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Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Türkiye Su Enstitüsünün kuruluĢ ve teĢkilatı ile görev
ve yetkilerine iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen görevleri gerçekleĢtirmek amacıyla kamu tüzel kiĢiliğini haiz
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türkiye Su Enstitüsü kurulmuĢtur. Enstitünün kısa adı
“SUEN”dir. Enstitünün merkezi Ġstanbul’dadır.
Görevler
MADDE 2 ‒ (1) 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu
Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, SUEN’in görevleri Ģunlardır:
a) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalıĢmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun
dönemli su yönetimi stratejisinin geliĢtirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluĢlar arasında
eĢgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek.
b) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluĢların çalıĢma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dıĢ geliĢmeleri
takip etmek.
c) Ulusal ve uluslararası su sektörünün iĢbirliği içinde çalıĢması için gerekli faaliyetleri yürütmek, çalıĢmalarıyla
ulusal ve uluslararası su sektöründe temayüz etmiĢ kurum ve kiĢiler ile gerektiğinde projelerde beraber çalıĢmak.
ç) Sürdürülebilir su politikalarının geliĢtirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi
için gerekli imkân ve araçların geliĢtirilmesine katkı sağlamak.
d) Ulusal ve uluslararası su politikaları geliĢtirmek amacıyla bilimsel araĢtırmalar yapmak ve bunların yapılmasını
desteklemek.
e) Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak.
f) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek.
g) Uluslararası su hukukuna iliĢkin çalıĢmalar yapmak.
ğ) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin
belirlenmesine yönelik bilgi üretmek.
h) Enstitünün görev alanına giren konularda, yabancı kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak.
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TeĢkilat
MADDE 3 ‒ (1) Enstitü teĢkilatı; Yönlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu ve Enstitü BaĢkanlığından oluĢur.
Yönlendirme Komitesi
MADDE 4 ‒ (1) Yönlendirme Komitesi, Orman ve Su ĠĢleri Bakanının baĢkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji,
Çevre ve ġehircilik, DıĢiĢleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, ĠçiĢleri, Sağlık ve Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı MüsteĢarları, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından bir MüsteĢar Yardımcısı, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürü, Su
Yönetimi Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu BaĢkanı, Türkiye
Su Enstitüsü BaĢkanı ile Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca belirlenecek iki üniversite öğretim üyesi veya sivil toplum
kuruluĢu temsilcisinden oluĢur.
(2) Yönlendirme Komitesi, Enstitünün politika, hedef ve stratejileri ile çalıĢma ilkelerini belirler.
(3) Yönlendirme Komitesi, yılda en az bir defa olmak üzere, Enstitü BaĢkanlığının hazırladığı gündemle
Yönlendirme Komitesi BaĢkanının daveti üzerine toplanır. Yönlendirme Komitesi, toplantıya katılan üyelerinin salt
çoğunluğu ile karar verir.
Yönetim Kurulu
MADDE 5 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı MüsteĢarının BaĢkanlığında, Enstitüsü BaĢkanı,
Enstitüsü BaĢkan Yardımcısı, Politika GeliĢtirme Koordinatörü, Proje GeliĢtirme ve Uygulama Koordinatörü ile Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik AraĢtırma Kurumu temsilcilerinden oluĢur.
(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) Yönlendirme Komitesinin belirlediği politika, hedef, strateji ve ilkelere uygun olarak karar almak.
b) Enstitünün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri
almak.
c) Enstitünün, personel değerlendirme kriterlerini, iĢ tanımlarını, görevlere karĢılık gelen pozisyonları görüĢerek
karara bağlamak.
ç) Enstitünün yıllık programını ve bütçe teklifini onaylamak.
d) Enstitünün yurt içindeki ulusal kuruluĢlarla iĢbirliği yapması ve bu kuruluĢlara üye olması için karar almak.
Enstitünün; 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki TeĢekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca yurt dıĢındaki uluslararası kuruluĢlara üye olmasına, bunlarla ve yurt içindeki kuruluĢlarla iĢbirliği yapmasına karar
vermek.
e) Enstitü BaĢkanlığının ve birimlerinin çalıĢma usul ve esasları, görev ve yetkilerine iliĢkin düzenlemeleri yürürlüğe
koymak.
f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Yönetim Kurulu, üç ayda bir Enstitü BaĢkanının daveti üzerine toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile karar verir.
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BaĢkanlık
MADDE 6 ‒ (1) Enstitü BaĢkanlığı, Enstitünün yürütme organı olup, BaĢkan ve BaĢkan Yardımcısı ile Politika
GeliĢtirme Koordinatörlüğü, Proje GeliĢtirme ve Uygulama Koordinatörlüğü, Ġdari ve Mali ĠĢler Koordinatörlüğü
birimlerinden oluĢur. Enstitü BaĢkanı, Enstitünün idari birimlerinin en üst amiridir.
(2) Enstitü BaĢkanının görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) BaĢkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans kriterlerine ve
hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek ve Enstitü organları ile BaĢkanlık arasında koordinasyon sağlamak.
b) Enstitüyü temsil etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Enstitü personelinin atama iĢlemlerini yapmak.
d) Enstitünün yıllık çalıĢma raporu, araĢtırma ve iĢ programı ile bütçesini hazırlamak.
e) Yapılacak bağıĢları kabul etmek, sponsorluk ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
f) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek.
g) Yönetim Kurulu ve Yönlendirme Komitesi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ğ) Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
(3) BaĢkana yardımcı olmak üzere bir BaĢkan Yardımcısı atanır. BaĢkan Yardımcısı, BaĢkan tarafından verilen
görevleri yerine getirir ve BaĢkana karĢı sorumludur.
(4) Yönlendirme Komitesinin ve Yönetim Kurulunun sekreterya iĢleri, Enstitü BaĢkanlığı tarafından yürütülür.
(5) Enstitü malları Devlet malı hükmündedir.
Geçici ve sürekli kurullar ile çalıĢma grupları
MADDE 7 ‒ (1) Enstitü; görev alanına giren konularla ilgili olarak çalıĢmalarda bulunmak üzere bakanlık, kamu
kurum ve kuruluĢları, meslek odaları, özel sektör temsilcileri, özel hukuk hükümlerine tabi kuruluĢlar, sivil toplum
kuruluĢları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sürekli kurullar ile çalıĢma grupları oluĢturabilir.
Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
MADDE 8 ‒ (1) Enstitü BaĢkanlığının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve
programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karĢı
sorumludur.
(2) BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı ile birimlerin yöneticileri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek
Ģartıyla yetkilerinin bir kısmını veya tümünü devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Atama
MADDE 9 ‒ (1) BaĢkan, müĢterek kararname ile diğer personel Orman ve Su ĠĢleri Bakanı tarafından atanır.
(2) BaĢkan ve BaĢkan Yardımcılarının en az lisans düzeyinde öğrenim görmüĢ olması ve kamu kurum ve
kuruluĢlarında, üniversitelerde veya özel sektörde toplam en az on yıl deneyim sahibi olması Ģarttır. Koordinatörler için bu
süre beĢ yıl olarak uygulanır.
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(3) Ġhtiyaç duyulması halinde, BaĢkan ve BaĢkan Yardımcısı pozisyonlarına, emekli olmuĢ kamu personelinden
yetmiĢiki yaĢını doldurmamıĢ kiĢiler arasından sözleĢmeli olarak atama yapılabilir.
Personel ve mali haklara iliĢkin hükümler
MADDE 10 ‒ (1) Enstitüde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleĢmeli
personel çalıĢtırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleĢmeli personel çalıĢtırılabilir.
(2) Emeklilik, aylık ve diğer mali hakları bakımından, Enstitü BaĢkanı için BaĢkanlığın bağlı olduğu Bakanlık Genel
Müdürü; Enstitü BaĢkan Yardımcısı için Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı; Koordinatörler için Bakanlık Daire BaĢkanları
hakkında uygulanan hükümler uygulanır.
(3) Enstitü personelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen Ģartlar ile Enstitünün amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taĢımaları
zorunludur.
(4) Uzman olarak atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel
Ģartlara ek olarak aranacak diğer Ģartlar Enstitü tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(5) Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler BaĢkanlıkça tespit ve tayin edilir. Bu iĢlerde çalıĢacak
personel, idari hizmet sözleĢmesi ile istihdam edilir.
(6) Enstitü personelinin pozisyon, unvan ve sayıları ekli (l) sayılı listede gösterilmiĢtir. Ġkinci fıkrada sayılanlar
dıĢında kalan Enstitü personeline ödenecek ücret, Maliye Bakanlığının uygun görüĢü üzerine Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
(7) Özel bilgi ve ihtisas gerektiren iĢlerde, Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine göre
idari hizmet sözleĢmesi ile yabancı uzman istihdam edilebilir. Bunlara ödenecek ücret Maliye Bakanlığının uygun görüĢü
üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir.
(8) Sosyal güvenlik yönünden; altıncı fıkra kapsamında istihdam edilenler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, beĢinci ve
yedinci fıkralar kapsamında istihdam edilenler ise, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılır.
(9) Enstitüde proje ve araĢtırma süresi ile sınırlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından proje ve araĢtırmaların
gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda personel görevlendirilebilir. Bu Ģekilde istihdam edilenler kurumlarından ücretli
izinli sayılır. Ġzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfi hakkını kazananlar baĢka bir iĢleme gerek
kalmaksızın terfi ettirilir. Akademik unvanların kazanılması için gerekli Ģartlar saklıdır.
(10) SözleĢmeli personelin bu maddede belirlenenler dıĢında kalan görev ve yetkileri çalıĢma usul ve esasları,
sözleĢmenin feshi, izinleri Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Gelirler
MADDE 11 ‒ (1) Enstitünün gelirleri Ģunlardır:
a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.
b) Enstitü faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
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c) Yayın ve patent gelirleri.
ç) Her türlü yardım ve bağıĢlar.
d) Enstitünün sahip olduğu taĢınır, taĢınmaz ve haklardan elde edilen gelirler.
e) Enstitü gelirlerinin nemalandırılması sonucu elde edilen gelirler ve diğer gelirler.
Eklenen hükümler
MADDE 12 ‒ (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Kanuna ekli (II) sayılı cetvelin “B) ÖZEL
BÜTÇELĠ DĠĞER ĠDARELER” bölümüne 42 nci sırasından sonra gelmek üzere “43) Türkiye Su Enstitüsü” sırası
eklenmiĢtir.
GeçiĢ süreci
GEÇĠCĠ MADDE 1 ‒ (1) 15/10/2008 tarihli ve 5804 sayılı 2009 Yılında Ġstanbul ġehrinde Yapılacak BeĢinci Dünya
Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanuna göre faaliyet
gösteren BeĢinci Dünya Su Forumu Sekretaryasına verilen görev, hak, yetki ve sorumluluklar ile Forum Sekretaryasının tüm
varlıkları, taĢınır ve taĢınmazları, yapılmıĢ sözleĢmelerden doğan hak, alacak ve borçları Enstitüye devredilmiĢ sayılır.
(2) BeĢinci Dünya Su Forumu Sekretaryasında kurulmuĢ organlar, yeni organlar oluĢuncaya kadar görevlerine devam
eder.
(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler, Enstitü tarafından üç ay içerisinde yürürlüğe
konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
MADDE 13 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(1) SAYILI LĠSTE
SU ENSTĠTÜSÜ BAġKANLIĞI PERSONELĠNĠN POZĠSYON VE SAYILARI

BaĢkan
BaĢkan Yardımcısı
Politika GeliĢtirme Koordinatörü
Proje GeliĢtirme ve Uygulama Koordinatörü
Ġdari ve Mali ĠĢler Koordinatörü
Hukuk MüĢaviri
Uzman
Teknisyen
Toplam

1
1
1
1
1
2
32
1
40

