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Orman Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü arasında 07.12.2011 tarihinde imzalanarak başlatılan “Havza Koruma
Eylem Planı Projesi” kapsamında “Fırat Dicle Havzası Koruma Eylem Planı” Projesi Paydaş
Toplantısı 08.07.2013 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI
başkanlığında Elazığ’da DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’ nda gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, DSİ 9. Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları, havzada yer alan İllerin İl
Özel İdareleri, Bakanlığımızın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Bölge-İl-Şube
temsilcileri, belediyeler, üniversiteler, Kalkınma Ajansları, organize sanayi bölgeleri ve sanayi
odaları ile münferit sanayi kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamıştır.

Paydaş Toplantısı’nın açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Cumali KINACI
tarafından yapılmıştır. Sayın KINACI konuşmalarında; Bakanlık Su Yönetimi Genel
Müdürlüğünün kuruluşu, görevleri ve çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirme yaparak,
Havza Yönetimi Planlaması Daire Başkanlığınca yürütülen Havza Koruma Eylem Planlarının
amacı, kapsamı ve bu proje ile ülkemize sağlanacak faydaları belirtilerek, havzada yer alan
paydaşların projeye katkı ve katılımlarının öneminden bahsetmiştir.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Selma Ayaz
tarafından proje başlangıcından bu yana yapılan faaliyetler, projede elde edilen çıktılar ve
değerlendirmeler hakkında bir sunum yapılarak, havzadaki yapılan arazi çalışmaları, su
kalitesi değerlendirmesi, noktasal ve yayılı kirlilik yükü hesaplamaları, belirlenen baskı-etkiler

ve sıcak noktalar, atıksu arıtma tesisi planlamaları ve havza koruma eylem planı takvimi
hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Proje ile ilgili havzada yer alan tüm kamu
kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılım sağlamasının projenin havzadaki
mevcut duruma göre şekillendirilmesi konusunda önem arz ettiği belirtilmiştir.

Tüm konuşmalar ve sunumlar yapıldıktan sonra toplantının panel bölümüne geçilmiştir. Bu
bölümde katılımcıların Fırat Dicle Havzası Koruma Eylem Planı ve havzada yapılan
çalışmalarla ilgili soruları cevaplanmış, havzanın sorunlarına dair görüşleri ve çözüm önerileri
alınmıştır.

Havza Koruma Eylem Planlarında havzalarda öne çıkan baskı ve etkiler değerlendirildiğinde
bu baskıların kontrolü ve bertarafı konusunda kurum/kuruluşlara, belediyelere, sanayicilere,
çiftçilere, üniversiteler ve STK’lara önemli roller düşmektedir. Paydaş toplantıları sayesinde
kısa-orta ve uzun vadeli çözüm önerileri değerlendirilmekte, karşılıklı görüş alışverişi ile
havza planlarının havzada yaşayan taraflarca yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

