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"Dünya Su Günü", su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir yönetimine 

katkı sağlamak amacıyla 1993 yılından bu yana her yıl farklı temalarla 22 Mart tarihinde 

kutlanmaktadır. 2016 yılının teması “Su ve İstihdam” olarak belirlenmiş olup, böylelikle 

suyun yeni istihdam olanakları yaratma ve mevcut işgücünün yaşam kalitesini artırmada 

oynadığı önemli role vurgu yapılmaktadır. 

 

Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskı unsurlarının çoğalması, 

suyun gerek miktar gerekse kalite açısından bütünleşik bir yaklaşımla yönetilmesini gerekli 

kılmaktadır. Ekonominin tüm sektörleri için de hayati öneme sahip olan su kaynaklarının 

etkin yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. Ülkemizde su yönetiminin bu esaslar temelinde yeniden yapılandırılmasına, 

Avrupa Birliği’ne katılım süreci büyük ivme kazandırmıştır. 

 

AB’nin su mevzuatına uyum çalışmaları, 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan Çevre 

ve İklim Değişikliği Faslı kapsamında sürdürülmektedir. Ülkemizde, su alanında 

gerçekleştirilen AB projeleri ve mevzuat uyum çalışmaları neticesinde, ilgili AB 

müktesebatının büyük bir bölümü iç hukuka aktarılmış, idari kapasitenin geliştirilmesi, 

gerekli altyapının tesisi ve uygulamanın sağlanması konularında önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Bu kapsamda, özellikle, havza bazında bütünleşik su yönetimi modelinin 

ülkemizde uygulanmasına yönelik pek çok kurumsal ve yasal düzenleme AB müktesebatına 

uyum çerçevesinde hayata geçirilmiştir. 64. Hükümet Eylem Planında yer alan ve Çevre ve 

İklim Değişikliği Faslı kapanış kriterleri arasında da atıf yapılan çerçeve bir Su Kanununun 

hazırlık çalışmaları da son dönemde hız kazanmıştır. 

 

Vatandaşlarımızın daha temiz içme ve kullanma suyuna kavuşturulması ile halk sağlığının 

korunması amacıyla su alanındaki pek çok altyapı projesi AB tarafından desteklenmektedir. 

Bu kapsamda,  AB fonlarından 2007-2013 döneminde, toplam bütçesi yaklaşık 650 milyon 

Avro olan 27 adet içme suyu ve atıksu altyapı projesinin inşaatına başlanmıştır. AB 

fonlarından 2014-2016 yılları arasında su sektörü ile ilgili yatırımlara ayrılan miktar 79 

milyon Avro’dur. 

 

Ülkemizde su kalitesi alanında AB standartlarının uygulanması yönünde atılacak her yeni 

adım, halkımızın hayat kalitesini ve refah düzeyini daha da yükselecektir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 


