstenit projelerin üretimi için hazır hale 

gelinmesi amaçlanarak aplikasyon öncesi projeler hazırlanır.  

Aplikasyon öncesi projelerin tasdikinden ve gerekli düzeltmelerin 

yapılmasından sonra aplikasyon talimatı hazırlanır. Hazırlanan aplikasyon 

talimatına göre “DSĠ Harita Yapımı ve Aplikasyon ĠĢleri Genel Teknik ġartnamesi” 

esaslarına uygun olarak harita alımları, direk aplikasyon, plankote ve en kesit 

alımları yapılır.  

Aplikasyona müstenit projelerin hazırlanması safhasında gerek duyulan 

ilave jeolojik etütler “Jeoteknik Etüt ġartnamesi” esaslarına göre yapılır ve 

hazırlanan jeolojik rapor Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi BaĢkanlığına 

sunularak onay alınır.  

“Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım ĠĢi Genel Teknik 

ġartnamesi”ndeki esaslar çerçevesinde; güzergâhları belirlenmiĢ sulama ve 

drenaj kanallarının inĢaatı için gerekli Ģerit vari harita geniĢliğinin kanal güzergâhı 

boyunca aplikasyonu yapılarak, haritaları ve plankoteleri alınan arazinin inĢaat ve 

projelendirme için gerekli zemin etütleri, klasları, uygulamaya esas olacak Ģevleri 

yerinde tespit edilir ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen 

arazi ve zemin doneleri kullanılarak, sulama ve drenaj kanallarının ve her türlü 

gerekli tesisin ilgili kriterlerine uygun olarak aplikasyona müstenit projeler 

hazırlanır.  
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Sulama Ģebekesi ile ilgili proje ve arazi çalıĢmaları neticesinde gerekli 

görülen Ģebeke revizyonları yapılır. Proje kapsamındaki sanat yapıları ait 

oldukları kilometrelerde “Fen ve Sanat Kaidelerine” göre projelendirilir. Sanat 

yapıları yerlerinde yeterli kot ve tesviye eğrisi içerecek Ģekilde harita ve plankote 

alımları yapılır. Sanat yapılarına ait hidrolojik bilgiler, tasdikli havza planlarından 

alınır. Sanat yapılarının yer aldığı proje sahasının deprem bölgesi belirlenir. 

Sanat yapılarının yer aldığı proje sahasının don bölgesinde olup olmadığı 

araĢtırılır.  

“Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım ĠĢi Genel Teknik 

ġartnamesi”ndeki esaslar çerçevesinde yürütülecek olan proje yapım iĢleri, ön 

projeye tabi ve tabi olmayan sanat yapıları projeleri olmak üzere iki ana grupta 

toplanır.  

Projelendirilecek sanat yapısı. Tabi olduğu grubun kriterlerine göre 

tasarlanır ve gerekli hesapları yapılır. Ön projeye tabi sanat yapıları (regülatör 

yapıları, pompa istasyonları ve tüneller) iki aĢamalı olarak projelendirilir. Birinci 

aĢamada hidrolik hesaplara dayalı ön proje hazırlanır. Ön projenin tasdikini 

takiben ikinci aĢamada stabilite, statik ve betonarme hesaplara dayalı uygulama 

projeleri, ön projede belirlenen eksiklikler de göz önünde bulundurularak 

hazırlanır.  

Ön projeye tabi olmayan sanat yapıları projeleri ise, tek aĢamalı olarak 

hidrolik, stabilite, statik ve betonarme hesaplara dayalı olarak hazırlanır. Projenin 

her aĢamasında ihtiyaç duyulması halinde proje sahasına teknik gezi 

düzenlenerek güzergâhlar ve yapı yerleri jeolojik, topoğrafik ve çevre Ģartları 

açısından tetkik edilir. Gezinin tamamlanmasını müteakip “Teknik Gezi Raporu” 

hazırlanır. Raporda önerilen hususlar projelendirme aĢamasında dikkate alınır. 

Tasdik edilen projeler, hesaplar ve raporlar ilgili birimlerce kullanılmak üzere 

arĢivde muhafaza edilir. Projenin her aĢamasında proje üniteleri için ilgili 

Ģubelerle koordineli olarak çalıĢılır. Projelere ait hesap ve ozalit çizimlerin 

tamamlanıp onaylanmasına müteakip orijinal (aydınger) çizim paftaları hazırlanır. 

Orijinal çizim paftalarının antet bölümlerinde; projenin uygulanacağı yerden 

sorumlu Bölge Müdürlüğünün adı ve iĢin yatırım programındaki adı yazılır.  

Ayrıca projeyi yapan, çizen ve tasvip edenin unvanı, adı, soyadı ve 

imzaları yer alır. Projeler ġube Müdürü tarafından incelenip imza edildikten sonra 

tasdik edilmek üzere Daire BaĢkanlığına sunulur. Önem arz eden bazı sanat 

yapıları (regülatör, pompa istasyonu gibi) projelerinin  tamamlanmasını müteakip, 

yapının ekonomik ömrü boyunca fonksiyonelliğini sürdürebilmesi için detaylı bir 

“ĠĢletme ve Bakım Talimatı” hazırlanır. Projenin tamamlanmasından sonra, iĢin 

metrajı çıkarılarak ihaleye esas dokümanlar ile inĢaata esas “Özel Teknik 

ġartname” hazırlanır. OnaylanmıĢ aplikasyona müstenit projeler üzerinde ünite 

ve gruplar oluĢturularak, bu ünite ve gruplara ait mahal listesi, metrajlar ile ilgili 

imalat tarifleri hazırlanarak yeĢil dosya oluĢturulur.  
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç 
Ülkemizin Su Kaynaklarının GeliĢtirilmesi, Korunması Ve 

Verimli Kullanılması Kapsamında, Nehir Havzalarının 
Sürdürülebilir Su Yönetimi  Politikalarını Belirleyerek Uygulamak                

Hedef 
Suyun kalitesinin ve miktarının korunması ve/veya 

iyileĢtirilmesi, 

Performans  
Hedefi 

Gözlem istasyonlarının artırılması 

 Açıklamalar: 

 
 Havzalarda yeraltı suyu ölçüm istasyonları kurulup, mevcut 

su kalite gözlem ağı geliĢtirilerek su kalitesi takip edilecektir. 
Ġhtiyaçların emniyetli temini için küresel ısınma ve kuraklık da 
dikkate alınarak havzalar arası su aktarımı ve diğer alternatifler 
araĢtırılacaktır. Mevcut su depolama hacimlerindeki değiĢim 
miktarının belirlenerek periyodik olarak izlenmesi sağlanacaktır.   
Ġklim değiĢikliğinin su kaynaklarının miktar ve kalitesine etkileri 
belirlenerek pilot havzalar bazında çalıĢmalar yapılacaktır. 

 
 

 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

1 

GerçekleĢtirilen rasat gözlem 

istasyonu/Öngörülen rasat gözlem 

istasyonu 

Adet     … / 1295 

Açıklama: 

 AGİ, GGİ, MGİ dan kaliteli veri alınması için istasyon sayısını biraz daha 

kontrollü tutmak, ama aletlerin daha donanımlı ve kaliteli olmasını sağlamak. 

Bölgelerdeki eski aletlerin yerine, real-time data sağlayan aletler ile değişimini 

sağlamak 

2 

GerçekleĢtirilen su kalitesi gözlem 

istasyonu/Öngörülen su kalitesi 

gözlem istasyonu 

Adet     …./5300 

Açıklama: 
Bazı ölçüm parametreleri (yaklaşık olarak 36 parametre) ile su kalitesi takibi 

yapılmaktadır. 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Rasat ve Su kalitesi Gözlem  8 340 000    8 340 000 

Genel Toplam  8 340 000    8 340 000 

 

PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU  
A1 H3 PH1: 
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Faaliyet: 1- Rasat ve Su Kalitesi Gözlem    

Havzalarda yeraltı suyu ölçüm 

istasyonları kurulup, mevcut su kalite gözlem 

ağı geliĢtirilerek su kalitesi takip edilecektir. 

Ġhtiyaçların emniyetli temini için küresel 

ısınma ve kuraklık da dikkate alınarak 

havzalar arası su aktarımı ve diğer 

alternatifler araĢtırılacaktır. Mevcut su 

depolama hacimlerindeki değiĢim miktarının 

belirlenerek periyodik olarak izlenmesi 

sağlanacaktır.   Ġklim değiĢikliğinin su 

kaynaklarının miktar ve kalitesine etkileri 

belirlenerek pilot havzalar bazında çalıĢmalar 

yapılacaktır. Havzalarda potansiyel su kirlilik 

sahaları, kirletici faktörler ve iyileĢtirme 

Ģartları belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecektir. Muhtemel iklim değiĢikliği 

senaryolarına göre adaptasyon politikaları ve uygulama önerileri geliĢtirilecek ve 

uygulanması sağlanacaktır. 

Güvenilir su bilgilerinin temin edilmesi amacıyla, DSĠ Genel Müdürlüğü 

tarafından ülke genelinde tesis edilmiĢ hidrometeorolojik gözlem ağındaki veri 

temini ve iĢletme faaliyetleri kontrol ve koordinatörlüğü Bölge Müdürlükleri ile 

birlikte yürütülmektedir. Akım gözlem istasyonları vasıtası ile akım, sediment, su 

kalite gözlemleri, göl gözlem istasyonları vasıtası ile seviye gözlemleri, 

meteoroloji istasyonları vasıtası ile yağıĢ, sıcaklık, buharlaĢma, nem gözlemi, yer 

altı suyu amaçlı açılan kuyularda periyodik seviye gözlemleri yapılmaktadır.  

DSĠ’nin hidrometeorolojik gözlem sistemi; 1.149 nehir akım istasyonu, 135 

göl seviye ölçüm istasyonu, 161 kar ölçüm istasyonu, 357 meteorolojik istasyon, 

sulama suyu ihtiyacı için yaklaĢık 1.000 adet su kalitesi ölçüm istasyondan 

oluĢur. Bu istasyonları iĢleterek nehir akım miktarları yeraltısuyu ve göl seviyeleri, 

sediment yükleri, su kalitesi vb. hidrolojik değiĢkenler ile yağıĢ ve buharlaĢma gibi 

meteorolojik değiĢkenleri ölçer.  

Ülkemizde 1980’li yıllardan sonra su kaynakları yönetiminde çevresel 

faktörler kendini hissettirmeye baĢlamıĢtır. Hızlı ĢehirleĢme ve sanayileĢme 

neticesi su kalitesi hızla bozulmaya baĢlamıĢ, kullanılabilir su kaynakları giderek 

azalmıĢtır. Akarsu havzası boyunca görülen kirlilik sebebiyle su kalitesinde 

meydana gelen bozulmalar, esasen baĢta sanayi ve evsel atıklar olmak üzere 

tarımsal maksatlı su kullanımları ve arazi kullanım Ģekilleri, toprak yapısı, 

sediment taĢınmıĢ ve erozyon gibi faktörlere bağlı bulunmaktadır. Akarsu 

havzasındaki çevresel etkilerin tanımlanabilmesi için, su-toprak iliĢkileri baĢta 

olmak üzere havzadaki bütün ekonomik faaliyetlerin, su kullanım ve deĢarj 

sistemlerinin izlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  

Rasat Gözlem İstasyonu  
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç 
Ülkemizin Su Kaynaklarının GeliĢtirilmesi, Korunması Ve Verimli 

Kullanılması Kapsamında, Nehir Havzalarının Sürdürülebilir Su 
Yönetimi  Politikalarını Belirleyerek Uygulamak  

Hedef 
HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyelinin kullanımı 

artırılacaktır. 

Performans 
Hedefi 

HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyeli arzının artırılması 

 Açıklamalar: 

  
Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik 

üretim potansiyeline ulaĢılması, özel sektör yatırımlarını 
desteklenmesi ve teĢvik edilmesi, özel sektörün talip olmadığı 
hidroelektrik enerji tesislerini gerçekleĢtirilmesi. Bu tesislerin yapımı 
için gerektiğinde kamulaĢtırma yapılması, vatandaĢların yeniden 
yerleĢimlerinin sağlanması. 

 
 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

1 
Tamamlanan baraj /  

Tamamlanması hedeflenen baraj 
Adet     … / 1 

Açıklama: 
Hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için tamamlanan baraj inşaatlarının 

takibi, (Deriner Barajı) 

2 
Tamamlanan HES / Tamamlanması 

hedeflenen HES 
Adet     … / 6 

Açıklama: 
Hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için elektromekenik teçhizatların takibi 

(Dalaman-Akköprü, Alpaslan-1, Deriner, Ermenek, Kılavuzlu ve Manyas HES) 

3 

GerçekleĢtirilen Kurulu Güç 

/GerçekleĢtirilmesi Planlanan Kurulu 

Güç  

MW      … / 1 336 

Açıklama: 
Hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için elektromekenik teçhizatların takibi 

(Dalaman-Akköprü, Alpaslan-1, Deriner, Ermenek, Kılavuzlu ve Manyas HES)  

4 

KamulaĢtırılan 

Alan/KamulaĢtırılması Planlanan 

Alan 

ha     … / 3200 

Açıklama: Baraj ve HES tesislerinin yapımı sırasında zorunlu olan kamulaştırmaların takibi 

5 

Yeniden yerleĢim yapılan meskun 

yer/ Yeniden yerleĢim planlanan 

meskun yer 

%       … / 6 

Açıklama: Baraj projelerinde 4 köy ve 2 ilçe için  yeniden yerleşimin takibi 

  

 

PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU  
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Faaliyetler 
Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 ĠnĢa 1 544 510 000   1 544 510 000 

2 Yeniden YerleĢim  45 173 000    45 173 000 

Genel Toplam 1 589 683 000   1 589 683 000 

Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim 

potansiyeline ulaĢılması, Hidroelektrik enerji üretimimizin bir an önce artırılması 

için özel sektör yatırımlarının desteklenmesi ve teĢvik edilmesi, özel sektörün 

talip olmadığı hidroelektrik enerji tesislerinin gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

Milli, çevre dostu, yerli enerji kaynağı ve en ucuz seçenek olan 

hidroelektrik enerjinin teĢvik edilmesinde ülke çıkarı bulunmaktadır. 

Bakanlığımızın uzun dönem enerji planlamasında öngörülen hidroelektrik kurulu 

güç ve üretim rakamlarına ulaĢılabilmesi için kurulu güçleri 100 MW’ın üzerindeki 

büyük kapasiteli hidroelektrik santrallerin yapımına öncelik verilmelidir. Baraj ve 

hidroelektrik santral yapımında ana kamu kuruluĢu olan DSĠ’nin projeleri etkin bir 

Ģekilde gerçekleĢtirebilmesi için kurumumuzun milli bütçe ödeneklerinin 

artırılmasına ve ayrıca kredili olarak gerçekleĢtirilmesi öngörülen hidroelektrik 

projelerin finansmanına iliĢkin kredi anlaĢmalarının Hazine MüsteĢarlığı’nca 

makul sürelerde neticelendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Enerji sektöründe ithal oranının düĢürülmesi ve yerli imalat sanayinin 

desteklenmesi için özel sektörün hidroelektrik enerji üretimi teĢvik edilmelidir. 

Ülkemizdeki baraj yapım tatbikatı yönü ile büyük hidroelektrik projelerin ancak 

DSĠ’ce gerçekleĢtirilebileceğini göstermiĢtir. Yüksek verimli olan hidroelektrik 

projeler en düĢük iĢletme gideri ile atık yaratmayan çevreci bir özelliği ve taĢkın 

riskini önleme, tarımsal alanlara sulama sağlaması, balıkçılık ve su ürünleri 

yetiĢtirilmesine imkan yaratması ve ayrıca rekreasyon alanı yaratması 

kabiliyetlerine de sahiptir. 

Hidroelektrik enerji üretiminde kamulaĢtırması yapılacak taĢınmazların 

öncelikle kamu yararı kararı, kamulaĢtırma planları, malik tepiti ve yeterli ödeneği 

temin edilerek kamulaĢtırma kararı alınacaktır. Maliyetlerin gerçek değerlerinin 

belirlenmesi için üniversiteler ve ilgili kuruluĢlar ile iĢbirliği yapılarak bilimsel 

kriterlere göre değer tespiti yapılacaktır. VatandaĢla bedelde uzlaĢma olursa 

ödeme yapılacak, uzlaĢma olmazsa 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesine göre 

mahkeme marifetiyle bedel tespit ve tescil davası açılacaktır. 

Projelerimizden etkilenen tüm ailelerin planlı olarak yeniden yerleĢimlerinin 

sağlanması ve sosyo-ekonomik bakımdan mağduriyetlerinin önlenmesi politikası 

benimsendiğinden, ana projenin sahibi olan DSĠ’nin bu faaliyetlerle ilgili planlama, 

koordinasyon ve izleme hizmetleri vermesi zorunlu hale gelmiĢtir. DSĠ’ce 
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yürütülen projelerden dolayı yaĢadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 

vatandaĢlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerin incelenerek, gerçekleĢmesi 

muhtemel olumsuzlukların en aza indirilmesinin planlanması önem arz 

etmektedir.  

 

Obruk Barajı ve HES - Çorum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bağlamda, baĢta Dünya Bankası olmak üzere, uluslararası kredi 

kuruluĢları ve diğer dıĢ kredi kuruluĢları, kalkınma projelerinden etkilenen ailelerin 

yeniden yerleĢimi ile ilgili olarak “Yeniden YerleĢim Eylem Planları” yapılmasını 

proje kredilerinin ön koĢulu haline getirmiĢlerdir. 

DSĠ Genel Müdürlüğü de bu duruma paralel olarak baraj projelerimiz ister 

dıĢ kredili olsun ister milli bütçeyle yapılacak olsun etkilenen nüfusun tümünü 

kapsayan yeniden yerleĢim eylem planları ve gelir iyileĢtirme uygulama 

planlarının yapılması, izlenmesi, değerlendirilmesi çalıĢmalarını sürdürerek 

iskanın zamanında gerçekleĢmesini sağlamaktadır. 

 
 
 
 

Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç 
Belediyelerin Ġçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Ġhtiyaçlarını 

Yeterli Miktar ve Kalitede KarĢılamak 

Hedef 
Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi 

suyu ihtiyaçları karĢılanacaktır. 

Performans 
 Hedefi 

Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi 
suyu ihtiyaçlarının karĢılanması 

 Açıklamalar: 

 
 Belediye teĢkilatı olan yerleĢim yerlerine içme suyu temini için 

gerekli depolama ve içmesuyu tesisleri inĢaatlarının yapılması, 
bu tesislerin yapımı için gerektiğinde kamulaĢtırma yapılması 

 

PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU  
A2 H1 PH1: 
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Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

1 Temin Edilen Ġçmesuyu Miktarı hm3        51,78 

Açıklama: 
Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu 

sağlanması konusunda içmesuyu tesislerinden sağlanılacak fayda  

2 
Ġhale edilen Ġçmesuyu Tesisi / Ġhale 

edilmesi hedeflenen Ġçmesuyu Tesisi 
Adet     … / 22 

Açıklama: 
Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu 

sağlanması konusunda içmesuyu tesisleri inşaatlarının ihale edilmesi  

3 

Bitirilen Ġçmesuyu 

Tesisi/Bitirilmesi hedeflenen 

Ġçmesuyu Tesisi 

Adet     … / 34 

Açıklama: 
Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu 

sağlanması konusunda bitirilen içmesuyu tesislerinin inşaatlarının tamamlanması 

4 
Ġhale edilen baraj /  Ġhale edilmesi 

hedeflenen baraj  
Adet     … / 6 

Açıklama: 

Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu 

sağlanması için baraj ihalelerin takibi (Gemlik Büyükkumla, Ballıkaya, Çetintepe, 

Yukarı Afrin, Kozcağız ve Dağköy Barajı) 

5 
Bitirilen baraj / Bitirilmesi 

hedeflenen baraj  
Adet     … / 2 

Açıklama: 
Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu 

sağlanması için baraj inşaatlarının takibi (İbrala ve Yozgat Musabeyli Barajı) 

6 
KamulaĢtırılan 

Alan/KamulaĢtırılması Planlanan Alan 
ha     … / 600 

Açıklama: 
Baraj ve İçmesuyu tesislerinin yapımı sırasında zorunlu olan kamulaştırmaların 

yapılması 

 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 ĠnĢa  673 000 000    673 000 000 

Genel Toplam  673 000 000    673 000 000 

Ġnsanların en önemli haklarından biride temiz ve içmeye elveriĢli suya 

sahip olmalarıdır. Öncelikle insanımızın ihtiyacı olan sağlıklı içme ve kullanma 

suyunun sürdürülebilir bir Ģekilde sağlanması gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik 

geliĢme ile birlikte yaĢam standartlarının yükselmesi, kiĢi baĢına içme ve 

kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde artırmaktadır. Bu nedenle, yeni su 

kaynaklarının geliĢtirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için 

yeterli finansmanın sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk 

haline gelmiĢtir.   
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Su, özellikle içme suyu, “olmazsa olmaz” 

olarak nitelendirilmesi gereken tartıĢılmaz temel 

bir gereksinimdir. Dolayısıyla, içme suyu olmayan 

ya da çok yetersiz durumda bulunan yerleĢimler 

için bu gereksinimin ertelenmesi veya baĢka bir 

gerekçeyle yatırımdan kaçınılması söz konusu 

olmamalıdır. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu 

sektörü ile ilgili tüm çalıĢmalarda ideal hedeflere 

ulaĢabilmek için, projeler her türlü politik amaç ve kaygıdan arınmıĢ olarak 

planlanmalı ve yatırımı gerçekleĢtirilmelidir. Bu esasın sağlanabilmesi için bu 

konuda faaliyet gösteren kamu kuruluĢları özerkleĢtirilmelidir. 

Ġçmesuyu temini için kamulaĢtırması yapılacak taĢınmazların öncelikle 

kamu yararı kararı, kamulaĢtırma planları, malik tespiti ve yeterli ödeneği temin 

edilerek kamulaĢtırma kararı alınacaktır. Maliyetlerin gerçek değerlerinin 

belirlenmesi için üniversiteler ve ilgili kuruluĢlar ile iĢbirliği yapılarak bilimsel 

kriterlere göre değer tespiti yapılacaktır. VatandaĢla bedelde uzlaĢma olursa 

ödeme yapılacak, uzlaĢma olmazsa 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesine göre 

mahkeme marifetiyle bedel tespit ve tescil davası açılacaktır. 

 

 
 
 

Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç Sulama Yatırımlarına Etkinlik Kazandırmak 

Hedef 
Ülke genelinde sulamaya açılmıĢ olan alan 4 milyon hektara 

çıkarılacaktır. 

Performans 
 Hedefi 

Sulama taleplerinin etkin bir Ģekilde KarĢılanması 

 Açıklamalar: 

 
 Beslenme ihtiyacının karĢılanması, sanayinin ihtiyacı olan 

tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım 
kesiminde çalıĢan nüfusun iĢsizlik sorununun çözülmesi ve 
hayat seviyesinin yükseltilmesi için tarım alanlarının sulamaya 
açılmasını sağlanacak. Öncelikle yatırım programında bulunan 
sulama projeleri gözden geçirilerek su kaynağı hazır, ana kanal 
inĢaatı süren, tasarımı büyük ölçüde tamamlanmıĢ ve cazibeyle 
sulama yapılacak projeler ile ekonomik görülen birinci kademe 
pompaj sulamaları tamamlanacak ve gerekli olması halinde 
kamulaĢtırma ve toplulaĢtırma çalıĢmaları yapılacaktır. Tarım 
alanların sulanması için gerekli olan Pompa, Mekanik Aksam, 
Transformatör vb. satınalımları yapılacaktır. 
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Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

1 ĠĢletmeye açılan sulama alanı  ha       120 000 

Açıklama:   

2 
Ġhale edilen Sulama Tesisi / Ġhale 

edilmesi hedeflenen Sulama Tesisi 
Adet     … / 51 

Açıklama:   

3 
Bitirilen Sulama Tesisi  / 

Bitirilmesi hedeflenen Sulama Tesisi 
Adet     … / 34 

Açıklama:    

4 
Ġhale edilen baraj / Ġhale edilmesi 

hedeflenen baraj 
Adet     … / 28 

Açıklama: 

Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli baraj inşaatlarının 

yapılması (Yiğitler, Kureyşler, Afşar, Kalecik, Sorgun, Asi Nehri Dostluk, Reyhanlı 

Barajı Takviye Tesisleri, Turna Çayırı, Küçük Aksu, Doğanpınar, Ardıl, Kilis-

Musabeyli, Oyuk, Obrucak, Ardıçtepe Barajları) 

5 
Bitirilen baraj / Bitirilmesi 

hedeflenen baraj 
      … / 21 

Açıklama: 

Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli baraj inşaatlarının 

yapılması (Çaltıkoru, Yeşilburç, Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel, Koçhisar, Çekerek 

(Süreyyabey), Saraydüzü, Güzelce, Alpu, Pazaryolu, Boztepe, Kapıkaya, Uludere, 

Ballı, Musatepe, Çetintepe, Hamzadere, Çokal, Silopi, Beyyurdu, Aslandağı, 

Bayramdere Barajları) 

6 

Ġhale edilen yerüstüsuyu, gölet  ve 

gölet sulaması/ Ġhale edilmesi 

hedeflenen yerüstüsuyu, gölet ve 

gölet sulaması 

Adet     … / 155 

Açıklama: 
Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli yerüstüsuyu, gölet 

ve gölet sulaması inşaatlarının yapılması 

7 

Bitirilen yerüstüsuyu, gölet ve 

gölet sulaması / Bitirilmesi 

hedeflenen yerüstüsuyu, gölet ve 

gölet sulaması 

Adet     … / 46 

Açıklama: 
Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli yerüstüsuyu, 

yeraltısuyu sulama şebekesi, gölet ve gölet sulaması inşaatlarının tamamlanması 

8 
Açılan araĢtırma kuyusu / Açılması 

hedeflenen araĢtırma kuyusu  
Adet     … / 120 

Açıklama: 
Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için Yeraltısuyu Sulamaları 

kapsamında araştırma kuyusu açılması  

9 
Açılan iĢletme kuyusu / Açılması 

hedeflenen iĢletme kuyusu  
Adet     … / 350 

Açıklama: 
Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için Yeraltısuyu Sulamaları 

kapsamında işletme (yeni+yenileme) kuyusu açılması  

10 

ĠnĢaa edilen elektrifikasyon tesisi  / 

ĠnĢaa edilmesi hedeflenen 

elektrifikasyon tesisi 

Adet     … / 200 

Açıklama: 
Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için Yeraltısuyu Sulamaları 

kapsamında kuyuların elektrifikasyon tesisi inşaatı  
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Faaliyetler 
Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Sulama Tesisleri ĠnĢa 3 056 157 000   3 056 157 000 

2 ToplulaĢtırma  15 000 000    15 000 000 

Genel Toplam 3 071 157 000   3 071 157 000 

Ülkemizde halen, ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarım 

alanının yaklaĢık %64’ü sulanabilmektedir. Beslenme ihtiyacının karĢılanması, 

sanayinin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım 

kesiminde çalıĢan nüfusun iĢsizlik sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin 

yükseltilmesi için geri kalan alanın da sulanması ve bunun için gereken sulama 

tesislerinin bir an önce inĢa edilmesi özel bir önem taĢımaktadır. 

DSĠ Genel Müdürlüğü’nce inĢa edilen yüzey sulamalarını takviye etmek 

veya kombine bir sulama yapmak maksadıyla YAS sulama projeleri de 

geliĢtirilmektedir.  Ayrıca sadece yeraltı suyundan faydalanarak inĢa ve iĢletmesi 

DSĠ tarafından yapılan sulamalar da bu kapsam içerisindedir. Ancak bilindiği gibi 

son yıllarda bu sulamaların iĢletme hakkı, kurulmakta olan sulama örgütlerine 

devredilmektedir. 

Sulama projelerinin gerçekleĢtirilmesi için, kamulaĢtırması yapılacak 

taĢınmazların öncelikle kamu yararı kararı, kamulaĢtırma planları, malik tespiti ve 

yeterli ödeneği temin edilerek kamulaĢtırma kararı alınacaktır. Maliyetlerin gerçek 

değerlerinin belirlenmesi için üniversiteler ve ilgili kuruluĢlar ile iĢbirliği yapılarak 

bilimsel kriterlere göre değer tespiti yapılarak. VatandaĢla bedelde uzlaĢma 

olursa ödeme yapılacak, uzlaĢma olmazsa 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesine 

göre mahkeme marifetiyle bedel tespit ve tescil davası açılacaktır. 

Sulama projesinden beklenen faydanın sağlanabilmesinde arazi 

toplulaĢtırması en önemli unsurlardan biridir. Proje de inĢaata geçilmeden önce 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

11 
Temin edilen motopomp / Temin 

edilmesi hedeflenen motopomp 
Adet     … / 100 

Açıklama: 
Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için Yeraltısuyu Sulamaları 

kapsamında motopomp temini ve montajı  

12 

Ġhalesi yapılan arazi toplulaĢtırma 

proje sayısı / Ġhalesi hedeflenen arazi 

toplulaĢtırma proje sayısı  

Adet     … / 2 

Açıklama: 
Hedeflenen sulama alanlarında arazi toplulaştırmasının gerçekleştirilmesi için 

inşaat muhtevası da dahil  yapılan ihale çalışmaları  

13 
KamulaĢtırılan Alan/ 

KamulaĢtırılması Planlanan Alan  
ha     … / 3800 

Açıklama: 
Hedeflenen Sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kamulaştırmaların 

yapılması 
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arazi toplulaĢtırması yapılabilirse, kamulaĢtırma ödemelerinden, inĢaat ve iĢletme 

giderlerinden yaklaĢık %40 oranında tasarruf sağlanmaktadır. Çiftçiler para, 

zaman ve emek yönünden kaynak tasarrufu sağlayarak tarımda rantabl 

iĢletmecilik Ģartlarına kavuĢurlar, böylelikle tarımda verim artıĢı meydan gelir. 

Ayrıca arazi toplulaĢtırması çalıĢmaları tesviye, drenaj ve diğer tarla içi geliĢtirme 

hizmetlerini de beraberinde getirerek modern tarımın altyapısını oluĢturmaktadır. 

 Türkiye’de bazı kurum ve kuruluĢlar arazi toplulaĢtırması hizmetlerini 

yapabilmektedir. Ancak bugüne kadar yapılan çalıĢmaların, DSĠ’ce hayata 

geçirilen sulama projelerinin oransal olarak çok gerisinde kalması ve 

toplulaĢtırmasız projelerin de ülke ekonomisine yeterince yararlı olamaması 

sebepleriyle DSĠ Genel Müdürlüğü, kendi sulama projelerinde arazi 

toplulaĢtırması yetkisi almak için gerekli yasal düzenleme giriĢiminde bulunulmuĢ 

ve yetki alınmıĢtır.  

Avrupa Birliği’ne girme aĢamasındaki ülkemizin, bu ülkelerle tarımda 

rekabet edebilmesi ancak sulama alanlarında arazi toplulaĢtırmasının 

gerçekleĢtirilmesi ile mümkün olabilecektir.  

Ilısu Yeniden Yerleşim-Mardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de arazi toplulaĢtırma çalıĢmalarında gönüllülük ilkesi 

benimsendiğinden, sulama projeleri kapsamında yer alan ve projeden 

faydalanacak olan çiftçilerin bazı tereddütleri ve ikna olmalarında yaĢanan 

problemler, toplulaĢtırmanın baĢarısını engellemektedir. 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç 

ĠĢletme ve Bakım Faaliyetlerinde Süreklilik ve Etkinlik 
Sağlamak, AĢırı Su Tüketimine Neden Olan Sulama 
ġebekelerini Rehabilite Etmek ve/veya Modern Sistemlere 
DönüĢtürmek 

Hedef 
Bakım onarım çalıĢmaları tesislerin ekonomik ömürleri 

boyunca kesintisiz hizmet üretmelerini sağlayacak Ģekilde 
yürütülecektir. 

Performans  
Hedefi 

Tesislerin Etkin Kullanımının Sağlanması, 

 Açıklamalar: 

 ĠnĢaatı tamamlanan tesislerin beklenen faydayı 
sağlayabilmeleri, bu tesislerin ekonomik ömürleri boyunca 
uygulanacak rasyonel iĢletme programları ile bakım onarım 
çalıĢmalarının aksatılmadan yapılması gerekmektedir. 
Tabansuyu seviyesi ve tabansuyu tuzluluk gözlemleri 
yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır. Drenaj pompa 
istasyonlarının çalıĢabilirliliği ve otomasyonu sağlanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

1 

Bakım onarımı gerçekleĢtirilen 

tesisler / Bakım onarıma ihtiyaç 

duyulan tesisler  

Sayı      … / 330 

Açıklama:   
 

 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Bakım-Onarım  40 200 000    40 200 000 

Genel Toplam  40 200 000    40 200 000 

ĠnĢaatı tamamlanan tesislerin beklenen faydayı sağlayabilmeleri, bu 

tesislerin ekonomik ömürleri boyunca uygulanacak rasyonel iĢletme programları 

ile bakım onarım çalıĢmalarına bağlıdır. ĠĢletme ve bakım çalıĢmalarında 

olabilecek aksamalar ilk yıllarda tesislerin hizmet üretimine olumsuz etki ederken 

 

PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU  
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bir süre sonra tesisin fiziki varlığını da tehdit eder duruma gelerek, çok daha 

yüksek mali boyutu olan rehabilitasyon çalıĢmalarını gerektirecektir. 

Sulama tesislerinde iĢletme ve bakım faaliyetlerinin aksatılmadan 

yapılması proje alanının tamamına su iletilebilmesi bakımından önemli olduğu 

gibi su iletim kayıplarının azaltılmasını da sağlayacaktır. Tesislerin ekonomiye 

katkılarının azami düzeyde tutulabilmesi için sulama oranının artırılması, 

sulamada kullanılan su miktarının azaltılabilmesi için ise sulama randımanının 

yükseltilmesi gerekmektedir. 

 Baklanovası Sulaması-Denizli  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç 
Suyun OluĢturacağı TaĢkın, TaĢkın ve Rüsubat Zararlarından 

YerleĢim Yerlerini, Tesisleri ve Tarım Arazilerini Korumak 

Hedef 
TaĢkın tahmin sistemleri güçlendirilecek ve suyun 

oluĢturacağı taĢkın zararları önlenecektir. 

Performans  
Hedefi 

TaĢkın tahmin sistemlerinin güçlendirilmesi 

 Açıklamalar: 

  
TaĢkın riski olan havzalar öncelikle tespit edilecektir. TaĢkın 

tahmin ve erken uyarı sistemlerinde kullanılan istasyonlar 
yaygınlaĢtırılacak ve geliĢtirilerek güçlendirilecektir. Diğer 
kuruluĢlardan elde edilen yağıĢ datası ve yağıĢla ilgili model 
ürünlerinin çeĢidi ve standardı artırılacaktır. 

TaĢkın tahmin ve erken uyarı sistemlerinde kullanılan 
istasyonlar yaygınlaĢtırılması için gerekli olan makina ve 
teçhizatın alımı yapılacaktır. 
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Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

1 

TaĢkın tahmin sistemleri kurulan 

havza /TaĢkın tahmin sistemleri 

kurulması öngörülen havza 

Adet     .../ 2  

Açıklama: 
10 Adet Taşkın riski bulunan havzadan Doğu Karadeniz  ve Doğu Akdeniz 

havzalarında Taşkın Tahmin Sistemlerinin takibi. 

 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Etüt-Proje  2 510 000    2 510 000 

Genel Toplam  2 510 000    2 510 000 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ankara- Kazan Sarayköy Çalılar Deresi   

 
 
TaĢkınların meteorolojik tahmin modelleri sonuçlarından, radar yağıĢ verilerinden 
ve yağıĢ istasyonları verilerinden yararlanılarak taĢkın tahminlerinin yapılması ve 
erken uyarıda bulunulabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere 
5 ana nehir havzasında ( Batı Karadeniz, Susurluk, Gediz, Büyük Menderes ve 
Meriç ) taĢkın tahmin sistemi kurulmuĢ ve iĢletilmektedir. TaĢkın tahmin 
sistemlerinin güçlendirilerek ihtiyaca göre yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır. 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç 
Suyun OluĢturacağı TaĢkın, TaĢkın ve Rüsubat 

Zararlarından YerleĢim Yerlerini, Tesisleri ve Tarım 
Arazilerini Korumak 

Hedef 
TaĢkın tahmin sistemleri güçlendirilecek ve suyun 

oluĢturacağı taĢkın zararları önlenecektir. 

Performans  
Hedefi 

Suyun oluĢturacağı TaĢkın, Erozyon ve Rusubat 
zararlarının önlenmesi, 

 Açıklamalar: 

 
 Dünyadaki iklim değiĢiklikleri sonucu bazı bölgelerde ciddi 

kuraklık hüküm sürerken diğer bazı bölgelerde ise aĢırı 
yağıĢlar sonucu oluĢan taĢkınlar önemli can ve mal 
kayıplarına neden olmaktadır. YağıĢlardaki bu farklılaĢma 
ülkemiz için de büyük bir risk oluĢturmaktadır. DSĠ suyun her 
damlasından istifade edecek Ģekilde projeler geliĢtirirken 
diğer taraftan suyun oluĢturabileceği zararlardan (taĢkın, 
erozyon ve rusubat) yerleĢim yerlerinin ve tarım arazilerinin 
korunmasına yönelik çalıĢmaları da yürütmektedir. 

Baraj ve gölet havzaları baĢta olmak üzere tüm havzalarda 
erozyon ve rusubatı önlemek için ağaçlandırma çalıĢmaları 
yapılacaktır. 

 

 
 

Uzunçayır Barajı ve HES - Tunceli 
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Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

 

1 TaĢkınlardan Korunan alan ha       35 000 

Açıklama: Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında taşkınlardan korunacak alan 

2 
TaĢkınlardan Korunan Meskun 

Mahal 
Adet        356 

Açıklama: 
Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında taşkınlardan korunacak meskun 

mahal 

3 
Ġhale edilen TaĢkın Koruma 

Tesisi  
Adet     405 

Açıklama: Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında ihale edilen taşkın koruma tesisi 

4 Bitirilen TaĢkın Koruma Tesisi  Adet     247 

Açıklama: Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında tamamlanan taşkın koruma tesisi 

5 Ağaçlandırılan alan ha       4 000 

Açıklama: 
Baraj ve gölet havzaları başta olmak üzere tüm havzalarda erozyon ve rusubatı 

önlemek için ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.  

 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 TaĢkın Koruma Tesisleri Yapım  245 054 000    245 054 000 

2 Ağaçlandırma  14 000 000    14 000 000 

Genel Toplam  259 054 000    259 054 000 

  Dünyadaki iklim değiĢiklikleri sonucu bazı bölgelerde ciddi kuraklık 

hüküm sürerken diğer bazı bölgelerde ise aĢırı yağıĢlar sonucu oluĢan taĢkınlar 

önemli can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. YağıĢlardaki bu farklılaĢma 

ülkemiz için de büyük bir risk oluĢturmaktadır. Ġç Anadolu bölgesinde kuraklık 

etkileri artarken Karadeniz bölgesinde aĢırı yağıĢlar sonucu oluĢan taĢkınların 

Ģiddetinde ve tekerrüründe artıĢlar meydana gelmektedir. DSĠ suyun her 

damlasından istifade edecek Ģekilde projeler geliĢtirirken diğer taraftan suyun 

oluĢturabileceği zararlardan (taĢkın, erozyon ve rusubat) yerleĢim yerlerinin ve 

tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalıĢmaları da yürütmektedir.  

Baraj ve gölet havzaları baĢta olmak üzere tüm havzalarda erozyon ve 

rusubat kontrolü projelerine öncelik verilecektir. DSĠ, erozyon ve rusubat kontrolü 

çalıĢmalarına ve bu kapsamda ağaçlandırma faaliyetlerine özel bir önem 

vermektedir. Bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruĢları ile protokoller yapılmıĢ, 

özellikle sedimantasyon problemi tespit edilen baraj havzalarında söz konusu 
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tesislerin iĢletme ömürlerine katkıda bulunmak üzere erozyon ve rusubat kontrolü 

projelerine ve ağaçlandırma çalıĢmalarına ağırlık verilmiĢ olup çalıĢmalara devam 

edilmektedir. 

 

 

Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Amaç Kurumsal Kapasiteyi ĠyileĢtirmek ve GeliĢtirmek               

Hedef 

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında DSĠ deney laboratuvarları 
akredite edilecek ve bilgisayar destekli program ve uygulamalar 
etkin bir Ģekilde kullanılacaktır  

ÇalıĢanlara; hizmet içi eğitim, etkin ve verimli çalıĢma ortamı 
sağlanacak, geliĢen koĢullara uygun bir kurumsal yapı ve kadro 
tespiti yapılacaktır.  

Bilginin elektronik ortamda üretilmesi, takibi ve paylaĢılması 
sağlanacak e-dönüĢüm oluĢumuna uygun olarak e-DSĠ 
gerçekleĢtirilecektir. 

Performans 
 Hedefi 

Kurumsal Kapasiteyi ĠyileĢtirmek ve GeliĢtirmek   

 Açıklamalar: 

 
 
 Ülkemizin toprak ve su kaynaklarını geliĢtirmek ve kullanıma 

sunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren 
konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak 
gerekli araĢtırma-geliĢtirme, laboratuvar, kalite kontrol ve ilgili 
eğitim faaliyetlerini yürütmek. 

Eğitim ihtiyacını belirlemek için veri tabanı oluĢturulacak, 
taleplerin karĢılanmasında etkili ve süratli yöntemler 
araĢtırılacak ve uygulanacaktır. Bütünsel iĢ potansiyeline göre 
mevcut alt birimlerin standart çalıĢma kapasiteleri 
belirlenecektir. Yürütülen iĢe karĢılık gelen organizasyonel yapı 
tanımlanacaktır. Yeni birim ihdasının gerektiği hallerde en geç 2 
ay içerisinde teĢkilatlanma çalıĢmaları tamamlanacak ve idari 
iĢlemler baĢlatılacaktır.  

DSĠ BiliĢim Projesi kapsamında; teknolojik geliĢmelere ve 
ihtiyaçlara bağlı olarak bilgisayar ağı ve donanım alt yapısı 
iyileĢtirilecek, yazılım uygulamaları geliĢtirilecek veya temin 
edilecek, tüm büro personeli bilgisayar kullanıcısı yapılacak, Su 
Veritabanı Web tabanlı olarak bitirilerek ilgili tüm verilerin 
elektronik ortamda güncel olarak tutulması iĢlemleri 
sağlanacaktır. 
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Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2009 2010 2011 

1 
DSĠ'ce düzenlenen eğitimlerin 

performansı       
Sayı       13 000 

Açıklama: Katılan personel sayısı x Eğitim gün sayısı  (per x gün) 

2 
DSĠ'ce düzenlenen eğitimlere 

katılım  
%        95 

Açıklama: 
Eğitimlere katılan personel sayısı / Eğitimlere katılması planlanan personel 

sayısı 

3 
Diğer kurumlarca yurtiçinde 

düzenlenen eğitimlerin performansı  
Sayı       3 000 

Açıklama: 
Diğer kurumlarca yurtiçinde düzenlenen eğitim eğitimlerin süresi x Katılan 

Personel Sayısı (Per x Gün) 

4 

Diğer kurumlarca yurtdıĢında 

düzenlenen faaliyetlere katılım 

performansı 

Sayı       7 000 

Açıklama: 
Diğer kurumlarca yurtdışında düzenlenen faaliyetlerin süresi x katılan personel 

sayısı 

5 

Akredite edilen laboratuvar / 

Akredite edilmesi hedeflenen 

laboratuvar  

 Adet     … / 5 

Açıklama: Deney laboratuvarlarının akredite edilmesi 

6 

e-dönüĢüm kapsamında verilen 

hizmetten Kullanıcıların ve Karar 

Destek Mekanizmalarının 

Yararlanma oranı  

 %        60 

Açıklama: 
Kullanıcıların ve yöneticilerin "yönetim bilgi sistemi" ve "doküman yönetim 

sistemi" gibi yazılımları kullanma oranı 

7 

Network altyapısının ve 

sunucuların kesintisiz hizmet 

vermesi ihtiyaca cevap vermesi 

oranı  

%        100 

Açıklama: Kesintisiz çalışılan gün sayısı / toplam çalışma süresi (gün /365) 

8 
Bilgisayar arızalarının uzaktan 

giderilme oranı 
%         30 

Açıklama: 

Bilgisayarın teknik servise alınmadan uzaktan yazılımsal arıza ve bakımlarının 

yapılması (uzaktan bağlanarak bakımı yapılanların, toplam bakım yapılan 

bilgisayarlara oranı)   

9 

Yazılım temin ve güncelleme 

taleplerinin planlanan sürede 

kullanıma sunulması 

 %         95 

Açıklama: Planlanan sürede gerçekleşen yazılımların, toplam yazılım talebine oranı 

10 Telsiz onarım ve bakımı oranı  %        100 

Açıklama: 
Telsizlerde onarımı başarıyla yapılan cihaz sayısı / onarım için başvurulan cihaz 

sayısı 
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Faaliyetler 

Kaynak ihtiyacı (TL) 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Ar-Ge  4 700 000    4 700 000 

2 BiliĢim  12 100 000    12 100 000 

3 Eğitim   250 000     250 000 

Genel Toplam  17 050 000    17 050 000 

Suyun önemine dayalı olarak; hem üzerinde çalıĢılan malzemenin hassas 

bir dengeyle planlanması ve faydalanmaya sunumu hem de yatırım kalemi olarak 

büyük mali kaynakların harcanma potansiyelinden dolayı su konusundaki 

süreçler, titizlikle ve profesyonel yaklaĢımlarla ele alınmalıdır. 1954 yılından bu 

yana tüm gerçekleĢen iĢlerin kurumsal hafızaya kaydedildiği çalıĢanların kuĢaklar 

boyunca birbirlerini görev baĢında yetiĢtirerek görev ve sorumlulukları bayrak 

yarıĢı usulüyle devrederek geldiği bir çalıĢma ortamının günün ihtiyaçlarına göre 

yeniden yapılandırılması ve daha iyi hizmet götürecek biçimde iĢletilmesi 

kaçınılmazdır. Kamu istihdam politikalarıyla özlük haklarındaki beklentilerin 

sürekli ertelenmesinin de etkisiyle kurumda hızlı bir personel erozyonunun varlığı 

bilinmektedir. Sistemin iĢlemesi ağırlıklı olarak donanımlı insan kaynağına 

muhtaçtır. Mevcut nitelikli personel varlığının öncelikle korunması ve ardından 

geliĢtirilmesi, iĢ yüküyle dengeli biçimde sevk ve idare edilmesi üstlenilen 

görevleri gerçekleĢtirmek açısından önemlidir. Gelecekteki projelerin 

gerçekleĢtirilmesi ve iĢletmeye alınan yatırımların kesintisiz yönetimi açısından 

ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının istihdam ediliĢinden baĢlayarak görevine 

atanması, iĢ baĢında yetiĢtirilip geliĢtirilmesi, sistemin ve kurumsallaĢmanın bir 

gereğidir. 

Ülkemizin toprak ve su kaynaklarını geliĢtirmek ve kullanıma sunmak 

amacıyla Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda modern teknoloji 

ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli araĢtırma-geliĢtirme, laboratuvar, 

kalite kontrol ve ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek. 

e-dönüĢüm kuruluĢların iĢ hedefleri doğrultusunda iĢ süreçlerini elektronik 

ortama taĢıyarak etkinlik ve verimlilik sağlayacak Ģekilde maliyet tasarrufu ve yeni 

iĢ yapıĢ Ģekilleri için gerekli değiĢimi gerçekleĢtirmek üzere izlenen yol olarak tarif 

edilebilir. 

ĠletiĢim teknolojilerinden yararlanarak bilgi üretmek, bilgiye hızlı bir Ģekilde 

eriĢmek ve bilgiyi etkin kullanmak, küreselleĢen dünyada ülkelerin rekabet 

güçlerini artırmalarında ve kalkınmalarında vazgeçilmez bir unsur olmuĢtur. Bu 

nedenle, vatandaĢa daha kaliteli hizmet sunabilmek için katılımcı, Ģeffaf, etkin ve 

yalın iĢ süreçlerine sahip bir yapı oluĢturulması gerekmektedir. 
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FAALĠYETLERĠN KAYNAK ĠHTĠYACININ NASIL TESPĠT EDĠLDĠĞĠ 

Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve 

hedeflerine göre belirlenen performans hedefleri ve bu hedeflere ulaĢılabilmesi 

için gerçekleĢtirilmesi gereken faaliyetlerin maliyet tespitlerinde; harcama 

birimlerinden (Merkez-TaĢra) yatırım programında yer alan projeler ile yatırım 

programına alınması hedeflenen projelerin ödenek ihtiyaçları derlenmiĢtir. Ancak 

Faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının tespitinde Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığınca yayınlanan Orta Vadeli Program ve Maliye Bakanlığı tarafından  

yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde hazırlanarak TBMM’ne intikal 

ettirilen 2011 Yılı Bütçesi esas alınmıĢtır. 

  Bu ödeneklerin faaliyet ve proje bazında dağılımında sektörel ve bölgesel 

önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden; kısa sürede tamamlanarak 

ekonomiye kazandırılabilecek, uygulamasında önemli fiziki gerçekleĢme 

sağlanmıĢ, dıĢ finansmanı sağlanarak onaylanmıĢ, baĢlatılmıĢ bulunan diğer 

projelerle bağlantılı veya eĢ zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması 

gereken projelere, Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik 

projelere öncelik verilmiĢtir.  Ayrıca DSĠ Genel Müdürlüğü ayrılan ödeneklerin 

daha verimli kullanılması ve ülke ekonomisine en kısa sürede kazandırılması için 

sulama projelerinde gerek yatırım programında yer alan projelerin ihtiyaçlarının 

karĢılanma süreçlerini tespitte, gerekse yatırım programına yeni alınması 

planlanan projelerin belirlenmesinde; su kaynağının ( Depolama Tesisleri) hazır 

olması, çiftçilerin sulama talebinin olması, arazinin verimli olması, cazibe 

sulaması yapılabilmesi, toplulaĢtırmanın yapılmıĢ olması gibi öncelikler de 

dikkate alınmıĢtır.  

 

    

Boğaziçi Tuneli – TBM Montaj - İstanbul 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama (fizibilite) 
ve proje çalıĢmalarına etkinlik kazandırılacaktır. 

Faaliyet Adı Etüt ve Proje 

Sorumlu Harcama 
Birimi veya 

Birimleri 

Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı 

Proje ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı 

Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığı 

Ġçmesuları ve Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
Ülkemizdeki hızlı nüfus artıĢı ve geliĢen sanayileĢme gibi 

etkenlerle artan içme suyu ihtiyacını karĢılamak üzere, tarım 
alanlarının sulanabilmesi, hidroelektrik enerji üretiminin 
artırılması için öncelikle Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında 
yer alan illerdeki projeler olmak üzere planlama ve planlama 
revizyonu yapılacaktır. Havzanın mevcut su kullanımları tespit 
edilecektir. Master plan çalıĢmaları için gerekli olan doneler 
güncellenecektir. Havzadaki tüm yerleĢim birimlerinin içme, 
kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları, tüm sulama ve enerji 
projelerinin mevcut durumu belirlenerek kalan potansiyel 
değerlendirilecektir. Havzalarda yer alan suların (yeraltı suları 
dahil) yapılmıĢ her türlü sulama tahsisleri, miktar ve kullanım 
bakımından değerlendirilecektir. Havza bazında taĢkın ve 
rusubat kontrolü çalıĢmalarının projelerle uyumlu olması 
sağlanacaktır.Alternatif su kaynakları ve havzalar arası su 
aktarımları bütün yönleriyle araĢtırılacaktır. KullanılmıĢ suların 
ve/veya atık suların geri dönüĢümü ve kazanımına yönelik 
çalıĢmalar geliĢtirilecektir. Havzanın jeolojik ve topografik 
özellikleri elverdiği ölçüde, yeraltı barajı ve suni besleme projeleri 
geliĢtirilecektir 

Planlama raporları onaylanmıĢ projelerden öncelikle; 
Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında yer alan  illerdeki baraj, 
81 il merkezinden içmesuyu ihtiyacı olanlar iller ile Belediye 
teĢkilatı olan yerleĢim yerlerine içme suyu temini için içmesuyu 
tesisleri, tarım alanlarının sulanması, tarım alanları ile meskûn 
mahallerin taĢkınlardan korunması için sulama ve taĢkın tesisleri 
ile gölet ve gölet sulamaları proje yapımlarını tamamlamak. 
Depolama, sulama ve taĢkın tesisleri inĢaatlarının 
gerçekleĢtirilmesi ile iĢletme aĢamalarında ihtiyaç duyulan tesis 
projelerinin yapımı, mevcut tesislerden ihtiyaç duyulanların 
depreme karĢı güçlendirme projelerinin yapımı 

 

  

 

FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU 
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Mavi Tunel - Konya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri 7 296 000 

02 SGK Devlet Prim Giderleri 1 270 000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  275 000 

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 199 160 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 208 001 000 

B
ü

tç
e 

  

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 208 001 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Gözlem istasyonlarının artırılması 

Faaliyet 
Adı 

Rasat ve Su Kalitesi Gözlem 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
Havzalarda yeraltı suyu ölçüm istasyonları kurulup, mevcut su kalite 

gözlem ağı geliĢtirilerek su kalitesi takip edilecektir. Ġhtiyaçların emniyetli 
temini için küresel ısınma ve kuraklık da dikkate alınarak havzalar arası su 
aktarımı ve diğer alternatifler araĢtırılacaktır. Mevcut su depolama 
hacimlerindeki değiĢim miktarının belirlenerek periyodik olarak izlenmesi 
sağlanacaktır.   Ġklim değiĢikliğinin su kaynaklarının miktar ve kalitesine 
etkileri belirlenerek pilot havzalar bazında çalıĢmalar yapılacaktır. 
Ülkemizde 1980’li yıllardan sonra su kaynakları yönetiminde çevresel 
faktörler kendini hissettirmeye baĢlamıĢtır. Hızlı ĢehirleĢme ve 
sanayileĢme neticesi su kalitesi hızla bozulmaya baĢlamıĢ, kullanılabilir su 
kaynakları giderek azalmıĢtır. Akarsu havzası boyunca görülen kirlilik 
nedeniyle su kalitesinde meydana gelen bozulmalar, baĢta sanayi ve 
evsel atıklar olmak üzere tarımsal maksatlı su kullanımları ve arazi 
kullanım Ģekilleri, toprak yapısı, sediment taĢınması ve erozyon gibi 
faktörlere bağlı bulunmaktadır. Akarsu havzasındaki çevresel etkilerin 
tanımlanabilmesi için, su-toprak iliĢkileri baĢta olmak üzere havzadaki 
bütün ekonomik faaliyetlerin, su kullanım ve deĢarj sistemlerinin 
izlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri   

02 SGK Devlet Prim Giderleri   

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 8 340 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8 340 000 

B
ü

tç
e 

  
  
 

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam Kaynak Ġhtiyacı 8 340 000 
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Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri 4 061 000 

02 SGK Devlet Prim Giderleri  690 000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  260 000 

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 1 544 510 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1 549 521 000 

B
ü

tç
e 

  

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 1 549 521 000 

 

Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyeli arzının artırılması 

Faaliyet 
Adı 

ĠnĢa 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığı 

Emlak ve kamulaĢtırma Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim 

potansiyeline ulaĢılması, Hidroelektrik enerji üretimimizin bir an önce 
artırılması için özel sektör yatırımlarını desteklenmesi ve teĢvik edilmesi, 
Özel sektörün talip olmadığı hidroelektrik enerji tesisleri inĢaatlarının  ve 
bu inĢaatların gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli olan kamulaĢtırmaların 
yapılması. 



    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

 83 

Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyeli arzının artırılması 

Faaliyet 
Adı 

Yeniden YerleĢim 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Emlak ve kamulaĢtırma Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
 
DSĠ Genel Müdürlüğü de bu duruma paralel olarak baraj projelerimiz 

ister dıĢ kredili olsun ister öz kaynaktan yapılacak olsun etkilenen 
nüfusun tümünü kapsayan Yeniden YerleĢim Eylem Planları ve gelir 
iyileĢtirme uygulama planlarının yapılması, izlenmesi, değerlendirilmesi 
çalıĢmalarını sürdürerek iskanın zamanında gerçekleĢmesini 
sağlamaktadır. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri   

02 SGK Devlet Prim Giderleri   

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri   

07 Sermaye Transferleri 45 173 000 

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 45 173 000 

B
ü

tç
e 

 

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 45 173 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu 
ihtiyaçlarının karĢılanması 

Faaliyet 
Adı 

ĠnĢa 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Ġçmesuları ve Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı 

Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığı 

Emlak ve kamulaĢtırma Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
Ġnsanların en önemli haklarından biride temiz ve içmeye elveriĢli suya 

sahip olmalarıdır. Öncelikle insanımızın ihtiyacı olan sağlıklı içme ve 
kullanma suyunun sürdürülebilir bir Ģekilde sağlanması gerekmektedir. 
Sosyal ve ekonomik geliĢme ile birlikte yaĢam standartlarının 
yükselmesi, kiĢi baĢına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli 
ölçülerde artırmaktadır. Bu nedenle, yeni su kaynaklarının geliĢtirilmesi 
ve bunların toplumun kullanımına sunulması için baraj ve içmesuyu 
tesisleri inĢaatlarının  ve bu inĢaatların gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli 
olan kamulaĢtırmaların yapılması 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri 2 721 000 

02 SGK Devlet Prim Giderleri  450 000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  210 000 

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 673 000 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 676 381 000 

B
ü

tç
e 

 

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 676 381 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Sulama taleplerinin etkin bir Ģekilde KarĢılanması 

Faaliyet 
Adı 

Sulama Tesisleri ĠnĢa 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Proje ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı 

Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığı 

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi BaĢkanlığı 

Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
Beslenme ihtiyacının karĢılanması, sanayinin ihtiyacı olan tarımsal 

ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalıĢan 
nüfusun iĢsizlik sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi 
için tarım alanlarının sulamaya açılması sağlanacak,. Öncelikle yatırım 
programında yer alan sulama projeleri gözden geçirilerek su kaynağı 
hazır, ana kanal inĢaatı süren, tasarımı büyük ölçüde tamamlanmıĢ ve 
cazibeyle sulama yapılacak projeler ile ekonomik görülen birinci kademe 
pompaj sulamaları tamamlanacak, ĠnĢaatların gerçekleĢtirilebilmesi için 
gerekli olan kamulaĢtırmalar yapılacak, Sulama alanlarının iĢletmeye 
açılabilmesi için gerekli olan Pompa, Mekanik Aksam, Transformatör vb. 
temini yapılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri 3 686 000 

02 SGK Devlet Prim Giderleri  635 000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  215 000 

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 3 056 157 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3 060 693 000 

B
ü

tç
e 

  
  
 

D
ıĢ

ı 
 

K
a
y
n

a
k

 Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 3 060 693 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Sulama taleplerinin etkin bir Ģekilde KarĢılanması 

Faaliyet 
Adı 

ToplulaĢtırma 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Emlak ve kamulaĢtırma Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
Zirai üretimde modern tekniklerin uygulanması, tarım arazilerinin 

sulama ve ulaĢım ağının inĢası, arazilerin daha fazla bölünmesinin 
önlenmesi için toplulaĢtırma yapılması gereklidir. Arazi toplulaĢtırması 
kamulaĢtırma masraflarını bertaraf etmekte, inĢaat, iĢletme ve bakım 
maliyetlerinde önemli miktarda düĢüĢe yol açmaktadır. Teknik ve 
ekonomik olarak yüksek standartlar sağlayan modern kapalı sulama 
sistemlerinin uygulanması ile çiftçilere ve ülke ekonomisine önemli 
miktarda katkı sağlamaktadır. Diğer yandan, tarım arazisi fiyatlarının 
sürekli artıĢı yüzünden kamulaĢtırma maliyeti proje bütçesi kadar bir 
maliyete hatta daha fazlasına mal olmaktadır. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri   

02 SGK Devlet Prim Giderleri   

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 15 000 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15 000 000 

B
ü

tç
e 

  
  

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 15 000 000 
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Ġdare Adı D SĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Tesislerin Etkin Kullanımının Sağlanması, 

Faaliyet 
Adı 

Bakım-Onarım 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

ĠĢletme ve Bakım Dairesi BaĢkanlığı 
 
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
ĠnĢaatı tamamlanan tesislerin beklenen faydayı sağlayabilmeleri, bu 

tesislerin ekonomik ömürleri boyunca uygulanacak rasyonel iĢletme 
programları ile bakım onarım çalıĢmalarının aksatılmadan yapılması 
gerekmektedir. Tabansuyu seviyesi ve tabansuyu tuzluluk gözlemleri 
yapılarak problem tespit edilen sahalarda gerekli tedbirler alınacaktır. 
Drenaj pompa istasyonlarının iĢletme problemlerinin giderilerek faal halde 
bulundurulması ve otomasyonunun sağlanmasına çalıĢılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri 3 391 000 

02 SGK Devlet Prim Giderleri  643 000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  180 000 

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 40 200 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 44 414 000 

B
ü

tç
e 

  

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 44 414 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

TaĢkın tahmin sistemlerinin güçlendirilmesi 

Faaliyet 
Adı 

Etüt-Proje 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı 

Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
 
TaĢkın riski olan havzalar öncelikle tespit edilecektir. TaĢkın tahmin ve 

erken uyarı sistemlerinde kullanılan istasyonlar yaygınlaĢtırılacak ve 
geliĢtirilerek güçlendirilecektir. Diğer kuruluĢlardan elde edilen yağıĢ 
datası ve yağıĢla ilgili model ürünlerinin çeĢidi ve standardı artırılacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri   

02 SGK Devlet Prim Giderleri   

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 2 510 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2 510 000 

B
ü

tç
e 

  
D

ıĢ
ı 

K
a
y
n

a
k

 Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 2 510 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Suyun oluĢturacağı TaĢkın, Erozyon ve Rusubat zararlarının 
önlenmesi, 

Faaliyet 
Adı 

TaĢkın Koruma Tesisleri Yapım 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı 

Proje ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı 

Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
Suyun oluĢturabileceği zararlardan (taĢkın, erozyon ve rusubat) 

yerleĢim yerlerinin ve tarım arazilerinin korunması için gerekli olan tesisler 
yapılacaktır.  
TaĢkına müdahale edecek Ģekilde çekirdek makine parkı ihtiyaçları 
belirlenerek temin edilecek ve hazır bulundurulacaktır. Gerektiğinde iĢ 
makinası kiralama yoluna gidilecektir. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri   

02 SGK Devlet Prim Giderleri   

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 245 054 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 245 054 000 

B
ü

tç
e 

  

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 245 054 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Suyun oluĢturacağı TaĢkın, Erozyon ve Rusubat zararlarının 
önlenmesi, 

Faaliyet 
Adı 

Park, Rekreasyon ve Ağaçlandırma 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı 

ĠĢletme ve Bakım Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
 
Baraj ve gölet havzaları baĢta olmak üzere tüm havzalarda erozyon ve 

rusubatı önlemek için ağaçlandırma çalıĢmaları yapılacaktır.  

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri   

02 SGK Devlet Prim Giderleri   

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 14 000 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 14 000 000 

B
ü

tç
e 

  

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 14 000 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Kurumsal Kapasiteyi ĠyileĢtirmek ve GeliĢtirmek               

Faaliyet 
Adı 

Ar-Ge 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Teknik AraĢtırma ve Kalite Kontrol Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
 
Ülkemizin toprak ve su kaynaklarını geliĢtirmek ve kullanıma sunmak 

amacıyla Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda modern 
teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli araĢtırma-
geliĢtirme, laboratuvar, kalite kontrol ve ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri 8 101 000 

02 SGK Devlet Prim Giderleri 1 485 000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  716 500 

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler  1 000 

06 Sermaye Giderleri 4 700 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15 003 500 

B
ü

tç
e 

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 15 003 500 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Kurumsal Kapasiteyi ĠyileĢtirmek ve GeliĢtirmek               

Faaliyet 
Adı 

BiliĢim 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Teknoloji Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
 
DSĠ BiliĢim Projesi kapsamında; teknolojik geliĢmelere ve ihtiyaçlara 

bağlı olarak bilgisayar ağı ve donanım alt yapısı iyileĢtirilecek, yazılım 
uygulamaları geliĢtirilecek veya temin edilecek, tüm büro personeli 
bilgisayar kullanıcısı yapılacak, Su Veritabanı Web tabanlı olarak 
bitirilerek ilgili tüm verilerin elektronik ortamda güncel olarak tutulması 
iĢlemleri sağlanacaktır. 

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri 2 645 000 

02 SGK Devlet Prim Giderleri  375 000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  281 000 

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri 12 100 000 

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 15 401 000 

B
ü

tç
e 

 

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 15 401 000 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans 
Hedefi 

Kurumsal Kapasiteyi ĠyileĢtirmek ve GeliĢtirmek               

Faaliyet 
Adı 

Eğitim 

Sorumlu 
Harcama 

Birimi veya 
Birimleri 

Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A
ç
ık

la
m

a
la

r 

 
 
 
 
 
Eğitim ihtiyacını belirlemek için veri tabanı oluĢturulacak, taleplerin 

karĢılanmasında etkili ve süratli yöntemler araĢtırılacak ve 
uygulanacaktır.  

 

Ekonomik Kod 2011 

01 Personel Giderleri   

02 SGK Devlet Prim Giderleri   

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  250 000 

04 Faiz Giderleri   

05 Cari Transferler   

06 Sermaye Giderleri   

07 Sermaye Transferleri   

08 Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  250 000 

B
ü

tç
e 

 

D
ıĢ

ı 

K
a
y
n

a
k

 

Döner sermaye   

Diğer Yurt içi   

Yurt DıĢı   

Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı   

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı  250 000 
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Ġdarenin Toplam 

Kaynak Ġhtiyacı 
 

 

Deriner Barajı ve HES-Artvin 

  
 

  

D 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 
P

e
rf

o
rm

a
n
s
 H

e
d
e
fi
 

F
a
a

liy
e

t 

PERFORMANS 
HEDEFĠ/FAALĠYET 

2011 YILI 

BÜTÇE ĠÇĠ 
BÜTÇE 

DIġI 
TOPLAM 

TL 
PAY 
(%) 

TL 
PAY 
(%) 

TL 
PAY 
(%) 

1   Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı  208 001 000 2,82      208 001 000 2,82 

  1 Etüt ve Proje  208 001 000 2,82      208 001 000 2,82 

2   Gözlem İstasyonlarının Artırılması  8 340 000 0,11      8 340 000 0,11 

  2 Rasat ve Su Kalitesi Gözlem  8 340 000 0,11      8 340 000 0,11 

3   
Hes Projeleri İle Hidrolik Enerji 
Potansiyeli Arzının Artırılması 

1 594 694 000 21,65     1 594 694 000 21,65 

  3 İnşa 1 549 521 000 21,03     1 549 521 000 21,03 

  4 Yeniden Yerleşim  45 173 000 0,61      45 173 000 0,61 

4   
Belediyeler Tarafından Talep Edilen İçme, 
Kullanma Ve Sanayi Suyu İhtiyaçlarının 
Karşılanması 

 676 381 000 9,18      676 381 000 9,18 

  5 İnşa  676 381 000 9,18      676 381 000 9,18 

5   
Sulama Taleplerinin Etkin Bir Şekilde 
Karşılanması 

3 075 693 000 41,75     3 075 693 000 41,75 

  6 Sulama Tesisleri İnşa 3 060 693 000 41,55     3 060 693 000 41,55 

  7 Toplulaştırma  15 000 000 0,20      15 000 000 0,20 

6   Tesislerin Etkin Kullanımının Sağlanması,  44 414 000 0,60      44 414 000 0,60 

  8 Bakım-Onarım  44 414 000 0,60      44 414 000 0,60 

7   
Taşkın Tahmin Sistemlerinin 
Güçlendirilmesi 

 2 510 000 0,03      2 510 000 0,03 

  9 Etüt-Proje  2 510 000 0,03      2 510 000 0,03 

8   
Taşkın Tahmin Sistemleri Güçlendirilecek 
ve Suyun Oluşturacağı Taşkın Zararları 
Önlenecektir. 

 259 054 000 3,52      259 054 000 3,52 

  10 Taşkın Koruma Tesisleri Yapım  245 054 000 3,33      245 054 000 3,33 

  11 Park, Rekreasyon ve Ağaçlandırma  14 000 000 0,19      14 000 000 0,19 

9   
Kurumsal Kapasiteyi İyileştirmek ve 
Geliştirmek               

 30 654 500 0,42      30 654 500 0,42 

  12 Ar-Ge  15 003 500 0,20      15 003 500 0,20 

  13 Bilişim  15 401 000 0,21      15 401 000 0,21 

  14 Eğitim   250 000 0,00       250 000 0,00 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 5 899 741 500 80,09     5 899 741 500 80,09 

Genel Yönetim Giderleri 1 466 938 500 19,91     1 466 938 500 19,91 

Diğer  İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar 
Toplamı 

            

Genel Toplam 7 366 680 000 100,00     7 366 680 000 100,00 
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

B
ü
tç

e
 K

a
y
n

a
k
 Ġ
h
ti
y
a
c
ı 

Ekonomik Kod 
Faaliyet 
Toplamı 

( TL ) 

Genel Yönetim 
Giderleri Toplamı 

( TL ) 

Diğer Ġdarelere 
Transfer 
Edilecek 

Kaynaklar 
Toplamı 

( TL ) 

Genel Toplam 
( TL ) 

01 
Personel 
Giderleri 

 31 901 000   934 053 000     965 954 000  

02 
SGK Devlet 
Primi Giderleri 

 5 548 000   179 122 000     184 670 000  

03 
Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

 2 387 500   194 331 500     196 719 000  

04 Faiz Giderleri         

05 Cari Transferler   1 000   1 163 000     1 164 000  

06 
Sermaye 
Giderleri 

5 814 731 000   158 269 000    5 973 000 000  

07 
Sermaye 
Transferleri 

 45 173 000       45 173 000  

08 Borç verme         

09 Yedek ödenek         

Toplam Bütçe 
Kaynak Ġhtiyacı 

5 899 741 500  1 466 938 500    7 366 680 000  

B
ü
tç

e
 D

ıĢ
ı 
K

a
y
n
a
k
 

Döner sermaye         

Diğer Yurt içi         

Yurt DıĢı         

Toplam Bütçe DıĢı 
Kaynak Ġhtiyacı 

        

Toplam  Kaynak Ġhtiyacı 5 899 741 500 1 466 938 500   7 366 680 000  

 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU 
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Ermenek Barajı ve HES-Karaman 

 

II
I–

E
K
L
E
R
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Ġdare Adı DSĠ Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi Faaliyetler Sorumlu Birimler 

A1 H2 PH1: 
Su kaynaklarının 

verimli kullanımı 
Etüt ve Proje 

Etüt ve Plan Dairesi 

BaĢkanlığı 

Proje ve ĠnĢaat Dairesi 

BaĢkanlığı 

Barajlar ve HES Dairesi 

BaĢkanlığı 

Ġçmesuları ve Kanalizasyon 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A1 H3 PH1: 
Gözlem 

istasyonlarının 

artırılması 

Rasat ve Su Kalitesi 

Gözlem 

Etüt ve Plan Dairesi 

BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A1 H4 PH1: 

HES projeleri ile 

hidrolik enerji 

potansiyeli arzının 

artırılması 

ĠnĢa 

Barajlar ve HES Dairesi 

BaĢkanlığı 

Emlak ve KamulaĢtırma 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

Yeniden yerleĢim 

Emlak ve KamulaĢtırma 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

 
A2 H1 PH1: 

Belediyeler 

tarafından talep 

edilen içme, 

kullanma ve sanayi 

suyu ihtiyaçlarının 

karĢılanması 

ĠnĢa 

Ġçmesuları ve Kanalizasyon 

Dairesi BaĢkanlığı 

Barajlar ve HES Dairesi 

BaĢkanlığı 

Emlak ve KamulaĢtırma 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

 

FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN 
TABLO 
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Performans Hedefi Faaliyetler Sorumlu Birimler 

A3 H1 PH1: 
Sulama taleplerinin 

etkin bir Ģekilde 

karĢılanması 

Sulama tesisleri inĢa 

Proje ve ĠnĢaat Dairesi 

BaĢkanlığı 

Barajlar ve HES Dairesi 

BaĢkanlığı 

Jeoteknik Hizmetler ve 

YAS Dairesi BaĢkanlığı 

Emlak ve KamulaĢtırma 

Dairesi BaĢkanlığı   

Makina Ġmalat ve Donatım 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

ToplulaĢtırma 

Emlak ve KamulaĢtırma 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A4 H2 PH1: 
Tesislerin etkin 

kullanımının 

sağlanması, 

Bakım-Onarım 

ĠĢletme ve Bakım Dairesi 

BaĢkanlığı 

Ġdari Mali ĠĢler Dairesi 

BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A5 H1 PH1: 
TaĢkın tahmin 

sistemlerinin 

güçlendirilmesi 

Etüt-Proje 

Etüt ve Plan Dairesi 

BaĢkanlığı 

Makina Ġmalat ve Donatım 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

A5 H1 PH2: 

Suyun oluĢturacağı 

taĢkın, erozyon ve 

rusubat zararlarının 

önlenmesi, 

TaĢkın koruma tesisleri 

yapım 

Etüt ve Plan Dairesi 

BaĢkanlığı 

Proje ve ĠnĢaat Dairesi 

BaĢkanlığı 

Makina Ġmalat ve Donatım 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

Park, rekreasyon ve 

ağaçlandırma 

Etüt ve Plan Dairesi 

BaĢkanlığı 

ĠĢletme ve Bakım Dairesi 

BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 
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Performans Hedefi Faaliyetler Sorumlu Birimler 

A6 H1 PH1: 
Kurumsal kapasiteyi 

iyileĢtirmek ve 

geliĢtirmek               

Ar-Ge 
Teknik AraĢtırma ve Kalite 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı 

  Bölge Müdürlükleri 

BiliĢim 

Teknoloji Dairesi 

BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

Eğitim 

Personel ve Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığı 

Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi 

BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

GENEL 
YÖNETĠM 

Kurumsal kapasiteyi 

iyileĢtirmek ve 

geliĢtirmek               

Makine teçhizat ve diğer 

satınalmalar 

Makina Ġmalat ve Donatım 

Dairesi BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

ĠnĢaat (Tesisler) 

Proje ve ĠnĢaat Dairesi 

BaĢkanlığı 

Bölge Müdürlükleri 

 

 

Bozdoğan Ovası Sulaması-Aydın 
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Çatalan Barajı ve HES – Adana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


