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ÖNSÖZ 

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu mali yönetimine yeni bir 

anlayış getirilmiş ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, 

kullanılması ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde mali saydamlığın sağlanması 

hedeflenmiştir.  

Bu çerçevede, yasal ve yönetsel sistem ve süreçlerin yeni kamu mali yönetim anlayışına 

göre düzenlenmesi, kurumlarda geleceği planlayan netice odaklı politikaların belirlenmesi ve 

hedeflere dayalı yönetim anlayışının yerleşmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile kamu 

hizmetlerinde kalitenin ve hesap verilebilirliğin arttırılması ön plana çıkan unsurlar olmuştur. 

Bununla birlikte, Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi 

için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık gaye 

ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Böylece, karar 

vericilerin kamu kaynaklarının tahsis edileceği faaliyet ve projelerin planlanmasında daha 

etkin ve verimli kararlar almaları mümkün olacaktır.    

Bu minvalde, Bakanlığımızın ulusal ve uluslararası plan, program ve düzenlemelere 

dayanan projeleri, gelecekte yapılacak projelere yol gösterici olması, katkı sağlaması ve proje 

mükerrerliğinin önlenmesinde referans teşkil etmesi gayesiyle her yıl Başkanlığımız tarafından 

izlenmekte ve bu gaye ile hazırlanan kitapçıkla proje bilgileri, proje kapsamında elde edilen 

tecrübeler,  kazanımlar, yapılanlar ve yapılması gerekenler yararlanıcılara sunulmaktadır.   

Birimlerimizin katkılarıyla hazırlanan bu kitapçık, 2014 yılında Bakanlığımız ve Bağlı 

Kuruluşlarının görev ve sorumlulukları çerçevesinde sonuçlandırılan yurtiçi-dışı finansman 

kaynaklı ve Ar-Ge nitelikli projeleri içermekte olup, proje sonuçlarının kurumsal ihtiyaçları 

karşılama durumunu ortaya koymak, projenin kurumsal gelişime, bilim ve teknolojiye, yeni 

fikirlere katkısını değerlendirmek ve projenin başarılı yönleri ile proje sürecinde karşılaşılan 

sorunlar veya riskleri diğer çalışmalara bilgi bikrimi olarak aktarmak gayesiyle hazırlanmıştır. 

Kitapçığın hazırlanması sürecinde değerli katkılarından dolayı Bakanlığımız birimlerine teşekkür 

ederiz.  

Strateji Geliştirme Başkanlığı  

                   Ocak 2015 
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ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ 

DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE 

YÖNETİMİ PROJESİ

● ● ● 

Proje, ülkemizde endemik türlerin ya da 

nesli tehlike altında olan yaban 

hayvanlarının varlıklarının belirlenmesi ve 

korunması maksadıyla gerekli çalışmaların 

yapılması, önlemlerin alınması; aynı 

zamanda neslinin devam ettirilerek gelecek 

kuşaklara aktarılması ihtiyacından 

doğmuştur. 

● ● ● 

 

PROJE KAPSAMINDAKİ 

TÜRLER; 

 Kızıl geyik (Cervus elaphus), 

Karaca (Capreolus capreolus), 

Alageyik (Dama dama),  

Ceylan (Gazella gazella ve 

Gazella subgutturosa),  

Yaban keçisi (Capra aegagrus), 
Yaban koyunu (Ovis gmelini), 
Çengel bıynuzlu dağ keçisi 
(Rupicapra rupicapra),  
Sırtlan (Hyeane hyeana), 
Karakulak (Caracal caracal), 
Vaşak (Lynx lynx),  
Kurt (Canis lupus), 
Bozayı (Ursus arctos),  
Tilki (Vulpes vulpes),  
Çakal (Canis aureus)   
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PROJENİN GAYESİ VE HEDEFLERİ: 

 Öncelikle proje kapsamında yer alan türler için DNA 

Bankası ve Hücre Bankası oluşturulması, 

 Proje kapsamına dahil türlerin, tür içi genetik 

farklılığının belirlenmesi, 

 Belirlenen büyük memeli türlerinin Türkiye çapında 

dağılım ve genetik çeşitliliğinin ortaya konulması, 

 Kaçak avla mücadeleye katkı sağlamak için orijini 

belirsiz et, deri gibi materyallerin herhangi bir yaban 

hayvanı türüne ait olup olmadığının belirlenmesi, 

 Öncelikli Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında belli 

büyük memeli türleri için uygulanan mevcut envanter 

metoduna genetik modül eklenmesi ve detaylı 

popülasyon analizlerinin yapılması, 

 Av kotalarının belirlenmesi kapsamında tür 

popülasyon büyüklüklerinin tespit edilmesi. 

 

 

  

 
Gen Bankası için örnekleri alınan ilk türler karaca, 

ceylan, kızıl geyik, alageyik, yaban koyunu, yaban 

keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, çizgili sırtlan, 

karakulak, vaşak, kurt, bozayı, tilki, çakal, saz kedisi 

olmuştur. 

 

 

 

 

● ● ● 

Sorun 

Ülkemizde endemik ya da nesli tehlike altında 

olan türlerin; kaçak avlanma, diğer yırtıcılar ve 

çeşitli nedenlerle yok edilmesi, gelecek 

kuşaklara aktarılamaması. 

Çözüm  

Kaçak avcılıkla mücadele ve yöre halkının 

bilinçlendirilmesi. 

Kazanım 

Türlerin Türkiye’deki dağılımının tespiti, 

ülkemizin yaban hayatının kayıt altına alınması, 

yaşam alanlarının öğrenilmesi ve bilinç 

düzeyinde artış.  

Ayrıca, doğaya 2010-2014 yılları arasında 450 

adet yerleştirme yapılmış, yavru sayısında 2014 

yılında 134 adet artış olmuştur. 

● ● ● 
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  544 Hücre alınmıştır. 

Türler 
Hedeflenen 

Sayı 

Hücre Elde 
Edilen 

Birey Sayısı 

Karaca 5-10 53 

Ceylan  20-35 51 

 Dağ Ceylanı 20 4 

Kızıl geyik 30-50 81 

Alageyik 30-50 45 

Yaban 
koyunu 

50 72 

Yaban keçisi 65-80 77 

Çengel B. 
dağ keçisi 

10-30 19 

Çizgili sırtlan 5 3 

Karakulak 5 3 

Vaşak 5 10 

Kurt 15 23 

Bozayı 25 49 

Tilki 20 36 

Çakal 10 18 
 

                                                      

 

        754 DNA alınmıştır. 

Türler 
Hedeflenen 

Sayı 

Toplam 
DNA 
Sayısı 

Yaban Koyunu - 83 

Yaban Keçisi 100-120 113 

Ceylan 35 73 

Dağ Ceylanı  20 5 

Alageyik - 49 

Kızılgeyik 60 117 

Karaca 20-50 75 

Çengel B.dağ 
Keçisi 

30-50 33 

Karakulak 10 5 

Boz ayı 30-50 63 

Vaşak 10 17 

Çakal 15-20 24 

Kurt 30-50 36 

Sırtlan 15-20 9 

       Tilki 30-50 52 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Selçuk Üniversitesi ile birlikte yürütülen projede kullanılan 

yöntemler; Fotokapanlar, GPS/GSM’li tasmalar, ağlar, uzaktan kumandalı uyuşturucu tüfek, yakalama 

kapanları vb. yöntemler kullanılmıştır. Yakalanan yaban hayvanlarından doku ve kan örnekleri 

alınmıştır. Doku örnekleri canlı kaldığında, hücre izole edilip hücreler çoğaltılarak saklanmıştır. Ayrıca, 

bu hücrelerden ve kan örneklerinden DNA izole edilerek saklanmıştır. 
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TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve 

Geliştirme Projelerini Desteleme Programı 

(KAMAG 1007) çerçevesinde sağlanan 

3.679.218 TL destek ile Dr. Evren KOBAN 

BAŞTANLAR tarafından 2010-2014 yılları 

arasında yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda 

elde edilen veriler yeterlidir; Ancak, benzer 

projeler ile ülkemizin yaban hayatının takibi ve 

izlenmesi devam ettirilmeli, envanterin 

güncelliği ve yaban hayatının sürekliliği 

sağlanmalıdır.  

Proje süreci Bakanlığımız teşkilatı, Sivil Toplum 

Kuruluşları (STK) ve üniversiteler arasında 

imzalanan protokoller sayesinde daha verimli 

geçmiş, deneyim ve tecrübe paylaşımı artmıştır. 

Ülkemizin yaban hayatı kayıt altına alınmış, 

popülasyon tespiti yapılmış, türlerin yaşam 

alanları öğrenilmiş, mevsimsel göçler ve 

karşılaştıkları sorunlar analiz edilmiştir.  

Proje kapsamındaki üç yaban hayvanı (sırtlan, 

karakulak, dağ ceylanı) hariç, diğer hayvanlar 

için öngörülen hedeflere ulaşılmıştır.  

Başarı ile gerçekleşen projenin ülke politikası 

haline gelerek yaban hayvanlarının sürekli 

kontrol edilmesi, envanterin güncellenmesi, 

varlıklarının ve üretiminin devam ettirilmesi, 

avcılıktan elde edilen gelirlerin bu maksatla 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de ilk kez yakalanan Karakulak 
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Proje Bakanlık Stratejik Plan (2013-2017) Gaye 

ve Hedeflerinden;  

 “Stratejik Gaye (S.G.) 5: Biyolojik çeşitliliğin 

etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini 

sağlamak;  

o Stratejik Hedef (S.H.) 5.1: Tür ve 

ekosistemlerin korunmasını, geliştirilmesini ve 

iyileştirilmesini sağlamak” ile ilişkilidir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye’nin 

Biyolojik Çeşitlilik Odak Noktasıdır. Bu vazife 

doğrultusunda Bakanlığımız aşağıdaki referans 

dokümanlar kapsamında da biyolojik çeşitliliğini 

tanımlama ve envanterleme çalışmalarını 

yürütmektedir.  

 Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama 

Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern 

Sözleşmesi, Yürürlük: 1 Haziran 1982) 

 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve 

Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair 

Sözleşme (CITES Sözleşmesi, Yürürlük: 01 

Temmuz 1975) 

 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (29 Aralık 

1992) 

 Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı 

(2007) 

 Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Odak Noktaları 

Listesi (http://www.cbd.int/doc/lists/nfp-

cbd.pdf) 

Projenin dayandığı diğer referans dokümanlar 

ise;  Türkiye’nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve 

Eylem Planı, TÜBİTAK – Vizyon 2023 öngörü 

çalışması ve bunu takiben gerçekleştirilen 11. 

ve 12. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 

toplantısında ulusal öncelikli alan olarak kabul 

edilen “Hayvan Gen Kaynaklarının 

Korunması”’dır. Ayrıca, Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı (2001-2005) kapsamında ülke 

politikaları arasında yer alan “Yerli Hayvan Gen 

Kaynakları Korunacak; bu maksatla; Hayvan 

Gen Bankası Kurulacaktır” gaye ve hedefi,  

projenin dayandığı referans dokümanlar 

arasında yer almaktadır. 

 

 

http://www.cbd.int/doc/lists/nfp-cbd.pdf
http://www.cbd.int/doc/lists/nfp-cbd.pdf


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
 

 

8  

 

 

  

Yapılan bu proje ile yaban 

hayvanlarının korunması, neslinin 

devam ettirilmesi sağlanmış, 

farkındalık oluşturulmuş ve yeni 

bilimsel teknikler öğrenilmiştir. 

Örneğin yaban hayvanlarının takibi, 

mevsimsel göçleri, yakalanması, 

üretilmesi, markalanması, 

izlenmesi, doğaya yerleştirilmesi, 

dolaşım alanları v.b. takip edilerek 

korunan türler hakkında bilgi sahibi 

olunmuş, veriler kaydedilmiştir. 

Gelecek projelerin de edinilen bilgi 

ve veriler ışığında uygulanması 

hedeflenmektedir. 

Ülkemiz Avrupa’nın biyolojik 

çeşitlilik açısından en zengin 
fauna ve florasına sahiptir. 

      Proje ile alakalı bilgilere aşağıdaki web sayfalarından ulaşılabilmektedir. 
 

 http://www.ormansu.gov.tr/osb/haberduyuru/guncelhaber/14-08-

30/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de_%C4%B0lk_Kez_Canl%C4%B1_Olarak_Yakalanan_Karakulak_Gen_

Bankas%C4%B1na_Girdi%E2%80%A6.aspx?sflang=tr 
 http://gmbe.mam.tubitak.gov.tr/tr/foto-galeri/ulusal-biyocesitliligin-ve-gen-kaynaklarinin-korunmasi-

hedefleri-dogrultusunda-buyuk 
 http://www.ormansu.gov.tr/osb/haberduyuru/guncelhaber/13-02-

08/T%C3%BCrkiye_Hayvan_Gen_Bankas%C4%B1_Kuruluyor.aspx?sflang=tr 

http://www.ormansu.gov.tr/osb/haberduyuru/guncelhaber/14-08-30/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de_%C4%B0lk_Kez_Canl%C4%B1_Olarak_Yakalanan_Karakulak_Gen_Bankas%C4%B1na_Girdi%E2%80%A6.aspx?sflang=tr
http://www.ormansu.gov.tr/osb/haberduyuru/guncelhaber/14-08-30/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de_%C4%B0lk_Kez_Canl%C4%B1_Olarak_Yakalanan_Karakulak_Gen_Bankas%C4%B1na_Girdi%E2%80%A6.aspx?sflang=tr
http://www.ormansu.gov.tr/osb/haberduyuru/guncelhaber/14-08-30/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de_%C4%B0lk_Kez_Canl%C4%B1_Olarak_Yakalanan_Karakulak_Gen_Bankas%C4%B1na_Girdi%E2%80%A6.aspx?sflang=tr
http://gmbe.mam.tubitak.gov.tr/tr/foto-galeri/ulusal-biyocesitliligin-ve-gen-kaynaklarinin-korunmasi-hedefleri-dogrultusunda-buyuk
http://gmbe.mam.tubitak.gov.tr/tr/foto-galeri/ulusal-biyocesitliligin-ve-gen-kaynaklarinin-korunmasi-hedefleri-dogrultusunda-buyuk
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TÜRKİYE’NİN SU AYAK İZİ RAPORU 

Proje öncesi Türkiye’nin yerel verilerle analiz 

edilmiş ulusal bir su ayak izi raporunun olmayışı, 

su kullanımının ne kadarının iç ne kadarının dış 

kaynaklardan olduğu, su kullanan sektörlerin 

yağmur suyuna mı yüzey sularına mı bağlı olarak 

devamlılığını sağladığı, doğal bir kaynak olan suyun 

doğal maliyetinin ticari faaliyetlerden geri 

dönüşüp dönüşmediği tespit edilememekte idi. 

 

 

Kurumsal İhtiyaç Alanı 

Su kaynaklarımız üzerindeki miktar ve 

kalite olarak baskı durumlarının 

belirlenmesi 

● ● ● 

Su Kullanımına Yönelik Alternatif Bir 

Gösterge: Su Ayak İzi 

Bakanlığımız ve diğer kurum kuruluşlarca 

izlenen su temelli politikalarda göz önünde 

bulundurulması gereken sadece net su 

kullanımı değil aynı zamanda ürün ve 

hizmetlerin içinde saklı bulunan ama su 

kaynakları üzerinde baskı yaratan su ayak 

izi/sanal su miktarlarıdır. 



ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
 

 

12  

 

Su kaynaklarının kullanımının ürün ve hizmetler 

gibi kalemler için tüketim miktarları 

incelendiğinde; su tüketiminin sadece son 

tüketiciye ulaşma aşamasındaki doğrudan 

kullanımdan kaynaklandığı kanısına bağlı olarak su 

kaynaklarının üstündeki baskı eksik 

hesaplanmakta ve su yönetimi politikaları 

belirlenirken bu durum göz ardı edilmektedir. 

Su ayak izi indeksi, su kaynaklarının tüketimi, 

korunması, verimli ve yerinde kullanılması 

açısından bir araç ve göstergedir. Türkiye’nin Su 

Ayak İzi’nin hesaplandığı bu proje ile; doğrudan ve 

dolaylı su kullanımı, iç ve dış su ayak izi ve suyun 

ekonomi içerisindeki rolü ortaya konmuş, ticarete 

konu olan ürünlerde sanal suyun akışı belirlenmiş 

ve su yönetiminde söz sahibi olan temel 

paydaşlara yönelik çeşitli politika önerileri 

geliştirilmiştir. 

Yöntem olarak yaşam döngüsü analizi 

yöntemlerinden yararlanılmış ve böylelikle bir 

ürün için ilk aşamadan kullanılır hale gelene kadar 

tüm aşamalardaki su kullanım miktarları 

belirlenmiştir. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedeflerinden; 

 S.G.2: Orman su, biyoçeşitlilik ile meteoroloji 

konularında ulusal ve uluslararası politika 

geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak, 

o S.H.2.1. İkili ve çok taraflı anlaşmalar ile 

uluslararası sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri 

yerine getirmek ile ilişkilidir. 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Projenin Gayesi; Türkiye’nin Ulusal Su 

Ayak İzi Raporu’nun hazırlanması ve 

ilgili paydaşlara tanıtılmasıdır.  

● ● ● 

Mart 2013-Eylül 2014 tarihleri arasında 

WWF-Türkiye tarafından Bakanlığımız 

ile işbirliği içerisinde ve Unilever – 

Özel Sektörün 45.000 Avro desteği ile 

yürütülen proje kapsamında 

“Türkiye’nin Ulusal Su Ayak İzi 

Raporu” hazırlanmıştır.  

● ● ● 

 

 

● ● ● 
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Proje hedeflenen tarihte tamamlanmış ve proje ile 

su ayak izi çalışmaları konusundaki hedeflere 

ulaşılmıştır.  

Proje sonucunda; su kaynaklarının iklim 

koşullarıyla uyumlu kullanımı ve sanal su 

çerçevesinde suya dayalı sektörlerde dışa 

bağımlılığının önüne geçilmesi konularında 

farkındalık yaratılmıştır.  

Proje, suyun verimli kullanımı ve tasarrufu 

alanında yapılabilecek yeni çalışmalara olan ihtiyaç 

ve gereklilikleri de ortaya koyması açısından 

önemlidir.  

Proje sürecinde karşılaşılan en büyük güçlük, 

kurumsal kapasite yetersizliği ve bu sebepten 

paydaşların sürece katkı sağlama konusundaki 

eksiklikleri olmuştur. Bu sorun, konu ile ilgili 

geçmiş çalışmaları bulunan yabancı uzmanlar 

tarafından yapılan kurumsal kapasite artırımıyla 

çözüme kavuşturulmuştur.  

Proje sonucunda elde edilen Türkiye’nin Su Ayak 

İzi Raporu, Türkiye’de üretimin, tüketimin, 

ihracatın ve ithalatın su ayak izlerini 

araştırmaktadır. Su ayak izi hesapları, bireyler, 

sektörler, ürünler, fabrikalar için yapılabileceği gibi 

● ● ● 

Sorun 

Son yıllarda hızlı sanayileşmenin de etkisiyle 

refah seviyesinde meydana gelen artışa paralel 

olarak hem nüfusta, hem de üretim ve 

tüketimde meydana gelen hızlı artışın toplam 

su tüketimini önemli ölçüde arttırması ve 

bunun sonucu suların kirlenmesi ve doğrudan 

kullanılabilecek su miktarının azalması.   

Çözüm  

Karar vericiler, su üzerinde baskı oluşturan 
artan nüfusun, büyüyen ekonominin, tarımın 
ve imalatın yaratacağı etkileri dikkate almalı ve 
su konusunu makroekonomik kararlara entegre 
etmelidir.  

Kazanım 

Su kaynaklarının korunması ve su verimliliğine 

teşvik konusunda farkındalığın yaratılması. 

Ayrıca, su ayak izninin hesaplanması ile 

geleceğe yönelik planlamaların yapılabilmesi, 

toplumun su tasarruf bilincinin arttırılması, 

paydaşların su yönetimine katılması ve kamu 

politikalarında değişimin gerçekleşmesi.   

● ● ● 
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bir ülke veya nehir havzası ölçeğinde de 

yapılabilmektedir.  

Proje kapsamında, Su Ayak İzi ulusal ölçekte analiz 

edilmiş olup, genel su politikalarına 

yansıtılabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Su ayak izi 

analizleri sonucunda önümüzdeki dönemde havza 

bazında ve/veya sektörel bazda çalışmaların 

yapılması hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında yayınlanan “Türkiye’nin Su 

Ayak İzi Raporu”na ilişkin bildiri ve sunumlar, 

2013 yılında gerçekleştirilen 3W Kongresi (İstan-

bul) ve 2014 WCERE (Dünya Çevre ve Kaynak Eko-

nomistleri) Kongresinde (İstanbul) katılımcılarla 

paylaşılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

Proje; kamu kurum 

kuruluşları, STK’lar ve 

özel sektörü bir araya 

getirerek, su 

yönetiminde katılımcı 

yaklaşımı destekleyen 

pilot bir uygulama 

projesi özelliği 

taşımaktadır. 

Proje ile alakalı bilgilere aşağıdaki web sayfalarından ulaşılabilmektedir. 

 www.sudakiayakizim.org 

 http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/su_ayak_izi_raporweb.pdf 

 http://www.wwf.org.tr/?3540 

http://www.sudakiayakizim.org/
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/su_ayak_izi_raporweb.pdf
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SAKARYA HAVZASINDAKİ GÖLLERİN BATİMETRELERİNİN ÖLÇÜLMESİ, ENVANTER 
ÇALIŞMALARININ YAPILMASI VE GÖL KÜNYELERİNİN TASARIMI 

Sakarya havzasının alanı yaklaşık olarak 5.816.000 

hektardır. Havzanın Türkiye alanına oranı 

%7,49’dur. Yıllık su potansiyeli ise 6,4x109m³ 

olarak hesaplanmıştır. Bu değer, ülke su 

potansiyelinin %3,4’ünü oluşturmaktadır.  

Havzada bulunan göller: Sapanca Gölü, Mogan 

Gölü, Çubuk Gölü, Büyük Akgöl, Küçük Akgöl, 

Acarlar Longozu, Ilgın-Çavuşçu Gölü, Eymir Gölü, 

Poyrazlar Gölü, Taşkısığı Gölü ve Sünnet Gölü’dür. 

Sakarya Havzasındaki göllerde yapılan çalışmalara 

ulaşabilmek için DSİ, TÜBİTAK, YÖK, Üniversite 

Kütüphaneleri, Milli Kütüphane kaynakları, 

Limnoloji Sempozyumu ve Su Ürünleri, Biyoloji gibi 

çeşitli Kongreler ile internet aracılığı ile ulaşılabilen 

bir çok doküman incelenerek literatür taraması 

yapılmıştır. Ulaşılan ve yayımlanmış olan 

araştırmalar incelenirken, Su Çerçeve Direktifi’nin 

göllerde uygulanmasında kullanılan fitoplankton, 

makrofitler, makroomurgasızlar ve balık gibi kalite 

göstergeleri ve Türkiye’deki yapılan çalışmaların 

kapsamı baz alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2014 – 01.12.2014 tarihleri 

arasında 132.500 TL bütçe ile 

gerçekleştirilen Ar-Ge projesinin 

gayesi 2014 yılı içinde Sakarya 

Havzasında bulunan Ilgın, 

Mogan, Eymir, Çubuk, Sünnet, 

Acarlar, Büyük Akgöl, Küçük 

Akgöl, Poyrazlar, Sapanca ve 

Taşkısığı Göllerinin batimetrik 

haritalarının yapılmasıdır. 
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Projenin şematik özeti 

 

Proje ile, göllerin morfometrik özellikleri (en derin 

yeri, ortalama derinliği, maksimum uzunluğu, 

maksimum genişliği) belirlenecek ve hacmi 

hesaplanacaktır. Sakarya Havzasındaki göllerin 

başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel 

baskılara karşı korunması ve su yönetim 

planlamalarına temel oluşturacak şekilde çeşitli 

morfometrik, fizikokimyasal ve biyolojik verilerinin 

daha önce yapılan çalışmalar ışığında derlenmesi 

ile göller hakkında bir envanter oluşturulması 

hedeflenmektedir. Göller dinamik ve değişken 

ekosistemlerdir. Göllerin uzun dönemli olarak 

izlenmesi ekosistemde meydana gelen 

değişimlerin anlaşılması, yorumlanması ve 

restorasyon önlemlerinin alınması açısından büyük 

önem taşımaktadır. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi 

Yönetmeliği (2012)’ne göre göllerin izlenmesinde 

hidromorfolojik kalite unsurları önem taşımakta-

dır. Proje, Türkiye’de su kalitesinin izlenmesi ve su 

kalitesinin korunması/düzenlenmesine yönelik 

çalışmalara temel oluşturacak niteliktedir. Bu 

projenin tüm havzalarda yürütülmesi ve 

göllerimizin doğru bir şekilde yönetimi için temel 

morfometrik verilerin elde edilmesi 

gerekmektedir.  
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Proje kapsamında, Sakarya Havzasında yer alan 

göllerde fiziksel-kimyasal özelliklerden su sıcaklığı, 

çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, pH, toplam 

çözünmüş madde (TDS), Secchi derinliği ölçülmüş, 

göl izleme formları doldurulmuştur. 

Göllerde fiziksel ve kimyasal analizlerin ölçülmesi 

maksadıyla kıyı etkisinden uzak, orta/merkez 

bölümde gölü temsil edebilecek özellikte 2 veya 3 

istasyon seçilmiştir.  Örnek alınan noktanın 

koordinatları Magellan Explorist Marka GPS ile 

ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Örnekleme noktasında 

önce derinlik ve Secchi derinliği ölçülmüştür.  

Su örneklerinde; su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, 

oksijen doygunluğu, pH, TDS, iletkenlik ve tuzluluk 

ölçülmüştür. Parametreler örnek alınan dönemde 

tabakalaşma olmaması nedeniyle doğrudan su 

yüzeyinden ölçülmüştür. 

Fiziksel ve kimyasal parametreler Elektrod ile 

Yerinde Ölçüm ve Yerinde Ölçüm yöntemleri ile 

analiz edilmiştir. Sıcaklık ve iletkenlik (tuzluluk), 

çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, toplam 

çözünmüş madde ve pH ölçümleri YSI Pro Plus El 

ve Saha tipi Multiparametre ölçüm cihazının ilgili 

elektrodları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Sakarya havzasında bulunan göllerde 19 Ekim - 26 

Ekim 2014 tarihleri arasında batimetrik haritalara 

ilişkin derinlik verileri elde edilmiştir. Sapanca, 

Mogan, Eymir, Poyrazlar ve Ilgın Göllerinin mevcut 

derinlik verileri sayısal ortama aktarılmıştır. 

Derinlik verileri bulunmayan Taşkısığı, Büyük 

Akgöl, Küçük Akgöl, Çubuk, Sünnet Gölleri ve 

Acarlar Longozunda ise OHMEX SonarMite BTX 

235 Khz Mobil singlebeam echosounder (çalışma 

aralığı 0,30-75 m), Hemisphere GNSS A101 Smart 

DGPS, Kordil Batimetri Studio Yazılımı bulunan bir 

laptoptan oluşan entegre ve otomatik veri 

toplama sistemi kullanılmıştır. Sistem motorlu bir 

bota monte edilmiştir. Söz konusu derinlik verileri 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı programlar 

(ARCGIS ve MapInfo) ile değerlendirilerek göllere 

ait sayısal derinlik modeli (batimetri haritası) elde 

edilmiştir. 

Göllerin alan ve hacim hesaplamaları, göl taban 

kotu ile serbest su yüzeyi arasında kalan her 1.0 m 

için elde edilen sayısal arazi modeli kullanılarak 

ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. 

Göllerin yüzeysel drenaj alanı ve morfometrik 

verileri 1/100.000 ölçekli Türkiye topografik 

paftası içinde yer alan 1/25.000 ölçekli topografik 
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pafta üzerinde, doruk ağı ve akarsu rejimleri 

dikkate alınarak sayısal ortamda elde edilmiştir. 

Proje sonucunda; çalışma yapılan göllerin kıyısında 

çevre halkının ve gölü ziyaret edenlerin göller 

hakkında farkındalığını oluşturacak şekilde bir göl 

künyesi tasarlanmıştır. Göl künyelerinin 

yaygınlaştırılması ve her göl için gölü tanıtan özet 

bilgileri içeren tasarımlar yapılması 

hedeflenmektedir. 

Proje, 2013-2017 Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve 

Hedefleri’nden "S.G.4.: Su Kaynaklarının 

Korunması, İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir 

Yönetimini Sağlamak" stratejik gayesi ile 

uyumludur. Ayrıca Avrupa Birliği’nde 2000 

yılından beri yürürlükte olan Su Çerçeve Direktifi 

(SÇD) yüzey ve yer altı sularının sürdürülebilir 

kullanımını hedeflemektedir. Bu bağlamda 

direktif, yüzey sularının ekolojik olarak kalite 

sınıflarının belirlenmesi ve izlenmesi yanısıra, su 

kaynaklarının korunmasını, yönetim ve 

rehabilitasyon çalışmalarını ve havza bazında 

suların korunmasını gerekli kılmaktadır. 

Türkiye’de Doğal Göller ile ilgili yapılan 

çalışmaların azlığı sebebiyle bu projeye ihtiyaç 

Sorun 

Sakarya Havzasında yer alan Göller ile 

ilgili morformetrik, fizikokimyasal ve 

biyolojik özelliklerine ait bilgi, veri ve 

envanter çalışmalarının eksikliği, 

batimetri haritalarının mevcut olmayışı, 

bununla birlikte kot, hacim değişimleri, 

drenaj alanları ile ilgili değerlendirmele-

rin yapılamaması.  

Çözüm 

Havzada bulunan doğal göllerin 

envanterinin çıkarılması. 

Kazanım 

Havza bazında alınması gereken 

tedbirlerin belirlenmesi sonucu olası 

sorunlara hızlı çözüm sağlanması. 
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duyulmuştur.  Yurtdışında yapılan çalışmalara 

bakıldığında, göllere ait envanter çalışmalarının 

tamamlandığı, batimetri haritalarının mevcut 

olduğu ve göller ile ilgili kritik konularda söz 

konusu verilere başvurularak karara varıldığı ve 

gerekli tedbirlerin belirlenerek hızla alınabildiği 

görülmektedir. Ülkemizde de projenin, göller ile 

ilgili olası sorunlara çözüm getirmesi aşamasında 

büyük katkı sağlaması beklenmektedir. 

Bununla birlikte, proje kapsamında öngörülen 

hedeflere ulaşılmıştır: Havzada bulunan doğal 

göller ile ilgili mevcut veri eksikliği giderilmiş, 

hazırlanan göl künyelerinin sahada 

yerleşimlerinin yapılması ile göllerle ilgili özet 

bilgilere halk tarafından ulaşılması sağlanmıştır.  

Proje sürecinde herhangi bir aksaklıkla 

karşılaşılmamıştır. Ancak mevsimsel etkiler göz 

önüne alındığında proje süresinin daha uzun 

tutulmasının faydalı olacağı değerlendirilmekte-

dir. Projenin göllerde batimetri haritalarının 

çıkarılmasına uygun mevsimsel dönemlerde 

yürütülmesi önemli görülmektedir. Çünkü bazı 

mevsimsel etkiler, göllerde batimetri ölçüm 

çalışmalarının yapılmasını zorlaştırabilmektedir.  

Proje ile Sakarya havzasında bulunan göllere ait 

envanter çalışmaları tamamlanmış, batimetri 

haritaları çıkarılmış, sayısallaştırılan haritaların 

morfometrik özellikleri (ortalama derinlik, kot, 

yüzey alanı, hacim, kot-alan- kot-hacim, vb.) 

grafik harita vb şeklide raporlanmıştır. Göllerin 

mevcut fizikokimyasal özellikleri (sıcaklık, 

iletkenlik, tuzluluk, pH, çözünmüş oksijen, Secchi 

derinliği) literatürden derlenmiş, göllerin mevcut 

fizikokimyasal özellikleri (sıcaklık, iletkenlik, 

tuzluluk, pH, çözünmüş oksijen, Secchi derinliği) 

1 kez ölçülmüş ve sonuçlar raporlanmıştır. Ayrıca 

göllerin mevcut biyolojik özellikleri (fitoplankton, 

zooplankton, makroomurgasız, makrofit,  vb.) 

literatürden derlenmiş ve raporlanmış, göllerin 

yüzeysel drenaj alanları belirlenmiş ve CBS 

ortamında Bakanlığımıza sunulmuş ve göl 

künyeleri 1x1,5 m ebatlarında hazırlanmıştır. 
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PROJE SONUCUNDA ELDE EDİLEN BATİMETRİ HARİTALARI 

1- SAPANCA GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 

 

2- POYRAZLAR GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 
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3- TAŞKISIĞI GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 
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4- KÜÇÜK AKGÖL BATİMETRİ HARİTASI 
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5- BÜYÜK AKGÖL BATİMETRİ HARİTASI 
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6- ÇUBUK GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 
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7- SÜNNET GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 
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8- MOGAN GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 

 



2014 YILINDA SONUÇLANAN PROJELER 
 

 

 27 

 

9- EYMİR GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 
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10- ILGIN GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 
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11- ACARLAR GÖLÜ BATİMETRİ HARİTASI 
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Proje Sonucunda Elde Edilen Kazanımlar 

 Proje ile elde edilen çeşitli morfometrik, fizikokimyasal ve biyolojik verilerinin daha 

önce yapılan çalışmalar ışığında derlenmesi ile göller hakkında bir envanterin 

oluşturulması, Sakarya Havzasındaki göllerin başta iklim değişikliği olmak üzere 

çevresel baskılara karşı korunması ve su yönetim planlarına temel teşkil 

etmektedir.  

 Proje ile havzada yer alan doğal göllere ait veriler elde edildiğinden olası su kalitesi 

ve su bütçesi sorunlarına çözüm sağlanabilmesi daha mümkün hale gelmiştir.  

 Göl künyelerinin havzada yerleştirilmesi ile halkın göller ve göllerde yaşayan 

canlılar üzerine bilinçlendirilmesi söz konusu olacaktır. 

 Proje sonuçları, göller ile ilgili araştırma yapacak olan tüm kurumlar için fayda 

sağlamaktadır. Proje Türkiye’de su kalitesinin izlenmesi ve su kalitesinin 

korunması/düzenlenmesine yönelik çalışmalara temel oluşturmaktadır. 

 

 



2014 YILINDA SONUÇLANAN PROJELER 
 

 

 31 

 

ERGENE HAVZASINDA ARITILMIŞ ATIKSULARIN SULAMADA KULLANILMASININ 
UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ 

 
 

Atıksuların yeniden kullanılması ile mevcut su 

kaynaklarının miktar açısından daha etkin 

kullanımı sağlanmaktadır. Özellikle Ergene 

Havzası’nda tarımsal faaliyetlerin çok olması su 

talebini artırmakta ve bu bağlamda su ihtiyacı 

ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, Ergene 

Havzası’ndaki evsel atıksuların geri kazanımı ve 

tarımsal sulamada kullanılabilirliğinin araştırılarak, 

arıtma prosesi gerekliliklerinin tespit edilmesi 

maksadıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Bitkilerin ekiminden hasadına kadar olan süre 

içerisinde suya olan ihtiyaç kaçınılmazdır. Bu temel 

ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirilen proje 

kapsamında, arıtılmış atıksuların depolanarak 

ihtiyaç döneminde sulamada kullanılmasının 

araştırılması; Ayrıca, su ihtiyacının olmadığı 

dönemlerde arıtılmış atıksuların yeraltı suyuna 

beslenebilirliği ve hayvan su ihtiyacını karşılama 

için kullanılabilirliğinin de değerlendirilmesi ön 

plana çıkan hususlar olmuştur. 

 

                

 

  

Kurumsal İhtiyaç Alanı 

Su sektörü alanında 

alternatif su kaynaklarına 

olan ihtiyacın artması ve bu 

bağlamda iklim değişikliğine 

uyum stratejilerinden olan 

arıtılmış atıksuların yeniden 

kullanımının ulusal ölçekte 

hayata geçirilmesi. 
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Proje ile Ergene Havzasında arıtılmış atıksuların 

sulamada kullanılmasının uygulanabilirliği 

araştırılarak, havzada bulunan atıksu arıtma 

tesisleri, arıtma tesislerinin kirletici giderme 

verimleri, geri kazanılmış atıksuların hangi tarımsal 

ürünlerin sulanmasında kullanılabileceği ve 

arıtılmış sular ile sulanabilecek alan miktarı 

belirlenmiştir.  

Proje, 09 Haziran 2014 – 05 Kasım 2014 tarihleri 

arasında yürütülmüştür. Projenin yürütücü 

kurumu Yıldız Transfer Ofisi A.Ş., yürütücüsü ise 

Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI’dır. Proje bütçesi 

117.500 TL olup, finansman Genel Bütçeden 

sağlanmıştır.  

Proje, 2013-2017 Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve 

Hedefleri’nden aşağıdaki maddeler ile ilişkilidir:  

 S.G.4: Su kaynaklarının korunması, 

iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini 

sağlamak.  

o S.H.4.2: Kıyı suları dâhil yüzeysel sular ve yer 

altı sularının kalite sınıfları ile miktarını 

belirlemek, izleme sistemini kurmak.  

 

Sorun 

Ergene havzasında tarımsal sulama için su 

ihtiyacının artması, tarımsal sulamada 

kullanılan suyun yer altı sularından 

karşılanmasından dolayı bölgede yer altı su 

seviyelerinde düşüşlerin meydana gelmesi 

ve bölgedeki yüksek kirlilik yükü nedeniyle, 

su kalitesi kötü durumda olan nehir 

suyunun tarımsal sulamada kullanılmasının 

risk teşkil etmesi.  

Çözüm 

Bölgede artan su talebinin bir kısmının 

arıtılmış evsel atıksulardan karşılanması. 

Kazanım 

Alternatif su kaynaklarının tarımsal 

sulamada kullanımı ile mevcut su 

kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı. 
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Proje, arıtılmış atıksuların uygulanmasına yönelik 

ulusal anlamda örnek teşkil edecek bir projedir. 

Elde edilen somut çıktılar ile Ülkemizin diğer 

bölgelerinde uygulanabilirlik çalışmaları 

başlatılabilecek; Ayrıca, arıtılmış atıksuların 

kullanımı ile gübre kullanımında azalma 

sağlanacak olup ekonomik olarak ve su kullanımı 

üzerinde tasarruf sağlanacaktır. 

Proje süreci başarıyla tamamlanmış olup, Ergene 

bölgesinde arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada 

faydalı olması, tarımsal sulamada kullanılan suyun 

miktar olarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Proje 

sonucunda arıtılmış evsel atıksuların kullanımına 

yönelik kurumsal kapasite artışı sağlanmıştır. 

Projede ortaya konan bilgiler çerçevesinde 

uygulamaya konacak projelerden elde edilen 

tecrübelerin ulusal ölçeğe aktarılması ile teknik ve 

idari açıdan sürdürülebilir uygulamalar 

yapılabilecektir. 

 

 

  

Proje sonucunda; 

 Kurumsal olarak arıtılmış 

atıksuların iyileştirilmesi ve 

tarımsal sulamada kullanılmasına 

yönelik olarak teknik anlamda 

kapasite artırımı sağlanmıştır. 

 Ergene havzasında arıtılmış 

atıksuların iyileştirilmesi için 

proses alternatifleri, sulamada 

kullanılan arıtılmış atıksuların 

gübre kullanımı üzerine faydaları 

ortaya konmuştur. 

Ayrıca; 

 Tarımda gübre kullanımının 

azalması, 

 Su tasarrufu, 

 Tarımsal sulamada kullanılan 

suyun miktar olarak geliştirilmesi, 

 Tarımsal verimde artış 

beklenmektedir. 
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TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ AB 
EŞLEŞTİRME PROJESİ 

 
2007/60/EC sayılı “Taşkın Risklerinin 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi” 26 Kasım 

2007 tarihinde Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe 

konulmuştur. Söz konusu direktif taşkın risk 

değerlendirmesi ve yönetimi için Avrupa Birliği 

sınırları içerisindeki taşkınların insan sağlığı, çevre, 

kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen bir 

çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. 

2008 Katılım Ortaklığı Belgesi Taşkın direktifine 

özel bir başlık içermemekle birlikte, Çevre Faslı 

altında müktesebatın aktarımı, uygulanması ve 

yürürlüğe konması ile ilgili kapsamlı bir stratejinin 

kısa vadede oluşturulmasını gerektirmektedir. 

Ayrıca su ile ilgili olarak Taşkın Direktifi’ni de 

içeren mevzuatın aktarımı ve uygulanması katılım 

ortaklığının orta vadeli önceliklerinin temel 

bildirimidir.   

Ayrıca Taşkın Direktifi ile ilgili olarak ülkemizin 

2008 Yılı Ulusal Programı’nda aşağıdaki konular 

yer almıştır.  

 Uygulama için gerekli kurumsal ihtiyaçların 

tespiti (2009-2010) 

 Ulusal Mevzuata aktarım (2011 sonrası) 

 Bunların gerçekleştirilmesi için proje 

yürütülmesi (2009-2011) 

Bu kapsamda, Taşkın Direktifi’nin ülkemiz 

mevzuatına aktarılması ve uygulanması ile ilgili 

kapasitenin geliştirilmesi maksadıyla, Ülkemizde 

havzalar bazında “Taşkın Yönetim Planları”nın 

oluşturulması için ilk adımı teşkil edecek olan 

“Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin 

Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” önerisi IPA 2010 

yılı programına sunulmuştur.  

Proje, 2013-2017 Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve 

Hedefleri’nden aşağıdaki maddeler ile ilişkilidir:  

 S.G.2: Orman, Su, Biyolojik Çeşitlilik ile 

Meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası 

politika geliştirmek ve etkin uygulanmasını 

sağlamak.  

o S.H.2.4: Sürdürülebilir havza yönetimini 

sağlamak.  
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Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi 22 Haziran 

2012 tarihi itibariyle AB Türkiye Delegasyonu 

tarafından onaylanmış, 01 Ağustos 2012 tarihinde 

 proje faaliyetlerine başlanmış ve 31 Aralık 2014  

tarihi itibariyle tüm faaliyetler tamamlanmıştır. Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş 

olan projenin toplam bütçesi 1.800.000 Avro (%5’i 

ulusal katkı)dur. Projenin paydaş kurumları; Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı; İlgili kurumları ise Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman 

Genel Müdürlüğü’dür.  

Proje ile,  Taşkın Direktifinin ülkemiz mevzuatına 

aktarılması için gerekli mevzuat çalışmaları 

gerçekleştirilmiş, kurumsal yapılanma ile ilgili 

incelemeler yapılmış ve Havza Ölçeğinde Taşkın 

Yönetim Planlarının hazırlanmasının ilk adımını 

oluşturan pilot çalışmalar Batı Karadeniz 

Havzasında gerçekleştirilmiştir.  Gerek proje 

sırasında yapılan çalışmalar gerekse proje çıktıları, 

devamında yapılacak çalışmalar için önemli bir 

altlık oluşturmuştur.  

Proje 3 ana bileşenden oluşmaktadır. 

 Yasal, teknik ve kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesi ve taşkınlara ve taşkın 

direktifine ilişkin farkındalığın ve katılımcılığın 

artırılması, 

 Pilot havza olan Batı Karadeniz Havzasında 

direktif esaslarının (Taşkın riski ön 

değerlendirmesi, taşkın tehlike ve risk 

haritalarının hazırlanması, taşkın risk yönetim 

planının hazırlanması) uygulanması, 

 Direktifin ülkemiz genelinde tüm nehir 

havzalarına uygulanabilmesi için gerekli yol 

haritasını gösteren ve belli bir takvimi içeren 

Ulusal Uygulama Planı’nın hazırlanması. 

Kurumsal İhtiyaç Alanı 

Taşkın Direktifi’nin Ulusal Mevzuata 
Aktarılması ve Taşkın Yönetim Planlarının 

Hazırlanması 

● ● ● 

Ülkemizde taşkınlar sebep oldukları can 
kayıpları ve ekonomik kayıplar açısından 
depremlerden sonra ikinci sırada yer 
almaktadır.  Taşkınlardan kaynaklı 
hasarların, sadece taşkını kontrol ederek 
önlenemeyeceği bilinmektedir. Bu 
hasarların azaltılması, hatta mümkün olan 
durumlarda tamamen ortadan kaldırılması 
için, çok disiplinli ve bütüncül bir 
yaklaşımla taşkın risklerinin yönetilmesi 
gerekmektedir.   
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● ● ● 

 

 

Projenin Gayesi; hukuki ve teknik 

kapasitenin geliştirilmesi, direktif 

esaslarının pilot havzada (Batı 

Karadeniz Havzası) uygulanması ve 

Taşkın Direktifi için Ulusal 

Uygulama Planı hazırlanması ile 

taşkın direktifinin uygulanması için 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 

Kapasitesi’nin geliştirilmesi yoluyla 

taşkınların insan sağlığı, çevre, 

kültürel miras ve ekonomik 

faaliyetler üzerindeki olumsuz 

etkilerinin azaltılmasıdır. 

 

 

● ● ● 
 

Sorun 

Taşkınların insan sağlığı, çevre, 

kültürel miras ve ekonomik 

faaliyetler üzerindeki olumsuz 

etkileri. 

Çözüm 

Havzanın bütün olarak değerlen-

dirildiği Taşkın Yönetim Planları-

nın oluşturularak çok disiplinli ve 

bütüncül bir yaklaşımla taşkın 

risklerinin yönetilmesi. 

Kazanım 

Yasal, teknik ve kurumsal kapasite 

gelişimi, taşkınlara ve taşkın 

direktifine ilişkin farkındalığın ve 

katılımcılığın artması. 
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Proje kapsamında elde edilen temel çıktılar; 

 Yasal ve Kurumsal Boşluk Analizi 

gerçekleştirilmiş ve Rapor hazırlanmıştır. 

 Eğitim toplantıları ve eğiticilerin eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. 

 Pilot Havza olan Batı Karadeniz havzasında 

Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi yapılmış, 

rapor hazırlanmış ve havzadaki paydaşlarla 

paylaşılmıştır.  

 Batı Karadeniz havzasında seçilen pilot 

alanlar için Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk 

Haritaları hazırlanmıştır. 

 Batı Karadeniz havzasında Taslak Taşkın Risk 

Yönetim Planı hazırlanmış ve havzadaki 

paydaşlarla paylaşılmıştır. 

 Pilot havzadan elde edilen tecrübeler çeşitli 

toplantılar yoluyla diğer paydaşlarla ve hızlı 

tarama havzalarında paylaşılmıştır.  

 Direktifin ülkemiz genelinde tüm nehir 

havzalarına uygulanabilmesi için gerekli yol 

haritasını gösteren ve belli bir takvimi içeren 

Ulusal Uygulama Planı’nın nihai taslağı 

hazırlanmıştır.  

 Taşkın Riski Yönetim Planlarının 

Hazırlanması için kılavuz belgeler 

hazırlanmıştır. 

Proje süresince, Su Kanunu Taslağına öneriler 

yapılmış ve taşkın yönetim planlarının 

hazırlanması için mevzuat taslağı hazırlanmıştır. 

Ulusal bütçe ile iki havzada taşkın yönetim 

planlarının hazırlanması projesi başlatılmış ve geri 

kalan havzalarda bu çalışmaların tamamlanması 

için yol haritası hazırlanmıştır.  

Proje süreci başarı ile tamamlanmış olup, elde 

edilen çıktılar Taşkın Direktifinin ülkemiz 

mevzuatına aktarılması ve uygulanması ile ilgili 

çalışmaların yanı sıra ülkemizde taşkınların havza 

ölçeğinde yönetimi ile ilgili tüm çalışmalara 

katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca projenin genel hedef göstergeleri arasında 

yer alan;  

 “Avrupa Komisyonu tarafından 2014 yılının 

sonuna kadar  bu alanda kapasite geliştirmeye 

ilişkin önemli ölçüde gelişme kaydedildiğinin 

tanınması” hususu çerçevesinde;  

2014 yılının Aralık ayında tamamlanan projenin 

Avrupa Komisyonu tarafından bu alanda kapasite 

geliştirmeye ilişkin önemli ölçüde gelişme 

kaydedildiğinin 2015 yılından başlayarak tanınması 

beklenmektedir. 

Projenin diğer genel hedef göstergeleri ise 
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 “Son 10 yılın ortalamalarına dayanarak her yıl 

meydana gelen taşkın kaynaklı can kaybında 

azalma eğiliminin görülmesi”, 

 “Taşkın Direktifinin 5. Maddesi uyarınca 

potansiyel ciddi taşkın riskinin olduğu ya da 

taşkının meydana gelebileceği alanlar içerisinde 

önleme tedbirleri ile korunan alanların sayısının 

artması”’dır.  

Bu göstergeler açısından proje çıktılarına dair 

gelişmeler, sonuçların uzun vadede elde 

edilirliğinden ötürü ancak önümüzdeki yıllarda 

gözlemlenebilecektir. 

Proje kapsamında yapılan çalışmalar, AB üyesi 

ülkelerde de Taşkın Direktifi çerçevesinde benzer 

ve/veya farklı metodolojiler kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Proje süresince yapılan 

çalışmalarla AB üye ülkeleri ile yöntem ve teknik 

açısından yakınlaşma ve bilgi alış-verişi 

sağlanmıştır.  

Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetler, 

Fransa, Romanya ve Türkiye’den uzmanların 

katkılarıyla ortaklaşa gerçekleştirilmiş, tüm 

sonuçlar katılımcı bir anlayışla elde edilmiş ve 

bunun sonucunda oluşan sinerji ile proje başından 

sonuna kadar işbirliği ile sorunsuz olarak 

yürütülmüştür.  Bunlara ek olarak proje süresinin 

beş ay uzatılması daha detaylı ve özellikle hızlı 

tarama havzalarının aktif katılımı ile ilgili daha 

fazla çalışma yapılmasına imkân sağlamıştır.  

Proje sırasında projenin başarısını etkileyebilecek 

herhangi bir riskle karşılaşılmamıştır. Ancak, pilot 

havzada yapılan çalışmalar sırasında zaman zaman 

yeterli detayda veriye zamanında ulaşma ile ilgili 

zorluklar yaşanmış olup, paydaş kurumlar ile 

birlikte yapılan özverili çalışmalarla bu zorlukların 

üstesinden gelinmiştir. 

Proje kapsamında pilot havza için Taşkın Riski 

Yönetim Planı Taslağı tüm ilgili kurumların 

katılımıyla hazırlanmış, devamında da havzadaki 

paydaşlarla paylaşılmıştır. Ayrıca proje 

kapsamında elde edilen deneyimler 3 Hızlı Tarama 

Havzasında yapılan aktif katılımlı toplantılarla bu 

havzadaki paydaşlarla da paylaşılmış ve katkıları 

alınmıştır.  

Tüm bu çalışmalar, Taşkın Yönetim Planlarının 

katılımcı yaklaşımla hazırlanması ve paydaşların 

aktif katılımının sağlanmasında uygulanabilecek 

yöntemler ile ilgili oldukça faydalı tecrübeler 

edinilmesini sağlamıştır. Buna ek olarak, hem 
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paydaş kurumlarda hem de söz konusu havzalarda 

farkındalığın arttırılmasına yardımcı olmuştur. 

Proje sonrasında yapılmakta olan çalışmaların da 

bu yaklaşımla sürdürülmesiyle farkındalığın ve 

sahiplenmenin arttırılması sağlanacaktır.   

Hâlihazırda iki havzada taşkın yönetim planlarının 

hazırlanması çalışmaları sürdürülmekte olup, diğer 

havzalar için de yol haritası hazırlanmış 

bulunmaktadır. Bu kapsamda projeden edinilen 

tecrübelerden de faydalanılarak 25 Havza için 

taşkın yönetim planlarının tamamlanması 

planlanmaktadır.  

Kurumsal yapı faaliyetlerin sürmesine elverişlidir. 

Bununla birlikte projenin devamı niteliğinde, 25 

havza için taşkın yönetim planlarının 

hazırlanmasının bir program dâhilinde 

tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda 

gerek çalışmaların hızlandırılması gerekse AB üyesi 

ülkelerde uygulanmakta olan farklı yöntemler ile 

ilgili tecrübelerin arttırılması açısından bazılarının 

AB teknik yardım projeleri yoluyla 

gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler; 

 16’sı Üst Düzey Toplantı;  

(Açılış Toplantısı, Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 

Havzada Projenin Anlatılması, Taşkın Riski Ön 

Değerlendirmesi Taşkın Riski Yönetim Planı Paydaş 

Toplantısı, Hızlı Tarama Havzası Paydaş Toplantısı) 

 10’u Havza Görevi, 

 4’ü Çalışma Ziyareti Gezisi (2 Fransa, 2 

Romanya),  

 28’i Eğitim Çalışması ve Çalışma Toplantısı 

olmak üzere 58 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

Proje ile alakalı bilgilere aşağıdaki web 

sayfasından ulaşılabilmektedir. 

 http://taskinyonetimi.suyonetimi.gov.tr/

taskin/AnaSayfa.aspx?sflang=tr 
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EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 

 

Ülkemizde erozyona maruz alanlarda 
Bakanlığımızın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile birlikte 2013-2023 yıllarını kapsayan 
Erozyonla Mücadele Eylem Planı hazırlanmıştır.  
 
Plan kapsamında 5 yıllık süre içerisinde 1.400.000 
hektar alanda erozyonla mücadele gayesiyle 
ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, 
mera ıslahı çalışmaları ile geçmişte yapılan 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında 
2.287.379 hektar bakım çalışmalarının yapılması 
planlanmıştır.  
 
Eylem Planında öngörülen faaliyetler Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından, proje 
yapımı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 
Müdürlüğü (ÇEM) ve Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM) tarafından,  izleme ve değerlendirmesi 
ÇEM tarafından yapılmaktadır.  
 
 

 
 
  

 2014 yılında 13 proje sonuçlandırılmıştır. 
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Uygulamaya hazır hale getirilen projeler; 

1- Adana Ağyatan Kumul Erozyon Kontrolü 
Uygulama Projesi Yapımı 
 
2- Konya Karatay İlçesi Çengelti Köyü Tarla Kenarı 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
3- Konya Karatay İlçesi Zincirli Köyü Tarla Kenarı 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
4- Konya Karatay İlçesi Divanlar Ve Akbaş Köyleri 
Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
5- Konya Karatay İlçesi Karakaya Ve Acıdort 
Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
6- Konya Çumra-Akören İlçeleri Süleymaniye ve 
Alibey höyüğü Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 
 
7- Konya Çumra İlçesi İçeri Çumra Köyü Tarla 
Kenarı Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
8- Konya Acıkuyu, Yukarıgöndelen ve Aziziye 
Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi Yapımı 

 

9- Konya Ereğli İlçesi Bulgurluk, Kuskuncuk, 
Beyköy, Bahçeli, Acıpınar Ve Özgürler Köyleri Tarla 
Kenarı Ağaçlandırma Projesi Yapımı 

 

10- Konya Ereğli İlçesi Çiller, Kamışlıkuyu ve  
Aşağıgöndelen Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 

 

11- Karaman Burunova-Dinek- Osmaniye Köyleri 
Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi Yapımı 

 

12- Karaman Çoğlu-Salur Köyleri Tarla Kenarı 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 

 

13- Karaman Ekinözü-Kızık-Ortaoba Köyleri Tarla 
Kenarı Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
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BARAJ HAVZALARI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA EYLEM PLANI 

Baraj havzalarının önemli kısmı, bitki örtüsünden 
yoksun, yüksek eğimli arazilerden oluşmaktadır. 
Bitki örtüsüyle kaplı olmayan havzalarda, yüksek 
Sediment taşınmasından dolayı barajlar hızla 
dolmaktadır. Baraj havzalarının ağaçlandırılması 
gayesi ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 
Müdürlüğü (ÇEM), Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 
tarafından işletmede, inşaat halinde ve proje 
aşamasında olan 1.077 adet baraj ve göletin 
400’ünde çalışılması kararlaştırılmıştır. Bu 
tespitlere göre 2013–2017 yıllarını kapsayan 
“Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem 
Planı” hazırlanmıştır. Proje yapımı ÇEM ve OGM 
tarafından, proje uygulamaları ise OGM tarafından 
yapılmaktadır. 

Eylem Planı ile zaman zaman su altında kalan ve 
baraj koruma alanında bulunan arazilerin değer-
lendirilmesi, erozyonun ve sedimantasyonun 
önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması, 
yeni rekreasyon ve turizm alanlarının 
oluşturulması, yaban hayatı için yeni yaşam 
alanları meydana getirilmesi, yapılacak olan 
ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak 
yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir. 

 2014 yılında 16 proje sonuçlandırılmıştır. 
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Uygulamaya hazır hale getirilen projeler; 

1. Ankara Hirfanlı Barajı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 
 
2. Ankara Kesikköprü Barajı Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
3. Ankara Çubuk 2 Barajı Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapım 
 
4. Ankara Kavşakkaya Barajı Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
5. Malatya Polat Barajı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 
 
6. Sivas Karacalar Barajı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 
 
7. Sivas Maksutlu Barajı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 
 
8. Sivas Kanak Barajı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 
 
9. Diyarbakır Dicle Barajı Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
10. Gaziantep Birecik Barajı Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
11. Afyon Dutağaç Göleti Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 

 

12.  Malatya Çat Barajı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma 
Projesi Yapımı 
 
13.  İstanbul Sazlıdere Barajı Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
14.  Kahramanmaraş Kandil Barajı Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
15.  Kayseri Yamula Barajı Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
 
16.  Afyon Nurullah Oymak Göleti Yeşil Kuşak 
Ağaçlandırma Projesi Yapımı 
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YUKARI HAVZA SEL KONTROLÜ EYLEM PLANI (2013-2017) 

 

Sel ve taşkınlarla mücadelede, nehirlerin yukarı 

havzalarında yapılacak yamaç ıslah çalışmaları ile 

erozyon kontrolü çalışmaları çok büyük öneme 

haizdir. Sel havzalarının yukarı kısımlarında yapılan 

entegre havza ıslahı ve oyuntu projeleri ile tarım, 

orman, mera ve ağaçlandırma alanlarında sel 

kontrolü ve ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera 

ıslahı çalışmaları sonucunda tabii denge yeniden 

kurulacaktır. 

 
Son yıllarda artan sel ve taşkınlarla mücadele 

gayesi ile ÇEM, OGM ve DSİ Genel Müdürlükleri 

tarafından 25 ana nehir havzasında, 225 adet 

öncelikli çalışılacak sel havzası belirlenmiştir. Buna 

göre 225 sel havzasında 4.130.388 hektar genel 

alanda çalışılmak üzere 2013–2017 yıllarını 

kapsayan “Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı” 

hazırlanmıştır. 

 

 
  

 2014 yılında 16 proje sonuçlandırılmıştır. 

 



ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
 

 

48  

 

Uygulamaya hazır hale getirilen projeler; 

1. Adıyaman Gölbaşı-Ören-Yemişen Deresi Sel 

Kontrol Projesi Yapımı 

2. Adıyaman Çelikhan-Çopur Çayı Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

3. Çorum Osmancık–Emine Deresi Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

4. Diyarbakır Çınar-Çayır Deresi Sel Kontrol Projesi 

Yapımı 

5. Düzce Kaynaşlı-Dayanıksuyu Deresi Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

6. Karabük Eskipazar-Değirmen Deresi Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

7. Karabük Eskipazar Göksu Deresi Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

8. Niğde Ulukışla-Horoz Deresi Sel Kontrol Projesi 

Yapımı 

9. Mersin Mut Beci Deresi Sel Kontrol Projesi 

Yapımı 

10. Mersin Mut Gelembiç Deresi Sel Kontrol Projesi 

Yapımı 

11. Mersin Mut Sason Deresi  Sel Kontrol Projesi 

Yapımı 

12. Sivas merkez Yandereleri Ve Tecer Irmağı Sel 

Kontrol Projesi Yapımı 

13. Muğla Milas Kocaçay (Ballık) Deresi Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

14. Muğla Fethiye Akçay Deresi Sel Kontrol Projesi 

Yapımı 

15. Kütahya Merkez Keçeeğreği Deresi Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

16. Bolu Kıbrıscık Kapuz (Uluçay) Deresi Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

17. Bolu Kıbrıscık  Ilıca Deresi Sel Kontrol Projesi 

Yapımı 

18. Bolu Seben Bozyer Köyü Bozyer Deresi Sel 

Kontrol Projesi Yapımı 

19. Muş Merkez Soğucak Deresi Sel Kontrol Projesi 

Yapımı 

20. Afyonkarahisar Sultandağı-Üçkuyu Köyü Sellik 

Deresi Sel Kontrol Projesi Yapımı 

21. Afyonkarahisar Sultandağı-Karakışka Köyü 

Karakışla Deresi Sel Kontrol Projesi Yapımı 

22. Afyonkarahisar Şuhut-Dadak-Çakırözü Deresi 

Sel Kontrol Projesi Yapımı 

23. Sakarya Sapanca Gölü Havzası Erozyon Ve Sel 

Kontrolü, Ağaçlandırma Ve Rehabiltasyon Projesi 

Yapımı 

24. Adana Pozantı-Akçatekir-Çavuşlu Sel Kontrol 

Projesi Yapımı 

25. Antalya Eğitim Amaçlı Erozyon ve Sel Kontrol 

Model Uygulama Projesi Yapımı 
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MADEN SAHALARI REHABİLİTASYON EYLEM PLANI (2014-2018) 

Önemli tabii kaynaklarımızdan olan madenlerin 
ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı 
katkılar hiç bir şekilde inkâr edilemez. 
Madenlerimizi yer altından çıkarmaktan ve 
işlemekten vazgeçilemeyeceği gibi orman 
sahalarında maden işletmeciliğinden kaynaklanan 
menfi tesirlerin azaltılması, ekolojik dengede 
meydana gelen bozulmanın azaltılması ve 
önlenmesi çalışmaları büyük ehemmiyet arz 
etmektedir. 

Bozulan alanların ıslahındaki esas gaye, 
madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen 
alanlara ekolojik ve ekonomik değerlerini mümkün 
olduğu ölçüde geri kazandırmaktır. Islah edilecek 
sahada; yeniden sahanın kazanılması, arazinin 
güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması yanında 
bu sahalardan ekonomik olarak faydalanmak da 
hedeflenmektedir. 

Bu sebeple madencilik faaliyetlerinin sona erdiği 
sahaların rehabilitasyonu gayesiyle “Maden 
Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı (2014-2018)” 
hazırlanmıştır. 

Eylem Planı kapsamındaki faaliyetler ÇEM, OGM 
ve DKMP işbirliği ile yürütülecektir. 1.628 adet 
maden sahasında 5.805 hektar sahanın rehabilite 
edilmesi planlanmaktadır. Rehabilitasyon 
faaliyetleri için 5 yıllık yaklaşık yatırım maliyeti 
174.150.000 TL’dir. 

 

Uygulamaya hazır hale getirilen projeler; 

1. Sakarya Yanık Maden Sahası 
Rehabilitasyon Projesi Yapımı 
2. Sakarya Maden Deresi Maden Sahası 
Rehabilitasyon Projesi Yapımı 
3. Ankara Çubuk Maden Sahası 
Rehabilitasyon Projesi Yapımı 

   2014 yılında 3 proje sonuçlandırılmıştır. 
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ÇIĞ KONTROLÜ PROJELERİ 
 

Türkiye’nin özellikle kuzey-kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde, çığ riski oluşturan topografik ve 
meteorolojik şartlara sahip dağlık alanlar mevcuttur.  

 
Ortalama yüksekliği 1000 metreyi geçen ve çığ oluşumuna uygun alanların yüzölçümü bu bölgeler için de 
çok yüksek bir yüzdeye sahiptir.  

 
Meydana gelen çığlar, yerleşim yerlerini, yolları, turistik tesisleri ve diğer bütün yatırımları tehdit 
etmektedir. 

 

2014 yılında yapılan projeler: 
 
1. TRABZON-Araklı, Kayaiçi Köyü-Yetimoğlu Çığ Kontrol Uygulama Projesi 
 
2. TRABZON-Çaykara Demirkapı Yukarı Dursoğlu Çığ Kontrol Uygulama Projesi  

Uzungöl Çığ Kontrol Proje Alanı 
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HEYELAN KONTROLÜ PROJELERİ 
 

2011-2013 Yılları arasında 3 Heyelan Kontrolü Projesi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 yılında yapılan projeler: 

1. Rize-Ardeşen Yurtsever Köyü Heyelanlı Alanların Rehabilitasyonu Projesi 
 
2. Hatay-Dörtyol Çökek Heyelanlı Alanların Rehabilitasyonu Projesi 
 
3. Ordu-Çamaş Domuşlu Heyelanlı Alanların Rehabilitasyonu Projesi 

  

Rize Heyelan Alanı 
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ENTEGRE HAVZA REHABİLİTASYON PROJELERİ 

 

Havza Rehabilitasyon toprak su ve bitki örtüsü 

arasında tabii dengeyi sağlamaya yönelik teknik, 

kültürel ve idari tedbirlerin alınmasıyla havzada 

yaşayan halkın sosyal kültürel ve ekonomik 

refahının geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır. 

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin 

azalması gayesi ile; bitki su toprak arasında 

bozulan tabii dengenin yeniden kurulması, tabii 

kaynakların rehabilitasyon ve sürdürebilir yöntemi 

çok önemlidir. 

Ülkemiz su havzalarında yapılan çalışmalar birçok 

devlet kuruluşunun görev ve yetki alanında 

kalmaktadır. Ayrıca, havza rehabilitasyon 

çalışmalarında yerel halk ve sivil toplum 

kuruluşları gibi diğer ilgi gruplarının katılımının 

sürdürülebilir bir tabii kaynak yönetimi için büyük 

öneme sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple 

1990’lı yıllardan bu yana su havzası bazında, bütün 

sektörlerin ve alandaki bütün ilgi gruplarının 

katılımı ile; ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik 

boyutları içeren “Entegre Havza Rehabilitasyonu 

Plan ve Projeleri” gerçekleştirilmektedir. 

2014 yılında yapılan projeler: 

1- Konya-Taşkent: Yukarı Göksu Havzası Sazak-

Afşar Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon 

Projesi  

2- Afyonkarahisar–Şuhut: Hüseyinli - Belenyurdu 

Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi 

3- Karaman–Ayrancı: Başlamışlı - Kocadere 

Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi  
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1- Yukarı Göksu Havzası Sazak-Afşar Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi 

 

 

Yukarı Göksu Havzası 2 Nolu Mikrohavzası olan: Sazak-Afşar Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi 

hazırlanmıştır.  

Proje, Konya ili Taşkent ilçesinde 8 köyün yer aldığı (Afşar, Balcılar, Bolay, Çetmi, Keçimen, Kongul, 

Ilıcapınar,  Sazak) 49.600 hektar alanı kapsamaktadır.  
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Projenin toplam bütçesi 13.737.050 TL’dir. Proje 

kapsamında 1.877 hektar toprak muhafaza 

çalışması, 12.880 hektar mera ıslahı, 255 hektar 

tarımsal teras gerçekleştirilecektir. Ayrıca proje 

kapsamında küçük sulama faaliyetleri, büyük ve 

küçükbaş hayvan desteği, ahır ıslahı, yem bitkisi 

desteği, arıcılığın geliştirilmesi, odun dışı ürünlerin 

geliştirilmesi, meyve bahçesi kurulumu, seracılık, 

enerji tasarrufu sistemleri ve demonstrasyon gibi 

faaliyetlerle gelir düzeyinin ve refah seviyesinin 

artırılması hedeflenmektedir. 

Projenin uygulamaları 2015-2019 yılları arasında 5 

yıl süre ile gerçekleştirilecektir.   

Havzadan Görünüm 
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2- Hüseyinli-Belenyurdu Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi 
 

 

Afyonkarahisar ili Şuhut İlçesinde yer alan, 23.955 hektar alana sahip ve 7 köyü kapsayan (Balçıkhisar, 

Atlıhisar, Bademli, Kulak, Kayabelen, Çobankaya ve İlyaslı), “Hüseyinli-Belenyurdu Mikrohavzası Entegre 

Rehabilitasyon Projesi” hazırlanmıştır. 
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Projenin toplam bütçesi 15.900.829 TL’dir. Proje 

kapsamında 1.436 hektar toprak muhafaza 

çalışması, 5.487 dekar mera ıslahı, 15 hektar 

tarımsal teras gerçekleştirilecektir. Ayrıca proje 

kapsamında küçük sulama faaliyetleri, büyük ve 

küçükbaş hayvan desteği, ahır ıslahı, yem bitkisi 

desteği, arıcılığın geliştirilmesi, odun dışı ürünlerin 

geliştirilmesi, meyve bahçesi kurulumu, seracılık, 

enerji tasarrufu sistemleri ve demonstrasyon gibi 

faaliyetlerle gelir düzeyinin ve refah seviyesinin 

artırılması hedeflenmektedir.  

Projenin uygulamalarının 2015-2019 yılları 

arasında 5 yıl süre ile gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

  

Havzadan Görünüm 
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3- Başlamışlı-Kocadere Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi 

 

 

 

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi (SAY) kapsamında 4 adet pilot 

uygulama alanı bulunmaktadır. Bu 4 pilot uygulama alanından biri olan Karaman ili Ayrancı ilçesinde 

“SAY Başlamışlı-Kocadere Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi” hazırlanmıştır.  
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SAY Başlamışlı-Kocadere Mikrohavzası Entegre 

Rehabilitasyon Projesi, Konya Kapalı 

Havzasının Ayrancı Alt Havzasında yer 

almaktadır. Proje alanı; Konya ili Ayrancı 

ilçesinde 9 köyde yer alan yer alan 141.716 

hektar alanı kapsamaktadır. Proje kapsamında 

yer alan köyler; Akpınar, Berendi, Buğdaylı, 

Çatköy, Kayaönü, Kıraman, Küçükkoraş, 

Melikli, Üçharman’dır.  

Projenin toplam bütçesi 34.040.201 TL’dir. 

Proje kapsamında 5.418 hektar toprak 

muhafaza çalışması, 20.421 hektar mera ıslahı 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca proje kapsamında 

küçük sulama faaliyetleri, büyük ve küçükbaş 

hayvan desteği, ahır ıslahı, yem bitkisi desteği, 

arıcılığın geliştirilmesi, odun dışı ürünlerin 

geliştirilmesi, meyve bahçesi kurulumu, 

seracılık, enerji tasarrufu sistemleri ve 

demonstrasyon gibi faaliyetlerle gelir 

düzeyinin ve refah seviyesinin artırılması 

hedeflenmektedir.  

Projenin uygulamaları 2015-2019 yılları 

arasında 5 yıl süre ile gerçekleştirilecektir.  

Havzadan Görünüm 
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İÇİ BETON KAPLI İÇMESUYU BORULARINDA AKIM HIZININ AŞINDIRMA ETKİSİNİN 

TESPİTİ PROJESİ  

İçmesuyu isale hatlarında boru çapının 

belirlenmesindeki en büyük etken su hızıdır. 

Gerek çelik borunun içerisindeki beton 

kaplamaya zarar verdiği, gerek enerji kayıplarını 

artırması nedeniyle ilave işletme masrafları 

getirdiği, gerekse su darbesi etkilerini artırdığı 

gerekçesiyle tasarım hızı belirli bir değerin 

üzerine çıkarılamamaktadır. Söz konusu hız 

limitleri mevcut literatürde belirli aralıklarda 

(0,50 – 3,00 m/s) verilmektedir. Ancak iç 

kaplamada kullanılan beton kalitesinin 

artmasıyla birlikte pompaj gerektirmeyen 

sistemlerde söz konusu hız sınırı bir miktar daha 

artırılabilecek ve bu sayede boru çapı 

küçültülerek ekonomi sağlanılabilecektir. Bu 

nedenle, İçmesuyu isale hatlarındaki boru 

maliyeti işin toplam maliyetinin büyük kısmını 

oluşturduğundan tasarım çapını küçültmenin 

ekonomiye vereceği katkı da ihmal edilemeyecek 

kadar önemlidir. Bu maksat doğrultusunda 

deney yapılarak yüksek hızlarda boru iç beton 

kaplamasındaki aşınma etkileri incelenmiştir. 

Ar-Ge nitelikli olan bu proje, Devlet Su İşleri (DSİ) 

bütçesinden 655.200 TL finansman desteğiyle 01 

Haziran 2011 tarihinde başlamış ve 2014 yılında 

tamamlanmıştır. Projenin Yürütücüsü DSİ Genel 

Müdürlüğüdür.  

Proje kapsamında, içi beton kaplı düktil 

borularda yüksek hızların test edileceği bir boru 

düzeneği kurulmuş ve bir dizi deney 

gerçekleştirilmiştir.  

  

Kurumsal İhtiyaç Alanı; 

İçmesuyu projelerindeki 

boru maliyetlerinin 

düşürülmesine yönelik 

isale hattı boru çapının 

küçültülmesi. 

 
Projenin gayesi; İçmesuyu isale hattı 

projelendirme aşamasında boru çapının 

tespiti için kullanılan maksimum hız 

kriterinin artırılarak boru çapının 

küçültülmesidir. Bu sayede proje 

maliyetinin büyük bir oranını oluşturan 

boru maliyetinin azaltılmasıyla ekonomiye 

katkı sağlanması hedeflenmiştir. 
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      4 Farklı Çapta Düktil Borulardan Oluşan Deney 

Düzeneği 

Deneyde içi katkılı beton kaplamalı TS-EN 545 

Standardına uygun düktil boru kullanılmıştır. İç 

beton kaplama, ISO 1479 standardına uygun 

olarak santrifüj (merkezkaç, savurma) 

yöntemiyle uygulanmıştır. Deney düzeneği 4 

farklı çapta (Ø200-300-400-450 mm) düktil 

borulardan oluşan ve pompalar vasıtasıyla 

depodan basılan suyu tekrar depoya ulaştıran bir 

devir-daimden oluşmaktadır. Sistemde 4 farklı 

çap kullanılarak aynı debide 4 farklı hız 

● ● ● 

Sorun 

İçmesuyu boru hatlarında projelendirme 

aşamasında yüksek hız seçilemediğinden boru 

çaplarının küçültülememesi ve hatlarda oluşan 

yüksek basınçların sürekli kayıplar vasıtasıyla 

değil enerji kırıcı vanalar kullanılarak 

kırılabilmesi sebebiyle proje maliyetinde büyük 

artışların olması. 

Çözüm  

İçmesuyu isale hattı projelendirme aşamasında 
boru çapının tespiti için kullanılan maksimum 
hız kriterinin artırılarak boru çapının 
küçültülmesi. 

Kazanım 

İçmesuyu isale hatlarının inşaatında toplam 

maliyetin yaklaşık %60-70’ler gibi büyük bir 

oranını oluşturan boru maliyetinin, çapın 

küçültülmesi yoluyla azaltılarak proje 

ekonomisine katkı sağlanması. 

 ● ● ● 

 

● ● ● 
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oluşturulmuştur. Deneyde 440 l/s debide 

oluşan2,73-3,45-6,08-13,81 m/s su hızlarının iç 

beton kaplamaya verdiği aşınma gözlenmiştir. 

Deney öncesinde iç beton kaplama kalınlıkları 

belirli noktalarda ölçülmüş olup, 3 ay boyunca 

deney düzeneği çalıştırılmış ve her ay sonunda 

aynı noktalarda ölçümler alınmıştır. Bu ölçümler 

bir önceki değerler ile kıyaslanarak ve beton 

kaplamadaki değişiklikler tespit edilerek 

değerlendirme yapılmıştır. Deney sonucunda 

kullanılan hız değerleri ile oluşan aşınmalar 

arasında lineer bir ilişki tespit edilememiştir.  

 

Çalışmada belirtilen hız limitleri mevcut 

literatürde 0,5-3,0 m/s aralığında belirlenmiştir 

(Fair ve Geyer, Çeviren: Muslu, 1973, Bay, 2006, 

Yanmaz, 1997, İçmesuyu Tesisleri Etüt, Fizibilite 

ve Projelerin Hazırlanmasına ait Teknik 

Şartname, 2013, Kaisha,1992). Literatürde anılan 

hız değerlerinin belirlenmesine yönelik herhangi 

bir deneysel veya teorik çalışma tespit 

edilememiştir. Müsaade edilen hızlar minimum 

hızda çökelmeyi önlemek için, maksimum hızda 

ise aşınmaya ve su darbelerine karşı sistemi 

korumak için sınırlandırılmıştır. Bu konudaki 

literatür incelendiğinde; iç beton kaplamadaki 

aşınma etkisi ve sistemde oluşan yüksek hızın 

getirdiği gürültü, darbe ve kavitasyon etkileri ile 

boru malzemesindeki korozyon gibi durumların 

incelendiği araştırmalar mevcuttur (ASHRAE 

Handbook, 1993, Badr, Habib, Ben-Mansour ve 

Said, 2005, Ball ve Webster, 1976). Literatür 

çalışması ile; üretici firma yayınları, araştırma 

yayınları, hükümet kurumlarının yaptığı yayınlar, 

ticari ve profesyonel yayınlar, kitaplar ve ders 

kitapları incelenmiş olup, maksimum su hız 

kriteri için elde edilen mevcut bilgilerin çoğunun 

ya deneyimlerden yaklaşık olarak, ya da çok eski 

deneysel çalışmalardan oluştuğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Su hız kriterinin gerçek kaynağı çoğu 

durumda bilinmemektedir. 

 
Bu çalışma, su hız limitlerinin 
deneysel yolla tespitine yönelik yapılan 
ilk çalışmadır. Bununla birlikte 
proje, benzer alanlarda ön 
çalışma niteliği taşıması ve diğer 
çalışmalara kaynak teşkil etmesi 
açısından da önem taşımaktadır. 
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İç Beton Kaplamada Ölçüm Alınan Boru Kesitinden 
Görünüm 

Bu çalışmada, kapalı bir borulu sistem içerisinde 

yüksek hızlarda meydana gelebilecek hasarların 

tespiti için yapılan deneyler neticesinde; 

deneyde kullanılmış olan suyun hamsu 

değerlerini taşıdığı dikkate alındığında bu 

özelliklerdeki suyun boru iç beton kaplamasına 

verdiği aşınmanın deneyde kullanılan hız 

kriterine bağlı olmadığı ve yüksek hızdan 

kaynaklanan aşınma etkisinin ihmal edilebilecek 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Oluşan 

hasarların uygulanan 4 farklı hızda da aynı 

oranlarda olduğu belirlendiğinden, içmesuyu 

isale hattı projelendirme kriteri olarak kullanılan 

ve maksimum tasarım hızı olan 3 m/s değeri, 

aşınmaya sebep olacak diğer faktörlerin ortadan 

kaldırılması sonucu betonda meydana gelecek 

aşınma ihtimali düşünülmeksizin bir miktar daha 

artırılabilmektedir. Ancak bu husus mutlaka 

sistemdeki darbe etkileri, kavitasyon ve enerji 

kayıpları hesaba katılarak belirlenmeli ve en 

optimum çözüm bulunmalıdır. Bu çalışma 

kapsamında irdelenen faktörler ve deney süresi 

dikkate alındığında deneylerden elde edilen 

sonuçlar ile aynı tür malzemelerden imal edilmiş 

ve uzun yıllar işletmede kalmış borulardan elde 

edilen sonuçlar arasında tam olarak ilişki 

kurulamamaktadır. Bu nedenle ileride yapılacak 

buna benzer çalışmalarda tüm bu faktörler 

gözönünde bulundurularak daha uzun deney 

süreleri ile çalışılması veya hâlihazırda işletmede 

olan içmesuyu isale hatlarının izlenmesi ile bir 

sonuca varılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Deney kurulum aşamasında ve deney süresince 

laboratuvar koşulları ve ölçüm noktalarının eski 

ve yeni pozisyonlarının tespitinde karşılaşılan 

hassasiyet nedeniyle borulardan alınan ölçüm 

noktalarının yerlerinde küçük sapmalar meydana 

gelmiştir. Örneğin, pas tabakası veya dökülmeler 

nedeniyle iç beton kaplama yüzeyi 
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pürüzlülüğünün ilk su verilme anından itibaren 

arttığı gözlemlenmiştir. Yapılan testler 

sonucunda kaplama yüzeyinde var olan kılcal 

çatlaklar suyun verilmesiyle birlikte boyutlarını 

artırmıştır. Deney süresince iç beton kaplamanın 

yüzeyinde bir pas tabakası oluşmuş ve bu tabaka 

kaplama yüzeyinde ayrı bir pürüzlü katmanın 

oluşmasına neden olmuştur.  

    
      Fabrika Çıkışı Boru – 2 Ay Sonra Oluşan Pas Tabakası 

Bu pas tabakası genellikle boru ağızlarına yakın 

ve ölçüm alınan kısımlara yakın gerçekleşmiştir. 

Ayrıca ilk deney düzeneğinin kurulumunda boru 

montajlarının muflu bağlantı ile yapılması ve 

sonrasında sökme ve montaj işlemlerinin zorluğu 

nedeniyle flanşlı bağlantıya çevrilmesi sonucu 

boru ağızları bir miktar kesilmiştir. Buna benzer 

öngörülemeyen sorunlar neticesinde, boruların 

aynı noktalarından ölçüm alma işlemi 

zorlaşmıştır. Kalınlık ölçer cihazı çok hassas 

ölçüm aldığından dolayı yer yer ölçüm 

sonuçlarının bir öncekine göre arttığı tespit 

edilmiştir. Bu nedenle zamana bağlı aşınma 

etkisinin grafiksel gösteriminden bir sonuç elde 

edilememiştir. Bu sorunun çözümü amacıyla 

ölçüm alınacak noktaların boru ağızlarından uzak 

noktalardan ve mümkünse boru dışından 

alınması gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proje kapsamında yapılan deneysel çalışma, 
Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim 
Dalında “İÇ CİDARI BETON KAPLI 
BORULARDA AKIMIN AŞINDIRMA 

ETKİSİ” adlı tez çalışması olarak 
yayımlanmıştır. Ayrıca; “ABRASION EFFECT 

OF FLOW ON PIPES” M. Baduna Koçyiğit, Ö. 
Koçyiğit, A. Şafak çalışmasında International 
Journal of Engineering & Applied Sciences 
(IJEAS) (Vol.7, Issue I (2015)9-24) dergisinde 
yayımlanmıştır. 
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Projenin başarısı için hâlihazırda işletmede olan 

bir isale hattında söz konusu deneyin devam 

ettirilmesi ile uzun vadede aşınma etkilerinin 

izlenebileceği ve daha kesin sonuçlara 

ulaşılabileceği kanaatine varılmıştır. Bu maksat 

doğrultusunda belli bir bölge seçilerek belediyesi 

ile irtibatlı olarak isale hattında yapılacak bir re-

vizyonla deneyin sürdürülmesi planlanmaktadır. 

Bu çalışma sonrasında literatürde belirlenmiş 

olan hız kriterlerine dair daha gerçekçi sonuçlara 

ulaşılabilecek ve DSİ içmesuyu projelerinde bu 

değerler baz alınarak projelendirme çalışmaları 

yapılabilecektir. 

İşletmede olan bir isale hattı ortalama olarak 30 

yıl faaliyet göstermektedir. Bu çalışma boru iç 

beton kaplamadaki uzun süreli aşınma etkilerinin 

incelenmesidir. Deneyde belli bir süreliğine 

yüksek hızla temas ettirilen iç beton kaplamadaki 

aşınma etkilerinin uzun vadede grafiksel olarak 

tespitine yönelik planlama yapılmıştır. Ancak 

öngörülemeyen bazı sebepler ve sistemin 

pompajlı olmasından kaynaklı maliyetinin yüksek 

olması nedeniyle deney süresi uzun 

tutulamamıştır. Daha gerçekçi ve kesin sonuçlara 

ulaşılabilmesi için işletmede olan bir sistem 

üzerinde çalışılarak deneyin devam ettirilmesi 

gerekmektedir. 

Çalışma sonucunda, söz konusu deneysel 

çalışmanın halihazırda işletmede olan bir isale 

hattında yapılacak bir revizyon ile devam 

ettirilerek boru iç beton kaplamasındaki 

aşınmanın uzun süreli etkilerinin izlenmesi 

planlanmaktadır.  
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BATI BALKANLARDA VE TÜRKİYE'DE AFET DİRENCİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

Gerek coğrafi gerekse iklimsel özellikler 

bakımından büyük değişkenliğe sahip Batı 

Balkanlar ve Türkiye,  şiddetli yağışlar, sel, 

kuraklık, orman yangınları, sıcak dalgaları, deprem, 

vb. gibi doğal afetlere oldukça sık maruz 

kalmaktadır. Söz konusu afetlerin, bölgedeki 

ülkelerin ekonomik koşullarına ve tarım, turizm, 

ulaştırma, enerji ve su yönetimi gibi anahtar 

sektörlerine önemli olumsuz etkileri olmakta ve 

yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları, doğal 

afetlerin gelecekte de sıklığı ve şiddetinin artarak 

devam edeceğini öngörmektedir.  

Afet risk azaltımı, AB’ye aday ülkeler ve potansiyel 

aday ülkelerin uzun vadeli bir sürdürülebilir 

kalkınmayı planlamaları ve ona ulaşmaları 

kapsamında doğrudan etkileri olan bir konudur. 

Bunun dışında, Kopenhag Kriterlerini karşılama 

kapasitelerini de etkilemektedir. Ayrıca, katılım 

perspektifi, aday ülkelerin ve potansiyel adayların 

afet (risk) azaltımı alanındaki AB gereklerine uyum 

sağlamak ve AB Sivil Savunma Topluluk 

Mekanizması gibi afetlerle savaşım düzenekleri ve 

araçlarını anlamayı gerektirmektedir. Yaygın ve 

ortak afetler ve siyasal sınırlar dışında artan 

etkilenebilirlik dikkate alındığında bölgesel işbirliği 

için bir çerçeve geliştirmek önem kazanmaktadır. 

En iyi uygulamalar, öğrenilen dersler ve ilgili 

verilere yönelik bilgi paylaşımı ve bölgedeki ülkeler 

arasında bir ağ geliştirilmesi bu işbirliği için öne 

çıkan konulardır.  Birleşmiş Milletler, son yıllarda 

artarak devam eden bu doğal afetlere yerinde ve 

hızlı cevap verilmesini sağlamak ve olası can 

kayıplarını minimuma indirmek maksadı ile söz 

konusu bölgesel projeyi hayata geçirmiştir. 

 

  Kurumsal İhtiyaç Alanı 

Afet Risk Azaltımı kapsamında 

meteorolojik veriler, analiz,  tahmin ve 

erken uyarı kapsamında kapasite geliştirme. 

● ● ● 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

meteorolojik kökenli doğal afetlerle ilgili 

tahmin ve erken uyarıların yapılmasında, 

zararların azaltılmasında önemli role sahip 

ve bu konuda tek yetkili kurumdur. 



ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
 

 

70  

 

 

 

PROJENİN GAYESİ VE HEDEFLERİ: 

Proje, yararlanıcı ülkelerin Hyogo Çerçeve Eylem 

Planına (HFA) uygun olarak doğal afetlerden 

etkilenebilirliklerini azaltmak ve dolayısıyla iklim 

değişikliğine karşı dirençlerini artırmak için 

bölgesel işbirliğini ve kapasiteleri geliştirme 

maksadı ile hayata geçirilmiştir. 

Proje, Meteorolojik ve hidrolojik tehditlerden 

kaynaklanan doğal afetlerin yol açtığı mevcut 

riskler ile değişen iklimin getirdiği yeni riskler 

kapsamında afet risk azaltımını tanımlamaya 

yönelik bölgesel işbirliği ve kapasitenin aşağıdaki 

hususlara odaklanmak suretiyle geliştirilmesi 

gayesi taşımaktadır. 

 Afet risk azaltımı alanında bölgesel ağ ve 

işbirliğini oluşturma/geliştirme,  

 Afet risk azaltımı alanında sınır ötesi işbirliğini 

güçlendirme,  

 Afet risk yönetimi alanında veri/bilgi 

temini/paylaşımı/değişimine yönelik bölgesel 

kapasiteyi geliştirme 

 

 

● ● ● 

Sorun 

Son yıllarda artarak devam eden şiddetli yağış, 

sel, kuraklık, orman yangınları, sıcak dalgaları, 

deprem gibi doğal afetler nedeniyle olası can ve 

mal kayıplarında artış ve Batı Balkanlar ve 

Türkiye’de tarım, turizm, ulaştırma, enerji ve su 

yönetimi gibi sektörlerde ve ekonomik 

koşullarda olumsuz etkilerin meydana gelmesi.  

Çözüm  

Bölgesel işbirliği ile afet (risk) azaltımı  

Kazanım 

Yararlanıcı ülkelerin Hyogo Çerçeve Eylem 

Planına (HFA) uygun olarak doğal afetlerden 

etkilenebilirliklerinin azaltılması ve iklim 

değişikliğine karşı direncin artması, bölgesel 

işbirliği çerçevesinde afet risk azaltımı alanında 

bilgi ve veri temini/paylaşımı/değişimi ile 

kapasitenin gelişmesi.  

● ● ● 

 2.590.000 Avro Bütçeli,  
Katılım Öncesi Mali Yardım 
(IPA) çatısı altında başlayan  
Kapasite Geliştirme Projesidir. 
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Mayıs 2012’de başlayan proje Ekim 2014’te 

tamamlanmıştır. Birleşmiş Milletler Afet Azaltımı 

için Uluslararası Strateji (UNISDR), Dünya 

Meteoroloji Teşkilatı (WMO) Projenin 

yürütücüleridir.  

Proje faaliyetleri sekiz başlık üzerine 

odaklanmıştır. Bunlardan dördü (DRR kapasitesini 

geliştirme, DRR bilgi yönetimi, afet risk transfer 

kapasiteleri (afet sigortaları) ve toplum temelli 

DRR) UNISDR tarafından, diğer dördü (risk 

değerlendirmeleri, meteorolojik tahmin 

kapasiteleri, iklim risk yönetimi ve erken uyarı 

sistemleri) ise WMO tarafından üstlenilmiştir.  

Proje sonucunda elde edilen kazanımlar; 

 Afet risk azaltımı ve iklim değişikliğine uyum 

önlemleri kapsamında gelişmiş bölgesel kurumsal 

kapasite ve koordinasyon (UNISDR) 

 Risklerle ilgili veri ve bilgi paylaşımına yönelik 

güçlendirilmiş bölgesel kapasite ve işbirliği 

(UNISDR) 

 Tehlike analizi ve haritalama kapsamında 

yararlanıcı artmış bölgesel risk değerlendirme 

kapasiteleri (WMO)   

 

Projenin Yararlanıcıları: 

Arnavutluk, Bosna ve Hersek, 

Hırvatistan, Makedonya, Ka-

radağ, Sırbistan, Kosova ve 

Türkiye’nin afet risk azaltımı 

(DRR) ve afet risk yönetimi 

(DRM) ile ilgili ulusal yetkileri 

ile ulusal meteoroloji ve hid-

roloji servisleridir. 

 

Türkiye’deki Yararlanıcı Kuruluşlar: 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

 AFAD ve 

DSİ Genel Müdürlüğüdür. 
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 Tehlike arz eden meteorolojik ve hidrolojik 

olaylar için doğru ve zamanında uyarılar 

hazırlamak ve yayınlamak kapsamında proje 

yararlanıcısı ülkelerin artmış kapasitesi (WMO).  

 İklim değişikliğine uyumu ve iklim risk yöne-

timini destekleyici bilgilerin temininde yararlanıcı 

ülkelerin ulusal meteoroloji ve hidroloji 

servislerinin artmış kapasitesi (WMO)  

 Batı Balkanlarda ve Türkiye’de mevcut 

gereksinimler ve durumun uygun bir şekilde 

dikkate alınması yoluyla ulusal ve bölgesel 

düzeyde kabul edilmek üzere bölgesel bir çoklu 

erken uyarı sistemi tasarımı (WMO) 

 Özel sektör, Dünya Bankası, Europa Re ve 

Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar Afet Risk Sigorta 

Olanağı (SEEC CRIF) işbirliğiyle yararlanıcı ülkeler 

için geliştirilmiş afet risk transferine yönelik sigorta 

ve reasürans ürünleri  (UNISDR) 

 Afet risk azaltımı konusunda artmış kamu 

farkındalığı  (UNISDR)  

Bu proje,  Nisan 2009 ve Ekim 2011 tarihleri 

arasında yürütülen "Güneydoğu Avrupa Afet Risk 

Azaltımı Bölgesel İşbirliği (DRR-SEE) Projesinin" 

devamı niteliğindedir. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü 22 Aralık 2008 tarihinde söz konusu 

projeye dâhil olmuştur ve projenin iki bileşeninden 

biri olan ve WMO koordinasyonunda yürütülen 

"Güneydoğu Avrupa’da Afet Risk Azaltımında 

Meteorolojik, Hidrolojik ve İklimsel Veri Yönetimi 

ve Değişimi için Bölgesel İşbirliği" kısmına 

katılmıştır.   

Meteoroloji Genel Müdürlüğü anılan projenin 

devamı niteliğinde olan bu projede de görevler 

alarak katkı vermiştir.  
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Kurumsal Kazanımlar; 

 

 Tarihsel meteorolojik ve iklim verilerinin kurtarılması (DARE) ve İklim Veri Yönetimi 
Sistemlerinin (CDMS) güçlendirilmesi,   

 Hidro-meteorolojik veri kalitesin artırılması,  verilerin homojenizasyonun ve 
standardizasyonunun geliştirilmesi, 

 İklim indislerinin değerlendirilerek küresel ısınma ile ilişkilerinin belirlenmesi 

 Operasyonel tahmin merkezlerinde görev alan personele yönelik düzenlenen eğitimlerle 
tahmin kapasitelerinin geliştirilmesi, 

 Afet risk azaltımı kapsamında kuvvetli hava olaylarının tahmin ve erken uyarılarına ilişkin 
eğitimlerle kapasite artırımı sağlanması, 

 Bölgesel risk değerlendirme ve haritalama kapasitelerinin geliştirilmesi, 

 Çoklu afet erken uyarı sisteminin oluşturulması konularında önemli kazanımlar elde edilmiştir. 

 Araştırma Dairesi Başkanlığı, Tahminler Dairesi Başkanlığı, Strateji Dairesi Başkanlığı, Veri ve 
İşlem Dairesi Başkanlığı, İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü ve Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilgili toplantı ve eğitimlere katılım 
sağlanarak Kurumumuzda yapılan çalışmaların anlatılması ve tecrübe paylaşımı konusunda da 
önemli adımlar atılmıştır.  

 Ayrıca; Proje kapsamında hazırlanmakta olan Çoklu Afet Erken Uyarı Sistemleri kılavuz 
kitabında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün alt yapısı ve çalışmaları, bölge ülkeleri için örnek 
gösterilmiş ve Model olarak önerilmiştir. 
 

Proje web sayfası: http://www.preventionweb.net/ipadrr/ 

http://www.preventionweb.net/ipadrr/
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TÜRKİYE’DE BİR AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA KARBON SERTİFİKASYONU SİSTEMİ 

KURMA PROJESİ 

 

● ● ● 

Projenin Kapsamı;  

Bir adet gönüllü özel sektör şirketinin ağaçlandırma 
yapmasını sağlamak, bu ağaçlandırma sahasında, 
belirlenecek bir süre içinde bu sahada tutulacak karbon 
miktarını hesaplamak, Standart Gold Uluslararası Karbon 
Sertifika Merkezi tarafından sertifikalandırılmasını temin 
etmek,  gönüllü karbon piyasasında karbon kredisi 
sağlamak ve elde edilecek karbon finansmanını 
öngörmektir.  

● ● ● 

Proje ile özel sektörün karbon sertifikasyonu için gerekli 

olan özgün katkı kuralı çerçevesinde yapacakları 

ağaçlandırma sahalarında tutulan her bir ton 

karbondioksit eşdeğeri için belli prosedürlerin izlenerek 

karbon kredisine hak kazanmasının sağlanması 

hedeflenmiştir. 

● ● ● 

 

Projenin Gayesi: Türkiye'de ilk karbon 

sertifikasyonuna sahip ağaçlandırma 

sahasının oluşturulması ve orman 

karbonu konusundaki kapasitenin 

arttırılması 

 

Başlangıç- Bitiş Tarihi: Eylül 2013 – 

Mart 2014 

Bütçesi: 71.903 Pound 

Finans Kaynağı: İngiliz Büyükelçiliği 

Refah Fonu 

Yürütücü Kurumlar: Orman Genel 

Müdürlüğü, Doğa Koruma Merkezi, 

Birleşmiş Milletler kalkınma Programı 

Proje, Orman Genel Müdürlüğü 

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi 

Başkanlığı ve İngiliz Büyükelçiliği 

Refah Fonu Sponsorluğunda Doğa 

Koruma Merkezi ortaklığında 

yürütülmüştür. 
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Proje Kapsamında: 

 Pilot bir ağaçlandırma projesinin karbon 
sertifikasyonu için uluslararası bir standart 
enstitüsü olan Gold Standard’a teslim 
edilmek üzere Proje Tasarım Belgesi 
hazırlanmıştır. 

 Orman karbonu konusunda kapasite 
geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 

 Gold Standard sertifikasyonunun geçerli bir 
emisyon azaltım çalışması olarak Orman 
Genel Müdürlüğünce tanınmasında etkili 
olmuştur. 

 “Ağaçlandırma Karbonu Kitapçığı” 
hazırlanarak basılmıştır. 

Proje, literatürde yer alan İklim Değişikliği ile 

Mücadele kapsamında ormanların artan ekolojik 

işlevleri yanı sıra koruyucu ve çevresel 

hizmetlerinden daha fazla faydalanılması 

yönündeki çalışmalarla ilişkilidir. 

 

Proje, özel sektörün sosyal sorumluluk gayesiyle 

yapmış olduğu ağaçlandırma sahalarından 

gönüllü karbon piyasasında finans desteği alıp 

alamayacaklarını görmek açısından önem 

taşımaktadır. 

Proje çıktısının,  doğrudan kurumsal ihtiyacı 

karşılayacak bir sonucu olmamakla beraber, bu 

 

● ● ● 

Sorun 

Bazı özel sektör şirketlerinin, hali hazırda ağaçlan-

dırma için ayırdıkları bütçelerini sadece ağaçlan-

dırma için değil, aynı zamanda söz konusu ağaçlan-

dırma faaliyetleri sonucu atmosferden tutulan kar-

bonun belirlenmesi ve tutulan karbonun uluslara-

rası kuruluşlar tarafından sertifikalandırılması yö-

nündeki talepleri. 

Çözüm  

Türkiye’de ilk karbon sertifikasyonu olan 
ağaçlandırma projesini hazırlamak ve kamu 
nezdinde bunun geçerli bir emisyon azaltım 
yöntemi olmasını teşvik etmek. 

Kazanım 

Türkiye'de bir ağaçlandırma projesi için hazırlanmış 

sertifikasyon dokümanları ve bu tür projelerinin 

geliştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler ve 

mevcut modellerde bulunan boşluklarının tespiti ve 

karbon tutumu, özgün katkı, gönüllü karbon 

piyasası gibi kavramlar hakkında farkındalık ve 

kapasite artışı. 

● ● ● 
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proje sayesinde özel sektör aracılığıyla ulusal 

düzeyde yapılacak ağaçlandırma sahalarının 

artırılmış olması ve ormanlık alanların artması 

hedeflenmiştir.  

Projenin uygulama aşamasında görülmüştür ki, 

çoğu gönüllü karbon projesinde elde edilecek 

gelir, proje maliyetlerini ve sertifikalandırma 

maliyetlerini karşılamamaktadır. İklim değişikliği 

ve küresel ısınmanın gündemde olduğu bu 

dönemde Karbon tutumu maksadıyla özel 

ağaçlandırma yapılacak sahalar için kiralama 

hususunda Hazine arazileri için uzun yıllar 

kullanım garantisi sağlanamamaktadır (Örn. 

Proje sahasının ileriki yıllarda kamunun diğer 

ihtiyaçlarını karşılayacak ulaşım, enerji üretimi 

gibi farklı projelere konu olmayacağının garantisi 

olamaması gibi). Ağaçlandırma sahalarında 

kullanılacak bitki türlerinin büyüme modellerinin 

olmaması, sertifikasyon süresince karbon 

tutumunun sağlıklı hesaplanmasına imkân 

vermemektedir. Özgün katkı kuralına bağlı olarak 

önceki yıllarda başka amaçlı yapılan 

ağaçlandırma sahalarının sertifikalandırmaya 

konu edilememesi, ağaçlandırma yapılacak 

alanların yetişme yeri özellikleri bakımından 

daha az elverişli yerlerden oluşması yıllık 

tutulacak karbon miktarının düşük olmasına 

sebebiyet vermesi, proje sahasına yakın 

yerlerdeki paydaşların proje sahasına onay 

vermelerinde ki sorun (örneğin otlatma sahasına 

giden güzergahta olmasının, koruma problemine 

sebebiyet vereceği) gibi sorunlar bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle gönüllü karbon piyasasında karbon 

kredilendirmesine konu ağaçlandırma 

yapılamamıştır.  

Bunun yanında proje yürütülmesi aşamasında, 

katılımcılara karbon tutumu, özgün katkı, iklim 

değişikliğinde gönüllü karbon piyasası gibi 

kavramlar hakkında farkındalık oluşturmuş ve 

ağaçlandırma sahalarına bakış açısında bilinç 

artışı sağlamıştır. 
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KESTANE KANSERİNİN YÖNETİMİ VE ORMAN SAĞLIĞI VE HAYATİYETİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KAPASİTENİN ARTIRILMASI PROJESİ 

Türkiye’de 262.045 hektar kestane ormanı bulunmaktadır. Bu ormanlarda 1970 yılından itibaren 

Cryphonectria parasitica (Mill) fungusunun neden olduğu kestane dal kanseri etkili olmakta, kestane 

ağaçlarının kurumasına, kestane meyvesi veriminin düşmesine, kestane balı üretiminde azalmalara 

neden olmakta, kestane ormanlarının sağlığını tehdit etmektedir.  
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1970 yılından itibaren kestane dal kanseri ile 

mücadele kapsamında gerek Üniversiteler 

gerekse Ormancılık Araştırma Enstitüleri ve 

Orman Genel Müdürlüğü uygulamacıları çeşitli 

mücadele yöntemleri uygulanmış ancak, kestane 

ormanlarının sağlığının korunmasında ve kestane 

dal kanseri ile mücadelede somut bir yol kat 

edilememiştir. Müteakip tarihlerde yapılan 

mücadele çalışmaları sonucunda halka 

gösterilecek başarılı bir çalışmanın ortaya 

çıkmaması, kestaneden faydalanan bölge 

halkının mücadele çalışmaları ile ilgili kuruma ve 

bilim insanlarına güveninin azalması sonucunu 

doğurmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

Proje Öncesi Karşılaşılan Riskler ve Tedbirler 

 Proje öncesi risk, halkın projeye katılımının 

yeterince olmaması ve pek de başarılı olmayan 

geçmiş tecrübelerden dolayı ilgi eksikliği ve 

projeyi sahiplenememe. 

Tedbir: Bu projede örnek alınan deneme 

sahalarındaki başarılı uygulamaların direnç 

gösteren halka gösterilmesi suretiyle direnç 

kırılmaya çalışılmıştır. 

 Laboratuvarda üretilen Hypovirulentlerin 

zamanında ve yerinde doğru uygulama 

yapılamamasından dolayı başarı eksikliği. 

Tedbir: Laboratuvarda üretilen Hypovirulentlerin 

arazide hastalıklı ağaçlara verilmesinde 

● ● ●  

Kurumsal İhtiyaç Alanı 

262.045 hektar Kestane ormanlarındaki kestane 

dal kanseri ile mücadele kapasitesinin artırılması 

ve kestane ormanlarının sağlığına kavuşturul-

ması ile kestanenin meyvesinden faydalanan 

orman köylerinde yaşayan kırsal nüfusun 

gelirinin artırılması, köyden kente göçün önüne 

geçilmesi. 

● ● ● 

 

 

Dünyada 61 ton kestane meyvesi 

üretimi ile ikinci sırada yer alan 

Türkiye’nin orman köylülerinin 

orman ürünlerinden elde ettiği gelir 

kestane kanseri sebebiyle azalmakta, 

geçim sıkıntısına düşen kırsal 

nüfusun şehre göç etmesine neden 

olmaktadır. 
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çalışanların eğitimlerinin yapılması suretiyle 

giderilebilecektir. 

 Uyum guruplarının tespit edilememesi,  

Tedbir: Uyum gurupları proje kapsamında 

İsviçre’deki laboratuvarlarda belirlenerek bu 

riskin önüne geçilmeye çalışılacaktır. 

 Kestanenin meyvesinden faydalanan halkın 

atadan kalma gördükleri mülkiyeti devletin 

olmasına rağmen kullanma hakkının kendinde 

olduğunu zimmen kabullenmeleri sebebi ile 

Orman Teşkilatının kestane dal kanseri sebebiyle 

kuruyan ağaçların çıkarılmasında sosyal baskı 

göstermektedirler.  

Tedbir: Bölge halkının bu tutumu meyvesinden 

faydalanılan ve 2/3’ü kuruyan kestane 

ağaçlarının mücadele amaçlı kesilip 

yenilenmesinde, köylülerin yapılan mücadelenin 

faydaları ve ileride gelirlerinin artacağının izahı 

suretiyle ikna edilmeye çalışılmalıdır. 

 

Türkiye’nin Kuzeyi ve Kafkaslar, Anadolu 

kestanesinin en yüksek genetik çeşitliliğinin 

bulunduğu alanlardır. Bu coğrafi bölgelerdeki 

kestane ormanlarının hastalıklardan korunması 

biyolojik çeşitliliğin devamlılığı için ayrı bir 

öneme sahiptir. Ayrıca, ülkemizin 61 bin ton 

kestane üretimi ile dünyada ikinci sırada yer 

alması ve bu sıranın korunması önem arz 

etmektedir. 

Projenin gayesi; kestane ormanlarının, zengin 

flora ve faunasını, biyolojik çeşitlilik kapsamında 

orman ekosistemlerinin yerli ve endemik türün 

genetik çeşitliliğini korumak, hastalıktan 

kaynaklanan zararları önlemek, kestane meyve 

verimini artırmak suretiyle orman köylüsünün 

gelirini fazlalaştırmaktır. 

Proje Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel 

Müdürlüğü 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik 

planında yer alan “Ormanların korunması ve 

sağlığının geliştirilmesi ve gelecek nesillere 

aktarılması” stratejik gayesi ile ilişkilidir. Ayrıca 

projenin ilişik olduğu diğer referans dokümanlar 

çerçevesinde, 

 Ulusal ormancılık kalkınma planları;  Kestane 

meyvesinde,  Çin’den sonra dünyada ikinci 

sıradaki yerimizin korunması ve Kestane şekeri 

üretiminde sanayiye hammadde teminde destek 

olmak,   

  Avrupa ormanlarının sağlığının korunması 

kapsamında, karantina etmeni olarak 

adlandırılan kestane dal kanseri ile mücadele 

kapasitesinin geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. 
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Phytophthora etmeni kestane sahalarımızda çok yaygındır. Bu sahaların bir an önce detaylı incelenmesi 

ve sınırlarının çıkarılması gerekmektedir. Hastalık gelecekte ormanlarımız için en büyük tehlikelerden 

birini oluşturmaktadır. Çünkü konukçu spektrumu çok geniş olması nedeniyle diğer türleri de tehdit 

etmektedir. 

  
 

Proje; Ormancılık İşbirliği Ortaklığı (CPF) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
(UNDAF) kapsamında yürütülmüştür. 

Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01 Ocak 2013-31 Aralık 2014  
Taraflar: Orman Genel Müdürlüğü, FAO Orta Asya Alt Birimi 
Yürütücü Kurum: Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçesi: 322.000 ABD Doları 
Finans Kaynağı: FAO Orta Asya Alt Ofisi 
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Proje Özeti; 
 
 C. Parasitica fungusu, Kestane ağacının 

yaşamını tehdit etmekte iken, virüsün 

(Hypovirulenti) fungusa saldırdığı benzersiz bir 

biyokontrol fenomen olan hypovirulentin 

beklenmedik şekilde ortaya çıkması, Anadolu 

kestanesinin bu hastalığa yenik düşmesini 

önlemiştir. Hypovirulentin, virulant fungus 

popülasyonuna uygulanması, bu hastalığın 

durdurulmasında ya da yavaşlatılmasında en 

etkili yol olarak uygulanmıştır. Proje 

uzmanlarınca İzmir, Sinop, Kütahya’da pilot 

sahalar seçilmiştir. Bu üç pilot bölgeden hastalıklı 

numuneler toplanmış, İsviçre ve Türkiye’deki 

laboratuvarlarda incelemeye alınmıştır. 

 Hypovirülent ırkların uyum grupları tespit 

edilmiştir. 

 

  

● ● ● 

Sorun 

Hastalığın yaygın oluşu ve gelecekte 
ormanlarımız için en büyük tehlikelerden birini 
oluşturması, kestane meyvesinden faydalanan 
orman köylerinde yaşayan kırsal nüfusun 
gelirinin hastalığa bağlı olarak azalması ve 
bunun neticesinde köyden kente göçün 
artması. 

Çözüm  

Kestane hastalıkları ile mücadele yöntemlerinin 
geliştirilerek uygulamaların yapılması. 

Kazanım 

Proje deneme sahalarında hypovirulent 

uygulamaları başarılı olmuş, Ülkemiz 

ormanlarında ilk defa viral yolla ağaç 

hastalıkları ile mücadele kapasitesi öğrenilmiş 

ve bu maksatla bir adet laboratuar kurulmuştur. 

Ayrıca, bir adet biyalog yetiştirilmiş, 

hypovirulent üretimi gerçekleştirilmiş deneme 

sahalarında kestane dal kanserini baskılayan 

hypovirulent uyum grupları belirlenmiştir.  

● ● ●  
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 Sahalarda çalışacak eğitici görevliler belirlenmiş ve eğitimleri tamamlanmıştır. İzmir, Kütahya ve 

Sinop’ta yörede yaşayan insanlara proje danışmanları tarafından, hastalık ve mücadele yöntemleri 

konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

 

     
 

 Pilot bölgelerden alınan numunelerin hypovirulent uyum grupları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bölümü laboratuvarlarında belirlenerek çoğaltılmış, 2013 Haziran ayında pilot bölgelerdeki 

hastalıklı alanlarda inokulasyonları (uygulamaları) yapılmıştır.  Hypovirulent uygulamalarının 2013 yılı 

Ekim ayındaki kontrollerinde, hastalıklı ağaçlar üzerinde etki göstermeye başladığı gözlenmiştir. 2014 

yılında yapılan kontrollerde ise %60’ın üzerinde başarı tespit edilmiştir. 

  



ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
 

 

86  

 

  
Deneme Sahalarında Yapılan Hastalıkları Gövdelere Hypovirulent Uygulamaları 

 Proje uygulamaya geçirilirken Projede deneme alanlarından alınacak numunelerin Laboratuvarda 

üretilerek deneme alanlarındaki hastalıklı ağaçlara verilmesi gayesi ile hypovirulent üretimi için Bolu 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bir adet laboratuvar kurularak aktif hale getirilmiştir. 

Laboratuvarda çalışan bir biyoloğa Hypovirulent üretimi konusunda eğitim verilmiştir.  

 

Proje sonrasında Kestane ormanlarının iyileştirilmesinde hypovirulentlerin üretimine devam edilecektir. 

Proje sonucunda yapılan toplantıda alınan kararlar gereği, ülkemiz kestane ormanları üç ana başlık 

altında planlanmalı ve Ege Akdeniz bölgelerindeki kestane ormanlarında hypovirulentlik görülmediği için 

meyve verimine göre planlama yapılmalı ve hypovirulent aşılamaları yapılmalıdır.  

Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde ise doğal hypovirulentlik oluştuğu için Sanitasyon uygulamaları 

yapılmalı, doğal kestane ormanlarının genetiğinin korunması için tohum bahçeleri kurulmalı veya 

tohumluk için doğal ormanlar ayrılmalıdır. 
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Avrupa da karantina etmeni olarak tanımlanan Kestane ağacının ve meyvesi ile fidanının hastalıkla 

mücadele etmek suretiyle ulusal ve uluslararası ticaretinin yapılabilirliğin sağlanması, dost ve komşu 

ülkelere bu projeden elde edilen bilgilerin paylaşılması için FAO ve TİKA kanalıyla üçüncü ülkelere 

ulaşılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 

Proje genel olarak değerlendirildiğinde; 

a) Projenin deneme sahalarında yapılan 

uygulamaların sonuçlarının alınmasında 

yeterlidir,  

b) Ancak deneme sahalarının Türkiye gibi coğrafi 

olarak büyük bir ülkeye yaygınlaştırılmasında 

sürenin ve deneme sahası sayısı azdır,  

c) Projeden sonra kestane ormanı olan Orman 

İşletme Şefliklerinde uygulamaya geçilerek 

Silvikültür Daire Başkanlığı tarafından 2013-2017 

yıllarını kapsayan Kestane Eylem Planının 

uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

faydalı olacaktır,   

d) Örnek sahalar yapılması ve bu sahaların direnç 

gösteren halka gösterilmesi faydalı olacaktır. 

 

 

 

Proje ile, Türkiye kestane 

ormanlarında kestane dal 

kanserinden etkilenen kısımların 

sağlığına kavuşturulması kapsamında 

ilk defa faydalı virüs üretilerek 

uygulamaya başlanmış ve uygulama 

sonucunda %60’lık bir başarı 

sağlanmıştır.   
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 Proje uygulamaları sırasında projede 

görevlendirilen ve eğitilen teknik elemanların 

yerlerinin ve görevlerinin değişmesi nedeniyle 

uygulamada aksaklıklar görülmüştür. Bu sorunu 

yeni atanan teknik elemanlar eğitime alınarak 

sorun giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca kestanenin 

meyvesinden faydalanan vatandaşların kendi 

aralarında ağaçları sahiplendikleri, bazı ailelerin 

ise her yıl bir varisin meyveyi toplayarak 

faydalandığı arazi çalışmaları sırasında 

görülmüştür. 2013 ve 2014 yıllarında muhatap 

olunan halkta kullanma hakkı değişikliği 

gözlenmiştir. Bu durum risk teşkil etmekte; proje 

çalışanlarının yaşadığı gibi her yıl farklı kişileri 

ikna etmenin zorluğu ile bundan sonra 

çalışacakların da karşılaşma ihtimali yüksektir.                                                

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamada karşılaşılan bir diğer zorluk ise; Kuzey 

Kafkasya ve Türkiye’de genetik çeşitliliği oldukça 

fazla olan Anadolu kestanesinin, bu genetik 

çeşitliliğini korumak için ülkemize yurt dışı hastalık 

etmenlerinin girişinin engellenmesi gayesi ile 

yürürlüğe alınan 5996 sayılı Kanuna göre; Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

yürütülen karantina hizmetlerinde orman 

hastalıkları konusunda eğitim almamış ziraat 

mühendisleri İnspektör olarak görevlendirilmekte 

ve bu durum büyük sıkıntılar meydana 

getirmektedir. 

Bu sıkıntıların önüne geçilmesi için Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nda Orman bitki türlerinin 

ithalinde bitki sağlık sertifikası düzenleyen ve 

yurda girişine izin veren inspektörlerin ormancılık 

eğitimi almış orman mühendislerinden oluşması 

veya 5996 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak 

orman bitkilerinin ülkeye girişinde istenen bitki 

sağlık sertifikalarını düzenleme yetkisi Orman 

Bakanlığı’na devredilerek ülkemiz ormanlarının 

sağlığı ve genetiğinin korunmasının sağlanması 

konusunda çeşitli önerilerin gündeme alınması 

gerektiği değerlendirilmelidir. 

Proje kapsamında Aydın Bey dağı deneme 

sahasında 42 ağaçta uygulanan hypvirulent 

aşılarında tutma oranının % 67 olup, Sinop 

Erfelek deneme sahasında ise aşı yapılan 80 

ağacın 72 tanesinin yanlışlıkla sanitasyon 

çalışmaları nedeniyle kesilmesi sonucu 

uygulamaların sonuçlarının görülmediği, 

kalan 8 ağaçta hypovirulent aşılarının 

tuttuğu gözlenmiştir. Kütahya Simav 

deneme sahasında 55 ağaçta uygulanan 

hypovirulent uygulamalarında %63’lük bir 

başarı gözlenmiştir.  
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Proje Ulusal Danışmanı Prof. Dr. Salih MADEN, Prof. Dr. M. Zekai KATIRCIOĞLU, 
Prof. Dr. İbrahim TURNA VE Doç. Dr. Seçil AKILLI tarafından “Kestane Hastalıklarına Karşı 
Standart Çalışma Yöntemleri” kitabı hazırlanmıştır. Proje uygulamaları ile ilgili deneme 
sahalarında neler yapılması gerektiğini, Laboratuvarda yapılacak çalışmalar ve sanitasyon tedbirlerini 
kapsayan kitap,  Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2900 adet bastırılarak Kestane Eylem Planına 
göre çalışacak Orman Bölge Müdürlüklerine, kestanenin meyvesinden faydalanan Orman 
Köylülerinin köy odalarına veya köy kahvelerine dağıtılmıştır. Ayrıca kitap, Orman Fakültelerine, 
tüm üniversitelere, Milli Kütüphaneye, proje kapsamında 2014 yılı Ekim ayında Sinop’ta eğitime 
katılan OZM ve Silvikültür şube müdürleri ile teknik elemanlarına, 18 Aralık 2014 tarihinde yapılan 
proje kapanış çalıştayına katılanlara dağıtılmıştır.  
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TÜRKİYE’DE ORMANLARIN SU KULLANIMI BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN 

YÖNETİMİ UYGULAMALARI İÇİN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KAPASİTESİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 

Ekim 2012-Mayıs 2014 

Yürütücü Kurum/Kuruluş: 

Birleşmiş Milletler Kalınma 

Programı (Türkiye) 

Proje Yöneticisi: Mehmet KILIÇ, 

Amenajman Rehberlik ve 

Denetim Başmühendisi 

Proje Yürütücüsü: Mehmet 

CEYLAN, Mühendis 

Bütçesi: 479.240 Amerikan 

Doları 

Finansman Kaynağı: İngiltere 

Büyükelçiliği Yabancı Ülkeler ve 

İngiliz Milletler Topluluğu (FCO) 
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Proje öncesinde hidrolojik fonksiyona sahip 

alanların belirlenmesinde kullanılan kriterler 

yeterli hassasiyete sahip değildi. 

Amenajman planı yapımı çerçevesinde 

hidrolojik fonksiyona sahip alanlarda yapılan 

planlama çalışmalarında kritik öneme sahip 

optimal değerler bilinmiyordu ve bu alanlarda 

odun üretimine konu sahalardaki ormanlar 

için belirlenmiş olan optimal değerler 

kullanılmaktaydı. Neticede yapılan planların 

bu alanlar için güvenilirliği daha azdı. 

Proje, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybı da 

dâhil olmak üzere iklim değişikliğinin orman 

ve su etkileşimleri üzerindeki potansiyel 

sonuçları konusunda daha derinlemesine bir 

anlayış geliştirerek; iklim değişikliğine uyum 

sağlamak ve azaltılmasına katkıda bulunmak 

maksadıyla su işlevini orman yönetim 

planlarına entegre etmek suretiyle 

sürdürülebilir orman yönetimi için mevcut 

politika ve stratejileri gözden geçirmeyi, 

ormanların su fonksiyonu kriter ve 

göstergelerinin iklim değişikliği göz önünde 

bulundurularak uygulanması ve amenajman 

plan yapıcıları ile orman-su etkileşimi 

konularıyla ilgili diğer kurumlar arasındaki 

işbirliği kapasitesinin geliştirilmesini 

hedeflemiştir. 

Projenin ilişik olduğu referans dokümanlar: 

Proje, büyük ölçüde Türkiye’nin kapsayıcı bir 

kalkınma süreci ile yaşam kalitesini arttırmayı 

hedefleyen Türkiye Ülke Programı Belgesi 

(2011-2015)  ve Türkiye Birleşmiş Milletler 

Kalkınma İşbirliği Stratejisi (UNDCS) 2011-

2015 ve uzun dönem ulusal kalkınma 

hedeflerinin ana hatlarını çizen Dokuzuncu 

Kalkınma Planı (2007-2013)  ile uyumludur.  

 Orman amenajman planlarında 

hidrolojik fonksiyona sahip alanlar daha 

gerçekçi belirlenmiş ve yeni belirlenen 

optimallerin de kullanılması ile sıhhat 

derecesi yüksek planlar üretilebilmekte 

ve plan ünitelerinin su üretim 

kapasiteleri hesaplanabilmektedir. 

 Planlama çalışmaları çerçevesinde 

yılda 140-150 adet orman amenajman 

planı yenilenmekte ve fonksiyonel 

planlama yaklaşımı çerçevesinde 

hepsinde hidrolojik fonksiyona yer 

verilmektedir. 
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2011-15 dönemini kapsayan Ülke Programı 

Eylem Planı’na göre, UNDP çevresel ve 

sürdürülebilir kalkınma işbirliği için ulusal 

kapasiteleri geliştirmek ve (a) Sürdürülebilirlik 

ilkeleri, çevre, iklim değişikliği, enerji 

verimliliği ve yenilenebilir enerjinin sektörel 

politikalar ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 

plan ve programlara dâhil edilmesi, (b) Ulusal, 

bölgesel ve yerel düzeyde iklim değişikliğine 

uyum ve iklim değişikliğinin azaltılması ve 

karbon ticareti ile (c) Yoksul, hassas gruplar ve 

özel ilgi gerektiren diğer grupların çevre ve 

enerji ile ilgili hizmetlere erişiminin 

arttırılmasını desteklemek üzere çalışacaktır. 

Avrupa’da ormanlardan sorumlu Bakanlar, 

sürdürülebilir orman yönetimi için “Forest 

Europe” olarak bilinen ortak kriterler ve 

kılavuz geliştirmiştir. Türkiye’deki ormanların 

planlanması ve yönetilmesi Varşova İlke 

Kararları 2: Ormanlar ve Su da dâhil olmak 

üzere Varşova taahhütleri ve faaliyetlerinin 

ulusal düzeyde uygulanmasının yanı sıra 

“Forest Europe” sürecine de odaklanmaktadır. 

Ayrıca, Bin Yıl Kalkınma Hedefi 7: Çevresel 

sürdürülebilirliğin sağlanması çerçevesinde 

sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal 

politika ve programlarla bütünleştirilmesi; 

çevresel kaynakları kaybının kazanıma 

dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Sorun 

Amenajman planı yapımı çerçevesinde 
hidrolojik fonksiyona sahip alanlarda 
yapılan planlama çalışmalarında kritik 
öneme sahip optimal değerlerin 
bilinmemesi ve bu alanlarda odun 
üretimine konu sahalardaki ormanlar 
için belirlenmiş olan optimal değerlerin 
kullanılması; dolayısıyla, yapılan 
planların bu alanlar için daha az 
güvenilirliğe sahip olması. 

Çözüm 

Orman Amenajman Planları. 

Kazanım 

Fonksiyonel planlama yaklaşımı çerçe-
vesinde hidrolojik fonksiyona sahip 
alanların daha gerçekçi belirlenmesi ve 
yeni belirlenen optimallerin de kulla-
nılması ile daha sağlıklı planların üreti-
lebilmesi ve plan ünitelerinin su üretim 
kapasitelerinin hesaplanabilmesi. 
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Proje kapsamında; 

 Proje çerçevesinde uzman görüşü olarak 6 

adet rapor hazırlanmıştır. 

 Orman-Su ilişkilerinin farkındalığının 

artırılması çerçevesinde 500 adet broşür, 30 

adet poster ve 150 adet not defteri 

hazırlanmış ve ilgi gruplarına dağıtılmıştır. 

 Orman amenajman planlarında hidrolojik 

fonksiyon olarak ayrılmış alanlardaki ormanlar 

için optimal değerleri hidrolojik fonksiyonu en 

iyileyecek şekilde tespit edilmiştir. 

 Hidrolojik fonksiyona sahip alanların 

belirlenmesinde (fonksiyonel haritalama)  yeni 

bir yaklaşım kullanılmıştır. 

 Yeni yaklaşımla belirlenmiş hidrolojik 

fonksiyona sahip alanlar ve bu alanlar için 

belirlenen yeni optimaller çerçevesinde 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nde 2 

adet orman amenajman planının yenileme 

işleri yeni yaklaşımla yapılmıştır. 

 Uzman raporu çerçevesinde bir plan 

ünitesinin su üretim kapasitesi hesaplanmış 

olup bu hesaplamaya planlarda yer verilmiştir. 

 OGM ve diğer paydaşların katılımı ile 

teknik anlamda iyi uygulama örnekleri ziyaret  

edilmiştir. 

 Kurumlar arası ve meslek disiplinleri arası 

kavram karmaşasını açıklığa kavuşturmak için 

Orman-Su Teknik Terimler Sözlüğü 

hazırlanmıştır. 

 Orman-Su ilişkileri çerçevesindeki 

kurumsal kapasite artışı sağlamak ve çeşitli ilgi 

gruplarının farkındalığını artırmak açısından 

orman ve su etkileşimini geniş bir çerçevede 

anlatan ve kaynak kitap niteliğinde Orman-Su 

Kitabı hazırlanmıştır. 

Proje, hidrolojik fonksiyona sahip alanların 

daha gerçekçi kriterlere göre belirlenmesi, bu 

alanlardaki ormanların optimal kuruluş 

değerlerinin belirlenmiş olması ve bir plan 

ünitesinin su üretim kapasite hesabının ortaya 

konmuş olması sebepleri ile başarılıdır. Bu 

ihtiyaçlar Orman Genel Müdürlüğü’nün 

orman amenajman plan yenilemelerinde 

kapasitesinin artışına sebep olmuştur. Orman-

Su ilişkilerinin daha net bir şekilde ortaya 

çıkartılması ve sayısal verilerle 

desteklenebilmesi için bundan sonra yapılacak 

projelerin sürelerinin daha uzun 

tutulabilmesinin yanında Devlet Su İşleri 
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Genel Müdürlüğü’nün proje ortağı yapılarak 

dere akım gözlem işleri ile projenin etkilerinin 

sayısal olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Dünyanın birkaç yerinde orman-su ilişkisini 

derinlemesine inceleyen faaliyetler 

bulunmakla birlikte bu alanda çalışmalar 

kısıtlıdır. Proje kapsamında yapılan teknik 

gezilerden olan Viyana Gezisi ile Viyana 

şehrinin su üretimi için ayrılmış olan ormanlar 

gezilmiş olup kurulmuş olan sistem 

incelenmiştir. Viyana ormanlarında yaklaşık 

yüz yıldır süren aralamaların havza bazlı su 

üretimine etkileri kayıt altına alınmış bu 

çerçevede hidrotop haritalamacılığı yapılarak 

modelleme ve simülasyona olanak tanıyan, 

yapılacak ormancılık faaliyetlerinin su kalite ve 

miktarına olacak etkilerini önceden 

hesaplayan bir sistem geliştirilmiştir. 

Proje genel olarak değerlendirildiğinde;  

Proje kapsamında Bakanlığın diğer kurumları 

ile kurumsal işbirliği geliştirilmiştir. Proje 

çerçevesinde hem kurumlar hem de kişiler için 

gerek merkezde, gerekse yerelde orman-su 

ilişkileri çerçevesinde farkındalık 

oluşturulmuştur. Orman amenajman plan 

yapım işlerinde görevli personelin kapasite 

artışı sağlanmış ve kendilerine somut veriler 

sunulmuştur.  Proje süresinin kısa ve 

bütçesinin yetersiz olması sebebi ile dere akım 

gözlem istasyonu kurulamadığından, bundan 

sonra yapılacak ormancılık uygulamalarının 

dere akımı üzerindeki etkileri 

incelenemeyecektir.  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün ve Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 

planlamalardan sorumlu teknik personelleri 

ve yerelde belediye personelleri orman 

amenajman planları hakkında ve orman-su 

ilişkileri hususunda bilgi sahibi olmuşlardır. 

Orman Genel Müdürlüğü olarak orman 

amenajman plan yenilemeleri çerçevesinde 

kurumsal kapasite gelişimine somut katkılar 

sunmuştur. 

Avrupa Çevre Ajansı (EEA)  

Projeyi “Avrupa 

Ormanlarının Su Tutma 

Kapasitesi” ile ilgili 

yürüttüğü çalışmasına 

örnek uygulama olarak 

dâhil etmeye karar 

vermiştir. 
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Başka benzer projeler hayata geçirilirken ilgili 

kurumların ortak olduğu bütünleşik bir 

projenin hayata geçirilmesi için destek 

verilmesi hususu önem arz etmektedir. Proje 

sonuçları 2 adet orman amenajman planında 

uygulanmış olup bu sebeple önümüzdeki 20 

yıl kullanılacaktır.  

 

Dolayısıyla proje Orman Genel Müdürlüğü 

tarafından planlama ile uygulamaya aktarılmış 

ve kullanılmaya başlanacaktır. 

Devam niteliğinde olabilecek projeler 

çerçevesinde, Viyana ormanlarında olan 

uygulamalar gibi özellikle şehirlerimize içme 

suyu sağlayan ormanların hidrotop 

haritalamacılığı ile birlikte su üretimini en 

kaliteli bir şekilde en üst düzeye çıkaracak bir 

planlamayı içeren projelere yer verilebileceği 

değerlendirilmektedir.  

Proje, gerek yerel, gerekse ulusal basında 

kendisine yer bulmuştur. Proje ile alakalı bazı 

haber sayfaları aşağıda belirtilmiştir.  

Proje yerel ve ulusal basında yer almıştır:  

 Kastamonu'dan Haber: http://www.kastamonudanhaber.com/gundem/orman-amenajman-planlarinda-su-

fonksiyonunun-gelistirilmesi-projesi-hazirlik-toplantisi-h82940.html 

 Mynet Yurt Haber: http://yurthaber.mynet.com/detay/kastamonu-haberleri/orman-amenajman-planlarinda-su-

fonksiyonunun-gelistirilmesiprojesi-hazirlik-toplantisi/638301 

 Beyaz Gazete: http://www.beyazgazete.com/haber/2013/1/10/orman-amenajman-planlarinda-su-fonksiyonunun-

gelistirilmesi-projesi-hazirlik-toplantisi-1608350.html 

 Atlas Dergisi Ocak 2013 döneminde yayımlanan 238. sayısının 24. Sayfasında yer almıştır. 

 

http://www.kastamonudanhaber.com/gundem/orman-amenajman-planlarinda-su-fonksiyonunun-gelistirilmesi-projesi-hazirlik-toplantisi-h82940.html
http://www.kastamonudanhaber.com/gundem/orman-amenajman-planlarinda-su-fonksiyonunun-gelistirilmesi-projesi-hazirlik-toplantisi-h82940.html
http://yurthaber.mynet.com/detay/kastamonu-haberleri/orman-amenajman-planlarinda-su-fonksiyonunun-gelistirilmesiprojesi-hazirlik-toplantisi/638301
http://yurthaber.mynet.com/detay/kastamonu-haberleri/orman-amenajman-planlarinda-su-fonksiyonunun-gelistirilmesiprojesi-hazirlik-toplantisi/638301
http://www.beyazgazete.com/haber/2013/1/10/orman-amenajman-planlarinda-su-fonksiyonunun-gelistirilmesi-projesi-hazirlik-toplantisi-1608350.html
http://www.beyazgazete.com/haber/2013/1/10/orman-amenajman-planlarinda-su-fonksiyonunun-gelistirilmesi-projesi-hazirlik-toplantisi-1608350.html
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FIRAT DİCLE HAVZASI İÇİN HİDROLOJİK MODEL KURULUMU VE SEKTÖREL İHTİYAÇ 
ANALİZİ PROJESİ 

 
Projenin gayesi, Fırat-Dicle havzasındaki su 

kaynaklarının, iklim değişikliği etkileri de 

dikkate alınarak, hidrolojik modelleme 

yardımıyla 2015-2100 dönemindeki su 

potansiyelini tahmin edecek bir hidrolojik 

modelin yapılandırılması ve sektörel su 

ihtiyaçlarının belirlenmesidir. 

 

Yatırım Programında yer alan Proje, Kalkınma 

Bakanlığı’nın desteği ile 18 Ağustos – 25 Aralık 

2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

Proje, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2013-

2017 Stratejik Planında yer alan; 

 S.G.2: Orman, Su, Biyolojik Çeşitlilik ile 

Meteoroloji konularından ulusal ve 

uluslararası politika geliştirmek ve etkin 

uygulamasını sağlamak, 

o S.H.2.4: Sürdürülebilir havza yönetimini 

sağlamak, 

 S.G.4: Su kaynaklarının koruması, 

iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini 

sağlamak, 

  

● ● ● 

Sorun 

Havzadaki su kaynaklarına olan talep artışı 

ve iklim değişikliği tehdidi sonucu 

muhtemel su kaynakları potansiyelinin 

azalması ve ihtiyaçlara cevap verememesi. 

Çözüm  

Hidrolojik modelleme oluşturularak 
sektörel su ihtiyacının belirlenmesi. 

Kazanım 

Havzada iklim değişikliği etkileri de dikkate 

alınarak su potansiyelinin ve sektörel 

ihtiyacın belirlenmesi, suyun kullanımı ve 

korunmasına dair gerekli senaryo ve 

önerilerin geliştirilmesi.  

● ● ● 
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o S.H.4.1: Milli su politikasının 

geliştirilmesine katkıda bulunmak,  

gaye ve hedefleri ile uyumludur. 

 

Proje, Türkiye Su Enstitüsü’nün 2014-2018 

Stratejik Planında yer alan;  

 S.G.3: Su konusunda ulusal/uluslararası 

bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını 

desteklemek, bilgi ve tecrübe paylaşımı 

yoluyla katma değer üretmek ve/veya 

üretilmesine katkıda bulunmak, 

o S.H.3.1 - Su kaynaklarının etkin kullanımına 

yönelik bilgi üreterek sürdürebilir kalkınmaya 

katkıda bulunmak, 

o S.H.3.2 - Su alanında yapılacak bilimsel 

araştırmalarda kullanılmak üzere gerekli 

verileri bir araya getirerek, geleceğe yönelik 

model ve senaryolar geliştirmek gaye ve 

hedefleri ile uyumludur. 

Proje, Onuncu Kalkınma Programının 1050 -

1052. maddelerinde belirtilen aşağıdaki 

hedefler ile uyumludur: 

Madde 1050. Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin 

ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi 

sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının 

korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin 

önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır. 

Madde 1051. Ülkemiz su potansiyelinin 

tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda 

sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve 

kullanımın tarifelendirilmesi sağlanacaktır. 

 

Madde 1052. İklim değişikliğinin ve su 

havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve 

kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda 

su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve 

kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli 

önlemler alınacaktır. 

Hidrolojik model altyapısını ve sektörel su 

ihtiyaçlarını içeren proje 25 Aralık 2014’te 

tamamlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 


