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STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI SUNUŞU 

 

Projeler, sonuçları itibariyle kurumsal gelişime katkı sağlamasının yanı sıra evrensel 

ve ulusal ölçekte bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmasına da katkı sağlaması beklenen yönetilebilir, maliyetlendirilebilir, geçici ve 

özgün nitelik taşıyan faaliyetlerdir. Bununla birlikte projeler, kamu kurumlarının 

görev ve sorumlulukları çerçevesinde, kurumsal gaye ve hedeflere ulaşmak için bir 

yol haritası niteliği taşıyan stratejik plan ve programların uygulama araçlarından da 

biridir. Bu manada, kurumsal ihtiyaçların karşılanması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, 

yeni ürün ve hizmetler sunması ve kapasitenin gelişmesi açısından değer yaratırlar 

ve kurumsal gelişime katkıda bulunurlar. 

Bundan ötürüdür ki gerçekleştirilen projelerin, kurumsal gaye ve hedeflere yönelen, 
kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, kurumsal ihtiyaç ve öncelikleri 
karşılayabilecek nitelikte olması son derece önemlidir. 

Projelerin kurumsal imkânlarla gerçekleştirilmesi mümkün olduğu gibi yurtiçi ve 

yurtdışı kuruluşların katılımlarıyla/katkılarıyla gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bu 

kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ile gerek kurumsal hedeflere 

gerekse ülke hedeflerine ulaşmak açısından projelerin sorumlu olduğumuz ulusal ve 

uluslararası strateji belgeleri, program ve mastır planları kapsamında hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli 

bir şekilde kullanılması, hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde mali saydamlığın 

sağlanması için ülkemizde kamu idarelerinin izleme ve değerlendirme sistemi 

kurmalarının önemi, yürürlüğe giren 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu” ile de artmıştır.  

Kurumsal yapı içinde üstlenilen birçok proje, kurumun değişik birimlerini ve işlevsel 

alanını kapsayabilmektedir. Bu nedenle, kurumsal stratejileri gerçekleştirecek 

projelerin seçimi, önceliklendirilmesi, kurumsal bütünlük içinde ve stratejik 

yaklaşımla ele alınarak proje portföyünün oluşturulması ve etkin yönetimi önem 

taşıyan unsurlardan biri haline gelmiştir.  

Bununla birlikte, başarılı projelerin artması şimdiye kadar yapılan projelerin 

değerlendirilerek edinilen tecrübelerin paylaşılması ile mümkündür.  
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Bu bilinç doğrultusunda, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların projeleri, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı çatısı altında toplanarak izlenmektedir. Böylece; 
 

 Stratejik Plan ve Programlar kapsamında kurumsal faaliyetlerin ve 

uygulamaların izlenebilmesi, 

 Projelere dair Kurumsal hafızanın oluşturulması,  

 Bilgi birikiminin paylaşımı ve proje mükerrerliğini önüne geçilmesi, 

 Performans ve risklerin kısa periyotlarla gözlemlenebilmesi, 

 Üst yönetimi karar verme sürecinde desteklemesi, 

 Yeni proje fikirlerinin yakalanması, 

 Proje sonuçlarının ve uygulamaların paylaşımı hedeflenmektedir. 

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı olarak, çok sayıda projenin hayata geçirildiği 

Bakanlığımızda projelere dair karar destek mekanizmasının işleyişine katkıda 

bulunmak ve projelerden üst yönetime bilgi akışını sağlamak üzere faaliyetlerimizi 

sürdürmekteyiz. Bu çerçevede, Bakanlığımızın ve Bağlı Kuruluşlarının devam eden ve 

sonuçlanan yurtiçi, yurtdışı kaynaklı ve Ar-Ge nitelikli projeleri periyodik olarak 

izlenmekte ve elde dilen veri ve bilgiler yayınlarımız vasıtasıyla paylaşılmaktadır.  

Bu rapor, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının yatırım nitelikli (yeni tesis kurulması, 

bakım-onarım, araç-gereç temini, yenilenmesi, altyapı, koruma, alan düzenleme gibi 

kapasite arttırılmasına yönelik yatırım) projeleri hariç 2015 yılında sonuçlanan 

yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynaklı ve Ar-Ge projelerine dair proje sonuçlarını 

içermektedir. Raporun yararlanıcılara faydalı olmasını temenni ediyorum. 

                                                                                                              

                                                                                                        Strateji Geliştirme Başkanı       
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1.1 3 PİLOT HAVZADA NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI KAPSAMINDA 

EKONOMİK ANALİZ VE SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI İÇİN TEKNİK 

ASİSTANLIK ALIMI PROJESİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI 

PROJESİ (24.08.2015-01.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje, içme suyu sektöründe Avrupa Birliği (AB) 

İşbirliği niteliği taşıyan bir hizmet alımı (uzman 

desteği) projesidir. Proje konusu, IPA-1 bileşeni 

kapsamında 2013 yılı Finansman Anlaşması ile kabul 

edilen “3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik 

Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Asistanlık Alımı Projesi”nin teknik 

şartnamesinin hazırlanması işidir. AB Su Çerçeve Direktifi gereği hazırlanmaya 

başlanan nehir havza yönetim planlarının ekonomik analizi işi ülkemizde ilk kez 

çalışılacak bir konu olduğundan Proje, “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir 

Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi” konulu IPA projesi için iyi 

nitelikte ve yeterli bir teknik şartname hazırlanarak çıkılacak ihale sürecinde proje 

çıktılarının kalitesinin anlaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Ayrıca proje, AB adaylık sürecinde Çevre Faslı kapanış kriterlerinden biri olarak Su 

Çerçeve Direktifi (SÇD) yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gereği Nehir Havza 

Yönetim Planlarının (NHYP) hazırlanmasında yeterli ve etkin olunması açısından 

önem taşımaktadır. 

Proje, AB işbirliğinde yürütülen bir hizmet alımı projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR:  

Bakanlık Stratejik Plan 2013-2017; Stratejik Gaye (SG) 2: Orman, su, biyolojik 

çeşitlilik ile meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası politika geliştirmek ve 

etkin uygulanmasının sağlamak, Stratejik Hedef (SH) 2,4: Sürdürülebilir havza 

yönetimini sağlamak, 

10. Kalkınma Planı’nın; 2.3.8 Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi başlıklı maddesi 

altında yer alan “Amaç ve Hedefler”, 1047 nolu bölümde belirtilen “Su ve toprak 

kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek 

olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir 

yönetim sisteminin geliştirilmesi temel amaçtır.” ifadesi, 

http://www.google.com.tr/url?url=http://mertproje.tr.gg/A-.-B-.--H&
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Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023); H-2.1.3   “2015 yılına kadar 4 Nehir 

Havza Yönetim Planını, 2020 yılına kadar ise tüm (25) nehir havzaları için Havza 

Yönetim Planlarını hazırlamak ve uygulamaya koymak.” İfadesi, 

AB Mevzuatı; Su Çerçeve Direktifi. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: Teknik şartname ve bütçe dökümü hazırlanmıştır. 

Gerek Avrupa Birliği mevzuatı gerekse konusunda uzman kişilerle ortak çalışılması 

sonucu Bakanlığımız personelinin bilgi/deneyim birikiminde artış ve bunun 

yapılacak IPA projelerine olumlu yansıması. 

KAZANIMLAR: Sağlanan Kurumsal kapasite artışı ile yapılacak diğer IPA 

projelerinde daha yetkin olunması.  

Martin Gayer, Proje Yöneticisi (martin.gayer@particip.de) 
Prof. Dr. Zinet Selmin Burak (sburak@istanbul.edu.tr) 
Dr. Daiva Semėnienė (daiva@aapc.lt) 

1.2 AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANININ 

HAZIRLANMASI PROJESİ (07.10.2013-27.09.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje ile kuraklıkları havza bazında 

değerlendirilerek, kuraklık 

öncesinde, esnasında ve sonrasında 

yapılması gereken çalışmaların 

planlanması ve yönlendirilmesi ile 

ülkemiz kaynaklarının en verimli 

şekilde kullanılması 

hedeflenmektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 

"İklim Değişikliği ve Kuraklık 

Analizi" isimli çalışmasında 

belirtildiği üzere, Cumhuriyet 

Döneminde de özellikle 1928, 1973, 

1989, 1990, 1993, 1998-2001, 2008 

yıllarında yaygın kuraklıklar görülmüştür. 1876 yılında yaşanan büyük kuraklığın 

kıtlıklara ve hastalıklara yol açmak suretiyle yaklaşık 200.000 vatandaşın ölümüne 

Akarçay Havzası 

mailto:martin.gayer@particip.de
mailto:sburak@istanbul.edu.tr
mailto:daiva@aapc.lt
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neden olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde kuraklıklar havza bazında 

değerlendirilmemekte, sadece tarım sektörüne yönelik bir takım çalışmalar 

yapılmakta ve kuraklık yönetimi, kriz yönetimi anlayışıyla gerçekleştirilmekte olup, 

tüm sektörleri içine alan kapsamlı bir risk yönetimi anlayışını içermemektedir. 

Bu açıdan proje, kuraklıkların havza bazında değerlendirilmesi, kurak dönemlerde 

havza su yönetiminin sağlanması açısından önemlidir. 

Proje, su ve iklim değişikliği alanlarını içeren danışmanlık hizmet alımı projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR:  

Bakanlık Stratejik Planı (2013-2017); Stratejik Gaye (SG)  2: Orman, su, 

biyoçeşitlilik ile meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası politika geliştirmek 

ve etkin uygulanmasını sağlamak. SH 2.4: Sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI:  

 Kuraklık haritaları  

 Kuraklık yönetim planı  

 Havza kuraklık veri tabanı 

Konya ve Akarçay Havzaları Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması projeleri 

tamamlanmış olup Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projeleri Doğu Akdeniz, 

Kuzey Ege ve Küçük Menderes havzaları için de devam edecektir. 2021 yılının 

sonuna kadar ülkemizin 25 havzası için de kuraklık yönetim planları hazırlanacaktır. 

Ayrıca Kuraklık Yönetim Planında belirtilen tedbirler kapsamında sorumluluğu 

bulunan kurumlarca gerekli tedbirlerin alınması için oluşturulan Havza Yönetim 

Heyetleri vasıtasıyla proje sonuçları takip edilecektir.  

Proje kapsamında kamu spotu ve reklam filmi hazırlanmış ayrıca kamu kurumlarının 

katılımı ile beş günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir.  

KAZANIMLAR: Kuraklık konusunda halkın ve kamu kurumlarının farkındalığı 

artırılmış olacaktır. 
Maruf ARAS, Daire Başkanı (marufaras@ormansu.gov.tr ) 
Bilal KIRMENCİOĞLU, Şb.Md.( bkirmencioglu@ormansu.gov.tr ) 
Mustafa Berk DUYGU, Uzman (mbduygu@ormansu.gov.tr)  

kuraklikyonetimi.ormansu.gov.tr 

 

mailto:marufaras@ormansu.gov.tr
mailto:bkirmencioglu@ormansu.gov.tr
mailto:mbduygu@ormansu.gov.tr
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1.3 KONYA HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ 

(07.10.2013-27.09.2015) 

 PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ:  

Proje ile kuraklıkları havza bazında 

değerlendirilerek, kuraklık öncesinde, 

esnasında ve sonrasında yapılması 

gereken çalışmaların planlanması ve 

yönlendirilmesi ile ülkemiz 

kaynaklarının en verimli şekilde 

kullanılması hedeflenmektedir.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 

"İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizi" 

isimli çalışmasında belirtildiği üzere, 

Cumhuriyet Döneminde de özellikle 

1928, 1973, 1989, 1990, 1993, 1998-

2001, 2008 yıllarında yaygın kuraklıklar görülmüştür. 1876 yılında yaşanan büyük 

kuraklığın kıtlıklara ve hastalıklara yol açmak suretiyle yaklaşık 200.000 vatandaşın 

ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde kuraklıklar havza bazında 

değerlendirilmemekte, sadece tarım sektörüne yönelik bir takım çalışmalar 

yapılmakta ve kuraklık yönetimi, kriz yönetimi anlayışıyla gerçekleştirilmekte olup, 

tüm sektörleri içine alan kapsamlı bir risk yönetimi anlayışını içermemektedir. 

Bu açıdan proje, kuraklıkların havza bazında değerlendirilmesi, kurak dönemlerde 

havza su yönetiminin sağlanması açısından önemlidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR:  

Bakanlık Stratejik Planı (2013-2017); Stratejik Gaye (SG)  2: Orman, su, 

biyoçeşitlilik ile meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası politika geliştirmek 

ve etkin uygulanmasını sağlamak. SH 2.4: Sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI:  

 Kuraklık haritaları  

 Kuraklık yönetim planı  

 Havza kuraklık veri tabanı 

Konya Havzası Arazi 

Kullanımı 
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Konya ve Akarçay Havzaları Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması projeleri 

tamamlanmış olup Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projeleri Doğu Akdeniz, 

Kuzey Ege ve Küçük Menderes havzaları için de devam edecektir. 2021 yılının 

sonuna kadar ülkemizin 25 havzası için de kuraklık yönetim planları hazırlanacaktır. 

Ayrıca Kuraklık Yönetim Planında belirtilen tedbirler kapsamında sorumluluğu 

bulunan kurumlarca gerekli tedbirlerin alınması için oluşturulan Havza Yönetim 

Heyetleri vasıtasıyla proje sonuçları takip edilecektir. Böylece projenin 

sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

Proje kapsamında kamu spotu ve reklam filmi hazırlanmış ayrıca kamu kurumlarının 

katılımı ile beş günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir.  

KAZANIMLAR: Kuraklık konusunda halkın ve kamu kurumlarının farkındalığı 

artırılmış olacaktır.  

Maruf ARAS, Daire Başkanı (marufaras@ormansu.gov.tr ) 
Bilal KIRMENCİOĞLU, Şb.Md.( bkirmencioglu@ormansu.gov.tr ) 
Mustafa Berk DUYGU, Uzman (mbduygu@ormansu.gov.tr)  

kuraklikyonetimi.ormansu.gov.tr 
 

1.4 “NEHİR HAVZA ARAŞTIRICISI (RBE) - SYMP (SU YÖNETİMİ 

MODELLEME PLATFORMU): TÜRKİYE'DE NEHİR HAVZASI BAZLI 

PLANLAMAYA YÖNELİK MODELLEME ARACI PROJESİ” 

(30.09.2014-18.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje, ülkemizde su kaynaklarının modellenmesi 

konusunda teknik kapasitenin arttırılması ve 

modellemede kullanılacak verilerin belirli formatta 

toplanmasına olan ihtiyaçlardan dolayı doğmuş 

olup, Hollanda Hükümeti ve Hollandalı proje 

ortakları tarafından 400.000 Euro hibe desteği ile 

yürütülmüştür.  

Proje kapsamında hidroloji, su kalitesi ve ekoloji modelleri Büyük Menderes 

Havzası'nda birleştirilerek Ülkemiz şartlarına uygun ve özgün bir Su Yönetimi 

mailto:marufaras@ormansu.gov.tr
mailto:bkirmencioglu@ormansu.gov.tr
mailto:mbduygu@ormansu.gov.tr
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Modelleme Platformu (SYMP) geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje ile modeller 

kullanılarak havzalarda mevcut su kalitesi ve ekolojik durum ortaya konarak senaryo 

bazlı gelecekteki durumlarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Projede DELTARES 

tarafından geliştirilmiş olan RIBASIM ve WFD Explorer modeli kullanılarak 

hidroloji, su kalitesi ve ekoloji modelleri diğer havzalara nispeten daha fazla verinin 

ve çalışmanın bulunduğu Büyük Menderes Havzası'nda uygulanmıştır. 

    

Proje, su sektöründe uluslararası kurum ve kuruluşlar işbirliğinde yürütülen bir hibe 

projedir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Planı (2013-2017) SG 4:Su kaynaklarının korunması, 

iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak. SH4.2: Kıyı suları dahil 

yüzeysel sular ve yeraltı sularının kalite sınıfları ile miktarını belirlemek, izleme 

sistemini kurmak,  

SG 2:Orman, su, biyoçeşitlilik ile meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası 

politika geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak. SH 2.2 Uluslararası kurum, 

kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek, 

AB Su Çerçeve Direktifi’ne ilişkin teknik dokümanlarda su kaynaklarının havza 

bazlı yönetiminde bir araç olarak bahsedilen modelleme çalışmalarının ülkemizde de 

mevzuatın uyumlaştırılması kapsamında deşarj standartlarının belirlenmesi ve 

mevzuatın geliştirilmesi konusunda kullanılması önem arz etmektedir. 
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KATILIMCI/YARARLANICI KURUM/KURULUŞLAR: 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 

DSİ Aydın 21.Bölge Müdürlüğü 

Büyük Menderes Havzası Havza Yönetimi Heyeti Üst Kurulu 

DELTARES 

Witteveen& Bos 

Hollanda Havza Heyeti (Peel&Maasvallei)  

Hollanda Girişim Kuruluşu (RVO) 

   

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI:  

Proje ile ülkemiz için kamu alanında çok yeni ve yatay kesen bir konu olan su 

kaynakları modellemesi hususunda teknik kapasite artmıştır. 

Proje kapsamında, Deltares Enstitüsü tarafından geliştirilen RIBASIM su tahsis 

modeli, WFD Explorer Su Kalitesi Modeli ve PUNN  (Product UnitNeural Network) 

Ekolojik Modeli Büyük Menderes Havzası bazında birleştirilerek ülkemizin diğer 

havzalarında kullanımına yönelik bir platform teşkil etmiştir. 

Proje kapsamında geliştirilen modeller Nehir Havza Yönetim Planları çerçevesinde 

ve AB Su Çerçeve Direktifine uygun olması nedeniyle Bakanlığımız bünyesinde 

yürütülecek projelerin karar destek sistemini güçlendirecektir. 
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Proje kapsamında senaryo bazlı sonuçlara yönelik alınması gereken tedbirler ve 

önlemler ortaya konmuş olup bunların hayata geçirilmesi sonucunda modelin 

doğrulamasının ve faydalarının ortaya konması beklenmektedir. 

Paydaşlarda bilinç artışı, çevresel duyarlılığın artmasına ve gelecek için 

somutlaştırılmasına yönelik olumlu katkı sağlayacaktır.   

Proje kapsamında 8 adet eğitim ve proje takip amaçlı toplantı, 2 adet toplantı ise 

Büyük Menderes Havzasında Paydaş Çalıştayı (teknik ziyaret) çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. 

KAZANIMLAR:  

Gerçekleştirilen Modelleme çalışması birden çok farklı amaçla kullanılan modelin 

entegrasyonu ve Su Kaynaklarının yönetimi konusunda Kurumsal bazda bir ilki 

teşkil etmekte olup, ülkemizdeki bilimsel çalışmalar açısından da öncülük 

etmektedir. Bununla birlikte, Proje çıktılarının kullanılabilirliği ve diğer projelere 

entegrasyonu kapsamında çalışmanın özellikle veri açısından geliştirilmesi 

gerekmektedir. Zira projenin zamanında bitirilmesine karşı,  Büyük Menderes gibi 

yaklaşık 2.5 milyon nüfuslu ve 25000 km
2’

lik bir alana sahip havzanın tamamıyla 

değerlendirilmesi için proje süresi yeterli olmamıştır. Bu açıdan kapsamlı ve 

güvenilir verilerle yapılacak değerlendirmeler proje sonuçlarına dair fayda-maliyet 

açısından daha gerçekçi bilgiler sunacaktır.  

William OKIEMANS, Uzman Danışman (William.Oliemans@deltares.nl ) 
Marnix van der Vat, Prj. Yöneticisi (marnix.vandervat@deltares.nl) 
Erwin Meijers, Araştırmacı (marnix.vandervat@deltares.nl) 
 

1.5 TÜRKİYE’DE HAVZA BAZINDA HASSAS ALANLARIN VE SU KALİTESİ 

HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ (20.09.2012-14.11.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ:  

Proje ile, Türkiye’deki 25 su havzasında bulunan yerüstü sularında hassas su 

kütleleri ile bu kütleleri etkileyen kentsel hassas alanların, nitrata hassas bölgelerin 

ve su kalitesi hedefleri ile su kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

mailto:William.Oliemans@deltares.nl
mailto:marnix.vandervat@deltares.nl
mailto:marnix.vandervat@deltares.nl
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Su Çerçeve Direktifi’nin uyumlaştırılması kapsamında Nehir Havzası Yönetim 

Planlarında, hassas alanlar için de su kalitesi hedeflerinin belirlenerek bu değerlere 

ulaşılması hedeflenmektedir. 

Yüzeysel sularda veya yeraltı sularında kirletici kaynaklarından gelen azot ve fosfor 

bileşiklerinin aşırı miktarda birikmesi, doğada ve canlı sağlığı üzerinde olumsuz 

etkiler oluşturmaktadır. Doğada bu nedenle rastlanan başlıca sorunlardan biri su 

kaynaklarının çok miktarda besi maddeleriyle yüklenmeleri sonucu ortaya çıkan aşırı 

miktarda canlı çoğalması ve/veya alg patlaması olarak tanımlanan ötrofikasyon 

problemidir.  

Ötrofikasyon oluşumunun başlıca nedenlerinden olan ve organik atığın mikrobial 

bozunması sonucunda ortaya çıkan amonyak, nitrat, nitrit, fosfat ve diğer inorganik 

maddeler sadece su kalite parametrelerini değiştirmekle kalmayıp bentik canlıları 

etkilemekte, habitat değişimine neden olmakta ve alanın hassas alan haline gelmesine 

neden olmaktadır. Ülkemizde trofik seviye açısından ötrofik veya hipertrofik olan 

yani aşırı derecede kirlenmiş su kaynakları sayısı giderek artmıştır; kentsel, 

endüstriyel ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak oluşan baskılar su kaynaklarına etki 

ederek önemli derecede kirlilik riski oluşturmaktadır. Kirlenmenin önlenmesine 

yönelik ise kentsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması gibi tedbirler 

uygulanmaktadır. 

Dünyada “su kalite yönetimi” çerçevesinde, azot ve fosfor gibi besi maddelerinin 

deşarj standartları aracılığıyla özellikle “hassas alanlarda” alıcı ortama ulaşmaları 

engellenmektedir.  

Artan su talebine karşılık kullanılabilir tatlı su kaynaklarının azlığı, ötrofikasyon 

tehdidi altında olan hassas su alanlarında da iyileştirme çalışmalarını gerekli 

kılmaktadır. Bu sebeple hassas su alanlarının belirlenmesi ve ötrofikasyonun 

önlenmesine yönelik tedbirlerin tespit edilerek uygulamaya geçilmesi büyük önem 

arz etmektedir. 

Diğer taraftan, Su Çerçeve Direktifinin alt direktifi olan Kentsel Atıksu Arıtımı 

Direktifi temel alınarak hazırlanan “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği” kapsamında 

hassas alanların belirlenmesi ve AB Nitrat Direktifi temel alınarak hazırlanan 

“Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği” 

kapsamında nitrata hassas alanların belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, Su Çerçeve 

Direktifinin bir çıktısı olan Nehir Havzası Yönetim Planlarında, hassas alanlarda su 

kalitesi hedefleri belirlenerek bu değerlere ulaşılması hedeflenmektedir. Mevcut 
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ulusal yönetmeliklerimiz ve AB uyum sürecinde Su Çerçeve Direktifinin 

gerekliliklerinin yerine getirilmesi açısından da projenin hayata geçirilmesi son 

derece önemlilik arz etmektedir. 

Proje, su ve çevre alanında ulusal kamu kurum ve kuruluşları, STK ve kamu-özel 

işbirliğinde yürütülen bir Ar-Ge projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Planı Stratejik Gaye (2013-2017); (S.G. 4): Su Kaynaklarının 

Korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, Stratejik Hedef 

(S.H.4.2): Kıyı Suları dâhil yüzeysel sular ve yer altı sularının kalite sınıfları ile 

miktarını belirlemek, izleme sistemini kurmak, Performans hedefi (P.H.16.) 

Yüzeysel ve Yeraltı Sularımızın, Kentsel Atıksu, Nitrata Duyarlılık Açısından 

Hassas Alanların ve Yüzeysel İçme Suyu Kaynaklarının Sınıflandırılması.  

Ayrıca, 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9’uncu maddesinin (c) bendi: 

"su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi 

gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve 

geliştirilmesini sağlamak maksadıyla havza bazında nehir havza yönetim planları 

hazırlamak", (d) bendi: "yerüstü ve yeraltı sularının kalite ve miktarının korunmasına 

yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 

belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek", (h) bendi: “Su kirliliği açısından 

hassas alanları ve nitrata duyarlı hassas alanları tespit etmek ve izlemek.”, 

2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Direktifi ile Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi 

(91/271/EEC) ve Nitrat Direktifi (91/676/EEC) nin uyumlaştırılması hedefi 

doğrultusunda yürütülmüş bir projedir.  

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Proje kapsamında Su Çerçeve İlkeleri doğrultusunda öncelikle; 

 Öncelikle 25 havzada 1805 nehir su kütlesi, 652 göl su kütlesi olmak üzere 

toplam 2457 adet su kütlesi belirlenmiştir.  

 Her bir su kütlesinin tipolojisi belirlenerek tipoloji haritaları oluşturulmuş ve 

nehir su kütleleri için 56 farklı tipoloji, göl su kütleleri için ise 23 farklı 

tipoloji tespit edilmiştir. 

 Su kütlelerin etki eden tüm kirletici baskı unsurları tespit edilerek kentsel, 

endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik yükleri 

hesaplanmış ve potansiyel hassas alanlar belirlenmiştir. 
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 İzleme sonuçları ile su kütlelerinin kalite sınıfları belirlenerek trofik 

durumları ortaya konmuş ve kullanılan biyolojik indekslerle ekolojik 

durumları tespit edilmiştir.  

 Tüm faktörler birlikte değerlendirilerek kentsel atıksulara hassas su alanları 

ile nitrata hassas bölgeler belirlenmiştir. 

 527 nehir 232 göl olmak üzere toplam 759 hassas su kütlesi belirlenmiştir. 

 Potansiyel Hassas olan göl, gölet ve baraj göllerinde özümleme kapasiteleri 

belirlenmiştir. 

 Hassas alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik su kalite hedefleri ve 

bu hedefler doğrultusunda alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. 

 Hassas alanların belirlenmesi ve yönetimine ilişkin rehber doküman 

hazırlanmıştır. 

 Proje kapsamında yapılan yayınlar; 

o Adalı N., Turan Z., Karaaslan Y., 2013. “Determination and 

Management of Sensitive Areas on the Basıs of Watershed In Turkey”, 

İstanbul Uluslararası Katı atık, Su ve Atıksu Kongresi, İstanbul. 

o Adalı N., 2014.”Su Kirliliği Açısından Hassas Alanların Ve Su Kalitesi 

Hedeflerinin Belirlenmesi İle Hassas Alanların Yönetimine İlişkin Esaslar”, 

Uzmanlık Tezi, Ankara. 

 

 

 

Fizikokimyasal İzleme Çalışmaları 
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Biyolojik İzleme Çalışmaları 

Proje ile 25 havzada SÇD’nin gerekliliklerini de karşılayacak şekilde kentsel ve 

tarımsal baskılar nedeniyle hassas su kütlelerinin ve nitrata hassas bölgelerin 

belirlenerek su kütlelerinde su kalite hedeflerinin ve iyileştirilmesi için alınması 

gereken tedbirlerin tespiti hedeflenmiş olup proje sonucunda öngörülen hedeflere 

ulaşılmış ve kurum beklentileri karşılanmıştır. 
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Projede paydaş olmaları sebebiyle konunun önemi proje sonuçlarının uygulamaya 

aktarılmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Belediyeler) tarafından da kavranmıştır. Oluşan 

bilinç ve sorumluluğun, öngörülen tedbirlerin zamanında yerine getirilmesi ve 

risklerin önlenmesi hususunda da gerekli çabaları beraberinde getirmesi 

beklenmektedir. Böylece proje kapsamında; 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler alınarak mevcut 

Kentsel AAT’lerin iyileştirilmesi veya İleri Kentsel Atıksu Arıtma 

Tesislerinin kurulması sağlanacaktır.  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal kaynaklı kirliliğin 

önlenmesine yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodunun uygulanması 

sağlanacaktır.  
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KAZANIMLAR: 

Hassas alanların belirlenmesi ve yönetimi konusunda Su Çerçeve Direktifi’nin 

gereklilikleri doğrultusunda ulusal anlamda daha önceden yapılmış herhangi bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu açıdan, söz konusu proje hassas alanlar konusunda 

ülkemizdeki önemli bir boşluğun doldurulması ve somut adımların hayata 

geçirilmesi için teknik altyapının tamamlanması anlamında önemli fayda sağlamıştır. 

Mevcut ve gelecekteki gereksinimlerin karşılanıp, su kaynaklarının yalnızca fiziksel 

değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri de kapsayacak entegre 

bir yönetim yaklaşımı ele alınması gerekliliği Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ile 

gündeme gelmiş ve SÇD daha önceki AB mevzuatının -Kentsel Atık Su Arıtımı 

Direktifi (KASAD), Nitrat Direktifi’nin- ortaya koyduğu gerekleri de tamamen 

dikkate alarak suda ötrofikasyon yönetimi için daha tutarlı ve bütüncül bir yaklaşım 

ortaya koymaktadır. Proje kapsamında yürütülen tüm çalışmalar bu kapsamda 

ilerlemiştir. SÇD, tüm su kütlelerinde iyi su durumuna ulaşmayı hedeflemekte ve 

hassas alanlar da SÇD Ek-4’te tanımlanan “Korunan Alanların” önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Bu sebeple korunan alanlar için de bu hedeflere ulaşılması 

beklenmekte olup bu alanda yapılacak çalışmalar büyük önem arz etmektedir.  

Bu proje sayesinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin Avrupa 

Birliğine katılımı ve uyumu sürecinde uygulamaya konulması gereken Su Çerçeve 

Direktifi gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda önemli aşamalar kaydedilmiş 

olacaktır. Diğer taraftan bu çalışmada,  hassas su kütleleri ile bu kütleleri etkileyen 

kentsel hassas alanların, nitrata hassas bölgelerin ve su kalitesi hedefleri ile su 

kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesine yönelik oluşturulan 

metodoloji ve yönetim esaslarının ortaya konması, bu konuda yapılacak olan diğer 

çalışmalara öncülük etmiş olup bu açıdan da önemli bir projedir. Bununla birlikte; 

proje kapsamında hassas alanların belirlenmesi ve yönetimi konusunda ulusal 

farkındalık sağlanmış ve su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir 

yönetiminin sağlanması adına bilime önemli ölçüde katkı sağlanmıştır.  

Proje kapsamında gelişen teknik ve kurumsal kapasite ve hazırlanan rehber 

dökümanlar ile bu alanda yapılacak çalışmaların sürdürülebilirliği sağlanarak ilgili 

kurum ve kuruluşlar açısından yapılacak uygulamalarda kılavuz niteliğinde olacaktır. 

Proje sona erdikten sonra hedeflenen faaliyetlerin yerine getirilmesi maksadıyla 

Bakanlığımız tarafından çıktıların mevzuata aktarılması çalışmaları 
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gerçekleştirilecek olup bu çalışmalar sırasında konuya ilişkin tüm paydaşların görüş 

ve önerileri alınacak; düzenlenen toplantı, eğitim ve çalıştaylar ile paydaşlar düzenli 

olarak bilgilendirilecektir. Proje sonuçlarının aynı zamanda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da uygulamaya 

aktarılması sağlanacaktır. 

Projenin devamında belirlenen tedbirlerin uygulanması için yapılacak yatırımlarda 

ihtiyaç duyulan gerekli finansmanın ve ekonomik araçların belirlenmesi, maliyet-

etkinlik analizinin yapılması, önceliklendirme çalışmalarının yapılması, yatırım 

portföyünün belirlenmesi maksadıyla AB IPA Fonuna “Türkiye'de Belirlenen 

Hassas Su Alanlarının Kalitesinin İyileştirilmesi İçin Yapılacak Yatırımların 

Uygulanabilirliğinin Analizi Projesi” önerilmiştir. 

Hassas alanlar ve su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik alınacak tedbirler 

doğrultusunda kalitesi iyileşmiş su kütleleri sayısı proje sonrası somut gösterge ve 

doğrulama kaynağını oluşturacaktır. Bu göstergeler, projede belirlenen tedbirlerin 

2023 yılı sonuna kadar uygulanması ile ölçülebilecek düzeye ulaşacaktır. 

Dr. Selma AYAZ, Proje Yöneticisi (selma.ayaz@tubitak.gov.tr)  
Elif ATASOY AYTIŞ (elif.atasoy@tubitak.gov.tr) 

Dr. Şebnem KOYUNLUOĞLU AYNUR (sebnem.aynur@tubitak.gov.tr) 
Dr. Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER (hande.gursoy@tubitak.gov.tr) 

                    Mehmet DİLAVER (mehmet.dilaver@tubitak.gov.tr) 

1.6 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN UYGULANMASI VE NEHİR HAVZA YÖNETİM 

PLANLARININ HAZIRLANMASI KONUSUNDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ TEKNİK 

DESTEK PROJESİ (16.10.2014-16.06.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ:  

Projenin genel amacı, su ve nehir havzası yönetimi politikalarının genel olarak AB 

müktesebatı ve özelde Çevre Faslı ile uyumlaştırılmasını sağlamak amacıyla 

Türkiye’de Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanmasına katkıda bulunmaktır.  

Bu projenin özel amaçları ise şunlardır:  

 Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması ve Nehir Havzası Yönetim Planlarının 

hazırlanmasına yönelik olarak teknik destek ve (ilerideki) eğiticiler için 

gerekli eğitimleri sağlamak,  

mailto:selma.ayaz@tubitak.gov.tr
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 Türkiye’de SÇD’nin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak ve Nehir 

Havzası Yönetimi Komitelerinin kapasitelerini ve etkililiklerini arttırmak. 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 25 adet Nehir Havzası Koruma 

Eylem Planının (NHKEP) Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi 

sağlamak maksadıyla tüm nehir havzaları için yeni Havza Yönetim Heyetleri (NHYH) 

kurulmuştur. Ancak, Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ve Nehir Havza Yönetim Planları 

(NHYP) açısından yeterli kapasiteye sahip olmayan heyetlerin bilgi birikiminin ve 

etkinliğinin arttırılmasını sağlaması nedeniyle proje önem taşımaktadır. 

 

SÇD’nin uygulama ilke ve pratikleri hakkında oluşturulan eğitim programı 

kapsamında verilen eğitimler; 

 Su Çerçeve Direktifi ve SÇD ile ilgili Direktifler, Nehir Havza Yönetim 

Planları, Su Kütleleri, Tipoloji, Sınıflandırma, 

 Su Bütçesi, Baskı ve Etkiler, Önemli Su Yönetimi Konuları, İzleme ve 

Karakterizasyon Raporu, 

 Çevresel Hedefler, Önlemler Programı, Ekonomik Analizler ve Muafiyetler, 

 Mavi Belge (Blueprint), Eğitim Becerileri, Sınıraşan Meseleler, Halkın 

Katılımı, Müzakere Becerileri, 

 AB Üyesi bir ülkenin havza komitesinde yer alan temsilcilerin katkılarıyla 

Havza Yönetim Heyeti ile bir toplantının da dâhil olduğu, Gediz Havzası’nda 

tüm eğitimlerin uygulanmasına yönelik saha çalışması. Üye bir ülkenin havza 
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komitesinde yer alan temsilciler, NHYP’lerin uygulanması konusunda 

tecrübe ve bilgilerini paylaşmışlardır. 

Proje, su kalitesi ve havza yönetimi alanında AB hibesi ile kamu kurum ve 

kuruluşları, STK’lar ve üniversiteler işbirliğinde yürütülen kapasite artırımına 

yönelik bir projedir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017 kapsamında projenin ilgili 

olduğu Stratejik Gayeler ve Hedefler; S.G.1 Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini 

arttırmak, S.H.1.2. Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve 

üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, toplum bilincini arttırmak, S.G.4 Su 

kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, 

S.H.4.1. Milli su politikasının geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

 SÇD, CIS, Mavi Doküman, Strateji Dokümanları ve su ile ilgili diğer AB 

Direktifleri ve iklim değişikliği ve adaptasyon tedbirlerini içeren dokümanlar 

dikkate alınarak eğiticiler için SÇD’nin Uygulanması ve NHYP’lerin 

Hazırlanması’na ilişkin eğitim modülleri kapsamında, eğitim kılavuzları, 

eğitim kitleri ve destekleyici dokümanları hazırlandı ve 100 adet basıldı.  

 Eğitim programı uygulandı.  

 Eğitim programının sonuçları ve değerlendirmesini ve gelecekteki faaliyetlere 

ilişkin stratejiyi içeren Eğitim Değerlendirme Raporu Türkçe ve İngilizce 

olarak hazırlandı.  

 Bilgi paylaşımı ve iletişimin kolaylaştırılması için Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan bir link oluşturuldu.  

 Havzalardaki farklı paydaşlar için özel eğitim modülleri geliştirebilen ve 

eğitim verebilen eğiticiler hazırlandı. 

Katılımcılardan alınan geri bildirim, katılımcıların çoğunun konulardan, kullanılan 

yöntemlerden, seçilen araçlardan ve görevlendirilen uzmanlardan memnun olduğunu 

ve faydalandığını açıkça göstermiştir. 58 eğitim konusundan; 31 konu “son derece 

memnun edici”, 21 eğitim konusu “son derece ve büyük ölçüde memnun edici” ve 6 

eğitim konusu “büyük ölçüde memnun edici” bulunmuştur, bu da projeden somut ve 

önemli bir başarı elde edildiğini göstermiştir.  Katılımcıların geri bildirimlerine göre, 
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hiçbir konu yetersiz veya verimsiz bulunmamıştır. Eğitim veren uzmanların geri 

bildirimleri de bu sonuçlarla aynı doğrultudadır. 

Gelecekte, 25 nehir havzasının tamamı için NHY Planlaması stratejisine ilişkin 

yapılacak çalışmaların bu projede yer alan katılımcılarla gerçekleştirilmesi; Böylece 

insan kaynakları planlaması açısından verimlilik sağlanabilecektir. Öte yandan, 

Türkiye’deki 25 nehir havzasına ilişkin yapılan çalışmanın yüksek potansiyeli göz 

önünde bulundurulduğunda projeden elde edilen faydaların sürekliliğinin sağlanması 

açısından bu tür eğitimlerin tekrarı büyük önem arz etmektedir ve bu eğitimler, 

eğitimsiz kurum personeli ve paydaş temsilcileri için acilen gerçekleştirilmelidir. 

KAZANIMLAR: 

 Takım ruhu 

 SÇD ve NHYP ile ilgili konular üzerine uzmanlık 

 Kazanılmış iletişim ve müzakere becerileri 

 İlgili kurumlarla işbirliği becerisi 

 Elde edilen doğru ve yeterli bilgi 

 Katılımcıların kendine güvenini sağlayan ve eğitimde kullanılan interaktif 

yaklaşım 

 AB destekli faaliyetler ve proje kazançları 

 Eğitime duyulan istek 

 Genel olarak eğitim becerileri deneyimi kazanmak için duyulan istek 

 Katılımcıların eğitim sırasında anlatılan analitik yaklaşımı benimsemesi 

Dr. Faruk C TEKİNDAĞ, Proje Yöneticisi-WYG Türkiye (faruk.tekindag@wyg.com.tr) 

Gizem BAŞAL, Proje Koordinatörü (gizem.basal@wyg.com.tr) 

http://egitici.ormansu.gov.tr/ 
 

1.7 SU KALİTESİ İZLEME KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (2011-

2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Su Çerçeve Direktifi uyumlaştırma çalışmaları Genel Müdürlük tarafından 2011 

yılında başlatılmış olup, proje sunulduğunda direktifin izleme ile ilgili hükümleri 

ülkemizde uygulanmamakta ve bu konuda kapasite eksikliği bulunmaktaydı. AB 

mailto:faruk.tekindag@wyg.com.tr
http://egitici.ormansu.gov.tr/
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katılım müzakereleri çerçevesinde mevzuat uyumlarının yapılabilmesi için bu 

kapsamda bir projeye ihtiyaç duyulmuştur.    

 

Projenin amacı Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek-5 

hükümlerinin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

ve Ulusal İzleme Ağının kurulması amacıyla altyapı oluşturulmasıdır. 

Söz konusu proje ülkemizdeki SÇD ile uyumlu olmayan izleme altyapısının 

Direktifle uyumlu hale getirilmesi ve SÇD’nin izleme ile ilgili hükümlerinin Büyük 

Menderes havzasında uygulanması hususunda yol gösterici nitelikte bir proje olması 

açısından önem taşımaktadır. 

Proje özellikle Ülkemizde daha evvel yapılmayan biyolojik ve hidromorfolojik 

izleme konusunda altyapı oluşmasını sağlaması açısından da önem taşımaktadır. 

Proje, su alanında AB IPA I 2009 kapsamında yürütülen bir kapasite arttırma 

projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Planı S.A.2- Orman, Su, Biyoçeşitlilik ile Meteoroloji konularında 

ulusal ve uluslararası politika geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak., S.H.2.2- 

Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek, P.H.7. Uluslararası 

Kurum, Kuruluş ve Ülkelerle İmzalanacak Anlaşmalar Kapsamında İşbirliğini 

Geliştirmek.  

Su Çerçeve Direktifi’in izleme ile ilgili Madde-8 Ek-5 hükümleri. 

Ulusal Su AR-GE ve Yenilik Stratejisi altında tanımlanan Stratejik Amaç 1 altında 

yer alan Strateji 1.1’de  “Su konusundaki çalışmalar için veri toplanması, verilerin 

izlenmesi, değerlendirilmesi, paylaşılması, veri tabanı oluşturulması, kalite 

kontrolünün yapılması” ve Strateji 1.2’de “…Su Çerçeve Direktifi çalışmalarının 

hızlandırılması”  önerilmiştir.  
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Müzakere Pozisyon Belgesinde B.4. Su Kalitesi Başlığı altında; 2000/60/EC Su 

Çerçeve Direktifi başlığı altında Havza koruma eylem planları Nehir havzası 

yönetim planlarına 2015 yılından sonra dönüştürülecek ifadesi yer almakta olup, 

Nehir Havzası Yönetim planlarının hazırlanması için havzalardaki su durumlarının 

biyolojik izleme verilerini de içeren izleme sonuçları ile belirlenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, gerek Müzakere Pozisyon Belgesi gerekse de Entegre Çevre Uyum Stratejisi 

içerisinde su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlara öncelik 

verilmesi gerekliliği yer almaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)’nda Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, 

kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme 

ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmaların tamamlanacağı 

ifade edilmiştir. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Eşleştirme Bileşeni Projesi sonucunda elde edilen çıktılar; 

 Su Çerçeve Direktifi’nin izleme gereklilikleri ışığında yasal ve kurumsal 

boşluk analizi yapılmış, 

 Direktifin izleme ile ilgili hükümlerinin ülkemizde uygulanabilmesi için 

Ulusal İzleme Uygulama Planı hazırlanmış, 

 Projenin altı pilot havzası için (Sakarya, Büyük Menderes, Susurluk, Meriç-

Ergene, Akarçay ve Konya) Havza İzleme Programları hazırlanmış, 

 Su Çerçeve Direktifinin biyolojik, kimyasal ve hidro-morfolojik izleme 

gerekliliklerine uygun “Rehber Belge” hazırlanmış, 

 Proje paydaş kurumlarının (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel 

Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, TÜBİTAK ve Üniversiteler) SÇD’ye göre izleme konusunda 

kapasiteleri geliştirilmiştir. Paydaş kurumlardan 302 personel (110 personel 

proje kapsamında yapılan etkinliklere 5 defa ve daha fazla olacak şekilde) 

katılım sağlamıştır. 

 Proje özellikle Ülkemizde daha evvel yapılmayan biyolojik ve 

hidromorfolojik izleme konusunda altyapı oluşmasını sağlamıştır. 

Teknik Yardım Bileşeni Projesi sonucunda elde edilen çıktılar; 
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 Büyük Menderes Havzasındaki nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında Su Çerçeve 

Direktifi ile uyumlu bir şekilde biyolojik, hidromorfolojik, fizikokimyasal ve 

kimyasal parametreleri içerecek şekilde 1 yıllık izleme çalışması 

gerçekleştirilmiş, 

 Biyolojik izleme sonuçları Akdeniz’deki AB ülkelerinin kullandığı biyolojik 

indeksler kullanılarak, kimyasal izleme sonuçları ise Çevresel Kalite 

Standardı Direktifinde yer alan Çevresel Kalite Standartları kullanılarak 

değerlendirilmiş ve havzanın ekolojik ve kimyasal durumu belirlenmiştir. 

Ayrıca Türkiye’de SÇD’ye uygun izlemenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 

tavsiyeler ve metodolojiler sunan bir dizi belge oluşturulmuştur: 

 Proje Final raporu, 

 Sınıflandırma Raporu,  

 Büyük Menderes Havzası İzleme El Kitabı,  

 İzleme Rehber Belgesi,  

 Gerçek Zamanlı (online) İzleme Raporu,  

 Laboratuvar Yatırımları İhtiyacı Raporu  

Malzeme temini bileşeni kapsamında Bakanlığımıza su kalitesi izleme konusunda 

ihtiyaç duyulan aşağıdaki cihazlar temin edilmiştir: 

 GC/MS/MS,  

 LC/MS/MS,  

 Online İzleme Sistemi,  

 Online İzleme Sistemi Yazılımı,  

 Taşınabilir İzleme Probu malzemelerin alımı yapılmıştır.  

 Proje kapsamında Büyük Menderes Havzasında 4 adet gerçek zamanlı (on-

line) izleme istasyonu kurulmuştur. Kurulan istasyonlarda pH, sıcaklık, 

elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen ve toplam organik karbon 

parametreleri anlık olarak ölçülmekte olup anlık veriler düzenli olarak 

Bakanlığımızca takip edilerek su kalitesindeki değişim ve mevcut durum 

ortaya konulmaktadır. 

Proje kapsamında elde edinilen bilgi birikimi ile yayımlanan plan, program ve 

mevzuat: 
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 Sakarya, Büyük Menderes, Susurluk, Meriç-Ergene, Akarçay ve Konya 

Havzaları İzleme Programları 

 Yüzeysel Sular ve Yer altı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 

 Yer Üstü Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme 

Tebliği 

 Biyolojik, Kimyasal ve Hidromorfolojik İzleme Rehberleri, 

 Ülkemizde SÇD’ne uygun izleme sisteminin optimum şekilde 

uygulanabilmesi için senaryoların ve uygulama takviminin sunulduğu “Ulusal 

İzleme Uygulama Planı”, 

 İzleme El Kitabı, 

 Su Kalitesi İzleme Rehberi, 

 Online İzleme Raporu, 

 Laboratuvar Yatırımları ve Maliyet Değerlendirme Raporu 

 Büyük Menderes Havzası Su Kütleleri Sınıflandırma Raporu (Final Rapor) 

Proje Kapsamında Düzenlenen Bilimsel Etkinlikler; 

 Bilimsel çalışma niteliğinde teorik ve arazi eğitimleri (69 adet) 

 Biyolojik izleme çalıştayında proje sunumu (Antalya) 

 6. Dünya Su Forumunda proje sunumu (Marsilya/FRANSA) 

 1. Dünya Sulama Forumunda proje sunumu (Mardin) 

 INBO Konferansında proje sunumu (İstanbul) 

KAZANIMLAR: 

Projenin Bakanlık çalışmalarına katkıları; 

Eşleştirme Bileşeni kapsamında; 

 Su kütlesi ve tiplerin belirlenmesine ilişkin metodoloji belirlenmiş, mevzuata 

yansıtılmış ve Hassas Alanların Belirlenmesi Projesi kapsamında bu 

metodoloji kullanılarak 25 Havzanın su kütleleri ve tipleri belirlenmiştir. 
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 Referans noktaların belirlenmesine ilişkin metodoloji belirlenmiş ve Hassas 

Alanların Belirlenmesi Projesi kapsamında bu metodoloji kullanılarak 25 

Havzanın referans noktalarının belirlenmesi çalışmalarında kullanılmıştır. 

 Proje kapsamında ön izleme (gözetimsel izleme), rutin izleme (operasyonel 

izleme) ve korunan alan izleme noktalarının, parametrelerinin ve sıklıklarının 

belirlenmesi ile ilgili metodoloji belirlenmiş ve projenin nihaileşmesinin 

ardından diğer havzalara yaygınlaştırma çalışmaları başlatılmıştır. 19 

havzanın izleme programları projede belirlendiği şekliyle hazırlanmış olup 6 

havzanın izleme programları 2015 yılı sonu itibari ile nihai hale getirilmiş 

olacaktır. 

 Proje kapsamında elde edinilen bilgi birikimi ile “Yüzeysel Sular ve Yer altı 

Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” ile “Yer Üstü Suları ve Sedimentten 

Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği” yayımlanmıştır. 
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 Proje kapsamında biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik izleme ile ilgili çok 

sayıda uygulamalı arazi ve laboratuvar çalışması gerçekleştirilmiştir. Projede 

aktif olarak görev almış personelin bu konularda gelişmesi ve uygulayabilir 

hale gelmesi sağlanmıştır. 

 

Teknik Yardım Bileşeni kapsamında; 

 26 adet teorik, arazi uygulamalı ve laboratuvar eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

 Bakanlığımız ve su kalitesi izleme ile ilgili görevi bulunan kurum ve kuruluş 

temsilcilerinden (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve 
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Bölge Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı) oluşan 93 kişilik grubun Su Çerçeve Direktifine göre 

su kalitesi izleme konusunda kapasiteleri artırılmıştır. 

Malzeme Temini Bileşeni kapsamında; 

Bakanlığımıza su kalitesi izleme konusunda ihtiyaç duyulan cihazlar temin edilmiş 

olup, bu cihazlar DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan izleme çalışmalarında 

kullanılmaktadır. 

 

Proje Odak Noktaları: 
Sedat KADIOĞLU, MüsteşarYardımcısı, SPO 
Prof. Dr. Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdürü, SPO Yrd. 
Dr. Yakup KARAASLAN, Su Yönetimi Genel Müdür Yrd., Proje Lideri  
Bilal DİKMEN, SYGM İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Bşk. 

                  Hümeyra BAHÇECİ, Biyolojik İzleme Şb.Md.V. 

          http://www.izleme.ormansu.gov.tr/ 
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1.8 YAYILI VE/VEYA NOKTASAL KAYNAKLI BASKILAR NETİCESİNDE OLUŞAN 

KİRLETİCİLERİN YERALTI SUYUNA GEÇME DURUMLARININ TESPİT EDİLMESİ 

MAKSADIYLA BİR METODOLOJİ OLUŞTURULMASI VE ÖNCELİKLİ 

HAVZALARDA UYGULANMASI: “YASGEP” (28.04.2015-25.08.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Yeraltı sularına geçme riski bulunan ülkemize özgü kirletici grupların yüksek sayıda 

olması ve özellikle her bir kirleticinin yeraltı suyuna geçme potansiyeli hakkında 

bilgi bulunmaması nedeniyle Yeraltı Suyu İzleme Programlarında izlenecek 

parametrelerin belirlenmesi aşamasında hangi parametrelerin izlenmesi gerektiği 

hususunda belirsizlik bulunmakta idi.  

Proje ile yeraltı sularına geçme riski bulunan ülkemize özgü kirleticiler ve 

pestisitlerin ve yeraltı suyu kalite izleme çalışmalarında esas alınacak kirleticilerin 

belirlenmesi hedeflenmiştir.  

Proje, yeraltı sularında 

izlenmesi gereken 

parametreler açısından 

mevcut durumun ortaya 

konması, izlenecek 

parametrelerin proje 

kapsamında geliştirilen 

metodolojinin uygulanması 

suretiyle belirlenmesi ve 

maliyetleri arttıracak çok 

sayıda gereksiz parametrenin 

izlenmesinin önüne 

geçilmesi açısından önem 

taşımaktadır.  

Proje kapsamında, öncelikle bir literatür çalışması yapılarak söz konusu kirleticilerin 

özellikleri ile yeraltı suyuna ulaşmadan önceki davranışları ortaya konulmuş ve 

yeraltındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler; ve diğer maddeler ile etkileşime 

girmeleri sonucunda meydana gelen/gelebilecek değişim/dönüşümler belirlenmiştir. 
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Bununla birlikte, Avrupa Birliğine üye olan ve/veya bu konuda daha önce çalışma 

yürütmüş olan ülkelerde gerçekleştirilmiş örnek çalışmalar incelenerek ülkemize 

uygunluğu değerlendirilmiştir.  

Yapılan literatür çalışması ve incelenen örnek çalışmalar kapsamında derlenen 

bilgilerin analizi yapılarak kirleticilerin yeraltı sularına geçiş durumlarını ortaya 

koyabilecek bir metodoloji oluşturularak Büyük Menderes, Konya Kapalı, Sakarya, 

Susurluk, Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve Kızılırmak Havzaları 

için kirletici listeleri belirlenmiştir.  

Proje, su ve çevre alanında kamu ve özle işbirliğinde yürütülen bir Ar-Ge projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Planı S.G.4 Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve 

sürdürülebilir yönetimini sağlamak, S.H.4.2 Kıyı suları dahil yüzeysel sular ve 

yeraltı sularının kalite sınıfları ile miktarını belirlemek, izleme sistemini kurmak.  

Ayrıca, AB Su Çerçeve Direktifi (SÇD, 2000/60/EC), Yeraltı Suyunun Kirlenmeye 

ve Bozulmaya Karşı Korunması Direktifi (YAS Direktifi, 2006/118/EC), Nitrat 

Direktifi (ND, 91/676/EEC) ve Düzenli Depolama Direktifi (DDD, 1999/31/EC) AB 

Mevzuatı’nda YAS’ların korunmasına yönelik tedbirleri içeren yasal 

enstrümanlardır. SÇD su kalitesinin korunması için genel bir çerçeve çizerken, YAS 

Direktifi özel olarak YAS’ların korunmasına yönelik hükümler içermektedir. YAS 

Direktifi, temel olarak tehlikeli maddelerin YAS’lara girişinin engellenmesini ve 

tehlikeli olmayan maddelerin girişinin kontrol altına alınması ve sınırlandırılmasını 

gerektirmektedir.  

AB Üye Devletleri ve Diğer Dünya Ülkelerinde uygulanan çalışmalar da bu projede 

referans doküman olarak kullanılmıştır.   

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Proje sonucunda Kirletici Listelerini ve Metodolojiyi içeren Proje Sonuç Raporu elde 

edilmiştir. 

Öncelikli havzalar olarak belirlenen 9 havza (Susurluk, Akarçay, Gediz, Ergene, 

Sakarya, Konya Kapalı, Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Kızılırmak 

Havzaları) için kirletici parametre listeleri oluşturulması bağlamında, 5 havza için 

(Konya Kapalı, , Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Gediz Havzası) için 
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Yeraltı Suyu İzleme Programları oluşturulmuştur. İlerleyen dönemde kalan 20 

havza için proje kapsamında geliştirilen metodoloji kullanılarak İzleme Programları 

hazırlanmış olacaktır. 

Oldukça karmaşık olan kirleticilerin yeraltı sularına geçme, toprakta tutulma 

mekanizmaları yerli-yabancı literatür taranarak yaygın ve geçerli olan indekslerin 

incelenmesi sonucu; indekslerden yola çıkılarak yeni bir indeks geliştirilmiştir. 

Geliştirilmiş olan indeks hem ülkemiz için hem de projenin hedefleri için kullanışlı 

bir çalışma örneği olarak görülmektedir. İndeksler temel alınarak kirleticilerin 

akıbetlerini belirlemek amacıyla indeks hesaplamaları gerçekleştirilerek yeraltı 

suyuna geçmede önem sıraları tespit edilmiştir. Söz konusu indekslerle 

yetinilmeyerek indekslerin etkisini topluca ifade eden, istatistiksel yöntemlerle 

oluşturulan bir indeks ile de hesaplama yapılmıştır.  

Kirleticilerin akıbetleri ve süreçlerin işleyiş mekanizmaları konusunda kapsamlı bir 

çalışma elde edilmiş ve böylelikle yeraltı suyunda izlenmesi gereken doğru 

parametrelerin tespiti sağlanmıştır. Kirletici listeleri, indekslerin tamamını dikkate 

alan bu yaklaşım ile belirlenmiş ve hedeflenen, kapsayıcı bir sonuç elde edilmiştir.  

Yeraltı Suyu ve Yerüstü Suyu İzleme Programlarını içeren Ulusal İzleme Ağı 

oluşturulmuştur. 

Proje, Bakanlığımız internet sitesinde “2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu ve 

Beklentiler” raporunda halkın incelemesine sunulmuştur.  

KAZANIMLAR: 

Projenin başarısı için yeni bir destek gerekmemektedir. Kurumsal yapı proje sona 

erdikten sonra da faaliyetlerin sürmesine elverişlidir ve proje sonuçları benimsenmiş 

uygulamaya alınmıştır. Proje sonuçları o alanda hizmet veren sektörler açısından 

yönlendirici olacaktır; parametrelerin belirlenmesi aşaması ve söz konusu süreç 

takdir toplamaktadır. Proje sonuçlarını Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel 

Müdürlüğü ortak çalışma alanı olan Yeraltı Suyu İzleme Programlarının 

hazırlanması ve izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi aşamasında kullanmaktadır.  

Bilal DİKMEN,  Daire Başkanı, (bilaldikmen@ormansu.gov.tr)  

Nermin ANUL, Şube Müdür V. (nanul@ormansu.gov.tr) 
Feyza KEMİK, Uzman (fsancak@ormansu.gov.tr) 

Özge YILDIRIM, Uzman (oerdem@ormansu.gov.tr) 
                         Ebru DOĞANAY, Uzman (edoganay@ormansu.gov.tr) 

                         Caner GÖK, Uzman (cgok@ormansu.gov.tr) 

                         Bahar Ayşe AYDIN, Uzman (b.aydin@ormansu.gov.tr) 

                         Ezgi PARLAR GÜNGÖR, Kimyager (epgungor@ormansu.gov.tr)  
                         Ozan SOYTURK, Uzman (osoyturk@ormansu.gov.tr)  
                         Yasemin ŞEYLAN, Mühendis (yseylan@ormansu.gov.tr)  

mailto:bilaldikmen@ormansu.gov.tr
mailto:nanul@ormansu.gov.tr
mailto:fsancak@ormansu.gov.tr
mailto:oerdem@ormansu.gov.tr
mailto:edoganay@ormansu.gov.tr
mailto:cgok@ormansu.gov.tr
mailto:b.aydin@ormansu.gov.tr
mailto:epgungor@ormansu.gov.tr
mailto:osoyturk@ormansu.gov.tr
mailto:yseylan@ormansu.gov.tr
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1.9 YEŞİLIRMAK HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ 

(07.10.2013-26.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje ile, taşkın havza bazında değerlendirilerek, taşkın öncesinde, taşkın esnasında 

ve taşkın sonrasında iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaların planlanması ve 

yönlendirilmesi ile ülkemiz kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması 

hedeflenmektedir. 

Taşkınlar ülkemizin depremlerden sonraki en büyük ekonomik zarara sebep olan 

doğal afetidir. Ülkemizde son 60 yılda (1955-2014) 2563 taşkın meydana gelmiş 

olup 1496 can kaybı yaşanmıştır. Ülkemizde meydana gelen taşkın zararları yıl 

bazında ortalama 300 milyon TL seviyesindedir. 

Ülkemizde taşkınların havza bazında menba mansap bütünlüğü içerisinde 

değerlendirilmemekte sadece lokal bazda çalışmalar yapılmaktaydı. Bu nedenle, 

Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması, taşkınların havza bazında 

değerlendirilmesi ile etki düzeyinin düşürülmesi ve aynı zamanda AB Müktesebatına 

da uyumun sağlanması açısından oldukça önemlidir. 

 
Yeşilırmak Havzası 

Proje, orman ve su alanında yürütülen bir danışmanlık hizmet alımı projesidir. 
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PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

 645 sayılı Bakanlığımızın Kuruluş Kanunu, 

 Bakanlık Stratejik Planı Gaye 2: Orman, su, biyoçeşitlilik ile meteoroloji 

konularında ulusal ve uluslararası politika geliştirmek ve etkin uygulanmasını 

sağlamak ve Hedef 2.4 Sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak. 

 Avrupa Birliği Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması projeleri ile havzalarda taşkın riski ön 

değerlendirmesi yapılmış, taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları hazırlanmış ve bu 

haritalar kullanılarak taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında 

iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaların planlanması ve yönlendirilmesini 

kapsayan taşkın yönetim planı hazırlanmıştır. Ayrıca Havza Taşkın Veri Tabanı 

oluşturulmuştur. 

 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması çalışmaları kapsamında taşkın risk haritaları hazırlanmıştır: 
Taşkın risk haritalarının içeriği temel olarak taşkının oluştruduğu ekonomik zarar ve taşkından etkilenen nüfusun 

değerlendirilmesi ve düşükten yükseğe göre taşkın riskinin derecelendirilmesiyle bulunmuştur. 
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Taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras, sosyal ve ekonomik faaliyetler 

üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamak üzere havza bazında taşkın 

risklerinin değerlendirilmesi ve taşkın yönetim planlarının hazırlanması, 

uygulanması ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek maksadı ile 

29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9. ve 26. maddelerine dayanılarak 

“Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 

Yönetmelik” taslağı hazırlanarak görüşlere açılmıştır. 

Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliği Revize Edilmiştir. 

 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapsamında taşkın tehlike haritaları çalışmaları 

tamamlanmıştır. 
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Çalışma kapsamında taşkın riski ön değerlendirmesi neticesinde belirlenen alanlar 

için 1 boyutlu ve 2 boyutlu hidrolik modeller oluşturulmuş, kalibre edilmiş ve 

çalıştırılmıştır. Üç farklı taşkın tekerrür periyodu debisi için (50, 100 ve 500 yıl) 

taşkın yayılım alanları, su deriniği ve su hızı verileri elde edilerek taşkın tehlike 

haritaları hazırlanmıştır.  

Proje sonucunda, AB Taşkın Direktifinde belirtilen uygulama takvimi doğrultusunda 

AB üyesi ülkelerin Taşkın Yönetim Planlarını tamamlaması gereken tarih olan 2015 

yılı sonu itibari ile havza bazında ilk Taşkın Yönetim Planı ülkemizde 

tamamlanmıştır. Proje ile AB Müktesebatına uyum sağlama konusunda yol 

alınmıştır. Antalya, Ceyhan, Susurluk ve Sakarya havzaları için de Taşkın Yönetim 

Planlarının hazırlanması projeleri devam etmekte olup, 2021 yılının sonuna kadar 

ülkemizin 25 nehir havzası için de taşkın yönetim planlarının hazırlanması 

planlanmaktadır. 

Proje kapsamında kamu spotu ve reklam filmi hazırlanmış, kamu kurumlarının 

katılımı ile hidrolojik ve hidrolik model olmak üzere iki eğitim düzenlenmiş ve 

taşkın konusunda halkın ve kamu kurumlarının farkındalığının arttırılması 

sağlanmıştır. 

Taşkın Yönetim Planında belirtilen tedbirlerin sorumlu kurumlar tarafından 

uygulanmasını sağlamak üzere oluşturulan Havza Heyetleri vasıtasıyla Bakanlığımız 

tarafından proje sonuçları takip edilecektir.  

KAZANIMLAR: 

Taşkın konusunda halkın ve kamu kurumlarının farkındalığı artırılmıştır. Böylece 

tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından alınması ile taşkınların insan sağlığı, çevre, 

k0ültürel miras, sosyal ve ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin 

azaltılmasını sağlanacaktır. 

Maruf ARAS, Daire Başkanı (marufaras@ormansu.gov.tr) 
Satuk Buğra FINDIK, Şb.Md.( sbugra@ormansu.gov.tr)  
T. Fikret GIRAYHAN, Uzman (tgirayhan@ormansu.gov.tr)  
Serdar ÖZCAN, Uzma Yrd. (serdarozcan@ormansu.gov.tr)   

                       taskinyonetimi.ormansu.gov.tr  

mailto:marufaras@ormansu.gov.tr
mailto:sbugra@ormansu.gov.tr
mailto:tgirayhan@ormansu.gov.tr
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1.10 MERİÇ-ERGENE HAVZASINDA OLUŞAN ÇİFTLİK ATIKLARININ VE EVSEL 

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI PROJESİ (19.08.2015-07.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Projenin yürütüleceği Meriç Ergene 

havzasında yoğun olarak yapılan 

hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı 

hayvansal atıklar ve evsel nitelikli 

arıtma çamurlarının bertarafı 

konusunda çevresel olarak yaşanan 

sorunlar nedeniyle bu atıkların 

sistematik olarak toplanacağı sistemin 

tasarlanması ve sistem maliyetlerinin 

ortaya konulması gerekmektedir. 

Meriç Ergene havzasında yer alan 13 adet arıtma tesisi çıkışında oluşan arıtma 

çamurunun bertarafı konusunda atıkların sistematik olarak toplanamaması ve 703 

çiftlikten kaynaklı atıkların topraktaki ve su kaynakları üzerinde etkisi hem maliyet 

hem çevresel sorunlara neden olduğu bilinmektedir. Bu atık üretim noktalarından 

kaynaklı baskılar bölge için sorun oluşturmakta, su kaynaklarını kirletmekte ve su 

kaynaklarının kalitesi bozulmaktadır.  

Proje ile, Meriç Ergene pilot havzasında; çiftlik atıklarının ve evsel atıksu arıtma 

tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması 

maksadıyla, atıkların bir sistematik içerisinde toplanarak atıklardan en yüksek 

faydayı sağlayacak yönetim sisteminin uygulanabilirliğinin araştırılması 

hedeflenmiştir. 

Ayrıca; havzada yer alan evsel atık çamur ve çiftlik atıklarının oluşum yerleri her bir 

atık üretim noktaları belirlenmesi, atıkların karakterizasyonunun belirlenmesi 

maksadıyla analizlerin yapılması, atıkları düzenli olarak toplayacak optimum bir 

sistem tasarlanması, atıkların faydalı kullanımı amacıyla kurulacak tesisin kapasitesi 

ve buna bağlı olarak ihtiyaç duyulacak yer belirlenmesi, atık tipi ve miktarlarına 

bağlı olarak kurulacak biyogaz ve kompost tesislerinde yer alacak ana ünitelerin 

boyutları belirlenerek kavramsal tasarımı yapılması, atıkların farklı kullanım 
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alternatiflerinin (gübre olarak kullanılması vb.) değerlendirilmesi, yaklaşık yatırım 

ve işletme maliyetleri tespit edilmesi hedeflenmiştir.  

    

Çiftlik Atıkları ve Arıtma Çamuruna İlişkin Genel Görsel 

Proje, çevre alanında yürütülen bir Ar-Ge projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Planı S.G.4: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve 

sürdürülebilir yönetimini sağlamak, S.H.4.2 Kıyı suları dahil yüzeysel sular ve 

yeraltı sularının kalite sınıfları ile miktarını belirlemek, izleme sistemini kurmak.  

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Proje kapsamında öngörülen proje hedeflerine ulaşmıştır. 

Meriç-Ergene Havzasında Oluşan Çiftlik Atıklarının ve Evsel Atıksu Arıtma 

Çamurlarının Yönetimi ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması Proje Raporu 

hazırlanmıştır.  

Projeyle elde edilen bilgiler hem teknik personelin hem de kurumsal kapasitenin 

gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca bölgede yürütülen çalışma esnasında hayvan 

çiftliği sahiplerine atıkların faydalı kullanımı konusunda bilgi aktarılmış ve bilinç 

artışı sağlanmıştır. 

KAZANIMLAR: 

Proje sonucunda elde edilen veriler ışığında bölgede bulunan atıkların enerji 

potansiyellerinin olduğu ve atıkların faydalı kullanımının mümkün olduğu 
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anlaşılmıştır. Proje sonuçları ve faydalarının pilot havzadaki atık üreticilerine 

aktarılması ile projenin sürdürülebilirliği sağlanabilecektir. 

Prof.Dr. İsmail KOYUNCU, Prj.Yöneticisi (koyuncu@itu.edu.tr )  
Doç.Dr. Şule ITIR SATOĞLU, Prj. Elemanı (onbaslis@itu.edu.tr)  
Yrd.Doç.Dr. Mahmut Altınbaş, Prj. Elemanı (altinbasm1@itu.edu.tr)   
Yük.Müh. Türker TÜRKEN, Prj. Elemanı (turken@itu.edu.tr) 
Aslı TOPTAŞ, Prj. Elemanı (toptasa@itu.edu.tr) 

                  

1.11 SAMÖZÜ DERESİ-NİZİP ÇAYI HAVZASI ATIKSU YÖNETİMİ EYLEM PLANI 

HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI (06.08.2015-14.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin 

yoğun olarak yürütüldüğü Gaziantep 

ili sınırları içerisinde yer alan Sacır 

Deresi ve bu derenin beslediği 

Kayacık Barajı ve yine aynı ilin 

sınırları içerisinde bulunan Samözü 

Deresi ve bu çayın ileri kolu olan 

Nizip Çayı ile bu çayların beslediği 

Hancağız Barajı’nın su kalitelerinin 

tespitine yönelik gerçekleştirilen arazi 

çalışmaları sonucunda; atıksuların 

tarımsal sulama maksadıyla 

kullanıldığı ve numune analizleri 

sonucu su kalitesinin III ve IV. sınıf 

seviyelerine düştüğü tespit edilmiştir. 

Proje, su kaynaklarının korunması ve 

su kalitesinin iyileştirilmesi açısından 

önem taşımaktadır. 

Projenin gayesi, Samözü Deresi-Nizip 

Çayı Havzası’nda bulunan su 

kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik 

havzadaki kirletici kaynakların belirlenmesi, alıcı ortamların mevcut kaliteleri de göz 

önünde bulundurularak özümleme kapasitesinin belirlenmesi, havzada mevcut 

mailto:Selma.Ayaz@tubitak.gov.tr
mailto:turken@itu.edu.tr
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akarsu, göl ve barajlarla birlikte planlanan su yapıları ve bu su kaynaklarının 

kullanımları dikkate alınarak iyileştirme tedbirlerinin geliştirilmesi ve maliyetlerin 

hesaplanmasıdır. 

Proje ile, havzada yer alan endüstrilerden ve evsel kullanımlardan kaynaklanan 

atıksulara yönelik bir “Atıksu Yönetimi Eylem Planının” hazırlanması; Havzada IV. 

sınıf olan su kalitesini, kademeli olarak III. ve II. sınıf su kalitesi değerlerine 

ulaştırılması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Proje, su ve çevre alanında yürütülen bir Ar-Ge projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesinin (c) bendinde yer 

alan “su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi 

gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve 

geliştirilmesini sağlamak maksadıyla havza bazında nehir havza yönetim planları 

hazırlamak” görevi, (ç) bendinde yer alan “havza bazında kirliliğin önlenmesi ile 

ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, değerlendirmek, 

güncellemek ve uygulamaların takibini yapmak” görevi ve (d) bendinde bulunan 

“yerüstü ve yeraltı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve 

alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini 

izlemek veya izletmek” görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlığımız Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.  

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Proje kapsamında;  

 Alt havzada su kalitesi yönetimine ilişkin mevcut yasal ve idari yapı 

incelenmiş, 

 Çevresel altyapı durumu ortaya konulmuş, 

 Alt havzada yer alan kirletici kaynaklar ile su kalitesi durumu belirlenmiş, 

 Gelecekte planlanan yararlı kullanımları için gerekli çevresel kalite hedefleri 

saptanmış, 

 Alıcı ortam özümleme kapasitesi hesaplanarak su kalitenin iyileştirilmesine 

yönelik hedeflere ulaşılması maksadıyla kirlilik azaltım programlarını da 

içeren uygulanabilir tedbirlere ilişkin bir eylem planı hazırlanmıştır. 
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Bu kapsamda, hazırlanan Eylem Planının Bakanlığımız koordinasyonunda; mesul 

kurum ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle ve bütün imkânlar seferber edilerek 

disiplinli bir şekilde uygulanmasının temini maksadıyla 2015/2 Sayılı “Sacır Deresi 

ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı Genelgesi” 20.10.2015 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, konuya ilişkin ülkemizde ve dünyada 

yürütülen önemli çalışmalarda uygulanan yaklaşımlar dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Su kaynaklarının özümleme kapasiteleri dikkate alınarak 

deşarjların kontrolüne ilişkin standartların belirlenmesinde Amerika Birleşik 

Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından geliştirilmiş ve dünya çapında 

kabul görmüş bir yaklaşım olan “Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımı” 

uygulanarak havzaya özgü alıcı ortam bazlı deşarj standartları belirlenmiş ve mevcut 

durum ile gelecekte ulaşılması hedeflenen su kalitesi durumu dikkate alınarak 

bölgede sanayi ve yerleşim yerlerinin planlanmasına ilişkin öneriler geliştirilmiştir.  

Proje çıktılarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından ivedilikle uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Kentsel ve endüstriyel 

deşarjların kontrolü bakımından çıktıların uygulanmasının ilave maliyeti 

olabilecektir. Mevcut kurumsal yapı, çıktıların uygulanmasına elverişlidir. Ancak, 

proje sonuçlarının etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için ilgili ve mesul kurumlar 

ile proje alanında faaliyet gösteren sanayicilere çıktılarla ilgili bilgi verilmesi ve 

bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. 

Proje sonucunda; çıktıların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere; Kentsel 

ve endüstriyel deşarjların kontrolü bakımından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler 

ile üretim ve arıtma proses değişikliklerinin belirlenmesi maksadıyla yeni projelerin 

gerçekleştirilmesi mümkündür.  

Proje 2015 yılı Aralık ayı içerisinde tamamlandığı için proje sonrası gelişmelere 

ilişkin somut göstergeler hâlihazırda mevcut değildir. Ancak, proje kapsamında 

hazırlanan ve uygulamaya koyulacak olan eylem planı ile Samözü Deresi ve Nizip 

Çayı’nda su kalitesinde önemli iyileşmeler beklenmektedir. Mevcut durumda IV. 

sınıf olan su kalitesinin orta ve uzun vadede II. sınıf seviyesine ulaşması 

beklenmektedir. 
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KAZANIMLAR: 

Proje ile, su kaynaklarının yönetiminde, tüm kirletici kaynakların bir arada 

değerlendirilmesi ile bütünleşik bir yaklaşım geliştirilmesine ve havza yönetimi 

planlaması ile uyumlu kentsel ve endüstriyel planlamalara örnek teşkil edecek 

çalışmalar yürütülmüştür. Bununla birlikte, ülkemizde alıcı ortam bazlı deşarj 

standartlarının geliştirilmesi konusunda da gelişme kaydedilmiştir. Bu sayede, hem 

Bakanlık personelinin hem de yürütücü firma yoluyla özel sektörün teknik 

kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.  

Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan deşarj standartları alıcı ortam özümleme 

kapasitesi dikkate alınmadan belirlenmiştir. Bununla birlikte, sanayi gelişimi ve şehir 

planlamasında çevresel hedefler dikkate alınmamaktadır. Proje çıktıları, anılan 

konularda havzada gerçekleştirilen ilk çalışmadır. Bu yönü ile ülkemizde çevresel 

hedeflerin gelişme planlarına dahil edilmesi konusunda örnek teşkil etmekte ve 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 

Ayrıca, proje çıktılarının uygulanması ile Samözü Deresi-Nizip Çayı Alt 

Havzası’nda su kalitesinin iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi yönünde önemli 

adımlar atılmış ve insan ve çevre sağlığının korunmasına katkı sağlanmıştır. 

Proje sonucunda alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesine yönelik 

geliştirilen metodolojinin benimsenerek diğer havzalar için de uygulanması, su 

kaynaklarımızın korunması bakımından gerekli görülmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU, Proje Yöneticisi, TAGEM Tekn. Araşt. Geliş. Merk. Ltd. Şti.  
Yuk. Muh. Şermin Delipınar, TAGEM Tekn. Araşt. Geliş. Merk. Ltd. Şti. 
Yrd. Doc. Dr. Elif Sekman, Hasan Kalyoncu Universitesi Cevre Uygulama Araştırma Merkezi 
Doc. Dr. Salim Oncel, Gebze Teknik Universitesi Cevre Muhendisliği Bolumu 

                    Doc. Dr. Hatice İnan, Gebze Teknik Universitesi Cevre Muhendisliği Bolumu 
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2.1 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PROGRAMI’NIN UNCCD 10 

YILLIK STRATEJİSİ VE RAPORLAMA SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE 

UYUMLAŞTIRILMASI PROJESİ (01.01.2013-31.01.2014) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Türkiye 1998 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’ne 

(UNCCD) taraf olmuş ve 2005 yılında Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylem Planını 

(ÇMUEP) hazırlamıştır. UNCCD Sekretaryası ülkelere çölleşmeyle mücadele 

faaliyetlerine rehberlik etmesi ve raporlamaya da hizmet edecek veri sağlanmasını 

kolaylaştırmak maksadıyla “10 Yıllık Strateji” hazırlamıştır. Gerek ulusal koşullar 

gerekse bu küresel gereksinimler nedeniyle Ulusal Eylem Planının güncellenmesi ve 

bir ulusal raporlama sistemine ihtiyacı doğmuştur. 

 

ÇMUEP 1. Çalıştayı 25-27 Kasım 2013 

Proje ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı 

sağlanarak Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planının (ÇMUSEP) 

hazırlanması, çölleşmeyle mücadele kapsamında ülke önceliklerinin tespit edilmesi, 

mevcut Ulusal Eylem Programı’nın eksikliklerinin gözden geçirilmesi, ayrıca İzleme 

Sistemi ile uzun vadeli olarak çölleşmenin izlenmesi ve sistemli olarak 

raporlanmasının sağlanması gayesiyle hazırlanmıştır. Proje kurumsal kapasitenin 

gelişmesini, işlevsel, güncel bir Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem 

Planı ışığında çölleşme ve erozyonla etkin mücadeleye katkı sağlamayı ve eylem 

planının etkin bir şekilde raporlanmasını hedeflemektedir. 

Proje, çölleşme ve erozyonla mücadele alanında yürütülmüş bir kapasite arttırma 

projesidir. 
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PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Planı, (2013-2017); S.G.1: Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini 

artırmak, S.H.1. 1-Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak, S.H.1. 2-

Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve üniversiteler ile işbirliğini 

geliştirmek, toplum bilincini artırmak, S.H.1 3-İnsan kaynaklarını etkin yönetmek, 

S.H.1.4-Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak, S.G.2: Orman, 

Su, Biyolojik Çeşitlilik ile Meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası politika 

geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak, S.H.2.1- İkili ve çok taraflı anlaşmalar 

ile uluslar arası sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmek, S.H.2.2- 

Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek, S.H.2.3- 

Bakanlığımız görev alanı ile ilgili konularda politika geliştirmek bağlı kuruluşlar 

eliyle yürütülen faaliyetleri, izlemek, yönlendirmek, koordine etmek, S.H.2.4-  

Sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak, S.G.3: Çölleşme ve erozyonla etkin 

mücadele etmek, S.H.3. 1: Çölleşme ve erozyona maruz kalan ve kalabilecek 

bölgeleri tespit etmek ve izlemek, S.H.3.2- Çölleşme ve erozyonla mücadele 

planlarını hazırlamak.  

Ayrıca,  

 Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi yükümlülükleri 

 Anayasa’nın 44. Maddesi 

 2005 Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylem Programı 

 10. Kalkınma Planı 1046. Madde: “Toprak kaynaklarının, toprağın 

kabiliyetleri doğrultusunda ve arazi kullanımının planlanması temelinde 

değerlendirilmesi önemini korumaktadır. Diğer yandan, çölleşme ve 

kuraklıkla mücadele alanında hazırlanan strateji ve eylem planlarının etkin bir 

şekilde uygulanması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi, kirliliğin 

önlenmesi, toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve böylece 

toprağın korunması ve verimli kullanılması öncelikli görülmektedir.”  

ile ilişkili olarak proje hayata geçirilmiştir. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

 Proje süresince kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, araştırma 

enstitülerinin ve üniversitelerinin katılımı sağlanarak oluşturulan tematik 

gruplarla mevcut durum analiz edilmiş, gereksinimler ortaya konulmuştur.  
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 Çölleşmeyle mücadele kapsamında ülke öncelikleri tespit edilerek, 2005 

yılında hazırlanan Ulusal Eylem Programı’nın eksiklikleri gözden geçirilmiş, 

program sektör politikaları, trendleri, planları, düzenlemeleri, ihtiyaçları ve 

önceliklerine göre güncellenerek “Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve 

Eylem Planı-2015-2023” (ÇMUSEP) hazırlanmıştır. 

 

 

Tematik Çalışma Grup Toplantılarından Görüntü 

 ÇMUSEP kapsamında;  

 7 Uygulama Hedefi 

 23 Çıktı 

 74 Eylem 

 165 Gösterge belirlenmiş ve Plan UNCCD ile ilgili belgelerle uyumlu hale 

getirilmiştir.  

 Programın etkileri ve hedef göstergeleri dâhil her konuda bölgesel ve yerel 

düzeyde ilgili paydaşlara (yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler, 

üniversitelerden temsilcilerine) danışılmıştır. 
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 Eylem Planının izlenmesine yönelik olarak Çölleşmeyle Mücadele Ulusal 

Stratejisi ve Eylem Planı İzleme Değerlendirme ve Raporlama Sistemi 

kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

 Programın uygulanmasının güçlendirilmesi adına kurumlar arası 

koordinasyon güçlendirilmiştir.  

 İzleme ve değerlendirme çalışmalarının uygulanması için insan ve bilimsel 

kapasite güçlendirilmiştir. 

 Dördüncü raporlama ve gözden geçirme sürecinin ikinci ayağı için rapor 

hazırlanmıştır.  

 Veriler, göstergeler ve GEF ile ilgili bilgi tabanları Rio Sözleşmeleri ve 

diğer ilgili belgelerle uyumlu hale getirilmiştir. 

 Mevcut çevre bilgi sistemine bilgisayar tabanlı izleme sistemi entegre 

edilmiştir. 

Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  

 Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Stratejisinin Türkiye ile 

Uyumlaştırılması Çalışmaları  

 Sözlü Bildiri (Özlem YAVUZ, II. Uluslararası Katılımlı Çölleşme ve 

Kuraklıkla Mücadele Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014, Konya) 

 Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı 

 Poster Bildiri Çölleşme - Ormancılık İlişkileri ve Türkiye Çölleşmeyle 

Mücadele Stratejisi (Sibel Nihal Tekin, Yasemen Aslı Yılmazgil, Sevilay 

Özçelik, Elçin Acar, Pınar Berberoğlu/ Süleyman Demirel Üniversitesi II. 

Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu) 

KAZANIMLAR: 

Hazırlanan ÇMUSEP 2015-2023 yıllarını kapsamaktadır. Ayrıca, ÇMUSEP’in 

izlenmesine yönelik olarak oluşturulan raporlama sistemi ise kurumların girişine 

müsait çevrimiçi bir bilgi sistemi ve yapılan tüm raporlamaları saklayan bir arşiv 

niteliğindedir.  

UNCCD’ye Ülke adına yapılacak çölleşmenin izlenmesine yönelik raporlama 

yapılmıştır. 2014 yılında Türkiye yaptığı raporlama ile UNCCD’ye üye ülkeler 

arasında en başarılı ülke olmuştur. 
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Çölleşmenin konusu gereği birçok sektörü içinde barındırması sebebiyle ortak akıl 

oluşturulması için tematik gruplar oluşturulmasında fayda görülmüştür; Böylece 

proje paydaşlarında çölleşmeyle mücadeleye yönelik farkındalık artışı sağlanmıştır, 

diğer kurumlar ile olan koordinasyon bilinci artmıştır. 

Kurulan çevrimiçi raporlama sistemiyle, raporlama konusunda kurumlarda kapasite 

oluşmuştur.  

Proje kapsamında oluşan tematik gruplarda konularına göre özel çalışma grupları 

oluşturmaya müsait bir portföy oluşmuştur.  

Raporlama sisteminin kendisi ve raporlama sisteminin oluşturulması sürecinde 

edinilen kurumsal tecrübeler ve kapasitenin, çölleşme raporlaması yapan diğer 

ülkelerle paylaşılması fayda sağlayacaktır. 

İsmail BELEN, ÇEM Genel Md. Yrd. 
Ozlem YAVUZ, Daire Bşk.V. 
Kenan ŞAHİN, Şb.Md. 
Y. Aslı YILMAZGİL, Uzman     

                    R. Ertuğrul APAYDIN, Uzm.Yrd. 
                    Ceren GÜZEL, Orman Müh. 

                  http://cmusep.cem.gov.tr/ 

2.2 TOPRAK ETÜT KARNELERİ VE HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILARAK 

VERİTABANINA AKTARILMASI (07.05.2015-25.11.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Projenin gayesi; Ulusal Toprak Veritabanı altyapısının oluşturularak; kurumların 

aynı alanda farklı zamanlarda yapacağı çalışmalarda mükerrer veri üretiminin önüne 

geçilmesi, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasıdır.  

Aynı zamanda Bakanlığımız bünyesinde erozyon, rehabilitasyon, ağaçlandırma vb. 

gibi çok amaçlı ormancılık faaliyetleri kapsamında üretilmiş etüt karneleri ve toprak 

haritalarının sayısallaştırılarak Bakanlığımızda mevcut bulunan toprak veritabanın 

beslenmesi hedeflenmiştir.  

Hâlihazırda ülkemizde kullanılan ve 1970’li yıllarda yapılan Büyük Toprak Grupları 

veritabanının güncel olmaması ve bu veritabanını revize etmeye yönelik çalışmaların 

kapsam ve ölçeğinin özellikle ormancılık faaliyetlerinde verimli olarak kullanmaya 

http://cmusep.cem.gov.tr/
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elverişli olmamakla birlikte, her kurum veriyi kendi sisteminde tutmakta ve ulusal 

düzeyde güncel toprak haritası oluşturulamamakta idi. Bu nedenle proje, verilerin 

belirli standartlarda toplanması,  kurumlararası paylaşımı ve kullanımı açısından 

önem taşımaktadır. 

Proje, orman, toprak ve tarım alanında yürütülen teknik işbirliği projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Proje, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek, çölleşme ve erozyonla mücadele 

planları hazırlamak; Ayrıca, 22.01.2013 tarihli potansiyel ağaçlandırma sahaları 

veritabanı ile havza izleme sisteminin geliştirilmesi projesi fizibilite raporu ile 

ilişkilidir. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde başta 

ormancılık faaliyetleri olmak üzere pek çok sektöre cevap verebilecek toprak 

haritalamasına yönelik kapsamlı veri tipleri belirlemiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan, farklı bölge ve tarihli erozyon 

kontrolü, ağaçlandırma ve mera ıslahı gibi projelere ait toprak haritaları, toprak etüt 

karneleri ve toprak analiz raporları (1860 adet proje) sayısallaştırılarak Coğrafi Bilgi 

Sistemlerine (CBS) uygun hale getirilmiş; ülkemizin ormanlı alanlarda yer alan 

2.000.000 hektarlık bölümünün nokta bazlı sayısal toprak verisi ve alansal olarak 

toprak sınıfları yapılmış,  toprak haritası çıkarılmıştır. 

Birleşmiş milletler Çölleşme ile mücadele taraflar konferansında (COP12) sunum 

marifeti ile projenin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Afyonkarahisar ilinde 30-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında Toprak Etüd Ve 

Haritalama Çalıştayı düzenlenmiştir. 

KAZANIMLAR: 

Toprak ile ilgili çalışan kurumların ulusal bir toprak veritabanı ve veri standardı 

oluşturulmuştur. Toprakla ilgili çalışan tüm kurum ve kuruluşların sisteme 

entegrasyonunun sağlanması ile kurumların aynı alanda farklı zamanlarda yapacağı 

çalışmalarda mükerrer veri üretiminin önüne geçilerek, kamu kaynaklarının daha 

etkin kullanımı sağlanacaktır.  
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Proje ile kullanıcılar daha kolay ve düzenli bir şekilde verilere erişebilmekte, ayrıca 

orijinal belgede bulunan imza, onay ve bilgi notu gibi hususlara erişebilmektedir. 

 

 

Projenin başka bir ayağı olan; sahadan veri toplama yazılımı olan ÇEMobil 

uygulaması ile veritabanına anlık veri aktarılabilecek ve böylece projenin 

sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

Cafer ORHAN, Daire Bşk., Proje Yöneticisi, (caferorhan@ormansu.gov.tr)  
Ahmet Doğan, Şb.Md., Proje Personeli,     
Mesut YILMAZ, Mühendis, Proje Personeli 

                   Erkan GÜLER, Mühendis, Proje Personeli 
 

mailto:caferorhan@ormansu.gov.tr
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2.3 BARAJ/GÖLET HAVZALARI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA 

PROJESİ (15.01.2015-15.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje ile, büyük yatırım gerektiren barajların ekonomik ömrünün uzatılması, 

bozulmuş olan su-toprak-bitki dengesinin yeniden tesisi hedeflenmektedir. 

Yurdumuz klimatik, topoğrafik ve toprak özellikleri bakımından çölleşme ve 

erozyon tehlikesi altındaki ülkelerin başında yer almaktadır. Yurdumuzdaki 

erozyonla taşınan toprak miktarı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde 

seyretmektedir. Bu nedenle, büyük yatırımlar gerektiren barajların ekonomik 

ömrünün uzatılması açısından proje önem taşımaktadır.  

  

Proje, orman, çölleşme ve erozyonla mücadele, havza rehabilitasyon ve tarım 

alanlarını içeren bir arazi etüdü ve uygulama projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Planı, S.G.3: Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek, 

S.H.3.1- Çölleşme ve erozyona maruz kalan ve kalabilecek bölgeleri tespit etmek ve 

izlemek, S.H. 3.2-Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlamak, 

Ayrıca, Anayasanın 44. Maddesi, 645 sayılı KHK, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak 

Ağaçlandırma Eylem Planı.  
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OGM raporları ve İlgili kurumlarla, valilik ve belediyelerin talep yazıları ile 

kurumlar arası işbirliği protokolleri. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Proje sonucunda,  

 Yurdumuz 25 adet ana havzaya ayrılarak planlamalar gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımızca hayata geçirilen Eylem Planları kapsamında gerçekleştirilen 

çalışmalar, ulusal ölçekte yayın yapan TRT ve Meteorolojinin Sesi 

radyolarında yer bulmuştur. 

 Bakanlık Stratejik hedefleri ile hazırlanan Eylem Planları kapsamında 2015 

yılı için 23 adet uygulama projeleri tanzim edilmiş ve projelerin tatbiki için 

Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmiştir. 

 Kurumsal kapasite arttırılmıştır.  

KAZANIMLAR: 

Hazırlanan uygulama projelerinin tatbiki ile ülke toprağı korunmakta, büyük 

yatırımlar gerektiren barajlarımızın ekonomik ömürleri uzatılmakta, kırsalda yaşayan 

vatandaşlarımız için alternatif gelir kaynakları ile istihdam alanları oluşturulmak 

suretiyle ekonomik katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut doğal kaynaklar korunarak 

ve geliştirilerek yaban hayatı için beslenme ve barınma alanları oluşturduğu gibi aynı 

zamanda ülke turizmine de katkı sağlanmaktadır. 

Mustafa COŞKUN, Daire Başkanı, Prj. Yöneticisi, (mstfacoskun@gmail.com) 

Beytullah FİDAN, Şb.Md.V., (bfidan@ormansu.gov.tr) 
Sezgin AKSU, Uzman, (saksu@ormansu.gov.tr) 

Mehmet Fatih SÖNMEZ, Uzman Yrd. (mfsonmez@ormansu.gov.tr)  
                   Ayten DEMİRHAN, Uzman Yrd. (ademirhan@ormansu.gov.tr) 
 

2.4 TOPLULAŞTIRMA ALANLARINDA TARLA KENARI AĞAÇLANDIRMA 

UYGULAMA PROJELERİ (15.01.2015-15.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje ile, erozyonla mücadele, nem 

kaybının önlenmesi, yaban hayatının 

geliştirilmesi, toprak muhafazası, 

zararlılarla biyolojik mücadele ve halkın 

rekreasyon ihtiyacının karşılanması 

hedeflenmektedir. 

mailto:mstfacoskun@gmail.com
mailto:bfidan@ormansu.gov.tr
mailto:saksu@ormansu.gov.tr
mailto:mfsonmez@ormansu.gov.tr
mailto:sgedik@ormansu.gov.tr
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Proje, yurdumuzun içinde bulunduğu çölleşme ve erozyon tehlikesi ile arazi 

bozunumuna bağlı olarak tarım alanlarında yaşanan verim kaybının önlenmesi, yöre 

halkı için alternatif gelir kaynakları sağlanması, rekreasyon alanları oluşturulması, 

yaban hayvanları için yeni yaşam alanları oluşturulması açısından önem 

taşımaktadır. 

Hazırlanan uygulama projelerinde rüzgar erozyonunu ve buharlaşmayı önlemek 

amacıyla rüzgar perdeleri tesis edilmektedir. Bu amaçla arazi hazırlığı, uygun türlerle 

dikim, bakım ve koruma planlanmaktadır.   

Proje, çölleşme ve erozyonla mücadele ve tarım alanını içeren bir arazi etüdü ve 

uygulama projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Plan (2013-2017);S.G.3: Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele 

etmek, S.H.3.1- Çölleşme ve erozyona maruz kalan ve kalabilecek bölgeleri tespit 

etmek ve izlemek, S.H. 3.2-Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlamak.  

Ayrıca, Anayasanın 44. Maddesi, 645 sayılı KHK, GTHB raporları, OGM raporları 

ve ilgili kurumlarla, valilik ve belediyelerin talep yazıları ile kurumlar arası işbirliği 

protokolleri. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

 GTHB ile yapılan protokol neticesinde toplulaştırma alanlarında 10 adet 

ağaçlandırma uygulama projeleri tanzim edilmiştir. Bunlar; 

- Karaman Yazılı- Göztepe Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Uygulama 

Projesi 

- Karaman Süleymanhacı-Kaşoba Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma 

Uygulama Projesi 

- Karaman Kazımkarabekir Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Uygulama 

Projesi 

- Karaman Mecidiye-Mesudiye Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Uygulama 

Projesi 

- Niğde Karaatlı Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Uygulama Projesi 

- Niğde Aşlama Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Uygulama Projesi 

- Niğde Çayırlı Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Uygulama Projesi 
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- Niğde Çavdarlı- Kıcıağaç-Ovacık Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma 

Uygulama Projesi 

- Niğde Konaklı-Gölcük Köyleri Tarla Kenarı Ağaçlandırma Uygulama Projesi 

- Niğde Yarhisar Köyü Tarla Kenarı Ağaçlandırma Uygulama Projesi 

 Hazırlanan uygulama projeleri uygulanmak üzere OGM’ye gönderilerek 

kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmiştir. 

 Çölleşme ve erozyon kontrolü konularında çalışan iç ve dış paydaşlar 

arasında iletişim ve koordinasyon arttırılmıştır.   

 Kurumsal kapasite arttırılmıştır. 

 Bakanlığımızca hayata geçirilen çalışmalar, ulusal ölçekte yayın yapan TRT 

ve Meteorolojinin Sesi radyolarında yer bulmuştur. 

KAZANIMLAR: 

Hazırlanan uygulama projelerinin tatbiki ile ülke toprağı korunmakta, yurdumuzun 

için stratejik önem araz eden tarım alanlarında verimliliğin arttırılması suretiyle ülke 

ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut doğal kaynaklar korunarak ve 

geliştirilerek yaban hayatı için beslenme ve yaşam alanları oluşturulacaktır. 

Mustafa COŞKUN, Daire Başkanı, Prj. Yöneticisi, (mstfacoskun@gmail.com) 

Beytullah FİDAN, Şb.Md.V., (bfidan@ormansu.gov.tr) 
Sezgin AKSU, Uzman, (saksu@ormansu.gov.tr) 

Mehmet Fatih SÖNMEZ, Uzman Yrd. (mfsonmez@ormansu.gov.tr)  
                    Ayten DEMİRHAN, Uzman Yrd. (ademirhan@ormansu.gov.tr) 

2.5 SEL, ÇIĞ VE HEYELAN KONTROL PROJELERİ (15.01.2015-15.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje ile, büyük yatırım gerektiren 

yerleşim, sanayi ve tarım alanları ile üst 

yapıların maruz kaldığı çığ, heyelan, sel ve 

taşkın afetlerinin önlenerek veya 

azaltılarak can ve mal kayıplarının 

asgariye indirilmesi suretiyle ülke 

ekonomisine ve kalkınma hedeflerine katkı 

sağlanması hedeflenmektedir.  

Proje, orman, çölleşme ve erozyonla 

mailto:mstfacoskun@gmail.com
mailto:bfidan@ormansu.gov.tr
mailto:saksu@ormansu.gov.tr
mailto:mfsonmez@ormansu.gov.tr
mailto:sgedik@ormansu.gov.tr
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mücadele, havza rehabilitasyon, çığ, heyelan ve sel, tarım, mera alanlarında arazi 

etüdü ve uygulama projelerini içermektedir. 

 

 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Plan (2013-2017); S.G.3: Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele 

etmek, S.H.3.1- Çölleşme ve erozyona maruz kalan ve kalabilecek bölgeleri tespit 

etmek ve izlemek, S.H. 3.2-Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlamak.  

Ayrıca ; Anayasanın 44. Maddesi, 645 sayılı KHK, Yukarı Havza Sel Kontrolü 

Eylem Planı, Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil 

Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı, Erozyonla Mücadele Eylem Planı.  

DSİ fizibilite raporları, AFAD raporları, GTHB raporları, TCK GM raporları, OGM 

raporları ve ilgili kurumlarla, valilik ve belediyelerin talep yazıları ile kurumlar arası 

işbirliği protokolleri. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

 Yurdumuz 25 adet ana havzaya uygun olarak, yan, alt ve sel havzalarına 

ayrılarak planlamalar gerçekleştirilmiştir. 

 Bakanlık Stratejik hedefleri ile hazırlanan Eylem Planları kapsamında 25 adet 

uygulama projeleri tanzim edilmiştir. Bunlar; 

- Amasya-Göynücek- Alan (Cekerek) Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Tokat-Turhal-Gülür Çayı Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Bilecik İli Pazaryeri/Sorgun Sel Kontrolü Uygulama Projesi 
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- Çorum-Sungurlu-Budaközü Der. Sol Sah.Yandere Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Çorum-Kargı-Bağyüzü-Örencik-Zeytin Dereleri Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Çorum-Kargı-İndere Yukarı Havzası Sel. Kontrolü Uygulama Projesi 

- Erzincan-Tercan-Çavuşludere Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Erzurum-UzundereTortum-Dikyar-Suyatağı Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Mersin Bozyazı Bakırçay Deresi Havzası Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Mersin Bozyazı Pembecik Deresi Havzası Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Samsun-Merkez-Kürtün Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Van-Muradiye-Süphan Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Erzincan-Tercan- Kargın Tivnik Suyu Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Diyarbakır-Çüngüş Han Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Konya-Cihanbeyli-İnsu Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Konya-Selçuklu Derin Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Aksaray-Merkez Kepir Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Afyonkarahisar Şuhut Yarış ve Değirmendere Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Erzincan Çayırlı Gelengeç Havzası Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Erzurum Tortum Demirciler Havzası Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Bitlis-Adilcevaz- Merkez Yan Dereleri Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Van-Çorak Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Van-Güneyce ve Dibekli Dereleri Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Van-Gürpınar- Şehit Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi 

- Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Sel ve Erozyon  Kontrolü Uygulama Projesi  

 Hazırlanan uygulama projeleri uygulanmak üzere OGM’ye gönderilerek 

kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmiştir. 

 Sel, Taşkın, Heyelan, Kaya Yuvarlanması ve Çığ gibi afetler ile mücadelede 

alt yapı oluşturulmuştur. 

 Hizmet içi eğitimlere ek olarak personele eğitimler verilmiş ve 

sempozyumlarla yerli ve yabancı katılımcılara eğitim ve uygulama örnekleri 

yaptırılmıştır. 
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 Çölleşme ve erozyon kontrolü ve sel, çığ, heyelan, kaya ve taş yuvarlanması 

konularında çalışan iç ve dış paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyon 

arttırılmıştır. 

 Bakanlığımızca hayata geçirilen Eylem Planları kapsamında gerçekleştirilen 

çalışmalar, Ulusal ölçekte yayın yapan TRT ve Meteorolojinin Sesi 

radyolarında yer bulmuştur. 

Ana Proje çıktısı olan sel, heyelan ve çığ kontrol projeleri ile ilgili olarak alt yapı 

oluşturulmuş ve uygulamacı kuruluşlar için hazır projeler elde edilmiştir. Bu 

çalışmalarla emek ve zaman kazanılarak olası sel, heyelan ve çığ olayları öncesi 

tedbir alma için hemen uygulamaya başlanabilecektir. 

Proje sonuçları uygulamacı birimler ile valilik ve belediyeler için yönlendirici 

olacaktır; Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü uygulamacı olarak 

yararlanmakta ve sonuçlarından da DSİ, AFAD, Karayolları ve il Özel İdareleri ve 

belediyeler yararlanmaktadır. 

KAZANIMLAR: 

     

Hazırlanan uygulama projelerinin tatbiki ile tarım ve yerleşim alanları ile üst yapılar 

ve ülke toprağı korunmakta, büyük yatırımlar gerektiren barajlarımızın ekonomik 

ömürleri uzatılmakta, kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için alternatif gelir kaynakları 

ile istihdam alanları oluşturulmak ve olası can ve mal kaybının önüne geçilerek 

ekonomik katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut doğal kaynaklar korunarak ve 

geliştirilerek yaban hayatı için beslenme ve barınma alanları da oluşturduğu gibi aynı 

zamanda ülke turizmine de katkı sağlanmaktadır.  
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Özellikle AFAD ve valiliklerin afetlerin önlem ve azaltılması konusunda 

yayınladıkları veriler ve raporlarda bu projelerin sağladığı katkılar vurgulanmaktadır. 

Mustafa COŞKUN, Daire Başkanı, Prj. Yöneticisi, (mstfacoskun@gmail.com) 

İsmail BULUT, Şb.Md.V., (i.bulut@ormansu.gov.tr) 
İlyas BOZTAŞ, Orman Müh., (iboztas@ormansu.gov.tr) 

B.Ali TAŞ, Uzman Yrd. (batas@ormansu.gov.tr)  
                    Ahmet KUCUKDONGUL, Orman Müh. (akucukdongul@ormansu.gov.tr) 

                    Adem Kürşad ÖZCAN, Uzm. Yrd. (akozcan@ormansu.gov.tr) 
                    Savaş KARAKAYA Uzman Yrd. (savaskarakaya@ormansu.gov.tr) 

 
 

2.6 ANTALYA ULUSLARARASI EROZYON VE SEL KONTROLÜ MODEL EĞİTİM VE 

UYGULAMA PROJESİ (2014-2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje sahası, şiddetli erozyona maruz olan ve mülki yönden Antalya İli, Korkuteli 

ilçesinin hudutları içindedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde, tüm erozyon ve sel 

kontrolü tedbirlerinin uygulandığı örnek tatbikat alanı oluşturmak gayesiyle bu 

eğitim alanı tesis edilmiştir. Gerek Afrika ülkelerinden gelen gerekse yurtiçinden 

ilgili kurumlardan gelen uygulayıcı teknik elemanların yetiştirilmesi ana gayedir.  

mailto:mstfacoskun@gmail.com
mailto:sgedik@ormansu.gov.tr
mailto:akozcan@ormansu.gov.tr
mailto:savaskarakaya@ormansu.gov.tr
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Proje Sahasından Görünüm – Korkuteli/ANTALYA 

Proje, model sahada gerçekleştirilmesi ve eğitimlerin tüm erozyon ve sel kontrolü 

tedbirlerini uygulamalı olarak gösterilmesini içermesi açısından önemlidir. 

Proje, çölleşme ve erozyonla mücadele alanında yürütülen bir Ar-Ge projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Plan (2013-2017); S.G.1 Kurumsal kapasıte ve hizmet kalitesini 

artırmak, S.H.1.2  PH.3 Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve 

üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, toplum bilincini artırmak. 

Ayrıca, Anayasanın 44. Maddesi, 645 sayılı KHK, Erozyonla Mücadele Eylem Planı. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Proje sahasında;  

 Yamaç ıslahı (çevirme hendeği, ekskavatörle çukur şeklinde toprak işleme, 

ekskavatörle toprak işleme, örme çit teras, taş kordon, kafes tel çit teras, 

geonet çit teras, çizgi ot ekimi, çalı demetli teras, geonet serilmesi) 

 Oyuntu Islahı (kuru duvar eşik, kafes tel eşik, geonet eşik, çalı demetli eşik, 

ahşap eşik, harçlı eşik, miks eşik, toprak sedde, çuvallı sedde, gabion eşik) 
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tedbirleri alınmıştır. Ayrıca servis yolu ve fidan dikimi yapılmıştır. 

 

Proje Sahasından Görünüm – Korkuteli/ANTALYA 

 Ulusal ve uluslararası ölçekte erozyon ve sel kontrolü konusunda çalışan 

teknik elamanlar eğitilerek kurumsal kapasite artışı sağlanmıştır.  

 İç ve dış paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliği sağlanmıştır. 

 Proje ile yamaç ve oyuntulardan gelen sediment miktarı azaltılmış olup 

uygulanan erozyon ve sel kontrolü tedbirlerinin etkinliği görülmüştür. 

 Projenin uygulanması ile kurumsal ihtiyaç olan erozyon ve sel tedbirlerinin 

görülebileceği pilot alan ihtiyacı karşılanmıştır. Böylece projenin sürekliği 

sağlanarak eğitimler yıllık olarak düzenli yapılabilecektir. 

 Erozyon ve sel kontrolü tedbirlerin birim fiyat analizlerinin yapılarak birim 

fiyat cetveline eklenmesi ile uygulanan yöntemlerin genele yayılması 

sağlanmıştır. 

 Yurt dışı ve yurt içindeki İlgili kuruluşlar arasında koordinasyon kültürünün 

gelişmiştir. 

 Proje kapsamında broşür hazırlanmıştır. 

Projede, Dünyada ve Türkiye’de uygulanan erozyon ve sel kontrolü tedbirleri ile 

birlikte yeni tedbirler de uygulanmıştır. Bu tesislerin izlemesi yapılarak 

değerlendirilecek ve genel uygulamaların içerisine dâhil edilip edilmeyeceği 

hususunda karar verilecektir. 
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KAZANIMLAR: 

Projenin Korkuteli ilçesi yerel halkının desteği ile yapılması sonucunda yöre halkına 

ekonomik katkı sağlanmış ve çevresel bilincin oluşmasına katkı sağlamıştır. 

Proje model olduğundan yörede yapılacak diğer erozyon ve sel kontrolü projelerine 

örnek olacaktır. 

Mahmut KILIÇ, Prj. Yöneticisi,  (mahmutklc@ormansu.gov.tr) 

Halil YILDIRIM, Prj. Personeli  (halily@otmansu.gov.tr) 

 

2.7 ENTEGRE MİKROHAVZA REHABİLİTASYON PROJELERİ (01.01.2015-

31.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Havza Rehabilitasyonu; 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. Bu 

kapsamda; gerekli görülen mikrohavzalarda su havzası bazında, bütün sektörlerin 

katılımı ile; ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları içeren “Entegre Havza 

Rehabilitasyonu Projeleri”nin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. 

Projenin hedefleri;  

 Proje havzasında orman, mera, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımını sağlamak, 

 Çeşitli gelir getirici faaliyetler ile yöredeki yaşam kalitesini ve gelir 

seviyesini arttırıp doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı hafifletmek, 

 Havzanın rehabilitasyonu ve doğal kaynaklarının korunması ile dünyamızı 

tehdit eden çölleşme, iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliğin 

korunmasına yönelik faydalar elde etmek,  

 Alanda yapılan veya yapılması planlanan barajların/su yapılarının sediment 

ile dolmasını engelleyerek ekonomik ömürlerini uzatmak suretiyle yerel 

faydalar elde etmektir. 

mailto:mahmutklc@ormansu.gov.tr
mailto:halily@otmansu.gov.tr
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Proje, entegre mikrohavza rehabilitasyonu uygulama projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Plan (2013-2017);S.G.2: Orman, su, biyoçeşitlilik ile meteoroloji 

konularında ulusal ve uluslararası politika geliştirmek, etkin uygulanmasını 

sağlamak, S.H.2.4- Sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak ayrıca, 645 sayılı 

KHK, OGM raporları, ilgili kurumlarla, valilik ve belediyelerin talep yazıları ile 

kurumlar arası işbirliği protokolleri. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Proje sonucunda; 

 Hazırlanan uygulama projeleri uygulanmak üzere OGM’ye gönderilerek 

kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmiştir. 

 Havza rehabilitasyonu konusunda çalışan paydaşlar arasında iletişim ve 

koordinasyon arttırılmıştır.   

 Yerel düzeyde ilgili kurum ve kuruluşların, STK’ların ve yerel halkın katılımı 

ile gerçekleştirilen Sor-Sap-Çöz görüşmeleri ile diğer toplantı ve etütlerle 

proje kapsamı dışında olan sorunlara ilişkin tespitler de 

gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamı dışındaki sorunlarla ilgili tespitler ilgili 

kurumlara/birimlere bildirilmektedir. 

 Proje kapsamında, 3 Adet Rehber hazırlanmıştır: Bunlar; 
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- Mikrohavza Rehabilitasyon Projelerinin Planlama Esasları Ön Etüt ve Proje 

Hazırlama Dispozisyonu bu Konuda Yararlanılacak Bilgilerle ilgili Rehberi 

- Havza İzleme ve Değerlendirme Uygulama Projesi Dispozisyonu ile ilgili 

Rehber 

- Erozyon ve Sel Kontrolü Uygulamalarında Dikkate Alınacak Hususlarla ilgili 

Rehber 

 Bu kapsamda; gerekli görülen mikrohavzalarda su havzası bazında, bütün 

sektörlerin katılımı ile; ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları 

içeren 2 adet “Entegre Havza Rehabilitasyonu Projesi” gerçekleştirilmiştir. 

Bunlar; 

- Akarçay Havzası Şuhut Çayı Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi 

- Yukarı Göksu Havzası Bağbaşı Mikrohavzası Entegre Rehabilitasyon Projesi 

     

     

 Proje ile, havza rehabilitasyonu konusunda çalışan paydaşlar arasında iletişim 

ve koordinasyon arttırılmıştır. 

KAZANIMLAR: 

Doğal kaynak varlığı, bu doğal kaynakların aşınma-bozulma durumları, ormancılık 

faaliyetlerine konu potansiyel alanların tespiti, bu alanların hangi faaliyetlere konu 

olacağı ve sürdürülebilir bir biçimde kullanımıyla ilgili veriler edinilip, ana hatlarıyla 
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tespiti yapılmıştır. Bu verilerin değerlendirilmesi sonucu karar-destek süreçleri 

desteklenebilecektir. 

Havzada yaşayan halkın doğal kaynaklar üzerine yaptığı baskı ve tahribatlar ile doğal 

kaynak bozulumu nedeniyle oluşan problemlerin azaltılmasına yönelik, yerel halkın 

gelir seviyesini artırıcı faaliyetlerin tespiti ve planlanması gerçekleştirilmiştir. Bu 

faaliyetler havzada yaşayan halkın sosyal, kültürel ve ekonomik refahının arttırılması 

beklenmektedir. 

Cafer ORHAN – Daire Başkanı (caferorhan23@gmail.com) 

Selim ŞAHİN – Şube Md. V.(selimsahin@ormansu.gov.tr) 

Bayram HOPUR- Şube Md. V. (bhopur@ormansu.gov.tr) 

             Serpil ACARTÜRK- Uzman (serkmen@ormansu.gov.tr) 

     Ahmet ŞENDAĞLI- Mühendis (sendagli@ormansu.gov.tr) 

      

2.8 POTANSİYEL ORMANCILIK FAALİYET SAHALARININ BELİRLENMESİ 

PROJELERİ (2014-2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen 

ormancılık faaliyetleri kapsamında yersel, 

gözlemsel ve deneysel verileri kullanarak karar-

destek modelleri yardımı ile potansiyel olarak; 

ağaçlandırma, bozuk orman rehabilitasyon, 

erozyon kontrolü ve mera ıslahı gibi potansiyel 

sahaların havza bazlı izleme sisteminin 

geliştirilmesi için potansiyel sahaların 

belirlenmesine yönelik uygun bir model ve 

yöntem geliştirilerek potansiyel alanların tespiti 

amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz 

proje için pilot saha olarak seçilen Sakarya 

havzasında; Ankara, Çankırı ve Bolu illerinin bir 

kısmını kapsayan 461.128 hektarlık alanın 

modellenerek yukarıda bahsi geçen faaliyet alanları belirlenmiştir. 

Geliştirilen model ile potansiyel ormancılık sahalarının belirlenmesinde; 

 İş gücü ve maliyetin azaltılması, 

 Arazi çalışmalarında harcanan zamanın minimuma indirilmesi,  

mailto:caferorhan23@gmail.com
mailto:selimsahin@ormansu.gov.tr
mailto:sgedik@ormansu.gov.tr
mailto:serkmen@ormansu.gov.tr
mailto:sendagli@ormansu.gov.tr


   
 
  

                             64  

      ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

 Yapılacak diğer faaliyetlere altlık olarak kullanılması,  

 Her faaliyet sahaları için detaylı raporlamanın yapılması hedeflenmiştir.  

 

Proje, orman, tarım ve mera alanında yapılan bir Ar-Ge projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Plan (2015);S.G.3Çööleşme ve Erozyonla etkin mücadele etmek, 

S.H.3.1-Çölleşme ve erozyona maruz kalan ve kalabilecek alanları tespit etmek ve 

izlemek ayrıca, 645 sayılı KHK ile Potansiyel Ağaçlandırma sahaları veritabanı ile 

havza izleme sisteminin geliştirilmesi projesi fizibilite raporu. 

 
PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Pilot saha olarak seçilen Sakarya havzasında; Ankara, Çankırı ve Bolu illerinin bir 

kısmını kapsayan 461.128 hektarlık alanın modellenerek Ağaçlandırma, Mera Islahı, 

Toprak Muhafaza ve Orman Rehabilitasyonu faaliyet alanları hektar olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

Faaliyet Orta Potansiyel 
Yüksek 

Potansiyel 

Genel 

Toplam 

Toprak Muhafaza 105.149.34 88.886.97 194.036.31 

Orman 

Rehabilitasyonu 

18.647.01 52.897.86 71.544.87 

Ağaçlandırma 8.295.21 55.863.27 64.158.48 

Mera Islahı 14.055.12 63.924.39 77.979.51 

 

Model aracılığı ile üretilen dört faaliyet alanı için sonuç haritaları oluşturulmuştur.  
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Üretilen dört faaliyet alanı için sosyal desteğin alınması ile birlikte çok kısa sürede 

uygulamaya haiz projeler ortaya konmuştur. 

 

Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  

 1 Adet Broşür hazırlanmıştır, 

 Proje raporu yazılmıştır,  

 Farklı platformlarda projenin çıktılarını anlatan 3 adet sözlü ve poster bildirisi 

sunulmuştur. 
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KAZANIMLAR: 

Doğal kaynak varlığı, bu doğal kaynakların aşınma-bozulma durumları, ormancılık 

faaliyetlerine konu potansiyel alanların tespiti, bu alanların hangi faaliyetlere konu 

olacağı ve sürdürülebilir bir biçimde kullanımıyla ilgili veriler edinilip, ana hatlarıyla 

tespiti yapılmıştır. Bu verilerin değerlendirilmesi sonucu karar-destek süreçleri 

desteklenebilecektir. 

Cafer ORHAN – Daire Başkanı (caferorhan23@gmail.com) 

Ahmet DOĞAN – Şube Md. V.(addogan@gmail.com) 

Mesut YILMAZ- Şube Md. V. (mesut.yilmaz@ormansu.gov.tr) 
             Murat ARSLAN- Uzman (m.arslan@ormansu.gov.tr) 

     Ahmet ŞENDAĞLI- Mühendis (sendagli@ormansu.gov.tr) 

     Elçin ACAR- (eacar@ormansu.gov.tr) 

     İsmail KÜÇÜKKAYA- Danışman, (ikucukkayafa@gmail.com) 
 
 

2.9 ORTA ASYA VE KAFKASLARDAKİ DAĞLIK SU HAVZALARININ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 

(20.01.2012-31.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Projenin ana amacı bölge ülkelerinde ciddi bozuluma uğramış olan dağlık havzaların 

rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimine yönelik katılımcı ve entegre yaklaşımlar 

konusunda proje ülkelerinde kamu oyunun, politikacıların ve karar vericilerin 

farkındalıklarının arttırılması, ilgili kuruluşların ve paydaşların bilgi ve 

kapasitelerinin güçlendirilmesidir.  

mailto:caferorhan23@gmail.com
mailto:addogan@gmail.com
mailto:sgedik@ormansu.gov.tr
mailto:m.arslan@ormansu.gov.tr
mailto:sendagli@ormansu.gov.tr
mailto:eacar@ormansu.gov.tr
mailto:ikucukkayafa@gmail.com
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Proje stratejisi ülkeler arasında bilgi 

değişimine ve bu bağlamda özellikle 

ülkemizin sahip olduğu geniş bilgi ve 

deneyimlerinin diğer ülkelerle 

paylaşımı temeli üzerine 

oturtulmuştur.  

Proje, bölgesel ülkelerin ekolojik 

sınırdaşlığı, özellikle paylaşılan su 

havzaları ve ortak problemler, arazi 

bozulumu gibi bölgesel işbirliğinin 

önemini ve potansiyelini vurgulaması 

açısından önem taşımaktadır. 

Proje, havza rehabilitasyon, orman, su, çölleşme ve erozyonla mücadele alanlarını 

içeren bir kapasite arttırma projesidir. 
 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

 

Bakanlık Stratejik Plan (2013-2017);S.G.1: Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini 

artırmak, S.H.1. 1-Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak, S.H.1. 2-

Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve üniversiteler ile işbirliğini 

geliştirmek, toplum bilincini artırmak, S.G.2: Orman, Su, Biyolojik Çeşitlilik ile 

Meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası politika geliştirmek ve etkin 

uygulanmasını sağlamak, S.H.2.1- İkili ve çok taraflı anlaşmalar ile uluslar arası 

sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmek, S.H.2.2- Uluslararası kurum, 

kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek, S.H.2.3- Bakanlığımız görev alanı ile 

ilgili konularda politika geliştirmek bağlı kuruluşlar eliyle yürütülen faaliyetleri, 

izlemek, yönlendirmek, koordine etmek, S.H.2.4-  Sürdürülebilir havza yönetimini 

sağlamak ayrıca; Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 

yükümlülükleri ve FAO Türkiye Ortaklık Programı. 
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PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

 

 Gerek bölge ülkeleri gerekse benzer şartlara sahip diğer ülkelerde 

yararlanılacak ortak bir havza yönetimi kılavuzunun hazırlanması,  

 Mevcut su yönetimi tecrübelerinin gözden geçirilmesi, teknik ve kurumsal 

talimatnamelerin proje ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması,  

 Dağlık havzaların bütünleşik ve katılımcı biçimde rehabilitasyonu ve 

sürdürülebilir yönetiminin planlanması ve uygulanmasında yaklaşım ve 

metodolojilerle ilgili olarak karar vericiler ve ormancılık departmanlarından 

ve ilgili diğer kurumlardan seçilmiş uzmanların farkındalık, bilgi, tecrübe, 

kapasite ve sorumluluklarının arttırılması,  

 Bütünleşik-katılımcı su havzası rehabilitasyon planının hazırlanması ve proje 

ülkelerinin bir tanesinde örnek bir mirohavzada pilot uygulama olarak bu 

planın uygulanması, (Kırgızistan’da Entegre Mikrohavza Planı hazırlanmış, 

Kırgızıstan’da çalıştay düzenlenmiştir.) 
 

 

 Proje ülkelerinde su havzası bozulumunun olası etkileri ve nedenleri 

hakkında bilinç arttırmanın geliştirilmesi, kapasite oluşturma ve eğitim 

materyali. 

 
Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  

 

 Proje kapasite geliştirme açısından amacına ulaşmış ayrıca bakanlığımızda ilk 

defa Bakanlığımız uzmanlarının da içinde bulunduğu bir ekiple başka bir 

ülkede mikro havza planı yapılmış ayrıca bir mikrohavza planlama rehberi 

yayınlanmıştır. 
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KAZANIMLAR: 

Bakanlığımızın yurt dışında plan ve proje hazırlama kapasitesi geliştirilmiş, 

uluslararası bir yayın çıkartılmış, başta Kırgızistan olmak üzere proje ülkeler ile 

ilişkiler geliştirilmiştir. 

Pilot uygulama sonucu entegre su havzası kalkınma planlaması ve uygulamalarının 

genişletilmesi ve sürdürülmesinde etkili olacaktır. 

Erdoğan ÖZVEREN, Şb.Md.  
Cafer ORHAN, Dai. Bşk 
Bayram HOPUR, Şb.Md. 
Sibel Nihal TEKİN, Uzman 

http://www.cem.gov.tr/erozyon/AnaSayfa/faaliyetlerimiz/dis_iliskiler/Dis_Kaynakli_Proj
eler/ortaasyavekafkaslardurdurulebilir.aspx?sflang=tr 
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3 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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3.1 BARAJ GÖL AYNASI ALTINDA KALACAK BİTKİ TÜRLERİNİN TESPİTİ PROJESİ 

(01.01.2013-31.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

2013 -2015 yılları arasında belirlenen proje alanlarında, 

risk altında olan; ekonomik değeri olan, endemik, lokal 

endemik, nadir ve nesli tehlikede olan türlere yönelik 

olarak yürütülen bu projede hedeflenen; 

 Tamamen su altında kalacak alanda yayılış 

gösteren, koruma biyolojisi, ekonomiklik vd. 

yönlerden özellik arz eden bitkilerin tespiti ve 

sürekliliğinin sağlanması bakımından bitkilerin 

alandaki varlığı ile potansiyelleri hakkında gerekli 

olan verileri toplamak,  

 Bu bitkilerin doğal habitatları hakkında bilgiler toplamak,  

 Bu bitkilerin benzer ekosistem özelliklerine sahip alanları yörede tespit 

etmek, 

 Bu bitkilerin ayrıca toplu üretimleri için bitki materyallerinin sağlanması 

çalışmalarına katkı sağlamaktır. 

Proje çevre alanında yapılan bir etüt-uygulama projesidir. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Ülkemizin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 7. Maddesi ve Ek-1 göre, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. Stratejik Amaç olan “Biyolojik 

çeşitliliği etkin korumak” başlığı altında 1. Stratejik Hedef olan “Biyolojik çeşitlik 

izleme sistemi kurulacak ve işlevselliği sağlanacaktır” kapsamında yer almaktadır. 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejik ve Eylem Planı 1. Stratejik Amacı olan “Türkiye 

için önem taşıyan biyolojik çeşitlilik unsurlarının belirlenmesi korunması ve 

izlenmesi” hedefi kapsamında öngörülmektedir. 

PH.21 Biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve yönetimi, başlığı altında SH 5.1 Tür ve 

ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirmesini sağlamak başlığı altında 

İzlenen kriter sayısı göstergesi kapsamında proje çalışmaları yürütülmektedir.  
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9. Kalkınma Planı, ülkemizin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 7. 

Maddesi ve Ek-1 göre, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejik ve Eylem Planı 1. 

Stratejik Amacı olan “Türkiye için önem taşıyan biyolojik çeşitlilik unsurlarının 

belirlenmesi korunması ve izlenmesi” hedefi kapsamında öngörülmektedir. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Proje kapsamında toplam 3 yıl (2013-2015) içinde 22 baraj alanında çalışma 

yürütülmüştür. 

 DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan Baraj alanlarında 

su altında kalacak olan risk altındaki özellikli bitkilerin taşıma ve üretim 

metodolojileri,  

 Özellikli bitkilerin taşıma yapılan ve dikimi gerçekleştirilecek yeni 

habitatlarında izlenmesine yönelik her bir tür bazında izleme planı,  

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı.  

Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  

Proje kapsamında, özellikli bitkilerin tanıtımına yönelik materyal hazırlanmış, 

 Uluslararası Toplantılarda örnek çalışma olarak  (IPBES ve Çölleşme ile 

Mücadele Sözleşmesi COP 12 Toplantısında) bildiri hazırlanmış, tanıtım 

standı açılmış ve sözlü sunumu gerçekleştirilmiştir. 

 2013 yılında düzenlenen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumunda bildiri 

olarak sunumu yapılmıştır. 

 2016 yılı içerisinde özellikli bitkileri tanıtıcı görsel ağırlıklı tanıtım 

kitapçıklarının hazırlanması planlanmaktadır. 

 2015 yılında proje çalışması yürütülen baraj alanlarına ilişkin tüm alansal 

veriler Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri tabanında mevcuttur. 

(2013 ve 2014 yıllarında çalışma yapılan baraj alanlarına ilişkin veriler hariç) 

KAZANIMLAR: 

Türkiye’de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınmış baraj 

projelerinde ilk model çalışma olarak risk altında olan ve barajın su tutması akabinde 

su altında kalması muhtemel olan özellikli bitkilerin taşınacak ve üretimi yapılacak 

olanları tespit edilmiş, metodları ortaya konulmuş, maliyet cetvelleri, özellikli 
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bitkilerin yayılış haritası, yeni habitatları belirlenmiş, türlerin ve yeni habitatlarının 

koordinatlı haritası oluşturulmuş, toprak analizleri ve türlerin izlenmesine yönelik 

izleme metodolojisi, izleme zamanı içeren izleme planları her bir tür için 

oluşturulmuştur.  

Ülkemizde risk altında olan özellikli bitkilerin yatırım faaliyetlerinin türlerin 

bulunduğu habitatlarda yapılması gerekli olduğu durumlarda bu türlerin yeni 

habitatlarına taşınması ve üretimi yapılarak dikilmesi ile türlerin devamlılığı 

sağlanacaktır.  

Diğer ülkelere örnek çalışma olması adına risk altında olan bitki türlerinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında geliştirilen yaklaşım ve metodolojilere ilişkin 

bilgi ve deneyimin ilgi gruplarıyla paylaşımına katkı sağlayacaktır. 

Proje çalışması Protokol tarafı olan dört Genel Müdürlük teknik personeline ve Proje 

ekibine önemli katkılar sağlamıştır. Doğa koruma alanında risk altında olan türlerin 

taşınması adına Bakanlık teknik personeline önemli deneyimler kazandırılmış her bir 

proje alanında yapılan başlangıç ve sonuç toplantıları ile bilinç arttırılmış ve 

farkındalık yaratılmıştır.   

 

Proje sonuçları, bu alanda hizmet veren sektörler açısından etkili olmuş; yeni bir 

yaklaşım kazandırılmış, izlenilen metodolojinin bu kapsamdaki çalışmaları yapacak 

ve yürütecek olan ilgili kurum kuruluşlara yönlendirici olması beklenmektedir. 

Proje sonuçları Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Özellikle proje 

faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması adına protokol kapsamında öngörülen 

faaliyetler ilgili protokol taraflarınca yürütülecek ve çalışmaların devamlılığı 

sağlanılacaktır. 

Proje Yöneticisi Kurum/Kuruluşlar: 
Ekoiz Çevre ve Sosyal  Planlama Araştırma Eğitim ve 
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti 
AK-TEL Mühendislik Eğt. Turz. Gıda San.Tic. Ltd. Şti., 
 S.S. Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Ekol. Ziraat Ür.Paz.İşl.Kop 

                        Doğa Bilim ve Danışmanlık Şti., 
                        Uyum Ajans Araştırma İletişim Yayıncılık Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 
 

Umut Cırık Serbest Şehircilik Bürosu 
Sevgi ALTUN 
DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd.şti. 
EKONORM ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI GÜV. ÖLÇÜM HİZM. 
MÜH. TAAH. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 
SEPA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.  
Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği  
EMS ÇEVRE ARAŞTIRMALARI 
SOS.HİZ.EĞ.DAN.TİC.LTD.ŞTİ 
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Proje Personeli: 
Yrd. Doç. Dr. Kerim GÜNEY 
Prof. Dr. Eyüp BAĞCI 
Dr. Mehmet Ufuk ÖZBEK 
Prof. Dr. Faris KARAHAN 
Doç. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE 
Prof. Dr. Hayri DUMAN 
Pof. Dr. Ayşe EVEREST 
Doç. Dr. Ahmet İLÇİM 
Yrd. Doç. Dr. Deniz AYAS 
Dr. Ümit SUBAŞI 
Yrd. Doç Dr. Mehmet ÇİÇEK (Koordinatör/Bitki Uzmanı) 
Tuğçe TÜRECAN (Biyolog) 
Armağan GÜLERYÜZ (Biyolog) 
Emre ÖZTOPRAK (Çevre Mühendisi / CBS Uzmanı) 
 

 
 
Mehmet GÜL (Biyolog) 
Yrd. Doç. Faik Ahmet KARAVELİOĞLULLARI (Proje 
Uzmanı Biyolog) 
İrfan YAYLA (Proje Danışmanı Meteoroloji Müh.) 
Mert DANIŞMAN (Proje Danışmanı CBS Uzmanı 
İnşaat Müh.) 
Prof. Dr. Yusuf GEMİCİ (Koordinatör / Bitki Uzmanı) 
Doç. Dr. Tamer KEÇELİ (Koordinatör/Bitki Uzmanı) 
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR 
Murat DOĞAN (Uzman biyolog) 
 

 

3.2 BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESİ (01.01.2013-31.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Projenin genel amacı ülkemizin sahip olduğu 

biyolojik kaynakların izinsiz olarak yurt dışına 

çıkartılmasının (biyokaçakçılığın) ve ülkemizin 

kontrolü ve/veya ortaklığı dışında çeşitli 

amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve 

neticesinde ülkemize ait genetik kaynaklardan 

elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, 

teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel 

faydaların ülkemiz menfaatine kullanılmasının 

sağlanmasıdır. 

Projenin Hedefleri: 

 Biyokaçakçılık konusunda uygulayıcıların eğitimi  

 Biyokaçakçılık ile mücadele için ilgili kurumlar arasında eşgüdümün ve 

işbirliğinin güçlendirilmesi  

 Biyokaçakçılık ile mücadele için yasal ve kurumsal düzenlemelerdeki 

eksikliklerin belirlenmesi 

 Biyokaçakçılık ile mücadele için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 

 Biyokaçakçılık konusunda halkın bilinç düzeyinin artırılması 

Proje, öncelikle ülkemizin genetik kaynakları üzerindeki haklarımızın korunması 

açısından önem taşımaktadır. Ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, özellikle 
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genetik kaynaklar, geliştirilen yeni teknolojilerin de katkısıyla artan ekonomik, 

sosyal ve kültürel değerleri nedeniyle stratejik bir önem kazanmıştır. Ekonomik, 

bilimsel ve teknik imkânları daha ileri düzeyde olan gelişmiş ülkeler, biyolojik 

çeşitliliği yüksek diğer ülkelerin canlı doğal kaynakları üzerinde yürüttükleri 

araştırmalar ve bu araştırmalar sırasında yasal veya yasal olmayan yollarla elde 

ettikleri genetik materyaller yoluyla canlı doğal kaynaklardan ekonomik, sosyal, 

bilimsel, teknolojik ve kültürel faydalar elde etmektedirler. Ülkemiz gibi biyolojik 

çeşitliliği yüksek, tarım ve gıda için önemli genetik kaynaklara sahip ülkeler ise 

kalkınma sürecinde pek çok alanda yatırım yapma ve sanayileşme ihtiyacında iken, 

bir yandan da biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla hem kıt kaynaklarından pay 

ayırmak hem de yatırımları da kısıtlayabilen önlemler almak zorunda kalmaktadırlar. 

Taraf olduğumuz BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 3. Maddesi’ne göre ülkeler 

kendi doğal kaynakları üzerinde egemenlik haklarına sahiptir. Sözleşme’nin 15. 

Maddesine göre genetik kaynaklara (yabani bitki ve hayvanlara ait örneklere) erişime 

kısıtlama getirme yetkisi ulusal hükümetlere aittir. Sözleşme’nin 15. Maddesi aynı 

zamanda karşılıklı anlaşma ve materyal transfer anlaşması yapılarak erişimine izin 

verilen genetik kaynaklardan elde edilecek faydaların, genetik kaynağı sağlayan ülke 

ile paylaşımının sağlanmasına yönelik hükümler içermektedir. Ayrıca, CITES 

gereğince yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticareti çeşitli 

sınırlandırmalara ve kurallara tabiidir. Ülkemiz diğer ülkelere genetik kaynak 

sağlayan bir ülke konumundadır. Ancak, yasal düzenlemelerdeki eksiklikler, cezai 

yaptırım yetersizliği, bilgi ve bilinç düzeyinin düşük olması, kurumsal kapasite 

eksiklikleri ülkemize ait genetik kaynakların (yabani bitki ve hayvan örneklerinin 

veya bunlara ait kısımların) kaçak yollardan yurt dışına çıkartılması ve genetik 

kaynaklarımız üzerindeki haklarımızın korunması ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla 

ülkemiz, biyolojik kaynaklarından elde edilen ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik 

ve kültürel faydalardan yeterince yararlanamamaktadır.  

Proje, ülkemizin sahip olduğu biyolojik kaynakların ülkemizin kontrolü dışında 

çeşitli amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi ve ülkemizin sahip olduğu 

kaynaklardan azami faydanın sağlanması için, biyokaçakçılık konusunda bilgi ve 

bilinç düzeyinin artırılmasına, yasal ve kurumsal düzenlemelerdeki eksikliklerin 

giderilmesine ve kurumlar arası eşgüdüm ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine 

yönelik ihtiyaçları karşılaması açısından önem taşıyan, biyolojik çeşitlilik alanında 

yürütülen bir etüd projedir. 
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PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Stratejik Plan, S.G.5. Biyolojik Çeşitliliğin Etkin Korunması ve 

Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak, P.H.21. Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi ve 

Yönetimi, F.44. Biyokaçakçılıkla mücadele faaliyetleri yürütülecektir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında 7.1.6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının 

Geliştirilmesi başlığı altında “459. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve 

genetik kaynakların araştırılması, korunması, değerlendirilmesi ve ekonomik değer 

kazandırılması çalışmaları hızlandırılacaktır.” hedefi yer almaktadır. 

Biyokaçakçılığın önlenmesi, yabancı araştırmacıların biyolojik çeşitliliğe ve genetik 

kaynaklara dayalı araştırmalarında Türk üniversiteleri ve Ar-Ge birimleri ile işbirliği 

yapmaları zorunluluğunu sağlayacağından, biyolojik çeşitliliğin ve genetik 

kaynakların değerlendirilmesi ve ekonomik değer kazandırılması çalışmalarında kilit 

taşı niteliğindedir. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planında (UBSEP, 

2008) belirlenen 8 öncelikli konudan birisi “Biyolojik çeşitlilik, tarım, gıda ve 

ekonomik değerler açısından önem taşıyan genetik çeşitlilik unsurlarının 

belirlenmesi, kayıt altına alınması, korunması ve yönetimi”dir. Bu doğrultuda 

UBSEP’de “Biyolojik çeşitlilik, tarım, gıda ve ekonomik değerler açısından önem 

taşıyan genetik çeşitlilik unsurlarının belirlenmesi, kayıt altına alınması, korunması 

ve yönetimi (Hedef 3.1)” ve “Genetik kaynaklara erişimin kontrol altına alınması ve 

bu kaynaklardan elde edilen faydaların ülkemizle paylaşımının garanti altına 

alınması (Hedef 3.2)” hedeflenmektedir.  

Biyokaçakçılıkla mücadele, Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan Türkiye 

Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) “Hedef 1: Hukuki ve İdari 

düzenlemeleri yapmak” başlığı altında “1.2. Genetik kaynaklara erişim ve yarar 

paylaşımı ile biyokaçakçılıkla mücadeleye yönelik yasal düzenlemeler yapılacaktır” 

eylemi ile de ön plana çıkmaktadır.  

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Projeden elde edilen çıktılar;  

 Biyokaçakçılıkla mücadele logosu 

 Biyokaçakçılıkla mücadele mottosu “Doğada Bırak” 

 Biyokaçakçılıkla mücadele rehberi 
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 Biyokaçakçılıkla mücadele uygulayıcı eğitim videosu 

 Halkın bilgilendirilmesine yönelik video, broşür ve afişler 

 Yabancıların bilgilendirilmesine yönelik broşür ve afiş 

 Bölgesel ve yerel düzeyde bilgilendirme broşür, afiş ve videoları 

 Animasyon çizgi film 

 Yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişi sırasında (özellikle havalimanları) 

biyokaçakçılık konusunda bilgilendirme filmi 

 Biyokaçakçılıkla mücadele bilgi paylaşım sistemi (veri depolama ve paylaşım 

portalı yazılımı) 

 Yasal ve kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesi kapsamında ilk olarak 

para cezalarının tebligatının kolaylaştırılması amacıyla 6 dilde tutanak 

(Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Japonca, Rusça) hazırlanmıştır.  

 Altı dilde (Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça, Japonca, Rusça)  

 Biyokaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı 

Proje sonuçları 9 kurumda (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İnterpol, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı) uygulama alanı bulmuştur. 

Proje ile, 

 Biyokaçakçılık vakalarının tespit edildiği il sayısı 14’den 19’a çıkmıştır 

(tespit oranında %26 artış), 

 Canlıların yurtdışına çıkarılması bir vaka tespiti durumuna gelmiş, arazi 

denetimlerinde araştırma izinleri kontrolü hususu önem kazanmıştır,  

 Caydırıcı ve önleyici tedbir olarak, 2014 ve 2015 yıllarında tespit edilen 

biyokaçakçılık vakalarına karışan kişilere verilen idari para cezalarının 

tamamı tebliğ edilmiştir,  

 Biyokaçakçılık, kolluk kuvvetlerinin hizmet içi eğitim programlarına dahil 

edilmiştir, biyokaçakçılıkla mücadele rehberi 10.000’nin üzerinde adli 

kolluk görevlisine ulaşmıştır,  

 Biyokaçakçılık Kaçakçılık İstihbarat ve Koordinasyon Kurulu gündemine 

girmiştir, 
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 Kolluk kuvvetlerinde biyokaçakçılıkla ilgili birimler oluşturulmuştur,  

 Yerel ve ulusal basında biyokaçakçılık konusunda çok sayıda haber 

yayımlanmıştır, 

 2014 yılında 41 ilde, 2015 yılında tüm illerde halka yönelik eğitim ve 

bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüş, bilinçlenme artmıştır. 

 Biyokaçakçılıkla mücadele bilgi paylaşım sistemi kurulmuştur, 

 Biyokaçakçılıkla mücadele, Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan 

Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’na (2015-2018) entegre 

edilmiştir (Hedef 1: Hukuki ve İdari düzenlemeleri yapmak” başlığı altında 

“1.2. Genetik kaynaklara erişim ve yarar paylaşımı ile biyokaçakçılıkla 

mücadeleye yönelik yasal düzenlemeler yapılacaktır” eylemi), 

 Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun tasarısına biyokaçakçılıkla 

ilgili maddeler eklenmiştir. 

Proje Kapsamında Düzenlenen Bilimsel Etkinlikler: 

 Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı-5-6 Haziran 2014, Ankara  

 Sahil Güvenlik Birimlerine 2014 yılında 28 noktada, 2015 yılında 29 

noktada biyokaçakçılıkla mücadele seminerleri verilmiştir,  

 2014 yılında 41 ilde 2015 yılında 81 ilde kolluk birimlerine ve halka yönelik 

bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmüştür, 

 2014 yılında 33, 2015 yılında ise 43 il çalıştayı gerçekleştirilmiştir 

 26 Mart 2015 tarihinde Alaçatı Ot Festivalinde stant kurulmuş ve seminer 

verilmiştir. 

Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

 Biyokaçakçılıkla mücadeleye yönelik mevzuatın, kurumsal düzenlemelerin, 

tespit, kontrol, bilgilendirme ve bilinçlendirme mekanizmalarının gözden 

geçirilerek ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla “Biyokaçakçılıkla Mücadele 

Çalıştayı” düzenlenmiştir. Söz konusu önerilerden yola çıkılarak 

“Biyokaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem planı üç 

temel hedefe yönelik 30 eylemden oluşmaktadır: 

 Biyokaçakçılıkla Mücadele Rehberi 

Birinci Baskı:2013 Ankara (4500 adet) 

İkinci Baskı: Temmuz 2014-İstanbul (4500 adet) 

Üçüncü Baskı: Mayıs 2015 Erzurum (1000 adet)  

Dördüncü Baskı: Kasım 2015 İstanbul (3200 adet) 
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 Mavi-Yeşil Teknik Bülten 2014/6 (Sayfa :8-35) 

KAZANIMLAR: 

 Kolluk kuvvetleri tarafından proje öncesinde araziden örnek toplayan 

özellikle yabancı ziyaretçilere müdahale edilmez ve araştırma izin 

belgelerinin varlığı sorgulanmazken, proje sonrasında belgesi olmayanlar 

hakkında işlem yapılmaya başlanmıştır.   

 Kolluk kuvvetlerinde biyokaçakçılıkla mücadele kurumsallaşmıştır. 

 Yöre halkı proje öncesinde arazide rastladığı doğadan canlılara ait örnekler 

toplayan özellikle yabancı ziyaretçilere karşı misafirperver ve iyi niyetli bir 

yaklaşım doğrultusunda yardımcı olmaya eğilimliyken, proje sonrasında söz 

konusu fiilin biyokaçakçılık olduğu bilinciyle ihbarda bulunmaya başlamıştır. 

 İlgili kurumlarda biyokaçakçılıkla ilgili faaliyetler ve projeler başlatılmıştır. 

 Akademisyenlerin genetik kaynakların yeni teknolojilerde kullanım 

potansiyeline ilişkin farkındalığı artmıştır.  

 Yabancılar tarafından ülkemizin biyokaçakçılık konusundaki hassasiyeti 

algılanmaya başlanmış ve genetik kaynaklara erişimi yasal yollardan sağlama 

eğilimi artmıştır. 

Proje, Ulusal ve uluslararası basılı ve görsel yayın organlarında özellikle elektronik 

gazete, haber siteleri, yerel gazeteler, kamu kurumlarının dergilerinde (Örneğin, 

Jandarma Genel Komutanlığı) yer almış ve ilgi görmüştür. 

Biyokaçakçılığın konusunu oluşturan genetik kaynakların kayıt altına alınması, 

genetik kaynaklara erişimin düzenlenmesi, fayda paylaşımı sisteminin oluşturulması, 

bu kaynaklardan yararlanarak yeni ve çeşitli ürünler elde edilebilmesine yönelik 

çalışmalar yapılması ve bu doğrultuda üniversite sanayi ve kamu kurumları arasında 

işbirliği ve eşgüdüm mekanizmalarının kurulması için yeni proje veya projelerin 

hayata önü açılmıştır. 

 “Biyokaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde gerekli faaliyetler 

sürdürülerek mücadelenin etkinliği arttırılacaktır. 
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Hüsniye KILINÇARSLAN, Biyoteknoloji Şb. Md. V.,Proje Yöneticisi (hkilicarslan@ormansu.gov.tr) 
Dr.Burçak KOCUKLU, Uzman (bgencer@ormansu.gov.tr ) 
Seda ERDOĞAN, Uzman (sedae@ormansu.gov.tr ) 
 Ayşe DEMİRCAN, Biyolog (bozdag@ormansu.gov.tr) 

                    Elif SAKALLI, Uzman Yrd. (elifsakalli@ormansu.gov.tr ) 
 

3.3 YEŞİLIRMAK HAVZASI PEYZAJ ATLASININ HAZIRLANMASI PROJESİ 

(31.10.2012-19.04.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Proje, taraf olduğumuz Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerimizin 

yerine getirilmesi amacıyla Ulusal Peyzaj Stratejisi ve Eylem Planı ve Ulusal Peyzaj 

atlası hazırlanması ihtiyacından doğmuştur.  

Projenin gayesi; Yeşilırmak Havzası’nda doğal ve kültürel peyzaj envanteri 

temelinde peyzaj karakter değerlendirmesinin yapılarak peyzaj karakter tiplerinin ve 

peyzaj karakter alanlarının, peyzaj çeşitliliği ve biyoçeşitliliğin belirlendiği, peyzaj 

kalite haritasının çıkarıldığı, mekânsal planlara altlık oluşturacak, “Yeşilırmak 

Havzası Peyzaj Atlası’nın” hazırlanması, peyzaj koruma ve gelişme stratejilerinin 

belirlenerek sektörel peyzaj rehberlerinin oluşturulmasıdır. Bütün bu aşamaları 

kapsayan 1/100.000 ölçekli peyzaj atlasının hazırlanması ve tüm envanter verilerinin 

Bakanlığımız veri tabanına entegre edilmesidir hedeflenmektedir. 

Proje, çevre alanında yürütülmüş bir etüt-uygulama projesidir. Proje niteliği 

itibariyle, Türkiye’de yapılan ilk çalışma olması açısından önem taşımaktadır. 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Bakanlık Statejik Plan; S.H.5.2 Korunan ve Hassas Alanların Sürdürülebilir 

Yönetimini Sağlamak başlığı altında yer alan 3  no’lu gösterge ayrıca, 9. Kalkınma 

Planı, UÇES (2007-2023), Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, Havza 

Koruma Eylem Planları, Çevre Düzeni Planları, Türkiye için NATURA 2000 

Uygulama Stratejisi, AB Habitat Direktifi, AB Su Çerçeve Direktifi. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI:  

 Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesi Kitapçığı 

(İngilizce-Türkçe) 

mailto:hkilicarslan@ormansu.gov.tr
mailto:%20(bozdag@ormansu.gov.tr
mailto:elifsakalli@ormansu.gov.tr
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 Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası (İngilizce-Türkçe) 

 Peyzaj Veri Tabanı 

 Teknik personel açısından önemli deneyimler kazanılmış, havzada yapılan 

çalışma ve eğitim toplantılarında bilinç artırma ve farkındalık yaratılmıştır.   

Dünya’da İngiltere, İspanya, Fransa ve benzeri ülkelerde bu çalışmalar uzun yılar 

önce başlatılmış olup, 5-10 yıllık süreçlerle revizeleri yapılmaktadır. Türkiye’de bu 

proje yapılırken diğer ülkelerin çalışmaları irdelenmiş ve en uygun metodoloji 

uygulanmıştır. Bu çalışmada diğer ülkelerin çalışmalarından farklı olarak sektörel 

peyzaj rehberleri hazırlanmış, mekansal uyum/uyumsuzluk ve çelişki alanları 

belirlenmiş, peyzaj analizleri oldukça kapsamlı bir şekilde uygulanmış ve haritalarla 

ortaya konmuştur. Bu yönü ile diğer uluslararası çalışmalardan daha kapsamlıdır.  

Projeden elde edilen çıktılar Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında Avrupa Konseyi 

tarafından yapılan çalışma toplantılarında ülkemizin yaptığı çalışmaları tanıtımında 

kullanılacaktır. Diğer ülkelere de bilgi ve deneyim paylaşımı anlamında katkı 

sağlayacaktır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne veri 

sağlanacaktır.  

KAZANIMLAR: 

Proje sonuçlarının bu alanda hizmet veren sektörler açısından yönlendirici olması 

beklenmektedir. Üst ölçeklerden alt ölçeklere kadar mekânsal planlama çalışmaları, 

mekânsal strateji planlarının oluşturulması amaçlarıyla planlama ve gelişim 

kararlarıyla ilgilenen kurum ve kuruluşlara yönlendirici olacak, peyzaj koruma 

stratejilerinin belirlenmesinde etkili olacaktır.  

Projenin devamında ulusal düzeyde tüm havzalarda havza koruma eylem planları ve 

çevre düzeni planları ile paralel olarak havzalar bazında peyzaj atlası çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi,   Ulusal Peyzaj Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanması için diğer 

havzalara yaygınlaştırılacak projelerin yapılması önem taşımaktadır. 

Doç. Dr. Osman UZUN-Peyzaj Mimarı, Proje Yöneticisi, (pmosmanuzun@yahoo.com)  

Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU- Peyzaj Mimarı, (haldunmuderrisoglu@hotmail.com) 
Doç. Dr. Zeki DEMİR- Peyzaj Mimarı (pmzekidemir@hotmail.com) 
Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA- Peyzaj Mimarı (lgkaya@gmail.com) 

Dr. Sultan GÜNDÜZ- Peyzaj Mimarı (gunduzsultan@gmail.com) 
Yrd. Doç. Dr. Pınar GİRTİ  GÜLTEKİN- Peyzaj Mimarı (pinar_gultekin@yahoo.com) 

mailto:pmosmanuzun@yahoo.com
mailto:haldunmuderrisoglu@hotmail.com
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Prof. Dr. Hayri DUMAN-Flora Uzmanı (hduman@gazi.edu.tr) 
Prof. Dr. Murat EKİCİ-Flora Uzmanı (mekici@gazi.edu.tr) 
Dr. Fergan KARAER-Flora Uzmanı (fergankaraer@hotmail.com) 
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ-Ekolog (zaytac@gazi.edu.tr) 
Tahir ATICI-Hidrobiyolog (tatici@gmail.com) 
Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ-Fauna Uzmanı (hasbenli@gazi.edu.tr) 
Prof. Mustafa SÖZEN-Fauna Uzmanı (spalaxtr@hotmail.com) 
Yusuf  KUMLUTAŞ-Fauna Uzmanı (yusufkumlutas@gmail.com) 
Şahin KAYNAR-Şehir ve Bölge Plancısı (skaynar@gmail.com) 
Melike YILDIZ-Şehir ve Bölge Plancısı (melikemetu@gmail.com) 
Dr. Yavuz ÖZDEMİR-Jeoloji Mühendisi (yavuzozde@gmail.com) 
Prof. Dr. Sezgin AYAN-Orman Mühendisi (sezginayan@gmail.com) 
Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK-Jeomorfolog (cicek@humanity.ankara.edu.tr)  
Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU-Klimatolog (turkoglu@humanity.ankara.edu.tr) 

Araş. Gör. Erkan YILMAZ-Fiziki Coğrafyacı (eryilmaz@humanity.ankara.edu.tr ) 

Yrd. Doç. Dr. Erkan DİŞLİ-Hidrojeolog (edisli@hotmail.com) 
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK-Ziraat Mühendisi (gulcubuk@agri.ankara.edu.tr) 
Nursal SEÇKİN- Ziraat Mühendisi (nursalseckin@yahoo.com) 
Rahim YENİ- Ziraat Mühendisi (rahimyeni2003@yahoo.com) 
Mesut DEREN- Ziraat Mühendisi (mesutderen@gmail.com) 
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4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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4.1 MENA (ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA) BÖLGESİNDE ORMANCILIK 

POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ (2010-

2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Almanya Ekonomik İşbirliği ve 

Gelişme Bakanlığı tarafından 

onaylanan bu bölgesel projenin 

amacı sürdürülebilir orman 

ekosistemleri yönetiminin temel 

politik çerçevelerde 

geliştirilmesidir. İklim değişikliği 

ile mücadele konseptinde yer alan 

Akdeniz bölgesindeki büyük 

hacimli orman alanlarına sahip 

ülkelerin (Fas, Cezayir, Tunus, 

Türkiye, Suriye ve Lübnan) 

ormanla ilişkili çevresel hizmetlerinin korunması amaçlanmaktadır.   

Proje ile, 

 Ulusal orman sektörü politikalarında, orman tabanlı ekosistem hizmetlerinin 

sosyo-ekonomik öneminin güçlendirilmesi, 

 İlgili sektörlerin politikalarında orman tabanlı ekosistem hizmetlerinin sosyo- 

ekonomik öneminin güçlendirilmesi, 

 İklim değişikliği konusunda kamuda iletişim, bilgi ve farkındalığın 

artırılması, 

 İklim değişikliğine adaptasyon kapsamında dış destek ve ortaklıkların 

seferber edilmesi hedeflenmektedir. 

Proje, orman ve iklim değişikliği alanlarında GIZ (Alman Teknik İşbirliği Kurumu) 

ile yürütülen bir eğitim ve teknik işbirliği projesidir. 

 

 

 



   
 
  

                             88  

      ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

Akdeniz Ormanları İşbirliği Ortaklığı 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Projenin iklim değişikliği, sektörler arası çalışmalar gibi başlıklar altında yürüttüğü 

çalıştaylara ilgili kamu kurumlarından ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler 

katılım sağlamış ve çalıştay sonuçları raporlanmıştır.   

Proje çatısı altında Türkiye ile Fas, Cezayir, Lübnan, Tunus arasında karşılıklı teknik 

ziyaretler gerçekleştirilmiş teknik uzmanlar düzeyinde bilgi alış verişi yapılmış, 

sonraki dönemlerde yapılabilecek yeni projelerin ilk adımları atılmıştır.      

Çalıştay kapsamında ülkemizle ilgili olarak katılım sağlanan uluslararası ve 

ülkemizde gerçekleştirilen çalıştay ve toplantıların sayısı 23’tür. Bunların dışında 

ormancılık konularında uluslararası nitelikli çeşitli toplantılara projenin kapasite 

geliştirme bileşeni çerçevesinde katılım sağlanmıştır. 

Aleksander Kastl R.,Proje Yürütücüsü (reinhard.kastl@giz.de) 

Şenay ÇELİK, (senaycelik@ogm.gov.tr) 
 

4.2 YANGINSIZ YILDIZ/STRANDJA DAĞLARI PROJESİ (06.02.2014-

05.02.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Bir doğa afeti olan orman yangınlarının 

önlenmesi ve erken müdahale vatan 

topraklarını savunmayla eşdeğer 

tutulmaktadır. Ormanların varlığı hava, 

su ve toprak demektir. 

Projenin gayesi, doğal kaynakları etkili 

ve dayanıklı şekilde kullanma ve 

Istranca/Yıldız dağını orman 

yangınlarından koruyarak doğal, tarihi 

ve kűltűrel mirasımızı korumaktır. 

Proje ile hedeflenen;  

 Yangınların sayısı ve yanan orman alanlarının sayısının azaltılması, orman 

kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması. 

mailto:reinhard.kastl@giz.de
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 Proje yönetimi alanında insan 

kaynaklarının kapasitesinin 

artırılması. 

 Istranca / Yıldız Dağını çıkan 

orman yangınlardan koruyarak, 

çekici bir turizm merkezi haline 

çevirerek insanların refahının 

arttırılmasıdır. 

Proje, AB Sınırötesi İşbirliği 

Programı (IPA Cross-Border) 

kapsamında yürütülen kapasite 

arttırmaya yönelik bir projesidir. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Türkiye –Kırklareli Orman İşetme Müdürlüğü personelinden 129 kişi, Kırklareli 

köylülerinden 420 kişi,  Bulgaristan meslektaşlarımızdan 62 kişilik ekip, sınır 

köylerinde 120 kişilik ekipler eğitilmiştir. Basın yolu ile bölgede yaşayan yaklaşık 

50.000 kişiye ulaşılarak farkındalık oluşturulduğu tahmin edilmektedir. 

Orman İşletme Müdürlüğü personelinin komşu bir ülkede orman yangınlarıyla 

mücadele metotlarını konusunda bilgi ve deneyimi artmıştır, ayrıca geliştirilen ortak 

stratejiyle önümüzdeki süreçte daha da etkili olmanın temeli atılmıştır.  

Ortak strateji ve veri tabanı, ortak faaliyetler, seminerler ve konferans 

düzenlenmiştir. 

KAZANIMLAR: 

İlk defa Orman İşletme Müdürlüğü bir AB projesine ortak olmuş ve ilk defa AB 

projesi destekli bir proje kaynaklarıyla yerel halk, gençlik, çocuklar ile çalışmalar 

yürütülmüştür. Projeden elde edilen deneyim ve bilgi birikiminin İstanbul Orman 

Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye-Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli, 

Demirköy, Edirne ve Vize Orman İşletme Müdürlüklerinin faaliyetlerinde etkili 

olması beklenmektedir. 
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Nilüfer YAVUZ Kırklareli Orman İşletme Müdürü, Proje Yürütücüsü, 
(nuferyavuz@ogm.gov.tr) 
Zahit YILMAZ, Orman Teknikeri, (zahityilmaz@ogm.gov.tr) 
Feridun Tandoğan GÜVEN, Orman Müh. 

                    İsmail GÖREN 

                  www.treasure-sy.eu 

4.3 SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN MESLEKİ 

EĞİTİM MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (01.12.2013-30.11.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

Ormancılık bakımından Türkiye’nin en üretken illerinden biri olan Kastamonu’da, 

üretim faaliyetlerinin denetlenmesi ve doğal denge üzerindeki olumsuz etkilerin 

minimize edilmesi amacıyla belli düzeyde bir SOY standardizasyonu oluşturulmuş 

ve sertifikasyon başlatma yoluyla orman kaynaklarının SOY kriterlerine ve 

göstergelere uygun bir biçimde yönetilmesinin temin edilmesi amaçlanmıştır. Proje 

ile, 

 Kastamonu ve Karadeniz Bölgesi'nde orman köylülerinin eğitilmesi 

 Orman kaynaklarının SOY kriterlerine uygun yönetiminin sağlanması, 

 Uzun vadede iş gücünün devamlılığının sağlanması ve güvence altına 

alınması;  

 Günümüzde üretilen ürünlere olan ihtiyacın karşılanması konusunda yetkinlik 

ve farkındalık sağlanması;  

mailto:nuferyavuz@ogm.gov.tr
mailto:zahityilmaz@ogm.gov.tr
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 AB ülkelerindeki eğitim sürecindeki başarı ve yeniliklerin aktarılması 

hedeflenmiştir.  

   

 

 

 

 

 

 

Proje, sürdürülebilir orman yönetimi alanında yürütülen bir kapasite arttırma projesidir. 

  

http://www.forestvet.net/public/images/fotogaleri/IMG_7065_827.jpg
http://www.forestvet.net/public/images/fotogaleri/IMG_7055_20.jpg
http://www.forestvet.net/public/images/fotogaleri/IMG_6921_423.jpg
http://www.forestvet.net/public/images/fotogaleri/IMG_7050_703.jpg
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PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

 Orman Yönetimi Eğitim Modülü; Proje ile 

mühendislere (orman-orman endüstri) ve işçi-

köylülere yönelik olmak üzere 2 eğitim modülü 

hazırlanmıştır (Kastamonu Orman Bölge 

Müdürlüğü ve Marmara Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü). 

 Orman Mühendisleri için Mesleki İngilizce eğitim 

seti hazırlanmıştır (Kastamonu Ü. Orman 

Fakültesi). 

 Slovenya, İspanya, Polonya ve Bulgaristan’a çalışma ziyaretleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 
İsmail ÇETİN, Proje Yürütücüsü  

 www.forestvet.net 
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5 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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5.1 KARADENİZ VE ORTADOĞU BÖLGESEL ANİ TAŞKIN ERKEN UYARI PROJESİ 

(31.03.2010-31.12.2015) 

PROJENİN GAYESİ VE ÖNEMİ: 

İklim değişikliği birçok ülkede ani hava olaylarının artmasına neden olmaktadır. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatının yaptığı çalışmaya göre dünyada meydana gelen 

taşkınların %85'i ani taşkın, %15 ise nehir taşkını şeklinde olmaktadır. Küresel 

olarak ani taşkınlar, her sene 5.000'den fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır.  

Ülkemizde de çok sayıda ani taşkın olaylarının meydana gelmesi ve ani taşkın 

zararlarına bağlı meydana gelebilecek can ve mal kayıpları söz konusudur. 

Ani taşkın zararlarının önlenmesi, meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının 

azaltılması, gerçek zamanlı, doğruluğu yüksek ani taşkın erken uyarıları yapılarak 

mümkün olabilmektedir. 

Diğer yandan ani taşkınların değişik sektörlere verdiği ekonomik zararlar milyarlarca 

liranın üzerindedir. Bu kadar zarara neden olan ani taşkınların tahmin edilmesi ve 

uyarıları konusunda hem ülkemizde hem de dünyada yapılan çalışmalar çok 

sınırlıdır. Bu nedenle Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)'nın 2007 yılında 

düzenlenen XV. kongresinde Dünya genelinde Ani Taşkın Erken Uyarı 

Sistemlerinin oluşturulması kararı alınmıştır. Ani Taşkın Erken Uyarı Modelinin 

(FFG) amacı herhangi bir alt havzadaki ani taşkın olabilirliğini hesaplamak ve uyarı 

ürünleri elde etmektir. 

Proje, WMO Hidroloji ve Temel Sistemler Komisyonları tarafından, ABD Ulusal 

Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Birleşik Devletler Hidroloji Araştırma 

Merkezi (HRC) ve Birleşik Devletler Yardım Kurumu (USAID) ile işbirliği 

yapılarak geliştirilmiştir.   

25 Şubat 2009 tarihinde WMO ile USAID, HRC ve NOAA arasında mutabakat zaptı 

imzalanmıştır. Bu kapsamda, WMO, HRC ve USAID Karadeniz ve Ortadoğu 

bölgesinde projenin uygulamaya konması için çalışmaları başlatmıştır. 29 Nisan 

2010 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan ve Dünya 

Meteoroloji Teşkilatına (WMO) gönderilen taahhüt mektubu ile projeye resmen 

katılmıştır. 
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Dünya genelinde 22 bölgede proje başlatılması planlanmış ve günümüze kadar 8 

bölgesel proje başlatılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Meteoroloji Servisi başta 

olmak üzere pek çok ülkede Ani Taşkın Erken Uyarı projesi başarıyla 

uygulanmaktadır. En gelişmiş ani taşkın erken uyarı sistemi ABD’de olup, NWS 

(National Weather Service) Amerikan Meteoroloji Teşkilatı tarafından 

kullanılmaktadır.  

Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (BSMEFFG) ve Güney 

Doğu Avrupa Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (SEEFFG)’nin bölgesel 

merkezi Türkiye’dir. Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi 

dışındaki küresel ölçekte diğer bölgesel projeler şunlardır: Orta Amerika Ani Taşkın 

Erken Uyarı Sistemi, Güney Afrika Bölgesi Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi, 

Mekong Nehri Komisyonu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi, Güney Asya Ani Taşkın 

Erken Uyarı Sistemi ve Güney Doğu Avrupa Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi.  

 

Projenin gayesi, Türkiye ve projeye katılan ülkelerde (Bulgaristan, Ermenistan, 

Gürcistan, Azerbaycan,  Suriye, Lübnan, Ürdün)  gerçek zamanlı ani taşkın erken 

uyarı ürünleri üretmek ve ilgili kullanıcılara iletmektir. Böylece, ani taşkın erken 

uyarılarıyla can ve mal kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir. 
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Proje, uluslararası kaynaklı bir teknik işbirliği ve model geliştirme projesidir.   

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU REFERANS DOKÜMANLAR: 

AB Taşkın Direktifleri, WMO kararları. 

PROJE ÇIKTILARI/SONUÇLARI: 

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ürünleri üç 

grupta sınıflandırılabilir; yağış ürünleri, uyarı ürünleri ve kar ürünleri: 

Yağış Ürünleri; 

RADAR Yağış – Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Radar Ağı, 

MWGHE Yağış – Uydu - Mikrodalga-Küresel Hidro Yağış Tahmincisi tarafından 

düzeltilmiş (U.S. NOAA), 

GHE Yağış – Kızılötesi Uydu-Küresel Hidro Yağış Tahmincisi (from U.S. NOAA), 

Gauge MAP – Mevcut ölçülmüş veriler ile alansak yapış tahmini, 

Merged MAP – Radar, MWGHE veya GHE tahminlerine dayanarak Alansal yağış 

tahminleri, 

ALADIN Tahmini – ALADIN LAM Yağış Tahmini, 

FMAP – ALADIN ürünlerinden yağış miktarı tahminlerine dayanarak Alansal Yağış 

Tahminleri 

Uyarı Ürünleri; 

ASM – Ortalama Toprak Nemi, 

FFG  – Ani Taşkın Erken Uyarı Modeli, 

IFFT – Geçmiş Taşkın Tehlike haritası, 

PFFT – Şimdiki Taşkın Tehlike Haritası, 

FFFT – Tahmini Taşkın Tehlike Haritası. 

Kar Ürünleri; 

Gauge MAT – Mevcut sıcaklık değerleri üzerinden Havza ortalama alansal sıcaklık 

değerleri, 

Latest IMS SCA – Karla kaplı alanlar 

SWE – Kar-Su Eşdeğeri, 

MELT – Kar Erimesi 
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Proje için alınan iki adet sunucu bilgisayar üzerinde çalıştırılan model ile yukarıda 

adı geçen ürünler web ara yüzünde ilgili kurum, kuruluş ve üye ülkelerle 

paylaşılmaktadır. Karadeniz ve Ortadoğu Ülkeleri Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi 

Web Tabanlı Kullanıcı Arayüzü: https://212.175.180.79/CONSOLE/ Tüm bölge 

ülkeleri kendi ürünlerini dinamik olarak takip edebilmektedir. 

Proje geliştiricisi tarafından patent alınmış ve lisans sözleşmesi imzalanmıştır. 

Proje, uluslararası kaynaklı bir proje olup, Amerikan Hidrolojik Araştırma Merkezi 

(HRC), Türkiye ve projeye katılan ülkelerde (Azerbaycan, Gürcistan,  Ermenistan, 

Suriye, Bulgaristan, Ürdün ve Lübnan), MGM Tahminler Dairesi Başkanlığı, MGM 

15 Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezleri, Devlet Su İşleri (DSİ), Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü (SYGM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi son kullanıcıların eğitimi ve 

sisteme erişim imkânı vermektedir. 

Ayrıca Ani Taşkın Modeli Ürünlerin Web tabanlı CBS ortamında iki boyutlu 

gösterimi uygulaması geliştirilmiştir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ani Taşkın 

Erken Uyarı Sistemi ATEUS https://anitaskin.mgm.gov.tr/_ateus_test). Sistemin 1. 

aşaması tamamlanmıştır. Model ürünleri su havzaları, il, ilçe, köy, nehir, OMGİ 

ağları ile birlikte görüntülenmektedir.  2. Aşamada modelin yeni ara yüzü (farklı 

sayısal modellerle seçenekli olarak çalıştırılması) oluşturulduğunda çalışma 

başlatılacaktır. Uygulama tamamlığında diğer kurum ve kuruluşlarda BSMEFFG 

ürünlerine ulaşım sağlayabilecektir. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ve projenin geliştiricisi Amerika Hidrolojik 

Araştırma Merkezi (HRC), MGM’nü Ani Taşkın çalışmaları hakkında Dünya’ya 

örnek olarak göstermekte,  diğer bölge merkez ve ülkelerine eğitim verilmesi talep 

edilmektedir. Bu kapsamda, Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi 

Kullanıcı Kılavuzu WMO’nun resmi sitesinde İngilizce olarak yayınlanmaktadır. 

(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/ffgs/documents/BSMEFFG_UserGuide

-opt.pdf). 

Proje Kapsamında Düzenlenen Bilimsel Etkinlikler: 

 Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Başlangıç 

Toplantısı (29-31 Mart 2010, İstanbul, Türkiye) 

https://212.175.180.79/CONSOLE/
https://anitaskin.mgm.gov.tr/_ateus_test
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/ffgs/documents/BSMEFFG_UserGuide-opt.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/ffgs/documents/BSMEFFG_UserGuide-opt.pdf
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 Yürütme Komitesi Birinci Toplantısı (16 Eylül 2011, İstanbul, Türkiye) 

 “Ani Taşkın Erken Uyarı Model Konsepti” Eğitimi (12-16 Eylül 2011, 

İstanbul, Türkiye) 

 Güney Doğu Avrupa Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi ile Karadeniz ve 

Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi, Kar Birikimi ve Kar Erimesi 

Bölgesel Çalıştayı (26 – 29 Mart 2012, Ankara, Türkiye) 

 Amerikan Meteoroloji Cemiyetinin (AMS) yıllık uluslararası konferansı, 

Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Projesi (05-16 Ocak 2013, ABD/Austin, 

San Diego) 

 ABD Uzun Dönemli Eğitim (08 Nisan-03 Mayıs 2013, San Diego-ABD) 

 Ani Taşkın Erken Uyarı Kullanıcı Eğitimi(30 Ekim-1 Kasım 2013) 

 Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Kullanıcı 

Eğitimi (03-05 Aralık 2013, Alanya, Türkiye) 

 Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Eğitimi 

(20-22 Mayıs 2014, Ermenistan, Yerevan) 

 Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Eğitimi 

(26-28 Mayıs 2014, Azerbaycan, Bakü) 

 Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Ürünlerinin Bakanlık CBS Sunucusu 

Üzerinden Sunumu (16 Temmuz 2014, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Ankara, Türkiye) 

 Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Eğitimi 

(22-24 Temmuz 2014, Gürcistan, Tiflis) 

 Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi 

Geliştirilmesi Danışmanlık Hizmet Alımı Kapsamında Yüklenici Nihai 

Sunumu (04 Aralık 2014, Ankara, Türkiye) 

 Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Ürünlerinin Bakanlık CBS sunucusunda 

sunulması (13 Ocak 2015, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara, 

Türkiye) 

 Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Değerlendirilmesi ve Şehir Selleri Çalıştayı 

(5-6 Şubat 2015, Ankara, Türkiye) 

 Karadeniz ve Ortadoğu Erken Uyarı Sistemi Kullanıcı Eğitimi (29 Nisan - 04 

Mayıs 2015, Bölgesel Eğitim Merkezi, Ankara-Türkiye) 
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 Black Sea Middle East Flash Flood Guidance and Early Warning System, P: 

154-160, 3rd National Flood Symposium, 29 - 30 April 2013, İstanbul, 

Turkey. 

 Flash Flood Guidance and Early Warning System, P: 559-569, 7th 

Atmospheric Science Symposium - ATMOS 2015, 28 - 30 April 2015, 

İstanbul, Turkey. 

 Flash Flood Guidance and Early Warning System, COP 12 to the United 

Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), 12-23 September 

2015, Ankara, Turkey. gerçekleştirilmiştir. 

Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

 Black Sea Middle East Flash Flood Guidance and Early Warning System, P: 

154-160, 3rd National Flood Symposium, 29 - 30 April 2013, İstanbul, 

Turkey. 

 Flash Flood Guidance and Early Warning System, P: 559-569, 7th 

Atmospheric Science Symposium - ATMOS 2015, 28 - 30 April 2015, 

İstanbul, Turkey. 

 Flash Flood Guidance and Early Warning System, COP 12 to the United 

Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), 12-23 September 

2015, Ankara, Turkey. 

 Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Kullanıcı 

Kılavuzu(İngilizce-Türkçe olarak)  

 2014 Yılı Verifikasyon Raporu 

KAZANIMLAR: 

Proje ile elde edilen kazanımlar;  

 Ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi, 

 Hidrometeorolojik veri kalitesin artırılması, 

 Şiddetli yağış sonucunda nispi olarak küçük alanlarda meydana gelen ve çok 

kısa sürede gerçekleşen ani taşkınlar için erken uyarı vermenin mümkün 

olması.  

 Operasyonel tahmin merkezlerinde görev alan personele yönelik düzenlenen 

eğitimlerle tahmin kapasitelerinin geliştirilmesi, 

 Kuvvetli hava olaylarının tahmin ve erken uyarılarına ilişkin eğitimlerle 

kapasite artırımı sağlanması,  
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 Yağış başladıktan 6 saat içinde meydana gelen ani taşkınlara karşı daha çabuk 

ve etkin önlemler almak için hazırlanma süresi arttırılması,  

 Ani taşkın zararlarının önlenmesi ve meydana gelebilecek can ve mal 

kayıplarının azaltılması konularında önemli kazanımlar elde edilmiştir. 

 Bu proje,  uluslararası kaynaklı bir proje olup MGM Tahminler Dairesi 

Başkanlığı, MGM 15 Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezleri, Devlet Su İşleri 

(DSİ), Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM), Çölleşme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) gibi son kullanıcıların eğitimi ve sisteme erişim imkânı 

gibi kazanımlar elde edilmiştir. 

Türkiye’nin bu projenin yanında Güneydoğu Avrupa Bölgesel Ani Taşkın Erken 

Uyarı Projesi’nin de bölgesel merkezi olması nedeniyle Türkiye şartlarına özel 

geliştirmeler ve ürünler oluşturulması sağlanmıştır.  

Ülkemiz ölçeğinde alt havza kesitlerinin ve sağlam toprak verilerinin (tekstür, 

derinlik, strüktür) sağlanması ve bunların modelde girdi olarak kullanılması, modelin 

sonuçlarını etkileyecektir. Bu nedenle, Bakanlığımız bünyesinde Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) yürütücülüğünde devam eden toprak 

bankası oluşturulması çalışmaları ile alt havza kesitlerinin Devlet Su İşleri (DSİ) 

Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) koordinasyonunda 

sağlanmasının bu ve benzer projelerde kullanılabilmesi açısından önemlidir. 

Projenin ara yüzüne 2016 yılında heyelanla ilgili yeni ürün eklenecektir. Ayrıca 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı koordinesinde, projenin geliştiricisi Amerikan 

Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC) ile birlikte Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın 

Erken Uyarı Projesiyle bağlantılı Türkiye’de pilot bir ilde Sel Tahmini ve Erken 

Uyarı Pilot Projesi başlatılması planlanmaktadır. Bu sisteme, hidrolojik ve hidrolik 

modelle birlikte şehir alt yapısı, tahliye yeteneği ve özellikleri girileceğinden şehir 

selleri ile ilgili daha doğru tahmin ve uyarılar oluşturulabilecektir. 

Bu yönüyle proje, sosyal, ekonomik gelişmeye katkı sağlamakta ve yetişmiş uzman 

ve kapasite artışıyla da teknik ve bilimsel gelişmeye katkı sağlayacaktır. 

Yusuf ULUPINAR,  Hidrometeoroloji Şube Müdür V., Proje Yürütücüsü (yulupinar@mgm.gov.tr ) 
Ali İhsan Akbaş, Mühendis, (aiakbas@mgm.gov.tr ) 
Mehmet Aksoy Mühendis (mehmetaksoy@mgm.gov.tr) 

mailto:yulupinar@mgm.gov.tr
mailto:aiakbas@mgm.gov.tr
mailto:mehmetaksoy@mgm.gov.tr
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