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STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI SUNUŞU 
 

Bilindiği üzere 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması ve hesap 

verilebilirlik ilkesi çerçevesinde mali saydamlığın sağlanması hedeflenmiştir. 

Bu bağlamda, getirilen yeni kamu mali yönetim anlayışı ile hedeflere dayalı yönetim ve 

plan odaklı politikaların iyice yerleşmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile kamu 

hizmetlerinde kalitenin ve hesap verilebilirliğin arttırılması ön plana çıkan unsurlar 

olmuştur.    

Öte yandan, kamu kurumları en üst düzey ve kalitede hizmet verebilmek için bütçeleri ile 

program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık gaye ve hedefleri 

ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadır. 

Bu minvalde, birimlerimizin katkılarıyla hazırlanan bu kitapçık, birimlerimizin uhdesinde 

bulunan, yurtiçi/yurtdışı finansman kaynaklı ve AR-GE nitelikli 2016 yılında 

sonuçlandırılmış projelerin genel olarak değerlendirilmesi, gelecekte yapılacak projelere 

yol gösterici olması, katkı sağlaması ve proje mükerrerliğinin önlenmesinde referans 

teşkil etmesi gayesiyle hazırlanmış olup, mezkûr kitapçık ile proje bilgileri, proje 

çerçevesinde elde edilen tecrübeler, kazanımlar, yapılanlar ve yapılması gerekenler 

yararlanıcılara sunulmaktadır. 

Kitapçığın hazırlanma sürecindeki değerli katkılarından dolayı Bakanlığımız birimlerine 

teşekkür ederiz. 

 

                  

                                                                                                        Strateji Geliştirme Başkanı  
                                                                                                               Ocak-2017       
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1.1 ANTALYA HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANININ 

HAZIRLANMASI PROJESİ 

Projenin Gayesi ve Önemi: Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planlarının 

Hazırlanmasının maksadı AB Taşkın Direktifinin birinci maddesinde yer alan 

maksada da uygun şekilde, taşkınların havza bazında bir bütün olarak ele alınıp taşkın 

tehlike haritalarını ve taşkın risk haritalarını hazırlamak ve taşkın öncesinde, taşkın 

esnasında ve taşkın sonrasında iyileştirme ve müdahale etmek gibi çalışmaları 

planlayıp yönlendirerek, taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik 

faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmaktır. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 4.190.000 Türk Lirası bütçeli etüt proje aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 

645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde 

kararnamelerde değişiklik yapılması; 6 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 29 Haziran 2011 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin maksadı; Orman ve Su İşleri 

Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

65 inci Hükümet Programı ile İlişkisi: 

65. Hükümet Programı’nda   “Taşkınlarla mücadelede etkili yönetime geçiyoruz. 

Taşkınları; öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm havzalarda nehir havzası 

bütününde yöneteceğiz. 17 havzanın kuraklık ve taşkın yönetim planlarını 

hazırlayacağız” ifadesi yer almakta olup bu gayeyle Taşkın Yönetim Planları 

hazırlanmaktadır.  

Ormancılık ve Su Şurası Kararları ile İlişkisi: 

Ormancılık ve Su Şurası Kararları içerisinde “Havza Bazında Taşkın Yönetim 

Sistemleri Etkinleştirilmeli ve Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanmalıdır” kararı 

altında yer alan “Havza bazında taşkın yönetim planları geliştirilmeli” stratejisi yer 

almakta olup bu gayeyle Taşkın Yönetim Planları hazırlanmaktadır.  
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Ulusal Havza Yönetimi Strateji Belgesi ile İlişkisi: 

Ulusal Havza Yönetimi Strateji Belgesi içerisinde “Havza Yönetiminde Doğal Afetler 

ve Zararlarına Karşı Önlem ve Mücadele Mekanizmalarının Entegrasyonu, 

Geliştirilmesi ve Etkinleştirmesi” maksadı altında yer alan Havza bazlı “Taşkın Risk 

haritaları ve Yönetim Planlarını alakalı kurum ve kuruluşlar işbirliği ile tamamlamak” 

hedefi yer almakta olup bu gayeyle Taşkın Yönetim Planları hazırlanmaktadır. 

Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 

Yönetmelik: 

Bu Yönetmelik, 29 Haziran 2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 9 ve 26. 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

2007/60/EC sayılı “Avrupa Birliği Taşkın Direktifi” 

Son yıllarda iklim değişikliğinin de bir sonucu olarak yoğunlaşan ve toplumun her 

kesimini ilgilendiren taşkının, havzalar bazında değerlendirilerek bir akarsuyun sadece 

bir kısmının değil, bir bütün olarak ele alınıp kollarıyla beraber tamamının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından yayımlanmış olan 2007/60/EC sayılı “Avrupa 

Birliği Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi” (Taşkın Direktifi) 

doğrultusunda AB üyesi ülkeler tarafından taşkınlar havza ölçeğinde değerlendirilerek 

Taşkın Yönetim Planları 2015 yılı sonu itibarıyla hazırlanmış olup birinci döngü 

tamamlanmıştır.  Bahse konu Direktif doğrultusunda Taşkın Yönetim Planlarının 6 

yılda bir güncellenmesi gerekmekte olup 2021 yılı sonu itibarıyla Avrupa Birliği Üye 

Ülkeleri tarafından güncellenmiş Taşkın Yönetim Planları hazırlanarak ikinci döngü 

tamamlanmış olacaktır. 

Bu çerçevede 2016 yılı itibarıyla iki havzada tamamlanmış ve dokuz havzada devam 

eden Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri mevcuttur. 2021 yılına kadar 

bütün Türkiye’nin Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması hedeflenmekte olup AB 

Taşkın Direktifinde tespit edilen ikinci döngüye yetişilmiş olacaktır. 

Bu minvalde, ülkemizde havza ölçeğinde yapılan Taşkın Yönetim Planı çalışmaları ile 

Avrupa Birliği müktesebat çalışmalarına da uyum sağlanması hedeflenmektedir. 
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Projenin Metotları: Proje yürütülürken uygulanan başlıca metotlar 3 ana başlık 

altında toplanabilir: 

 Danışmanlık hizmeti alınması: Yüklenici firmaya ihale edilen iş kapsamında 

uygulanan usul ve metodoloji sırasıyla; 

1. Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi: 

Havzanın mevcut kullanım durumunu (mevcut ve planlanan su yapıları ve 

benzeri tesisler, tarım, orman, yerleşim alanları, sanayi tesisleri vb.), havzadaki 

korunan alanları, kültürel varlıkları, stratejik yapıları, havzanın jeolojik, 

hidrojeolojik ve jeomorfolojik yapısını, havzanın toprak ve bitki örtüsü 

yapısını ve erozyon yapısını, havzadaki nehir yatak karakteristiklerini, 

sediment verimini, havzanın sosyo-ekonomik durumunu ve havzada geçmişte 

yaşanmış taşkınları tespit etmek, değerlendirmek ve haritalamak.   

 

 
Antalya Havzası'nın Başlıca Akarsuları 

 

2. Hidrolojik Çalışmalar: 

Proje taşkın tekerrür debileri yılda günlük maksimum yağış verileri 

kullanılarak sentetik metotlarla, yılda anlık maksimum akım verileri 

kullanılarak noktasal/bölgesel taşkın frekans analizi metoduyla hesaplanır. 
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Antalya Havzası'nın İşaretlendiği 25 Farklı Hidrolojik Havzayı Gösteren Türkiye Haritası 

 

3. Hidrolik Modelleme: 

Projede kullanılan Sayısal model uluslararası lisansa sahip iki boyutlu (2D) 

hidrodinamik model yazılımı olan SOBEK Programıdır. 

 

 
Antalya Havzası'nda Yer Alan İller ve Komşu Havzalar 

 

4. Taşkın Tehlike Haritalarının Oluşturulması: 

Taşkın risk ön değerlendirmesi sonucunda riskli bulunan yerlerde iki boyutlu 

hidrolik modelleme yapılarak değişik tekerrür debilerine tekabül eden yayılma 

alanı, su derinliği ve su hızı hesap edilerek, CBS ortamında yayılım alanı, su 

hızı ve su derinliği verilerek taşkın tehlike haritaları oluşturulur.  Taşkın Riski 
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Ön Değerlendirmesi safhasında belirlenen alanlarda 50 yıl, 100 yıl ve 500 yıl 

yinelenmeli taşkın hidrografları kullanılarak 2B SOBEK taşkın modelleme 

yazılımı vasıtasıyla bu üç senaryo için taşkın tehlike haritaları oluşturulmuştur. 

Oluşturulan haritalarda her bir yinelenme aralığı (T50, T100 ve T500) için 

sonuçlar bulunmuştur. 

 

 
Sarısu Deresi'nde Maksimum Su Derinlikleri (soldan sağa T50, T100, T500) (Taşkın Tehlike Haritası Örneği) 
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T50, T100 ve T500 için Hazırlanan Haritalar Doğrultusunda Taşkın Alanlarının; Sağlık, Çevre,  

Kültürel Miras ve Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesine Göre Toplam Puanları 

 

T50                  

Etkilenme Şiddeti

T100                  

Etkilenme Şiddeti

T500                  

Etkilenme Şiddeti

KONYAALTI DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

MURATPAŞA DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ORTA (8)

KEPEZ DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

AKSU TAŞKIN YOK (0) TAŞKIN YOK (0) ÇOK DÜŞÜK (2)

SERİK DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

MANAVGAT ÇOK YÜKSEK (20) YÜKSEK (15) YÜKSEK (10)

ALANYA DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) DÜŞÜK (4)

KONYAALTI DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

MURATPAŞA DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (6) DÜŞÜK (6)

KEPEZ YÜKSEK (16) YÜKSEK (12) ORTA (8)

AKSU TAŞKIN YOK (0) TAŞKIN YOK (0) DÜŞÜK (4)

SERİK DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

MANAVGAT DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

ALANYA DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

KONYAALTI DÜŞÜK (4) YÜKSEK (15) YÜKSEK (10)

MURATPAŞA DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (6) YÜKSEK (10)

KEPEZ ORTA (8) YÜKSEK (15) YÜKSEK (10)

AKSU TAŞKIN YOK (0) TAŞKIN YOK (0) ORTA (8)

SERİK YÜKSEK (12) ORTA (9) DÜŞÜK (6)

MANAVGAT DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

ALANYA DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

KONYAALTI DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (3) ÇOK DÜŞÜK (2)

MURATPAŞA YÜKSEK (16) YÜKSEK (12) YÜKSEK (10)

KEPEZ ÇOK YÜKSEK (20) YÜKSEK (15) YÜKSEK (10)

AKSU TAŞKIN YOK (0) TAŞKIN YOK (0) YÜKSEK (10)

SERİK YÜKSEK (16) YÜKSEK (12) ORTA (8)

MANAVGAT ÇOK YÜKSEK (20) YÜKSEK (15) YÜKSEK (10)

ALANYA DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (6) DÜŞÜK (4)

TÜM ÖĞELERE GÖRE                        

TOPLAM PUANLAMA

1. İNSAN SAĞLIĞI

2. ÇEVRE

3. KÜLTÜREL MİRAS

4. EKONOMİK SONUÇLAR
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Taşkının Etki Şiddeti ve Yinelenme Aralığına Göre Sağlık, Çevre, Kültürel Miras ve Ekonomik 

Risk Ölçütlerine Göre Modellemesi Yapılan Nehirlerdeki Taşkın Alanlarının Risk Seviyeleri 

 

1 KEPEZ Düden Çayı Çok Yüksek 

2 MANAVGAT (Merkez) Manavgat Çayı Çok Yüksek 

3 MANAVGAT (Şelaleler Bölgesi) Manavgat Çayı Çok Yüksek 

4 ALANYA (Oba Beldesi-Güney) Obaçay (Mansap) Çok Yüksek 

5 MANAVGAT (Dolbazlar, Dikmen) Naras Çayı Yüksek 

6 MURATPAŞA  (Güzeloluk, Lara) Düden Çayı Yüksek 

7 SERİK (Kuzey-Doğu - Aspendos) Köprüçay - Kuzey Yüksek 

8 
SERİK - MANAVGAT  (Belkıs, Çakış, Kürüş, Büklüce, 

Denizyaka, Boğazkent) 
Köprüçay - Güney                                     Yüksek 

9 SERİK   (Kuzey-Doğu - Bucak, Sağırin, Sarıabalı) Köprüçay - Kuzey                                      Orta 

10 MANAVGAT (Baraj Mansabı) Manavgat Çayı Orta 

11 KONYAALTI (Sarısu Mah. - Liman Mah.) Sarısu Deresi Orta 

12 
MANAVGAT - ALANYA (Odaönü Mah. Güneyi - Alara 

Köprüsü)                             
Alara Çayı Orta 

13 ALANYA (Oba Beldesi-Kuzey) Obaçay (Memba) Orta 

14 ALANYA (Tosmur - Kestel Beldeleri) Dim Çayı (Mansap) Orta 

15 ALANYA (Dim HES Mansabı) Dim Çayı (Memba) Düşük 

16 AKSU (Boztepe) Aksu Çayı - Güney Düşük 
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                 500 Yıl Yinelenme Dönemi için Manavgat Çayı Taşkınından Etkilenen Nüfus Haritası (Taşkın Risk Haritası Örneği 

 

 
Antalya Side'de Taşkından Etkilenen Tyche Tapınağı 
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5. Taşkın Risk Haritalarının Oluşturulması: 

Taşkın yayılım alanları doğrultusunda riskli bölgelerdeki etkilenen insan sayısı 

ve nitelikleri (yaş, cinsiyet, hastalık, eğitim durumu vb.) ekonomik aktivite, 

stratejik tesisler, olası ekonomik zararlar ve taşkında yaşanabilecek çevresel 

zararın boyutunun tespit edildiği haritalar hazırlanır. 

 

 
Suyun Ana Yatağından Taştığı Noktaların Modelleme ile Tespit Edilmesi ve Riskli Noktaların Yerinde İncelenmesi 

 

 Fuar, konferans vb. etkinliklerden bilgi sağlanması: Danışmanlık ve eğitim 

faaliyetleri ile Hollanda’da taşkın risk yönetimi üzerine yapılan çalışmalardan 

yararlanılarak projeye katkı sağlanmıştır.  

 Gözlem veya ölçüm sonuçlarına dayanması: Proje kapsamında yapılan 

taşkın riski ön değerlendirmesi sonucunda riskli olduğu düşünülen bölgeler 

harita üzerinde tespit edildikten sonra araziye gidilip alakalı bölgede yerinde 

incelenmiştir.  
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Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: Proje ihale edilmiş ve aynı 

zamanda akademik alanda konusunda uzman akademisyenlerin danışmanlığında proje 

yürütülmüştür. Ayrıca, yüklenici firmanın Hollandalı bir yabancı firmadan 

danışmanlık almasıyla projeye daha kapsamlı bir şekil verilmiştir. 

Projenin Çıktıları: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi 

Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde elde edilen başlıca çıktılar 

şunlardır: 

 Taşkın yönetim planı ile taşkınların etkisini azaltmaya yönelik taşkın öncesi, 

esnası ve sonrasında kesiti yetersiz köprülerin rehabilite edilmesi, seddelerin 

yükseltilmesi gibi yapısal tedbirler ile taşkın tahmin ve erken uyarı sistemi, 

bilgilendirme faaliyetleri, tahliye haritaları gibi yapısal olmayan tedbirler 

hazırlanmıştır. 
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 Projenin başından sonuna kadar hazırlanan raporlar; Ön Rapor, I. Ara Rapor, 

II: Ara Rapor ve Nihai Rapor olmak üzere toplam 4 rapor oluşturulmuştur.  

 Projenin başlangıcında, projenin tanıtılması maksadıyla Antalya Havzası 

Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Açılış Toplantısı Ankara’da, 

projenin tamamlanmasıyla beraber sonuçların paylaşılması gayesiyle Kapanış 

Toplantısı Çorum’da gerçekleştirilmiş böylece kamuoyu bilgilendirilmiştir. 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar:  

 Projeden yapılan yayınlar, yayımlandığı dergiler 

o 4. Ulusal Taşkın Sempozyumu 

 Projenin ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı 

yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına sağladığı katkılar 

o Proje ile Antalya Havzası özelinde ilk defa Taşkın Risk Haritaları 

hazırlanmıştır.  

 Projenin alanında sağladığı uluslararası katkılar 

o AB Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi (AB 

Taşkın Direktifi) çerçevesinde yapılması gereken bütün faaliyetler 

proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.   
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 Proje neticelerini uygulamaya koyan veya kullanan kurum ve kuruluşlar  

o Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

o Meteoroloji Genel Müdürlüğü  

o Orman Genel Müdürlüğü  

o Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  

o Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  

o Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

o Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

o Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı 

o Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

o Sağlık Bakanlığı 

o Milli Eğitim Bakanlığı 

o Kültür ve Turizm Bakanlığı  

o Yerel Yönetimler 

o Taşkından etkilenebilecek bütün kişi ve kurumlar 

 Proje çerçevesinde düzenlenen bilimsel etkinliklerin, yayımlanan 

mevzuatların vs. sağladığı kazanımlar 

o Proje süresince elde edilen deneyim doğrultusunda Taşkın Yönetim 

Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 

Yönetmelik oluşturulmuş ve 12 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: 
 

 Taşkın Yönetim Planı ile vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşların, yerel 

yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalığı artırılarak can ve mal 

kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir. 

 Risklerin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler tespit edilerek havzada 

yapılacak olan yatırımların planlanması ve ülkemizin kaynaklarının en iyi 

şekilde yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

 Mekânsal planlama çalışmalarının taşkın riskini de ihtiva edecek şekilde 

yapılabilmesi için yol gösterici olacaktır. 

 Taşkınla doğrudan ve dolaylı alakalı olabilecek kurumların taşkın yaşanmadan 

önce yapması gereken çalışmalar tespit edilerek bu kurumlar arasında 

koordinasyon sağlanacaktır. 
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 Bütünleşik risk haritalarına altlık teşkil edecektir. 

 Taşkın hususunda kriz yönetimi anlayışından risk yönetimi anlayışına geçişi 

sağlayacaktır. 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Antalya Havzası Taşkın Yönetim 

Planları Hazırlanması Proje neticeleri, hazırlanmış olan internet sayfasına eklenmiştir 

(taskinyonetimi.ormansu.gov.tr). Bu sayfa üzerinden ulaşılabilecek olan Coğrafi Bilgi 

Sistemleri tabanlı bir web uygulama yazılımı geliştirilmiş olup, taşkın tehlike haritaları 

ve taşkın risk haritaları kamunun erişimine sunulmuştur. Bu sayede kamu kurum ve 

kuruluşları ile halkın taşkın konusunda şuurlandırılması sağlanacak ve taşkın 

zararlarının ve can kaybının asgari düzeye inmesine yardımcı olacaktır. 

 

 Maruf ARAS, SYGM Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı (marufaras@ormansu.gov.tr)  
 Satuk Buğra FINDIK,  SYGM Şube Müdürü Vekili (sbugra@ormansu.gov.tr)   

  taskinyonetimi.ormansu.gov.tr 

 

 

1.2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ 

Kurumsal İhtiyaç Alanı:  Hâlihazırda hissedilen iklim değişikliği etkilerinin yakın 

gelecekte katlanarak artması beklenmektedir. Bu etkilerle mücadele etmek için iklim 

değişikliğine sebep olan sera gazlarının azaltılması ve etkilere uyum sağlanması olmak 

üzere temel iki metot uygulanmaktadır. Günümüzde sera gazı salınımları durdurulsa 

bile iklim değişikliği etkilerinin halen devam edeceği gerekçesiyle “uyum” 

faaliyetlerinin zaman kaybetmeden planlanması ve uygulanması büyük önem arz 

etmektedir.  

Ülkemizin iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz 

Havzasında yer alması ve Akdeniz iklim özelliklerinin geniş bir alanda görülmesi, 

kurak ve yarı kurak alanlarının yanında alçak uzanımlı kıyı alanlarının ve doğal 

afetlere eğilimli bölgelerinin bulunması, kuraklığa ve çölleşmeye duyarlı alanlara 

sahip olması, kendine özgü çeşitli sulak alan, bozkır, dağ, orman ve dağlık orman 

ekosistemlerine sahip olması sebebiyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 

yönünden, Türkiye yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir. Bu 

çerçevede, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yürütülecek olan uyum 

çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

mailto:marufaras@ormansu.gov.tr
mailto:sbugra@ormansu.gov.tr
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Öte yandan, iklim değişikliğine bağlı olarak su döngüsünün değişmesinin, başta su 

kaynakları olmak üzere tarım ve gıda güvenliği, halk sağlığı, kara ve deniz 

ekosistemleri ile kıyı bölgeleri, meteoroloji karakterli afetleri olumsuz etkileyeceği 

öngörülmektedir.  

Bu çerçevede öncelikli olarak su kaynaklarına ilişkin çalışmaların yürütülmesi, su 

kaynaklarımızın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden asgari seviyede 

etkilenmesini teminen beklenen etkilerin anlaşılması, sonrasında da bu etkilere yönelik 

uyum faaliyetlerinin planlanması gerekmektedir.  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir 

şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak ulusal su yönetimini koordine etmek 

ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisine ilişkin çalışma yapmak görevleri 

çerçevesinde, “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” konusunda bu projenin 

gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Projenin Gayesi ve Önemi: Güncel ve hassasiyeti arttırılmış iklim değişikliği 

senaryolarının yüzey ve yer altı sularına havza bazında etkisinin tespiti ve uyum 

faaliyetlerinin tespit edilmesi projenin gayesidir. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 5.747.000 Türk Lirası bütçeli etüt proje aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 

 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) 

bendinden sonra gelmek üzere; 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 31 inci maddesi ile eklenen; 

o “ı) İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar 

yapmak” görevi yer almaktadır. 

 Türkiye’nin 9. Kalkınma Planı’nda (2007- 2013) “Ülkemiz şartları 

çerçevesinde alakalı tarafların katılımıyla sera gazı azaltımı politika ve 

tedbirlerini ortaya koyan bir Ulusal Eylem Planı hazırlanarak, BM İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ilişkin yükümlülükler yerine getirilecektir.” 

ifadesi yer almaktadır. Bu ifade doğrultusunda İklim Değişikliği Ulusal Eylem 

Planı (2011- 2023) hazırlanmıştır. 
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 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Planı ve 2013 yılı Performans 

Programında yer alan 26 adet performans hedeflerinden 11. si  “Taşkın ve 

Kuraklık Planlarını Hazırlayarak Sürdürülebilir Havza Yönetimini Sağlamak” 

tır. Bu performans hedeflerinin altında yer alan faaliyetlerden bir tanesi ise 

“İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Çalışmaları” olarak 

tespit edilmiştir. 
 

Projenin Metotları:  

İklim Değişikliği Projeksiyonları ile bütün Türkiye için HadGEM2-ES, MPI-ESM-

MR ve CNRM-CM5.1 küresel iklim modelleri ile RCP4.5 ve RCP8.5 salım 

senaryolarına göre 25 havzada Türkiye üzerinde 1971-2000 referans dönemi için 

10x10 km çözünürlüklü bölgesel iklim modeli ile günümüz ve gelecek senaryolara 

dayanan iklim simülasyonlarına ait çıktılar hazırlanmıştır. Her 10 yıllık periyot 

bazında ortalama sıcaklık, maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, toplam yağış ve       

6 adet iklim indisi 25 havza bazında hesaplanmıştır. Ayrıca,  aşırı hava olaylarının 

sıklıklarındaki beklentileri ifade eden ardışık kurak gün sayısı (CDD), ardışık ıslak 

gün sayısı (CWD), 5 günlük maksimum yağış (Rx5), 1 günlük maksimum yağış (Rx1), 

şiddetli yağışlı gün sayısı (R10),  çok şiddetli yağışlı gün sayısı (R25) gibi 17 iklim 

indisine yönelik tahminlerde bulunulmuştur.  

  

 

Ortalama Sıcaklık Anomali Değerlerinin HadGEM2-ES Modeli RCP4.5 Senaryosu için 

10’ar Yıllık Dönemlerde ve Mevsimlik Değişimi 
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Toplam Yağış Anomali Değerlerinin MPI-ESM-MR Modeli RCP4.5  

Senaryosu için 10’ar Yıllık Dönemlerde ve Mevsimlik Değişimi 
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HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 R20 Çok Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı İklim İndisi Karşılaştırması 

 

 

Türkiye Geneli için İklim Projeksiyonları MPI-ESM-MR RCP4.5 Senaryolarına göre Havza Bazlı  

Su Fazlası/Açığını Gösterir Tematik Harita (2015-2040) 
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Hidrolojik ve Hidrolik Projeksiyon Çalışmaları ile su potansiyelleri ve suyun 

sektörlere dağılımı, 2100 yılına kadar makro ölçekte havzalar özelinde hesaplanmış ve 

10’ar yıllık zaman aralıklarında yüzdelik dağılım tahminleri yapılmıştır. Bu kapsamda,  

toplam akış, zemin nemi, gerçek evapotranspirasyon ve dinamik YAS rezervi ile 

alakalı su bütçesi bileşenleri gibi çıktılara ulaşılmıştır.  

Su Bütçesi Çalışmaları ile bütün iklim, hidrolojik ve hidrolik modelleme 

neticelerinden faydalanılarak, havzalarda suyun sektörlere tahsisinde temel bir altlık 

teşkil edecek havza bazlı su bütçeleri ortaya konmuş, hidrolojik modelleme çalışması 

aracılığıyla havza bazlı ve ülke geneli için yüzeysel ve yeraltı su potansiyelleri tespit 

edilmiştir. Söz konusu su potansiyeli, 4 ana sektör arasında (1-içme ve kullanma suyu, 

2-sanayi suyu, 3-sulama suyu ve 4-ekosistem) dağıtılmıştır. Buna göre, havzalar 

özelindeki nüfus, endüstri ve tarım faaliyetlerinin yanı sıra ekosistem hizmetleri 

ihtiyaçlarının da 2100 yılına kadarki değişimleri öngörülmüştür. 

Hidrojeolojik Projeksiyon Çalışmaları ile bazında yeraltısuyu ortamlarının jeolojik 

ve hidrojeolojik tanımlamasının yapılarak, havzalardaki yeraltısuyu potansiyeli ortaya 

konmuş ve iklim projeksiyonlarının belirlediği değişen meteorolojik koşulları göz 

önünde bulundurularak projekte edilen dönemler için havzalar özelinde yeraltı su 

potansiyelindeki değişimler saptanmıştır.  

 

Türkiye Geneli için İklim Projeksiyonları Senaryolarına göre Brüt ve Net Su Potansiyellerinin 30’ar Yıllık Karşılaştırılması 
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Uyum Faaliyetleri raporunda ise, bütün havzalar göz önünde bulundurularak iklim 

değişikliğinin su kaynaklarına olumsuz etkilerinin bertarafı için yağmur suyu hasadı, 

su fiyatlandırması, kapalı sulama sistemleri vb. çeşitli uyum faaliyetleri teklifleri 

değerlendirilmiştir.  

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman:  

 

 Danışmanlık hizmeti alınmıştır. 

 Kamu-Üniversite-Özel Sektör işbirliğinde geliştirilmiştir. 

 Kurumsal imkânlar kullanılmıştır. 

 Kamuya açık (public domain) ve uluslararası kabul gören yazılımlar, modeller 

kullanılmıştır. 

 

Projenin Çıktıları: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın Ve Kuraklık Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında elde edilen başlıca çıktılar şunlardır: 

 İş Programı 

 Ön Rapor 

 Ara Rapor 

 Ara Rapor  

 İklim Değişikliği Projeksiyonları Raporu 

 Ara Rapor 

 Sektörlerde Su Etkisi Raporu 

 Uyum Faaliyetleri Raporu  

 Proje Nihai Raporu  

 İklim Veri Tabanı 

 Proje Yönetici Özeti ( İngilizce ve Türkçe) 

 Projenin Açılış Toplantısı, 

 İklim Modelleri Ve Senaryoları Eğitimi,  

 Etkilenebilirlik Analizleri Eğitimi, 

 Proje kapsamında 3 ayda bir paydaş kurumların katılımıyla 8 adet yönlendirme 

toplantısı 

 Proje iş ilerleme raporları ve her bir rapor için metodoloji raporları  

 Proje tanıtım filmi  

 Proje Kapanış Toplantısı Projenin tanıtımı gayeli açılış ve kapanış 

toplantılarında ve eğitim faaliyetleri öncesinde dağıtılmak ve kullanılmak 
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üzere broşür, bayrak, kalem, not defteri, halkın bilgilendirilmesi gayesiyle en 

az 10 dakikalık animasyon vb. tanıtım materyalleri. 

 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar:  

 Proje çalışmalarında üretilen iklim projeksiyonları ve hidrolojik 

projeksiyonlar, toplanan, kullanılan ve üretilen bütün veriler (sıcaklık, hidro-

meteorolojik, topografik vb.) proje çerçevesinde yeni oluşturulacak CBS 

tabanlı “İklim Veri Tabanına (İVT)” üretilmiştir.  

 Uluslararası İzmir Su Kongresi-Sektörel Etkilenebilirlik Metodolojisi 

Makalesi ve Sunumu  

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: Bu proje, bütün ülkeyi 

ihtiva eden ilk proje olması sebebiyle önemlidir. 2100 yılına kadar proje süresince 

edinilen veriler ışığında havzalardaki su kaynaklarının iklim değişikliğinden kısa, orta 

ve uzun vadede nasıl etkileneceği tespit edilmiştir. Proje neticesinde ortaya çıkacak 

havzalar özelindeki su kaynakları projeksiyonları, çok sayıda konuya ilişkin 

politikanın tespit edilmesi sürecinde büyük önem arz edecektir. Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğünce hazırlanmakta olan havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının 

hazırlanması ve revizyonu süreçlerinde bu neticeler doğrudan kullanılacaktır. 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri:  

 Proje neticesinde ortaya çıkacak havzalar özelindeki su kaynakları 

projeksiyonları, çok sayıda konuya ilişkin politikanın tespit edilmesi sürecinde 

büyük önem arz edecektir. Bölgedeki geçim kaynakları deseni, tarım 

ürünlerinin çeşidi, nüfus yoğunluğunun dağılımı, kamu yatırımlarının planı ve 

halk sağlığı etkilenecek ana sektörler arasında yer almaktadır.  Projeden elde 

edilen projeksiyonlar orta ve uzun dönemli planlamalarda belirleyici olduğu 

için alakalı bütün kamu kurumları ile paylaşılacaktır.   

 Su yönetiminde iklim değişikliğine uyum faaliyetleri, su kullanan, suya bağlı 

hemen her sektörün geleceği açısından bir planlama altlığı oluşturacaktır.  

 Proje çıktıları, kuraklık yönetim planlarının hazırlanması safhasında 

kullanılacaktır.  

 Proje çıktıları, sektörel su tahsisi planları, taşkın yönetim planları, çevre düzeni 

planları gibi planlama ve projelendirme çalışmalarında dikkate alınacaktır.  
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 İklim parametreleri ve indislerini ihtiva eden iklim projeksiyonları çeşitli 

kullanıcılar (tarım sektöründeki çiftçi, turizm sektöründeki işletmeci gibi) 

tarafından maksatlarına yönelik kullanılacaktır.  

 Uyum faaliyetlerinin tespit edilmesi maksadıyla yapılan sektörel 

etkilenebilirlik analizi ile sektörler kendi durum değerlendirmesini yaparak 

uyum faaliyetlerini planlayabilecektir.  

 İklim projeksiyonlarının ve hidrolojik projeksiyonların; toplanan, kullanılan ve 

üretilen bütün verilerin (sıcaklık, hidro-meteorolojik, topografik vb.) işlendiği 

CBS tabanlı İklim-Su Veritabanı ile kamu kurum ve kuruluşlarına konuya 

yönelik veri temini ve görsel altlıklar sağlanacaktır.  

 Proje web sayfası aracılığı ile halkın iklim değişikliği ve su kaynaklarına etkisi 

konusunda bilgi sahibi olunması ve toplumsal farkındalık oluşması 

sağlanacaktır. 

 
 

 Maruf ARAS, SYGM Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı (marufaras@ormansu.gov.tr)  

 Ayşe YILDIRIM COŞGUN, SYGM Şube Müdürü Vekili (aycosgun@ormansu.gov.tr)  

  İklim.ormansu.gov.tr 

 

1.3 MAMASIN BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME 

ÇALIŞMASI 

Projenin Gayesi ve Önemi: Aksaray İli’ne içme ve kullanma suyu sağlamakta olan 

Mamasın Baraj Gölü; arıtılmamış evsel atıksu deşarjları, tarım faaliyetleri, düzensiz 

katı atık depolama alanları, jeotermal sulardan kaynaklı kirlenme ve gölü besleyen 

derelerin alıcı ortam olarak kullanılması nedeniyle kirlenmekte ve göldeki kullanımları 

olumsuz yönde etkilemektedir. Gölün bölgeye sağladığı yararların uzun dönemde 

yeterli olması ve sağlıklı kullanımlar için iyi bir planlamaya ve programa ihtiyaç 

duyulmaktadır. “Mamasın Baraj Gölü Havzası Eylem Planı” hazırlanmış olmakla 

birlikte söz konusu planın yasal bir bağlayıcılığı olmaması sebebiyle eylemlerin 

uygulanması alakalı kurumların inisiyatifinde bulunmaktadır. Bu çerçevede, içme ve 

kullanma suyu kaynağı olan Mamasın Baraj Gölü’nün kirliliğe karşı korunması 

maksadıyla yasal dayanağı bulunan bir koruma planının hazırlanması; havza koruma 

planı neticesinde oluşturulan ve havza özelinde alınması gereken tedbirleri ihtiva eden 

özel hükümlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

mailto:marufaras@ormansu.gov.tr
mailto:aycosgun@ormansu.gov.tr
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Mamasın Barajı 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 583.000 Türk Lirası bütçeli danışmanlık-etüt projesi aşağıdaki 

referans dokümanlar ile ilişkilidir: 

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı Gaye                                

2.4. “Sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak” ve Gaye 4, “Su Kaynaklarının 

Korunması, İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak” 

 Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Stratejik Çevresel 

Değerlendirme Yönetmeliği 

 

Projenin Metotları: Proje yürütülürken uygulanan başlıca metotlar 5 madde altında 

toplanabilir: 

 Arazi çalışmalarına, literatür bilgilerine, havzada diğer kurum ve kuruluşlar 

tarafından yürütülmüş çalışmalara dayalı olarak Mamasın Baraj Gölü 

Havzasının mevcut vaziyeti ortaya konmuştur. 

 Arazi örtüsü haritalarından, arazi çalışması gözlemlerinden ve literatür 

çalışmalarından faydalanılarak havzadaki mevcut kirlilik yükleri tespit 

edilmiştir. 

 Su kirliliğinin tespiti maksadıyla yerüstü ve yeraltı su numuneleri alınarak 

analiz çalışmaları yürütülmüştür.  

 Farklı senaryolara göre gelecekteki su kalite durumunu ortaya koymak 

maksadıyla modelleme çalışması yapılmıştır. 
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Mamasın Barajı Gövdesi 

 

 Mevcut durum haritası, kirlilik yükleri haritası ve sentez haritalar coğrafi bilgi 

sistemine aktarılmıştır. 

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman:  

 

 Su numunelerinin alımı ve analizi yerli bir firma tarafından yürütülmüştür. 

 Model çalışması kapsamında açık kaynak kodlu STELLA kullanılmıştır. 

 

Projenin Çıktıları:  

 

 Çalışma Programı  

 Ara Rapor  

 Nihai Rapor 

 Koruma Alanları ve Özel Hükümler 

 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Mamasın Baraj Gölü Özel Hükümlerinin 

yürürlüğe girmesi ve alakalı kurum ve kuruluşların uygulama programı çerçevesinde 

havzadaki eylemleri yerine getirmesi halinde 5 yıl için içme suyu kalitesinin                 

A1 kalitesine gelmesi hedeflenmektedir. 
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Gülağaç Göleti 

 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: Proje çerçevesinde havzaya 

özgü koruma alanları ve koruma esasları oluşturulmuş ve havzadaki koruma 

eylemlerine ilişkin uygulama takvimi oluşturulmuştur. 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Havzadaki yayılı kirliliğin 

azaltılmasına, ürün deseninin değiştirilmesine yönelik işbirlikleri geliştirilerek 

kirliliğe karşı tedbirlerin uygulanması sağlanacaktır. 

 
 

Nusret KARAKAYA,  Abant İzzet Baysal Üniversitesi (nusretkaraya@hotmail.com)  

Çiğdem ÖZONAT, SYGM Havza Yönetimi Daire Başk. Şube Müdürü Vekili (cozonat@ormansu.gov.tr)  

 

1.4 SEYHAN HAVZASI SEKTÖREL SU TAHSİS PLANI HAZIRLANMASI 

PROJESİ 

Proje Öncesi Vaziyet: Proje ile havza bazında sektörel su tahsisi çalışmaları 

ülkemizde ilk defa gerçekleştirilmiş olup, proje çerçevesinde Seyhan Havzasında içme 

mailto:nusretkaraya@hotmail.com
mailto:cozonat@ormansu.gov.tr
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kullanma suyu ve çevresel akış hesaplanmış, tarım, enerji, sanayi suyu sektörü için su 

talepleri analiz edilmiştir. Projede su tahsis modeli kullanılarak bütün sektörlerin 

mevcut vaziyet, 1, 5, 10 ve 20 yıl sonrası için su ihtiyaçları sosyo-ekonomik analizlerle 

optimize edilmiştir. Proje çerçevesinde su kalitesi ve su miktarı tahsis koşulları 

çerçevesinde ele alınmıştır. 

Projenin Gayesi ve Önemi: Su kaynaklarına olan ihtiyaç ve talebin giderek artması, 

mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar içinde en verimli 

şekilde kullanımını gerekli kılmaktadır. Sektörel Su Tahsis Planı’nın maksadı, Seyhan 

Havzasında yeraltı ve yerüstü su kaynakları için hidrolojik, çevresel, ekonomik ve 

sosyal analizlerin yapılarak toplam su potansiyeline uygun arz-talep yönetimini ihtiva 

eden sektörel su tahsis planının hazırlanmasıdır. 

Bu çerçevede, su kaynaklarının havza ölçeğinde adil ve dengeli kullanımının 

sağlanması her sektörün su ihtiyacının karşılanabilmesi için “Seyhan Havzası Sektörel 

Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi” çalışmaları tamamlanmıştır. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 848.000 Türk Lirası bütçeli danışmanlık-etüt projesi aşağıdaki 

referans dokümanlar ile ilişkilidir: 

 

4 Temmuz 2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı bünyesinde kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki kıta içi 

bütün su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları 

tespit etmek, yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik 

hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını alakalı kurum ve kuruluşlarla birlikte tespit 

etmek vb. vazifeleri üstlenmiştir. Yine söz konusu KHK’nın 9 uncu Maddesi’nin f 

bendinde “Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su 

kaynaklarının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak” vazifesi de Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

Projenin Metotları:  
 

 İçme-Kullanma: Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) (SPSS, 2007) 

 Çevre: Küresel Çevresel Akış Hesaplama Modeli GEFC (Smakhtin, 2006), Tennant 

(Tennant, 1976) 
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 Tarım: Rainbow (Raes ve ark., 1996), Bitki Sulama Suyu İhtiyaçları ve Sulama Oranı 

için IRSIS yazılımı, Bitki Su Tüketimleri için Penman-Monteith (FAO, 1998), Ürün 

Deseni Optimizasyonu (WinQSB) 

 Kuraklık Analizi: Standart Yağış İndeksi (SPI) metodu, İklim değişikliğine göre su 

kaynakları potansiyeli 

 Ekonomi: İstatistiksel analiz 

 Sosyo-Ekonomik Değerlendirme: Ödeme istekliliği analizi WTP (Willingnes to Pay) 

 Su Tahsisi: Su Kaynakları Değerlendirme Modeli WEAP (Water Evaluation and 

Planning System) (Huber-Lee ve ark., 2003) 

 Su Tahsisinin Etkilenebilirliği: Su Tüketimi İndisi (Water Exploitation Index Plus, 

WEI+) 

 

Projenin Çıktıları:  

 

 Proje Broşürü 

 Mevcut Durum Analiz Raporu  

 Tematik Analizler Raporu 

 Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı 

 Sektörel Su Tahsis Planı Haritaları 

 Metodoloji Raporu 

 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Proje çerçevesinde su yönetimine ilişkin 

kararların uygulanması safhasında yetkili ve sorumlu kuruluşlar için önemli bir rehber 

doküman olarak su yılı bazında havzanın hidrolojik yapısı çıkarılmış, su kaynaklarının 

potansiyeli tespit edilmiştir. Havzada su kaynakları açısından kullanım dengesinin 

sürdürülebilir bir çizgide tutulması hedeflenerek içme-kullanma, çevre, tarım, enerji 

ve sanayi gibi temel sektörlerin taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak çeşitli su 

tahsisi senaryoları çevresel ve ekonomik analizlerle ele alınmıştır. Bu yaklaşım ile 

havza ölçeğinde sektörel açıdan su kullanım kalıbının optimize edilmesi sağlanmıştır. 

Bu bağlamda mevcut vaziyetten hareketle; gelecek için sosyal, ekonomik ve çevresel 

hedeflerin, beklentilerin ve bunların birbirleriyle etkileşimlerinin dikkate alındığı 

sektörel su tahsisi planı hazırlanmıştır. Ayrıca CBS tabanlı Sektörel Su Tahsis Planı 

Haritaları üretilmiştir. 

 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: 

 10. Kalkınma Planındaki su kısıtı ve su yönetimine ilişkin değerlendirmelerin 

dikkate alınması ve kurum/kuruluşlara ait planların Sektörel Su Tahsis Planına 

göre revize edilmesi gerekebilecektir. 
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 Proje çerçevesinde yapılan ekonomik analizler kalkınma politikalarına yön 

verebilecektir.  

 Ürün paterni Milli Tarım Politikasına altlık teşkil edebilecektir. 

 Kalkınma Eylem Planlarına altlık teşkil edecektir. 

 Çevre Düzeni Planlarının uygulanması ve revizyonunda önemli bir veri altlığı 

olacaktır. 

 Planda yer alan bilgilerin belli alanlarda ihtiyaç duyulan güncel veri talebini 

karşılayacağı ve hazırlanacak çeşitli rapor ve planlara girdi sağlayacaktır. 

(Örneğin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın «Seyhan Havzası Kirlilik Önleme 

Eylem Planı- Ağustos 2016») 
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Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Proje diğer havzalarda 

gerçekleştirilecek sektörel tahsis planları için örnek teşkil edecektir. Söz konusu planın 

hazırlanması safhasında yapılan bütün çalışmalara paydaş kurum/kuruluşların katılımı 

sağlanmış, görüş ve katkıları alınarak plana yansıtılmıştır. Ayrıca plan, paydaş 

kurum/kuruluşlar tarafından fayda sağlanacak bir rehber doküman olacaktır. 
 

 

 

 Hamza ÖZGÜLER, ALFAR - Proje Yöneticisi (hamza@alfarproje.com.tr)  

 Saliha DEĞİRMENCİOĞLU, SYGM Tahsisler Şube Müdürü (sdegirmencioglu@ormansu.gov.tr)  

   

 

 

1.5 ÜLKEMİZE ÖZGÜ SU KALİTESİ EKOLOJİK DEĞERLENDİRME 

SİSTEMİNİN KURULMASI PROJESİ 
 

Kurumsal İhtiyaç Alanı: Su Çerçeve Direktifi’nin su kalitesi izleme ile alakalı   

Madde-8 ve Ek-5 hükümlerinin uygulanabilmesi için yapılan ihtiyaç analizi 

sonucunda öncelikli olarak biyolojik izleme neticelerinin değerlendirilmesi için 

biyolojik indekslerin oluşturulması ve sınıf sınır değerlerinin tespit edilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. 

 

Proje Öncesi Vaziyet:   

 

 Su Çerçeve Direktifi’ne uygun olarak izleme çalışmalarının yürütülmesi için 

gerekli olan adımların eksikliği, 

 Su Çerçeve Direktifi’ne uyumlu bir izlemenin gerçekleştirilebilmesi için 

biyolojik, kimyasal, fizikokimyasal ve hidromorfolojik kalite bileşenlerine 

dayalı bir izleme sisteminin mevcut olmaması, 

 Su durumunun tespit edilmesi konusunda biyolojik izleme neticelerinin 

öncelikli olarak göz önünde bulundurulmaması, 

 Biyolojik izleme ağından gelecek verilerin anlamlı sonuçlara 

dönüştürülebilmesi gayesiyle Su Çerçeve Direktifi çerçevesinde izlenmesi 

gereken biyolojik kalite unsurları (Makroomurgasız, Balık, Makrofit, 

Fitoplankton ve Fitobentoz) için ülkemize özgü sucul flora ve fauna listelerinin 

oluşturulmamış olması ve bu listelerle uyumlu olarak ülkemiz koşullarına 

uygun biyolojik metrik ve indekslerin geliştirilmemesi, 

 Biyolojik kalite bileşenleri için örnekleme metotlarının standart olmaması, 

mailto:hamza@alfarproje.com.tr
mailto:sdegirmencioglu@ormansu.gov.tr
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 8 havzanın (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, 

Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Kuzey Ege 

Havzası, Sakarya Havzası) Su Çerçeve Direktifi’ne uygun olarak su kalite 

durumunun tespit edilmemiş olması, 

 Su kütlesi tiplerine özgü referans durum kriteri, referans istasyonlar ve sınıf 

sınır değerlerinin tespit edilmemiş olması. 

 

Projenin Gayesi ve Önemi: Bilindiği gibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ana 

hizmet birimlerinden birisi olan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 4 Temmuz 2011 tarih 

ve 27984 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 645 sayılı KHK ile 

kurulmuş olup; söz konusu 645 sayılı KHK ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne 

“Yerüstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve 

alıcı ortam standartlarını belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek” görevi 

verilmiştir. 

 

Aynı zamanda Orman ve Su İşleri Bakanlığı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde Su 

Çerçeve Direktifi ve alt direktiflerini uyumlaştırma ve uygulama faaliyetleri 

yürütmektedir.  Bu çerçevede, bütün suların (iç sular, geçiş suları, kıyı suları ve yeraltı 

suları)  direktifin hedefi olan iyi su durumuna ulaşmasını sağlamak için, öncelikle 

mevcut su durumlarının direktifin gerekliliklerine uyumlu bir izleme ağından elde 

edilecek izleme verileri ile tespit edilmesi gerekmektedir. Su Çerçeve Direktifi 

çerçevesinde izleme ağının kurulması ve izlemenin yapılması veya yaptırılması Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır.  

 

 
Balık örnekleri 
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Su Çerçeve Direktifi’ne uyumlu bir izlemenin gerçekleştirilebilmesi için biyolojik, 

kimyasal, fizikokimyasal ve hidromorfolojik kalite bileşenlerine dayalı bir izleme 

sisteminin kurulması önem arz etmektedir. Direktif, su durumunun tespit edilmesi 

konusunda biyolojik izleme neticelerinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması 

gerektiğini belirtmektedir. Direktife göre biyolojik izleme, biyolojik kalite 

bileşenlerini oluşturan bentik makroomurgasız, fitoplankton, makrofit ve balıkların 

izlenmesiyle gerçekleştirilmelidir.  

 

 
Makrofit Örnekleri 

 

Ülkemizde fizikokimyasal ve hidromorfolojik kalite elementleri rutin olarak birçok 

kurum ve kuruluş tarafından izlenmekte olup, biyolojik kalite bileşenlerinin takip 

edilmesi ülkemizde akademik çalışmalarla sınırlı kalmış bir konudur. Söz konusu 

akademik çalışmalarda biyolojik izleme neticelerinin değerlendirilerek su durumunun 

tespit edilmesi konusunda diğer ülkeler için oluşturulmuş birçok değişik metrik ve 

indeks kullanılmaktadır. Ancak, ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin Avrupa 

kıtası ile kıyaslanabilecek kadar zengin olması sebebiyle diğer ülkeler için 

oluşturulmuş biyolojik metrik ve indeksler ülkemiz biyolojik izleme neticelerinin 

değerlendirilmesi konusunda yeterli olmamaktadır. Bu sebeple biyolojik izleme 

ağından gelecek verilerin anlamlı neticelere dönüştürülebilmesi gayesiyle Su Çerçeve 

Direktifi çerçevesinde takip edilmesi gereken biyolojik kalite bileşenleri 

(Makroomurgasız, Balık, Makrofit, Fitoplankton ve Fitobentoz) için ülkemize özgü 
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sucul flora ve fauna listelerinin oluşturulması ve bu listelerle uyumlu olarak ülkemiz 

şartlarına uygun biyolojik metrik ve indekslerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

 
Fitoplankton Örnekleri 

 

 

 
Diatom Örnekleri 
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Makroomurgasız Örnekleri 

 

Bu çerçevede Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 10 Mart 2014 tarihi 

itibarıyla başlatılmış olan “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme 

Sisteminin Kurulması Projesi”nin proje uygulama süresi 10 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 

tamamlanmıştır. Söz konusu proje ile 8 pilot havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı 

Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı 

Karadeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası) yapılacak bir yıllık izleme 

çalışması ve envanter çalışması neticesinde ülkemize özgü biyolojik indeksleri, 

referans durum kriterlerini ve sınıf sınır değerlerini ihtiva edecek şekilde ekolojik 

değerlendirme sisteminin kurulması hedeflenmiştir. 

 

Projenin neticeleri, Çevre Faslı çerçevesinde uygulanması zor direktiflerden biri olan 

Su Çerçeve Direktifi’nin ülkemizde uygulanabilmesi için en temel eksikliklerden 

birinin giderilmesi konusunda yol gösterici olacaktır. Proje neticesinde tespit edilen 

ülkemize özgü ekolojik değerlendirme sistemi, projenin ardından bütün ülkede 

uygulanır ve kullanılır hale getirilecektir. Geliştirilen biyolojik metrik veya indekslerin 

uygulanması Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün su kalitesi izleme ve değerlendirme 

görevini yerine getirme konusunda önemli bir adım olmasının yanı sıra hidrobiyoloji 

konusundaki bilimsel çalışmalara da katkı sağlayacaktır. 
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Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 3.344.000 Türk Lirası bütçeli etüt proje aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 

 Su Çerçeve Direktifi Madde-8 Ek-5. 

 11 Şubat 2014 tarih ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik”, 

 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 

neticeleri ile tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, gerek Müzakere Pozisyon 

Belgesi gerekse de Entegre Çevre Uyum Stratejisi içerisinde su kaynaklarının 

kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlara öncelik verilmesi gerekliliği 

yer almaktadır.  

 UNEP’in 2009-2013 Çalışma Programı ile Su Kaynakları Politika ve Strateji 

Dokümanı’nda ekosistem yaklaşımlı entegre su kaynakları yönetimine 

geçilmesi yer almaktadır. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun 

tespit ettiği; su, enerji, deniz ve kıyı, kırsal kalkınma ve ziraat öncelikleri 

arasında başta su kaynaklarının korunması olmak üzere tabii kaynak 

tüketiminin azaltılması yer almaktadır. 

 Ulusal Su AR-GE ve Yenilik Stratejisi altında tanımlanan Stratejik Gaye1 

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.  

 Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007 - 2013) 5.2.5. Çevrenin Korunması ve 

Kentsel Altyapının Geliştirilmesi başlığı altında çevresel izleme konusuna 

atıfta bulunulmaktadır.  

 Orta Vadeli Programda (2011-2013) 5. Çevrenin Korunması ve Kentsel 

Altyapının Geliştirilmesi başlığı altında AB Müktesebat Uyumlaştırılması ve 

su kalitesi yönetimi konularına atıf yapılmaktadır. 

 2008-2010 tarihleri arasında yürütülen Türkiye’de Su Sektörü için Kapasite 

Geliştirme konulu AB Eşleştirme projesi çıktısı: Su Çerçeve Direktifinin 

Türkiye’de uygulanması için direktife uyumlu ve biyolojik izlemeyi de ihtiva 

edecek şekilde izleme ağının kurulması gerekliliği ortaya konmuştur.  
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 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2011-2013 yılları arasında 

yürütülmüş olan Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme konulu 

AB Eşleştirme Projesi çerçevesinde düzenlenen “Türkiye’de su kalitesi izleme 

konusunda hukuki ve kurumsal boşluk analizlerinin yapılması” konulu çalıştay 

çıktılarına göre Türkiye’de Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu izleme ağının 

kurulmasının öncelikli bir ihtiyaç olduğu ortaya konmuştur. 

 

Projenin Metotları:  

 

 Projenin yürütülmesi işi çerçevesinde hizmet alımı yapılmıştır. 

 8 havzada tespit edilen izleme noktalarında biyolojik, hidromorfolojik ve 

fizikokimyasal izleme çalışmalarının yürütülmesi maksadıyla yüklenici farklı 

üniversitelerden konusunda uzman akademisyenlerle sözleşme imzalamış ve 

arazi çalışmaları ile indeks geliştirme çalışmaları uzmanlar tarafından 

yapılmıştır. 

 

                                              

     
Arazi Çalışmaları 

 

 AB Su Çerçeve Direktifi çerçevesinde ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel 

özelliklerini temsil edecek 8 havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz 

Havzası, Ceyhan Havzası, Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı 

Karadeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası) nehir, göl, geçiş ve 

kıyı sularında fizikokimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik kalite bileşenleri 
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(balık, bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, 

makrofit/makroalg/angiosperm) bir yıl boyunca izlenmiş olup, 

değerlendirmelerin temelini gözlem ve ölçüm neticeleri oluşturmuştur. 

  

 
Makroalg Örnekleri 

 

 

 25 havzada sucul fauna ve flora tür listelerinin oluşturulması için literatür 

taraması yapılmıştır. 

 Biyolojik metrik ve indekslerin geliştirilmesi, tipe özgü referans noktaların ve 

vaziyetin tespit edilmesi ve tipe özgü sınıf sınır değerlerinin tespit edilmesi için 

uluslararası örnek uygulamalar incelenmiş ve bu bilgiler ışığında ülkemize 

özgü biyolojik indeksler geliştirilmiş ve ekolojik değerlendirme sisteminin 

temelleri atılmıştır. 

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman:  

 Havzalarda örnekleme noktalarındaki fizikokimyasal ölçüm çalışmaları, 

TÜRKAK tarafından akredite ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

Yeterlilik Belgesi verilmiş bir laboratuvar tarafından yapılmıştır. 
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Fizikokimyasal Numuneler 

 

 
Laboratuvar Çalışması 

 

 

 Hidromorfolojik çalışmalar çerçevesinde akarsularda debi ölçümleri yerli bir 

firma tarafından yapılmıştır. 

 Biyolojik örnekleme ve indeks geliştirme çalışmaları ile hidromorfolojik 

izleme çalışmaları üniversitelerin işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 Sahada yapılan biyolojik örnekleme çalışmaları kapsamında TSE 

standartlarında yer alan örnekleme ekipmanları kullanılmış olup, bu 

ekipmanlar yüklenici firma tarafından temin edilmiştir. 

 



  
 
 

                                                                                                     39  

2016 YILINDA BİTEN PROJELER  

 
Nehir En Kesit Profil Örneği 

 

 

 Ekolojik değerlendirme sisteminin kurulması için ihtiyaç duyulan metriklerin 

seçiminde bazı istatistiki metotlar kullanılmıştır. 

 Biyolojik veriler ile fizikokimyasal parametreler içinde en fazla değişkenliği 

meydana getiren metrikleri tespit etmek için Temel Bileşenler Analizi (PCA) 

gibi analizler uygulanmıştır. 
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Örnek Bir İstasyonda Fizikokimyasal Parametrelerin Değerlendirmesi 

 

Projenin Çıktıları:  

 Nihai Rapor oluşturulmuştur. 

 8 Havza İzleme Sonuç Raporu oluşturulmuştur. 

 Her bir biyolojik kalite elementi için elde edilen biyolojik indekslere ait etki 

alanlarının haritaları ve 8 havza ile alakalı ve her bir biyolojik kalite bileşenine, 

fizikokimyasal ve hidromorfolojik kalite elementlerine göre tespit edilen 

ekolojik durum/potansiyel haritalarını içeren bir atlas oluşturulmuştur. 
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Batı Karadeniz Havzası İzleme Noktaları Örnek Haritası 

 

 

 Biyolojik İndeks geliştirilmesi, referans koşulların ve maksimum ekolojik 

potansiyelin tespit edilmesi, sınıf sınır değerlerinin tespit edilmesi ve ekolojik 

statü ve potansiyelin tespit edilmesi ile alakalı olarak her bir biyolojik kalite 

bileşeni için kılavuz dokümanlar oluşturulmuştur. 

 Biyolojik izleme neticelerinin değerlendirilmesi için geliştirilen çoklu 

indeksler içeren OMNIDIA ve ASTERICS programları benzeri masa üstü 

yazılımlar oluşturulmuştur. 

 25 havzayı ihtiva edecek şekilde ülkemize ait sucul flora ve fauna listesi 

hazırlanmıştır. 
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Batı Karadeniz Havzası Fizikokimyasal Parametreler Sınıf Haritası 

 

 

 
Görele Deresi Uydu Gösterimi 
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Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar:  

 Ülkemizde Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine uygun olarak ekolojik 

değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Bu sayede izleme ve su kalitesi 

değerlendirme konusunda AB üyesi olan ülkelerle aynı metotlar kullanılarak 

ülkemiz verilerinin karşılaştırılabilir olması sağlanmış olacaktır.  

 Biyolojik izleme neticelerinin değerlendirilmesi için geliştirilecek çoklu 

indeksler içeren OMNIDIA ve ASTERICS programları benzeri yazılımların 

oluşturulmasını sağlamıştır. 

 Üniversitedeki akademisyenler yaptıkları bütün saha ve indeks geliştirme 

çalışmalarını ve bu konuda edindikleri tecrübeleri üniversitedeki 

programlarına alarak öğrencilere aktarma fırsatı bulmuştur. 

 Bu çalışmalar, biyolog ve su ürünleri mühendislerinin biyolojik izleme 

çalışmalarındaki rolünün daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak olup, 

biyolojik izleme çalışmalarının devamlılığı için bu meslek gruplarında 

istihdamın yapılması gerekliliğini ortaya koyacaktır.  

  

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: Proje çerçevesinde yapılmış 

olan çalışmalar ve elde edilen çıktılar ülkemiz için ilk olma özelliğinde olup,                    

8 havzadan elde edilen verilerden ve neticelerden yola çıkılarak öncelikle pilot 

havzalardaki su kütlelerinin ekolojik kalite oranları tespit edilmiş ve su kütlelerinin 

vaziyeti ortaya konulmuştur. Bu proje diğer havzalardaki biyolojik izleme çalışmaları 

için temel teşkil edecektir. Proje ile ülkemizin tüm kurum, kuruluş ve üniversitelerince 

kullanılacak nitelikte veriler ve çıktılar elde edilmiştir.  

 

Proje ile Ülkemiz için ihtiyaç duyulan ekolojik değerlendirme sisteminin kurulması 

hedeflenmiş olup bu çerçevesinde; ülkemizin 25 havzasını ihtiva edecek şekilde daha 

önce yapılmış ve yapılmakta olan bütün izleme çalışmaları derlenerek envanter 

çalışması yapılmış, sucul flora ve fauna tür listeleri 8 havza ve diğer havzalar için 

hazırlanmıştır. Bütün bu veriler ışığında su kütlelerinin ekolojik kalite oranlarının 

tespit edilmesi için ülkemize özgü biyolojik indeksler geliştirilmiş, tipe özgü referans 

noktalar ve referans durum kriterleri ile tipe özgü sınıf sınır değerleri tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla sadece fizikokimyasal değerlendirmeyi değil aynı zamanda 

hidromorfolojik ve biyolojik değerlendirmeyi de ihtiva eden ve Su Çerçeve Direktifi 

gerekliliklerini karşılayan bir ekolojik değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca 

Biyolojik İzleme Tebliği için ihtiyaç duyulan standart metotların tespit edilmesini 

sağlamış olup, bu tebliğin hazırlanması için bir altyapı oluşturulmuştur. 



   
  
  

                             44   

      ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Ekolojik değerlendirmelerde referans 

durum kriterlerinin tespit edilmesi ve ekolojik değerlendirmenin farklı coğrafik ve 

iklimsel özellikteki eko bölgeler çerçevesinde ele alınarak sistem geliştirilmesi 

maksadıyla yerli ve yabancı akademisyenlerle işbirliği yapılması gerekmektedir. 

 

Proje çerçevesinde geliştirilmiş olan ülkemize özgü metriklerin; referans alanlarımız 

ile eko bölgelerimizin belirlenmesi ve aynı zamanda bütün havzalarımızda 

gerçekleştirilecek biyolojik izleme çalışmaları ile elde edilecek veriler ışığında 

revizyonunun gerçekleştirilebilmesi maksadıyla üniversitelerimizdeki konusunda 

uzman akademisyenlerle işbirliğine ihtiyaç duyulacaktır. 

 

Ekolojik değerlendirme sisteminin 25 havza için geliştirilmesini müteakip yerüstü 

suları için hazırlanmış olan izleme programlarının revizyonunun yapılarak bu 

çerçevede izlemelerin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla alakalı kurum ve kuruluşlarla 

çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.  

 

Ulusal Su Bilgi Sistemi aracılığıyla diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen 

izleme çalışmaları neticesinde elde edilen biyolojik verilerin sisteme girilmesi ve 

değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.     

 

 
Prof. Dr. Coşkun YURTERİ, DOKAY-ÇED Çevre Müh. Ltd. Şti, Proje Yürütücüsü (cyurteri@dokay.info.tr)  

Nermin ANUL, SYGM İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanı (nanul@ormansu.gov.tr) 

 

 

1.6 YÜZEYSEL SULAR İLE YÜZME VE REKREASYON AMACIYLA 

KULLANILAN KIYI SULARINDA SİYANOBAKTERİLER İÇİN 

ALARM SEVİYELERİNİN VE LİMİTLERİN TESPİT EDİLMESİ, 

MÜDAHALE VE MÜCADELE METOTLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

PROJESİ 

Proje Öncesi Vaziyet:   

 Hâlihazırda ülkemizde, su kaynaklarında sadece fiziko-kimyasal parametreler 

izlenmekte ve bu parametrelere göre sınıflandırma yapılmakta olduğundan, 

sucul çevre ve insan sağlığını korumak maksadıyla su kaynaklarında alınan 

koruma ve iyileştirme tedbirleri son derece yetersiz kalmakta ve bu durum 

sağlıklı planlama yapılmasını engellemektedir.  

mailto:cyurteri@dokay.info.tr
mailto:nanul@ormansu.gov.tr
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 Su kaynaklarında kentsel ve sınai atıksular ve zirai kaynaklı besin elementleri 

(başlıca azot, fosfor) ile inorganik karbon girdisi, aşırı alg üremelerine sebep 

olmakta ve bunun neticesinde su kaynakları ötrofik, hassas su alanları ve 

dolayısıyla siyanobakteriler için potansiyel çoğalma alanları haline 

gelmektedir.  

 Ülkemiz su kaynaklarında şimdiye kadar yapılmamış olan ve içme suyu, 

yüzme ve rekreasyon ve balıkçılık maksadıyla kullanılan yerüstü sularında 

siyanobakterilerden kaynaklanan potansiyel riski tespit etmek için, yıllık 

değişimlerinin takip edilmesi, siyanobakteri miktarının tespit edilmesi, hangi 

su kalitesi şartlarında siyanobakterilerin baskın hale geldiğinin tespit edilmesi 

ve alınabilecek tedbirlerin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Bu çerçevede, su kaynaklarımızın kirlenmesi ve toksik özellik göstermesi 

sebebiyle insan sağlığına olumsuz yönde tesir eden siyanobakteriler ve 

siyanotoksinler Bakanlığımızın öncelikli konu ve ihtiyaçları arasında yer 

almakta olup; insanlara doğrudan tesir eden yerüstü suları ile yüzme ve 

rekreasyon maksadıyla kullanılan kıyı sularında siyanobakteriler ile müdahale 

ve mücadele metotlarının geliştirilmesi açısından da projenin hayata 

geçirilmesi son derece önem arz etmektedir. 

 

 

Siyanobakteriler 
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Projenin Gayesi ve Önemi: Proje ile sucul çevrenin ve insan sağlığının korunması ve 

ülkemiz yerüstü sularında kalitenin iyileştirilmesi gayesiyle; 

 Siyanobakterilerin çoğaldığı potansiyel alanların tespit edilmesi,  

 Siyanobakterilerin ve siyanotoksinlerin alarm seviyelerinin tespit edilmesi, 

 Siyanobakterilere karşı gerekli mücadele ve müdahale metotlarının tespit 

edilmesi, tedbirlerin ortaya konulması, 

 İçme suyu arıtma tesislerinde siyanotoksin tespiti ve siyanobakteri giderimi ile 

alakalı metodoloji oluşturulması, 

 İçme suyu arıtma tesislerindeki mevcut altyapı vaziyeti tespit edilerek mevcut 

vaziyetin iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları tamamlanması ve 

tesislerin revizyon ihtiyacının maliyetinin tespit edilmesi ve 

 Siyanobakteriler için standart ve kılavuz değerlerin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

 

 
Siyanobakteriler, insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk teşkil etmektedir. 

 

 

Proje, insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk teşkil eden siyanobakterilerin 

oluşumlarının kontrol altına alınmasına, önlemesine katkı sağlaması sebebiyle, su 

kaynakları yönetimi ve halk sağlığı bakımından büyük önem taşımaktadır. 
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Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 2.548.800 Türk Lirası bütçeli etüt proje aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 

     Projenin İlişkili Olduğu Bakanlık Stratejik Plan, Gaye ve Hedefleri: 

 S.G.4: Su Kaynaklarının Korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir 

yönetimini sağlamak. 

 “S.H.4.2: Kıyı Suları dâhil yüzeysel sular ve yer altı sularının kalite 

sınıfları ile miktarını belirlemek, izleme sistemini kurmak.”     

 Projenin İlişkili Olduğu / Dayandığı Diğer Referans Dokümanlar (Uluslararası 

anlaşma, kanun, KHK, tüzük, yönetmelik vs.) ve Dayanakları: 

 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9uncu 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" 

 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9uncu maddesinin             

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

yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını alakalı kurum ve 

kuruluşlarla birlikte tespit etmek, su kalitesini izlemek veya izletmek" 
 
doğrultusunda yürütülmüş bir projedir.  
 
Projenin Metotları: Proje özgün bir araştırma niteliği taşımaktadır. Büyük ölçüde 

gözlem ve ölçüm neticelerine dayanmakla birlikte, literatür araştırmaları ile de 

desteklenmiştir. 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: Proje, İstanbul Üniversitesi 

Su Ürünleri Fakültesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına yürütülmüş olup 

yüklenici tarafından akademik bilgi, izleme çalışmalarından elde edilen veriler ve su 

kalitesi modeli kullanılarak tamamlanmıştır. 

Projenin Çıktıları:  

 Proje çerçevesinde eğitim çalışmaları yapılmış olup paydaşlarla bilgi paylaşımı 

sağlanmıştır. 

 Uygulayıcı Kurumların faydalanması maksadıyla 3 adet rehber doküman 

oluşturulmuştur. 

 Proje süresinde 5 adet rapor oluşturulmuştur. 
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Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: 13-17 Şubat 2016 tarihlerinde Antalya’da 

gerçekleştirilen Su ve Sağlık Kongresi’nde proje gelişmeleri ile alakalı sunum 

gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında 3 adet rehber doküman hazırlanmış olup, taraflarla paylaşılması 

planlanmaktadır. 

Söz konusu proje, ülkemizde su kaynaklarında şimdiye kadar yapılmamış olan ve içme 

suyu, yüzme ve rekreasyon ve balıkçılık maksadıyla kullanılan yerüstü sularında 

siyanobakterilerden kaynaklanan potansiyel riskin belirlenmesi, yıllık değişimlerinin 

izlenmesi, siyanobakteri miktarının tespit edilmesi, hangi su kalitesi şartlarında 

siyanobakterilerin baskın hale geldiğinin belirlenmesi ve alınabilecek önlemlerin 

ortaya konulması kapsamında ülkemizin bilimsel birikimine katkı sağlamıştır. 

Proje kapsamında gelişen teknik ve kurumsal kapasite ve hazırlanan rehber 

dokümanlar ile bu alanda yapılacak çalışmaların sürdürülebilirliği sağlanarak alakalı 

kurum ve kuruluşlar açısından yapılacak uygulamalarda kılavuz niteliğinde olacaktır. 

Proje sonrası hedeflenen faaliyetlerin yerine getirilmesi maksadıyla Sağlık Bakanlığı 

ile ortak bir çalışma yapılarak mevzuata aktarılması çalışmaları 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 

Sağlık Bakanlığı tarafından da uygulamaya aktarılması sağlanacaktır. 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: Proje ile su kaynaklarının 

yönetiminde siyanobakteri aşırı artışına sebep olan tüm kirletici kaynakların bir arada 

değerlendirilmesi ile bütünleşik bir yaklaşım geliştirilmiş olup, kentsel ve endüstriyel 

planlamalara örnek teşkil edecek çalışmalar yürütülmüştür. Bununla birlikte, halk 

sağlığı temelli tedbirler belirlenerek su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi 

yönünde adımlar atılmış, insan ve çevre sağlığının korunması sağlanmıştır. Bu sayede, 

hem Bakanlık personelinin hem de yürütücü firma yoluyla özel sektörün teknik 

kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. 

 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Projenin devamında, su 

kaynaklarımızda siyanobakterilerin izlenmesi, limit değerlerin belirlenmesi ve 

siyanobakterilerin yönetimine ilişkin hususların mevzuata aktarılması maksadıyla 

Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmalar 

gerçekleştirilebilir.  
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Diğer Değerlendirmeler: Projede, farklı üniversiteler ve farklı disiplinlerden birçok 

akademisyen vazife almıştır. Bakanlığımız tarafından projeye ilişkin beklentilerin 

gerçekçi ve açık olarak tanımlanması ve sürecin iyi yönetimi ile ihtiyaç duyulan 

çalışmaların zamanında ve doğru olarak gerçekleştirilmesi sağlanmış ve disiplinler 

arası faydalı bir çalışma ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, Bakanlığımızın farklı 

birimlerinden, alakalı Bakanlıklardan ve Belediyelerden birçok personel projede yer 

alarak çalışmalara katkı sağlamıştır. Proje süresince, bütün tarafların sürece aktif bir 

şekilde dâhil olması sağlanmıştır. Böylece, proje çıktılarının hayata geçirilmesinde 

ortaya çıkabilecek meselelerin önemli ölçüde önüne geçilmiştir. Bu yönleri ile proje, 

kamu-üniversite işbirliğine güzel bir örnek teşkil etmektedir.    

 

Prof. Dr. Meriç ALBAY, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (albayhermano@gmail.com)  

Çağla AKAT KÖSE, SYGM Su Kalitesi Dairesi Başkanlığı-Mühendis (c.akat@ormansu.gov.tr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:albayhermano@gmail.com
mailto:c.akat@ormansu.gov.tr
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2 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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2.1 KARANFİLLİ ÇAYI ENTEGRE MİKROHAVZA PROJESİ 

Projenin Gayesi ve Önemi: Tamamı öz kaynak ile gerçekleştirilmiş olan entegre 

mikrohavza rehabilitasyon projenin gayesi, tabii kaynakların rehabilitasyonu ve 

sürdürülebilir kullanımını sağlamak, su havzalarına yapılan ve yapılacak olan 

barajların ekonomik ömürlerini uzatmak ve gelir getirici faaliyetler ile yöredeki yaşam 

kalitesini ve gelir seviyesini artırıp tabii kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmaktır. Zira 

proje bölgesinde: 

 

 Tabii kaynak bozulması şiddetli, 

 Tabii kaynaklar rehabilitasyonun potansiyeli mevcut, 

 Tabii afet riski var, 

 Kırsal yoksulluk düzeyi yüksek,  

 İnsan kaynağı potansiyeli mevcut,  

 Ziraat, hayvancılık ve diğer gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi 

potansiyeli yüksek, 

 Köy içi ve köyler arası sosyal uyum eksik, 

 Faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde uygulanabilme potansiyeli yüksektir. 

 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 136.196 Türk Lirası bütçeli proje, “6831 sayılı Orman Kanunu” 

ve “645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname” hükümleri uyarınca hayata geçirilmiştir.  

Projenin Metotları: Yerli bir firmadan danışmanlık hizmeti alınarak ve toprak veri 

tabanının oluşturulmasında kullanılan ÇEMobil uygulaması kullanılarak 

gerçekleştirilmiş olan Denizli-Çameli; Batı Akdeniz Havzası, Karanfilli Çayı Entegre 

Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi’nde izlenen başlıca metotlar: 

 

 Dünya Bankası ve GEF destekli Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi 

örnek uygulamalarının değerlendirilmesi, 

 Danışmanlık hizmeti alınarak proje sahasındaki mahallelerde (köylerde) SOR-

SAP-ÇÖZ toplantıları yapılarak vatandaşın taleplerinin ele alınması, 

 Arazide yapılan gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak etüt tutanakları 

hazırlanarak projelerinin uygulamasında, girdi ve çıktıların kalitatif ve 

kantitatif olarak değerlendirilmesidir. 
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Projenin uygulamasında, girdi ve çıktıların kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesi için yapılan arazi etüt çalışmaları 

 

Projenin Çıktıları/Neticeleri:  

 Toprak ve su koruma, 

 Bozuk ormanların rehabilitasyonu, 

 Orman ağaçları ve gelir getirici türler ile ağaçlandırma çalışmaları, 

 Orman içi ve bitişiği meraların rehabilitasyonu, 

 Yayla bitki örtüsünün geliştirilmesi, ulaşım ve diğer alt yapı tesislerinin 

iyileştirilmesi, 

 Köy içi ve yaylalarda mevcut hayvan barınaklarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç 

durumunda yenilerinin inşa edilmesi, 

 Sel, taşkın, heyelan gibi tabii afetlerin sayısal ve alansal zararlarının en aza 

indirilmesi, 

 Sedimantasyon önlenerek, inşa edilecek barajların ekonomik ömürlerinin 

uzatılması, 

 Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) ve diğer gelir getirici faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması, ambalajlama, depolama ve pazarlama 

konularında bilgi düzeyinin artırılması, 
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Proje paydaşları ve köy muhtarlarıyla proje bilgilendirme toplantısı 

 

 Zirai faaliyetlerin geliştirilmesi, ürün deseni, tarım arazilerinde toprak ve su 

koruma, örtü altı ürün yetiştirme, yaban hayvan zararının önlenmesi, sulama 

suyu tesislerinin geliştirilmesi, 

 Ahır hayvancılığı yanında, mera ve yaylaların ıslah edilerek, hayvancılığın 

geliştirilmesi, 

 Havza içi ve dışı halkın rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanması, 

 Yerel halkın ekosistem hizmetlerinden sürdürülebilir yaralanmasının 

sağlanmasıdır. 

 

 
Proje çerçevesinde vatandaşın taleplerinin elde edilmesi için yapılan SOR-SAP-ÇÖZ toplantıları 
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Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar:  

 Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü Sempozyumunda "Entegre Mikro Havza 

Projelerinde CBS Kullanılarak Üretilen Haritalar" Bildirisi, 

 Su havzalarında yaşayan yöre halkının gelirlerinin arttırılması, 

 Sürdürülebilir tabii kaynak yönetimini teşvik edecek ve kaynak degradasyonu 

konularında kamunun bilincini artıracak kurumsal kapasiteyi güçlendirme, 

 Arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik korunması, tarım ve orman 

arazilerinin verimli şekilde kullanılması çerçevesinde düşük karbon salımı 

teknolojilerinin adaptasyonu ve yaygınlaştırılması sureti ile tarım ve orman 

arazileri kullanımı yönetiminin sürdürülebilirliğini geliştirme, 

 Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve alakalı STK’ların proje uygulama 

faaliyetlerinde vazife almasıdır. 

 

 
Proje çerçevesinde vatandaşın taleplerinin elde edilmesi için yapılan SOR-SAP-ÇÖZ toplantıları 

 

Diğer Değerlendirmeler: Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılan başlıca zorluklar 

kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon alanında ortaya çıkan meseleler ve proje 

faaliyetlerinin uygulanmasındaki maliyet bulma sıkıntısı olmuştur. 
 

Kürşat YILDIRIM, ÇEMGM Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanı (kyildirim@ormansu.gov.tr) 

mailto:kyildirim@ormansu.gov.tr
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2.2 TARLA KENARI AĞAÇLANDIRMA PROJESİ 

 

Projenin Gayesi ve Önemi: Tamamı öz kaynak ile 1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen bu uygulama projesi ile 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 hedeflenmektedir. 

Proje bölgesinde;  

 Maruz kalınan rüzgâr erozyonu,  

 Rüzgâr erozyonuna duyarlı tarım alanlarda arazi bozunumu, 

 Verim kaybı, 

 Yaban hayatı için gerekli barınma alanlarındaki yetersizlik 

gibi durumlar dikkate alınarak hazırlanan uygulama projelerinde rüzgâr erozyonunu 

ve buharlaşmayı önlemek gayesi ile rüzgâr perdeleri tesis edilmektedir. Bu gaye ile 

arazi hazırlığı, uygun türlerle dikim, bakım ve koruma planlanmaktadır.  

 

 
Tarla Kenarı Ağaçlandırma Projesi uygulama alanlarından bir görünüm 
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Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan proje, Bakanlığımız Stratejik Planı’nda yer alan stratejik gaye ve 

hedeflerden; 

 S.G.3: Çölleşme ve Erozyonla etkin mücadele etmek  

 S.H.3.2: Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlama ile ilişkili olup, 

ayrıca aşağıdaki dokümanlar da projeye mesnet oluşturmaktadır: 

o Anayasanın 44. Maddesi, 

o 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

o Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı raporları, 

o Orman Genel Müdürlüğü raporları, 

o Alakalı kurumlarla, valilik ve belediyelerin talep yazıları ile kurumlar 

arası işbirliği protokolleri. 

 

Projenin Metotları: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt Proje 

Dairesi Başkanlığı tarafından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği içinde 

çalışılarak yer seçimleri yapılmakta, arazi etütleri neticesinde projeler 

hazırlanmaktadır. 

 

Projenin Çıktıları/Neticeleri:  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokol neticesinde 

toplulaştırma alanlarında ağaçlandırma uygulama projeleri tanzim edilmiştir: 

o Niğde Merkez Ağcaşar - Kiledere Köyleri Tarla Kenarı Projesi 

o Niğde Merkez Bağlama - Alay Köyleri Tarla Kenarı Projesi 

o Niğde Merkez Hacıabdullah - Yıldıztepe-Pınarcık Köyleri Tarla Kenarı 

Projesi 

o Niğde Merkez Hasaköy - Tırhan Köyleri Tarla Kenarı Projesi 

o Konya Karatay İsmil Köyü Tarla Kenarı Projesi 

o Konya Güvercinlik - Üçhöyük Köyleri Tarla Kenarı Projesi 

o Niğde Merkez Çarıklı Köyü Tarla Kenarı Projesi 

o Niğde Merkez Edikli Köyü Tarla Kenarı Projesi 

o Niğde Merkez Dikilitaş Köyü Tarla Kenarı Projesi 

o Aksaray İli Dadılar - Devedamı Köyleri Tarla Kenarı Projesi 

 Hazırlanan uygulama projeleri uygulanmak üzere Bakanlığımız bağlı 

kuruluşlarından Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek kurumlar arası 

koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmiştir. 
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Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Hazırlanan uygulama projelerinin tatbiki ile ülke 

toprağı korunmakta, yurdumuz için stratejik önem arz eden tarım arazilerinde 

verimliliğin arttırılması suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ayrıca, 

mevcut tabii kaynaklar korunarak ve geliştirilerek yaban hayatı için beslenme ve 

yaşam alanları oluşturulacaktır. Kurumların birlikte çalışma kültürünün geliştirmesi 

sağlanmaktadır. 

Diğer Değerlendirmeler: Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğinin güçlendirilmesi önem 

arz etmektedir. 

Projeler idarece yapıldığından kurumsal kapasite arttırılmaktadır. Gerektiğinde 

yüklenicilere de kısa süreli eğitim veya bilgilendirme yapılarak işlerin devamlılığı 

sağlanmaktadır. 

 

Beytullah FİDAN, ÇEMGM Etüt ve Proje Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Vekili (bfidan@ormansu.gov.tr)  

Akın KAMIŞ, ÇEMGM Mühendis (akamis@ormansu.gov.tr) 

 

2.3 SEL KONTROL PROJESİ 

Projenin Gayesi ve Önemi: Yurdumuz iklim değişikliğine bağlı olarak sel ve taşkın 

hadiselerinin sıkça yaşandığı ülkeler arasında yer almaktadır. Yaşanan sel afetleri can 

ve mal kayıplarının yanı sıra, alt ve üst yapılara zarar vermekte, arazilerin verim 

kaybına sebep olmaktadır.  

Yukarı havzalarda sel ve taşkın riskini azaltmak gayesi ile sel ve taşkın kontrol 

projeleri yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılı 

içerisinde "Yukarı Havza Sel Kontrol Eylem Planı 2013-2017" çerçevesinde uygulama 

projeleri yapılmıştır.  

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 216.600 Türk Lirası bütçeli proje, Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem 

Planı’nın yanı sıra, Bakanlığımız Stratejik Planı’nda yer alan stratejik gaye ve 

hedeflerden; 

 S.G.3: Çölleşme ve Erozyonla etkin mücadele etmek,  

 S.H.3.2: Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlamak ile ilişkili 

olup, ayrıca aşağıdaki dokümanlar da projeye mesnet oluşturmaktadır: 

mailto:bfidan@ormansu.gov.tr
mailto:akamis@ormansu.gov.tr


   
  
  

                             60   

      ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

o Anayasanın 44. Maddesi, 

o 645 sayılı KHK, 

o Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

o Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı raporları, 

o AFAD (Çığ, sel, taşkın ve heyelan) verileri ve tedbir talepleri 

o Orman Genel Müdürlüğü raporları, Mülga AGM verileri, 

o Belediye ve valiliklerin talep yazıları. 

Projenin Metotları:  

 Diğer ulusal veya uluslararası örnek uygulamaların değerlendirilmesi, 

 Literatür çalışması, 

 Fuar, konferans vb. etkinliklerden bilgi sağlanması, 

 Gözlem veya ölçüm neticelerine dayanması, 

 Projenin yüklenici tarafından hazırlanması esnasında arazi kontrollerinin 

yapılmasıdır. 

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: Projenin bütün arazi 

çalışmaları Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 

ÇEMOBİL uygulaması ile takip edilerek, proje sahasında açılan toprak profillerine ait 

sayısal veriler "Toprak Veri Tabanına" aktarılmıştır. Söz konusu uygulamanın yanı 

sıra diğer kurumlar tarafından hazırlanmış bir takım harita veya sistemlerden de 

yararlanılmıştır. 

Projenin Çıktıları/Neticeleri:  

 Eylem Planı çerçevesinde uygulama projeleri tanzim edildi: 
o Çankırı İli Acıçay Havzası Sel Kontrol Projesi 

o Erzurum Narman ilçesi Kışlaköy havzası Sel Kontrol Projesi 

o Amasya Efkari Deresi Sel Kontrol Projesi 

o Amasya - Sığırçayı Deresi Sel Kontrol Projesi 

o Ankara Beypazarı İlçesi Hırkatepe Köyü Sel Kontrol Projesi 

o Ankara Kalecik İlçesi Uludere Sel Kontrol Projesi 

 Hazırlanan uygulama projeleri uygulanmak üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne 

gönderilerek kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirildi. 

 Çölleşme ve erozyon kontrolü konularında çalışan iç ve dış paydaşlar arasında 

iletişim ve koordinasyon arttırıldı.   
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Sel Kontrolü Çalışması- Erçek /Van (2013) 

  

Proje, neticeleri itibarıyla Bakanlığımızın hedeflenen ihtiyaçlarını karşılamakta olup 

aynı zamanda proje konusu ve uygulaması ile alakalı diğer kurumların da proje 

ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Hazırlanan uygulama projelerinin hayata 

geçirilmesi ile ülke toprağı korunduğu gibi özellikle alt havzalardaki olası can ve mal 

kayıpları azaltılmış olacaktır. 

Bu nevi çok paydaşlı çalışmalar, kurumların birlikte çalışma kültürünün gelişimine 

katkı sağlamaktadır.  

Diğer Değerlendirmeler: Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ile işbirliğinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Lüzumu halinde yüklenicilere kısa süreli eğitim veya bilgilendirme yapılarak işlerin 

devamlılığı sağlanmaktadır. Projelerden bir kısmı kurum personeli tarafından 

yapılarak kurumsal kapasite arttırılmaktadır. 

 

Beytullah FİDAN, ÇEMGM Etüt ve Proje Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Vekili (bfidan@ormansu.gov.tr)  

 İsmail BULUT, ÇEMGM Şube Müdürü Vekili (i.bulut@ormansu.gov.tr)  

 

mailto:bfidan@ormansu.gov.tr
mailto:i.bulut@ormansu.gov.tr
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2.4 ÇIĞ KONTROL PROJELERİ 

Projenin Gayesi ve Önemi: Ülke genelinde can ve mal kaybına sebep olan çığların 

önlenmesi gayesiyle çığ kontrol projeleri yapılır. Çığ Kontrolü, bir risk azaltma 

faaliyetidir.  

Çığ Kontrolü Projelerinin yapılış maksadı; can ve mal kaybını önlemek, karayolu ve 

demiryolları trafiği, tarihi ve turistlik değere sahip alanlar, rekreasyonel alanlar ve 

yerleşim yerlerini korumaktır. Uygulanan projelerin gayesi meydana gelen çığ 

olaylarının zararının en aza indirilmesi ya da tamamen önlenmesidir.                                    

1 Ocak -31 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu projeler ve etütler ile bu 

gayeye erişilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 62.100 Türk Lirası bütçeli proje, Bakanlığımız Stratejik Planı’nda 

yer alan stratejik gaye ve hedeflerden; 

 

 S.G.3: Çölleşme ve Erozyonla etkin mücadele etmek,  

 S.H.3.2: Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlamak ile ilişkili 

olup, ayrıca aşağıdaki dokümanlar da projeye dayanak oluşturmaktadır: 

 Anayasanın 44. Maddesi, 

 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü rapor ve talepleri, 

 Kara yolları Genel Müdürlüğü rapor ve talepleri, 

 AFAD (Çığ, sel, taşkın ve heyelan) verileri ve tedbir talepleri 

 Orman Genel Müdürlüğü raporları, Mülga AGM verileri, 

 Belediye ve valiliklerin talep yazıları. 

Projenin Metotları:  

 Diğer ulusal veya uluslararası örnek uygulamaların değerlendirilmesi, 

 Literatür çalışması, 

 Danışmanlık hizmeti alınması, 

 Fuar, konferans vb. etkinliklerden bilgi sağlanması, 

 Gözlem veya ölçüm neticelerine dayanması, 

 Projenin yüklenici tarafından hazırlanması esnasında arazi kontrollerinin 

yapılmasıdır. 
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Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: Özellikle çığ kontrol 

projelerinin yapımı esnasında değişik senaryoların denendiği çeşitli simülasyon 

programlarından yararlanılmaktadır.  Söz konusu uygulamanın yanı sıra model 

programlardan ve diğer kurumlar tarafından hazırlanmış bir takım harita veya 

sistemlerden de yararlanılmıştır. 

Projenin Çıktıları/Neticeleri:  

 Uygulama projeleri tanzim edilmiştir: 

 Bolu - Ayıkayası Çığ Kontrol Uygulama ve Eğitim Projesi 

 İzmir-Ödemiş-Bozdağ Çığ Tehlike Haritası 

 Afyonkarahisar ili Şuhut İlçesi Radar Yolu Kar Perdesi Projesi 

 Hazırlanan uygulama projeleri alakalı kurumlara gönderilerek kurumlar arası 

koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmiştir. 

 Çığ projeleri konusunda çalışan iç ve dış paydaşlar arasında iletişim ve 

koordinasyon arttırılmıştır. 

 

 
Trabzon Çaykara Karaçam Köyü Çelik Kar Köprüsü 
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Proje neticeleri kurumumuzun hedeflenen ihtiyaçlarını karşılamakta olup aynı 

zamanda proje konusu ve uygulaması ile alakalı diğer kurumların da proje ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Hazırlanan uygulama projelerinin tatbiki ile çığ 

riski bulunan bölgelerde olası can ve mal kayıpları azaltılmaktadır. Bu sayede gerek 

mevcut ve gerekse geleceğe yönelik zararların önüne geçilmiş olmaktadır. Kurumların 

birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Diğer Değerlendirmeler: Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ve üniversiteler ile işbirliğinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Lüzumu halinde yüklenicilere kısa süreli eğitim veya bilgilendirme yapılarak işlerin 

devamlılığı sağlanmaktadır. Projelerden bir kısmı kurum personeli tarafından 

yapılarak kurumsal kapasite arttırılmaktadır. 

 

Beytullah FİDAN, ÇEMGM Etüt ve Proje Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Vekili (bfidan@ormansu.gov.tr)  

 İsmail BULUT, ÇEMGM Şube Müdürü Vekili (i.bulut@ormansu.gov.tr)  

 

2.5 HEYELAN PROJELERİ 

Projenin Gayesi ve Önemi: Ülkemiz sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik, klimatik 

ve topografik özelliklerinden dolayı tabii afetlerin sıkça yaşandığı ülkeler arasında yer 

almaktadır. Bu afetler arasında yer alan heyelanlar depremlerden sonra en yıkıcı etkiye 

sahiptir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgemizde sel ve heyelanlar iç içe geçmiş 

durumdadır. Seller heyelanları tetiklemekte, heyelanlarda sellerin tahrip gücünü 

arttırmaktadır. 

1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu uygulama projeleri ile 

tarım,  mera,  yerleşim alanları gibi yerlerin heyelan ve selden korunması, zararın 

asgariye düşürülmesi hedeflenmektedir. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 836.000 Türk Lirası bütçeli proje, Bakanlığımız Stratejik Planı’nda 

yer alan stratejik gaye ve hedeflerden; 

 

 S.G.3: Çölleşme ve Erozyonla etkin mücadele etmek,  

mailto:bfidan@ormansu.gov.tr
mailto:i.bulut@ormansu.gov.tr
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 S.H.3.2: Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlamak ile ilişkili 

olup, ayrıca aşağıdaki dokümanlar da projeye mesnet oluşturmaktadır: 

 Anayasanın 44. Maddesi, 

 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü rapor ve talepleri, 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri, 

 MTA envanterleri, 

 Karayolları Genel Müdürlüğü rapor ve talepleri, 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı raporları, 

 AFAD (Çığ, sel, taşkın ve heyelan) verileri ve önlem talepleri 

 Orman Genel Müdürlüğü raporları, Mülga AGM verileri, 

 Alakalı kurumlar, valilik ve belediyelerin talep yazıları ile kurumlar arası 

işbirliği protokolleri. 

Projenin Metotları:  

 Diğer ulusal veya uluslararası örnek uygulamaların değerlendirilmesi, 

 Literatür çalışması, 

 Danışmanlık hizmeti alınması, 

 Fuar, konferans vb. etkinliklerden bilgi sağlanması, 

 Gözlem veya ölçüm neticelerine dayanması, 

 Projenin yüklenici tarafından hazırlanması esnasında arazi kontrollerinin 

yapılmasıdır. 

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: Proje gerçekleştirilirken 

model programlardan ve diğer kurumlar tarafından hazırlanmış bir takım harita veya 

sistemlerden de yararlanılmıştır. 

 

Projenin Çıktıları/Neticeleri:  

 

 Uygulama projeleri tanzim edilmiştir: 

o Yozgat-Eymir Heyelanlı Alanların Rehabilitasyon ve Drenaj Projesi, 

o Rize İkizdere Andon Mevki Çağırankaya Sel ve Heyelan Rehabilitasyon 

Projesi,  

o Melen Baraj Havzası Madendere (3 Numaralı Mikrohavza) Heyelanlı 

Alanların Rehabilitasyonu Projesi, 
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o Eskişehir İli Mihalıçcık İlçesi Gürleyik Köyü Drenaj ve Ağaçlandırma 

Heyelan Kontrol Projesi, 

o Sakarya İli Melen Baraj Havzası Çamdağı Dere Sel ve Heyelan Kontrol 

Projesi, 

o Düzce İli Melen Baraj Havzası Karadere Sel ve Heyelan Kontrol Projesi, 

o Taşlıdere Havzası (Rize, Güneysu) Heyelan Duyarlılık ve Tehlike 

Haritası Yapımı Projesi, 

o Bulancak Havzası (Giresun) Duyarlılık ve Tehlike Haritası Yapımı 

Projesi. 

 

 Hazırlanan uygulama projeleri uygulanmak üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne 

gönderilerek kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmiştir.  

 Çölleşme ve erozyon kontrolü konularında çalışan iç ve dış paydaşlar arasında 

iletişim ve koordinasyon arttırılmıştır.   

 

 
Bartın heyelanı 
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Proje neticeleri kurumumuzun hedeflenen ihtiyaçlarını karşılamakta olup aynı 

zamanda proje konusu ve uygulaması ile alakalı diğer kurumların da proje ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Hazırlanan uygulama projelerinin tatbiki ile 

heyelan zararları asgariye indirilecektir. Kurumların birlikte çalışma kültürünün 

geliştirmesi sağlanmaktadır. 

Diğer Değerlendirmeler: Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 

Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden 

Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile işbirliğinin güçlendirilmesi önem arz 

etmektedir. 

Lüzumu halinde yüklenicilere kısa süreli eğitim veya bilgilendirme yapılarak işlerin 

devamlılığı sağlanmaktadır. Projelerden bir kısmı kurum personeli tarafından 

yapılarak kurumsal kapasite arttırılmaktadır. 

  

 Beytullah FİDAN, ÇEMGM Etüt ve Proje Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Vekili (bfidan@ormansu.gov.tr)  

 İsmail BULUT, ÇEMGM Şube Müdürü Vekili (i.bulut@ormansu.gov.tr)  

 

2.6 YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ 

Projenin Gayesi ve Önemi: Yurdumuzun içinde bulunduğu çölleşme ve erozyon 

tehlikesi ile iklim değişikliğine bağlı olarak artan erozyon ve taşınımlar sebebi ile baraj 

havzalarında ciddi toprak kayıpları yaşanmakta ve barajların ekonomik ve idare ömrü 

neredeyse yarı yarıya azalmaktadır. 

Barajlarda oluşması muhtemel erozyon ve siltasyon ile dolmasını azaltmak veya 

minimum seviyeye indirmek gayesi ile alınması gereken tedbirler için bir dizi “Yeşil 

Kuşak Ağaçlandırma Projesi” yapımı ve çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.                        

1 Ocak -31 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu uygulama projesi ve 

etütler ile bu gayeye erişilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 106.350 Türk Lirası bütçeli proje, Bakanlığımız Stratejik Planı’nda 

yer alan stratejik gaye ve hedeflerden; 

 

 S.G.3: Çölleşme ve Erozyonla etkin mücadele etmek,  

mailto:bfidan@ormansu.gov.tr
mailto:i.bulut@ormansu.gov.tr
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 S.H.3.2: Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlamak ile ilişkili 

olup, ayrıca aşağıdaki dokümanlar da projeye mesnet oluşturmaktadır: 

 Anayasanın 44. Maddesi, 

 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı raporları, 

 AFAD (Çığ, sel, taşkın ve heyelan) verileri ve önlem talepleri 

 Orman Genel Müdürlüğü raporları, Mülga AGM verileri, 

 Alakalı kurumlar, valilik ve belediyelerin talep yazıları ile kurumlar arası 

işbirliği protokolleri. 

 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı 

 

Projenin Metotları:  

 Diğer ulusal veya uluslararası örnek uygulamaların değerlendirilmesi, 

 Literatür çalışması, 

 Fuar, konferans vb. etkinliklerden bilgi sağlanması, 

 Gözlem veya ölçüm neticelerine dayanması, 

 Projenin yüklenici tarafından hazırlanması esnasında arazi kontrollerinin 

yapılmasıdır. 

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: Projenin bütün arazi 

çalışmaları Genel Müdürlük tarafından geliştirilen ÇEMOBİL uygulaması ile takip 

edilerek, proje sahasında açılan toprak profillerine ait sayısal veriler "Toprak Veri 

Tabanına" aktarılmıştır. Söz konusu uygulamanın yanı sıra model programlardan ve 

diğer kurumlar tarafından hazırlanmış bir takım harita veya sistemlerden de 

yararlanılmıştır. 

Projenin Çıktıları/Neticeleri:  

 Uygulama projeleri tanzim edilmiştir: 

 Sivas İli Kılıçkaya-Çamlıgöze-Çitlice-Gölova Barajı Yeşil Kuşak 

Ağaçlandırma projesi 

 Adıyaman Burç Bendi Göleti Yeşil Kuşak Ağaçlandırma projesi 

 Afyonkarahisar Boyalı Göleti Yeşil Kuşak Ağaçlandırma projesi 
 

 Hazırlanan uygulama projeleri uygulanmak üzere OGM’ye gönderilerek 

kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği kültürü geliştirilmiştir. 
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 Çölleşme ve erozyon kontrolü konularında çalışan iç ve dış paydaşlar 

arasında iletişim ve koordinasyon arttırılmıştır. 

 

 

Sivas 4 Eylül Barajı’nda yapılan çalışmalar 

 

Proje neticeleri kurumumuzun hedeflenen ihtiyaçlarını karşılamakta olup aynı 

zamanda proje konusu ve uygulaması ile alakalı diğer kurumların da proje ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Hazırlanan uygulama projelerinin tatbiki ile 

erozyon ve siltasyon/taşınım riski bulunan baraj havzalarında olası zararlar 

azaltılmaktadır. Bu sayede gerek mevcut gerekse geleceğe yönelik zararların önüne 

geçilmiş olmaktadır. Kurumların birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi 

sağlanmaktadır. 

Diğer Değerlendirmeler: Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ile işbirliğinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

 
    

Beytullah FİDAN, ÇEMGM Etüt ve Proje Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Vekili  (bfidan@ormansu.gov.tr) 

mailto:bfidan@ormansu.gov.tr
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2.7 MOBİL CİHAZLARLA ARAZİDEN VERİ TOPLAMA SİSTEMİ 
 

Proje Öncesi Vaziyet: Toprak etüt ve haritalama çalışmalarına yönelik yapılan arazi 

etütlerinde; 

 Karne, belge ve haritalar kâğıt ortamında olduğu için bunların taşınması, 

güncellenmesi ve güvenliği problem yaratmaktaydı. 

 Profil noktalarına ve araziye ait yeterli miktarda resim çekilmediği için, kontrol 

mühendisine ve kullanıcılara görsel bilgi aktarılamamaktaydı, 

 Koordinat bilgisi elle girildiği için çalışmayı yapanların gerçekten o konumda 

profil açıp açmadığı kontrol edilemiyordu, 

 Saha ekipleri arasında kopukluk oluyor, bunun neticesinde ise mükerrerlik ve 

eksiklikler meydana geliyordu. 

 

Projenin Gayesi ve Önemi: Başta ormancılık ve ziraat sektörü olmak üzere pek çok 

alanda yürütülen projeler için saha ekipleri kurulmakta ve araziden bilgi 

toplanmaktadır. Genel olarak saha çalışmalarının maliyeti yüksek olmakta ve çalışma 

süreleri uzun sürmektedir. Saha çalışmalarında toplanan verilerin hassasiyeti ve 

doğruluğu koşulların zorluğuna göre çeşitlilik göstermekte, veri standardı 

sağlanamamaktadır. Verilerin aynı standarda getirilmesi ve düzenlenmesi içinde 

ayrıca kaynak sarfiyatı yapılmaktadır. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü sahadan veri toplamak üzere mobil bir yazılım geliştirmiştir. 
 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 40.500 Türk Lirası bütçeli proje aşağıdaki referans dokümanlar ile 

ilişkilidir: 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı CBS genelgesi 

 1/25000 ölçekli topografik haritalar 

Projenin Metotları: 

 Toprak haritalama çalışmalarına ait toplanan bilgiler elde edildi, 

 Konu uzmanları ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıldı, 

 Prototip yazılım, konu ile alakalı kişiler tarafından sahada test edildi, 

 Uygulama tamamlanarak alakalı platformların marketlerine aktarıldı. 
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Mobil sistem web ara yüzü 

 

Projenin Çıktıları/Neticeleri: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülen proje neticesinde elde edilen yazılım, Çölleşme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve toprak haritasının gerekli 

olduğu bütün projelerde zorunlu hale getirildi. 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar:  

 Konumda ve diğer bilgilerde görülen tutarsızlıklar sebebi ile bazı firmalar 

uyarılmış bazıları ihalelerden men edilmiştir. 

 Sektör yeni teknolojiler ile tanışmış olup (Mobil CBS) kaynak israfının önüne 

geçilmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: 

 Yapılan toprak arazi çalışmaları daha hızlı ve organize şekilde yürütülmekte, 

 Sahadan standart ve CBS ye uyumlu halde toprak verisi toplanmakta, 

 Konum bilgisi ve fotoğraflar sayesinde kontrol mühendisleri arazi 

çalışmalarını daha kolay ve etkili şekilde değerlendirebilmektedir. 
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Akıllı Telefon Genel Görünüm 

 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri:  

 Yazılımın CBS araçları daha da geliştirilebilir (altlık haritalar gibi), 

 Sistemin daha fazla kullanıcıya ulaşması sağlanabilir, 

 Sistem benzer projelere uyarlanabilir, 

 Teknolojik gelişmeler sistem sayesinde projelere daha kolay entegre edilebilir. 

Diğer Değerlendirmeler: Yazılım ilk olarak android işletim sisteminde geliştirilmiş 

olup IOS ve Windows işletim sistemlerine uyumlu versiyonları da tamamlanmıştır. Bu 

sayede kullanıcıların sistemi pek çok platform üzerinde kullanması mümkün hale 

gelmiştir. 

       

    Ahmet DOĞAN, ÇEMGM-İzleme Değerlendirme Şube Müdürü (ahmet.doğan@ormansu.gov.tr) 

    Erkan GÜLER, ÇEMGM- Mühendis (erkanguler@ormansu.gov.tr) 

    http://portal.cem.gov.tr/ToprakPortal 

mailto:ahmet.doğan@ormansu.gov.tr
mailto:erkanguler@ormansu.gov.tr
http://portal.cem.gov.tr/ToprakPortal
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2.8 OGM ARŞİVLERİNDE BULUNAN TOPRAK HARİTA VE ETÜT 

KARNELERİNİN TOPRAK VERİTABANINA AKTARILMASINA 

YÖNELİK HİZMET ALIMI İŞİ 
 

Proje Öncesi Vaziyet:  

 

 Toprak harita ve etüt karneleri arşivlerde dosyalarda (kâğıt ortamında) 

saklanmaktaydı.  

 Toprak verileri coğrafi bilgi sistemleri ile uyumlu değildi. 

 Bahsi geçen verilerin kâğıt ortamında paylaşımı ve analizi oldukça zor 

olmaktaydı. 

 Dijital harita altlıklarında gösterilemediği için sahada mükerrer çalışmalar 

yapılmaktaydı. 

Projenin Gayesi ve Önemi: Orman ve Ziraat sektöründen katılımcılarla yapılan 

toplantılar neticesinde “Ulusal Toprak veritabanı”nın veritabanı mimarisi belirlenmiş 

ve 2013 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde “Toprak 

Veritabanı” kurulmuştur. Bahsi geçen veritabanını beslemek ve coğrafi olarak 

sorgulanabilir toprak verileri elde etmek maksadı ile Orman Genel Müdürlüğü 

arşivlerinde bulunan geçmiş yıllara ait ağaçlandırma, erozyon kontrol, rehabilitasyon, 

mera vb. 1000 adet projeye ait toprak harita ve etüt karneleri ile analiz raporları 

sayısallaştırılarak veritabanına aktarılmıştır. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 155.500 Türk Lirası bütçeli proje aşağıdaki referans dokümanlar 

ile ilişkilidir: 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı CBS genelgesi 

 1/25000 ölçekli topografik haritalar 

Projenin Metotları: 

 

 Projelere ait toprak harita ve etüt karneleri taranarak bilgisayar ortamına 

atıldı. 

 Taranarak “raster” formatına dönüştürülen toprak haritaları 

koordinatlandırıldı. 

 Profil noktaları koordinatlandırıldı 



   
  
  

                             74   

      ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

 Koordinatlandırılan toprak haritalarına ve profil noktalarına öznitelik bilgileri 

girildi. 

 Analiz raporları ile etüt karneleri “excel” formatına çevrildi. 

 Sayısallaştırılan bu veriler toprak veritabanına aktarıldı. 

 

 

Sayısallaştırmada kullanılmış örnek proje dosyası 

 

 

Projenin Çıktıları: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 28 

Kasım 2016  - 17 Aralık 2016 tarihleri arasında yürütülen proje sonucunda 1000 adet 

projeye ait; 

 Toprak etüt karne ve analiz raporlarının “excel” ve “PDF “formatları 

 Sayısallaştırılmış toprak harita ve profil noktaları (SHP ve TAB formatında) 

üretilmiştir.  
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Sayısallaştırma Genel Şeması 

 

 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Orman Genel Müdürlüğü Arşivlerinde Bulunan 

Toprak Harita ve Etüt Karnelerinin Toprak Veritabanına Aktarılmasına Yönelik 

Hizmet Alımı İşi Projesi: 

 Türkiye toprak envanteri çalışmalarına altlık teşkil edebilmekte, 

 Toprak bilgi sistemi ile entegre bir proje olduğu için toprakla ilgilenen farklı 

kurumlar da bu verilerden yararlanabilmektedir. 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: 

 Kurum personeli arşivlerde bulunan verilere daha kolay ulaşabilmekte, 

 Toprak bilgi sistemi projesine dolayısı ile HİDS projesine veri kaynağı 

sağlanmakta, 
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 Veriler CBS ortamında üretildiği için kireçlilik, PH vb. gibi tematik haritalar 

elde edilebilmekte, 

 Toprak verisi içeren projeler sayısallaştırma sonucunda elde edilmiş verileri 

altlık olarak kullanabilmektedir. 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri:  

 Arşivlerdeki bütün toprak verisi içeren projeler aynı formatta ve sistemde 

sayısallaştırılabilir. 

 Alakalı diğer kurumlarla iş birliği yapılarak toprak harita ve raporları tek bir 

çatı altında birleştirilebilir. 

Diğer Değerlendirmeler: Genel olarak toprak ile ilgilenen bütün kullanıcı ve taraflar 

projeyi desteklemekte,  çalışmaların devam etmesi talebinde bulunmaktadırlar. 

  

 Ahmet DOĞAN, ÇEMGM-İzleme Değerlendirme Şube Müdürü (ahmet.doğan@ormansu.gov.tr) 

 Erkan GÜLER, ÇEMGM- Mühendis (erkanguler@ormansu.gov.tr)   

 http://portal.cem.gov.tr/ToprakPortal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:ahmet.doğan@ormansu.gov.tr
mailto:erkanguler@ormansu.gov.tr
http://portal.cem.gov.tr/ToprakPortal
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3 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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3.1 FARKLI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN YERİNDE SIKILIK 

DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Proje Öncesi Vaziyet: Ülkemizde sahada kalite kontrol ve değerlendirme süreçleri 

çoğunlukla yerinde geleneksel metotlarla elde edilen yoğunluk ve su muhtevası 

ölçümlerine dayanmaktadır. Sahada ölçülen bu kuru birim ağırlık değerleri laboratuvar 

ortamında belirlenen maksimum kuru birim ağırlık ile karşılaştırılmakta ve tabakaların 

sıkılık dereceleri belirlenmektedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu birçok gelişmekte 

olan ülke ve bunların kurumları kalite kontrol şartnamelerinde bu sıkılık derecelerine 

yer vermekte ve laboratuvar testlerinde kullanılan sıkıştırma metoduna göre sahada 

elde edilmesi gereken minimum sıkılık değerleri bu şartnamelerde tanımlanmaktadır. 

Kurumsal İhtiyaç Alanı: Su yapılarında, iletim hatlarında, alt yapı projelerinde ve 

yapı temellerinde sıkılığın ve dolayısı ile sıkılığa bağlı diğer mühendislik 

parametrelerin bilinmesi önemlidir. Bu değerler proje kriterleridir. Proje kriterlerine 

uygun olup olmadığı arazide yapılan deneylerle belirlenmektedir. Arazide yapılan bu 

deneylerin hızlı ve güvenilir olması için geliştirilen teknolojik cihazların kullanılarak 

hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bu projenin gayesi satın alınan ve 

alınacak cihazlarla dolgu imalatının kalitesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ve hangi 

cihazla daha uygun olacağının belirlenmesidir.  

Projenin Gayesi ve Önemi: Bir yapıya temel olacak zeminin sıkılığı veya oluşturulan 

herhangi bir dolgunun sıkılığı mühendislik parametrelerinin bu sıkılığa bağlı 

olmasından dolayı bilinmesi gereken önemli bir parametredir. Tabii veya suni 

dolguların sıkılığı, üzerine yapılacak yapının uygulayacağı yüke bağlıdır. Sıkılığın 

kontrolü hem kalitenin kontrol edilmesi hem de statik hesaplamalar için gerekli veri 

olmasından dolayı önemlidir. Sıkılık farklı cihaz veya metotlarla bulunmakta, her 

metot kendine özgü avantaj ve dezavantajlar içermektedir. Sıkılığı tespit edilecek olan 

ortamın özelliklerine bağlı en uygun cihaz ve metodu bilmek sonucun doğruluğu 

açısından önemlidir. Bu çalışmada, farklı yerinde sıkılık bulma metotları farklı 

ortamlarda uygulanıp hangi ortam için hangi cihaz veya metodun daha uygun olacağı 

tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 77.300 Türk Lirası bütçeli AR-GE proje aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 
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 Altun, S. ve Sezer A. Sıkıştırılmış Yol Zeminlerin Kompaksiyon Parametrelerinin 

Kontrolü 

 ASTM STANDARTS (2012) American Society for Construction. Volume 04.08 

Soil and Rock (I) and Volume 04.09 Soil and Rock (II) 

 Coduto, D. P. 2005. Temel tasarımı ilkeler ve uygulamalar, Gazi Kitabevi, 

Çevirenler: Murat Mollamahmutoglu, Kamil Kayabalı, Ankara 

 DSİ (2006) Zonlu Toprak ve Kaya Dolgu Barajlar İnşaat Teknik Şartnamesi (22 

sayfa). 

 DSİ (2006) Baraj Projesi ve Yapım Teknik Şartnamesi (21 Sayfa). 

 DSİ (2006) Kazı ve Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi (45 Sayfa). 

 DSİ (2011) Jeoteknik Etüt Şartnamesi (134 Sayfa). 

 Gas Research Institute (2005) “Evaluation of Soil Compaction Measuring 

Devices” Final Report (116 pages). 

 Karayolları genel Müdürlüğü (2006) Karayolu Teknik Şartnamesi. Yayın No:257 

(761 Sayfa). 

 Sivrikaya, O. ve Togrol E. 2009. Arazi deneyleri ve geoteknik tasarımda 

kullanımları, Birsen Yayınevi, Ankara. 

 TS 1900-1 İnşaat Mühendiliğinde Zemin Laboratuvar deneyleri – Bölüm 1: 

Fiziksel Özelliklerin Tayini Deney 10-11-12-13 (Sayfa 75-93). 

 Wacharanon V. ve Wachiraporn S. “Innovative tools for Highway Construction 

Quality Control” 

 

Projenin Metotları: Bu çalışmada, DSİ’nin farklı bölgelerindeki projelere gidilerek 

farklı zeminler üzerinde sıkılık kontrolü gayesiyle yapılan arazi deneyleri sonuçları 

kullanılarak zemin sıkıştırma çalışmaları karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. 

Sıkıştırma parametrelerini kontrol etmek maksadıyla arazide kullanılan deneylerden 

elde edilen kuru birim hacim ağırlık, su muhtevası ve sıkışma yüzdesi parametrelerinin 

değişimleri incelenmiş, arazi üzerinde aynı noktalarda birlikte yapılan deney sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Böylece yerinde dayanım ölçen hızlı ve güvenilir test metotlarının 

hızlı yapılabilme avantajına karşın, geleneksel metotlar ile bulunan değerlere ne 

ölçüde yakınsadığı, çalışma kapsamında araştırılmıştır. 

Bu çalışma kapsamında, kum konisi, sürme silindir aparatı, düşen ağırlık tipi darbe 

yük cihazı (LWD), zemin yoğunlukölçer (SDG), su değiştirme aparatı ve nükleer cihaz 

(NDG) ile yapımı devam eden DSİ projelerine gidilerek dolgu imalatlarındaki farklı 
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sıkılıktaki zeminler üzerinde yerinde deneyler yapılmış ve bu deneylerin sonuçları 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Deney Yapılan DSİ Bölge Müdürlükleri ve Projeleri:   

 

       Bölge Müdürlüğü 

       

      Proje  

 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 

       

      Aydıncık Göleti 

 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 

 

      Kırkağaç Çaltıcak Göleti 

 

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 

 

      Sivrihisar Okçu Sulaması 

 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

 

      Kalecik Barajı 

 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

 

      Koyunbaba Barajı 

 

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 

 

      Amasya Geldingen Sulaması 

 

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 

 

      Yozgat Sarıkaya Göleti 

 

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 

 

      Karahallı Büyükmahal Göleti 

 

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 

 

      Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması 
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Koyunbaba Barajı inşa aşaması 

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman:  

 

 Nükleer Kaynaklı Yoğunluk-Nem Ölçme Cihazı (CPN MC-3 30362) 

 Elektrikli Yoğunluk Ölçer (SDG Trans Tech Systems Inc) 

 Düşen ağırlık tipli darbe yükü cihazı (LWD Terratest 3000 GPS) 

Projenin Çıktıları:  

 Bu çalışmadaki tüm veriler normal dağılım metoduna göre değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmeye tüm metotların sonuçları doğrudan dâhil edilirken, düşen ağırlık 

tipi darbe yük cihazından (LWD) elde edilen sıkılık değerleri matematiksel 

yaklaşım metodu kullanılarak değerlendirmeye alınmıştır.  

 Bu çalışmadaki tüm sıklık değerleri dikkate alındığında hızlı metotlar içinde 

nükleer metodun daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Yine su içeriği değerleri 

değerlendirildiğinde nükleer metot, hızlı metotlar içinde en net sonuçları 

vermektedir. 
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 Sıkılık yüzdelerinin karşılaştırması (Koyunbaba Barajı)  

 

 Bu çalışmadaki bütün metotlar değerlendirildiğinde ise geleneksel metotlar hem 

sıkılık hem de su içeriği değerlerinde hızlı metotlara göre daha iyi sonuçlar 

vermiştir.   

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması ve Projeden Elde 

Edilen/Beklenen Kazanımlar: Dolguda yerinde kalite kontrolünün hızlı ve güvenilir 

bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Dolayısıyla sadece geleneksel metotlarla 

elde edilen yoğunluk ve su muhtevası ölçümlerine dayanan kalite kontrol 

şartnamelerinin, yerinde dayanım ölçen hızlı ve güvenilir test metotlarına de yer 

vererek, güncellenmesi tasarım ile kalite kontrol arasında kuvvetli bir bağ oluşmasını 

sağlayacaktır. 

Diğer Değerlendirmeler: Bu çalışmada, DSİ’nin farklı bölgelerindeki projelere 

gidilerek farklı zeminler üzerinde sıkılık kontrolü maksadıyla yapılan arazi deneyleri 

sonuçları kullanılarak zemin sıkıştırma çalışmaları karşılaştırılmalı olarak 
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incelenmiştir. Sıkıştırma parametrelerini kontrol etmek gayesiyle arazide kullanılan 

deneylerden elde edilen kuru birim hacim ağırlık, su muhtevası ve sıkışma yüzdesi 

parametrelerinin değişimleri incelenmiş, arazi üzerinde aynı noktalarda birlikte 

yapılan deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Böylece yerinde dayanım ölçen hızlı ve 

güvenilir test metotlarının hızlı yapılabilme avantajına karşın, geleneksel metotlar ile 

bulunan değerlere ne ölçüde yakınsadığı, çalışma kapsamında araştırılmıştır. 

 

 Özgür KÜÇÜKALİ, DSİ Zemin Mekaniği Laboratuvarı-Şube Müdürü (okucukali@dsi.gov.tr)  

 Tuncer DİNÇERGÖK, DSİ TAKK Dairesi Başkanı (tuncer.dincergok@dsi.gov.tr) 

 

3.2 WATERSAVR KULLANIMININ SU KALİTESİ VE CANLI 

KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Proje Öncesi Vaziyet:  

 Türkiye, sanılanın tersine, su zengini bir ülke değildir. Hâlen, kişi başına düşen 

1.519 m³’lük su miktarı ile “su sıkıntısı çeken” bir ülke olarak kabul 

edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye nüfusunun            

2030 yılında 100 milyona ulaşacağını öngörmektedir. Bu durumda, kişi başına 

düşen su miktarının 1.120 m³/yıl olması beklenmektedir.  

 Artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle Türkiye, “su fakiri” 

olma yolunda ilerlemektedir. Bu yüzden ülkemizin mevcut su kaynaklarını ve 

rezervini koruması gerekmektedir. 

 Küresel iklim değişikliğinin etkileri, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz 

Havzası’nda en çok kuraklık, su kıtlığı, tarımsal verim kaybı, tarım ve turizm 

gelirlerinin düşmesi, orman yangınlarının artması ve biyolojik çeşitlilik kaybı 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Son 25 yıl içinde Akdeniz Havzası’nda yağışların 

% 20 oranında azaldığı saptanmıştır. 

 Dünya genelinde görülen, su miktarı ile nüfusun oransal dağılımı arasındaki 

eşitsizlik sorunu Türkiye’de de mevcuttur. Havzalardaki akış miktarı ile bu 

havzalardan faydalanan nüfus arasında orantısızlıklar vardır. Ülkemizdeki 

toplam nüfusun % 28’i Marmara Bölgesi’nde yaşarken, buradaki havzalar 

toplam akışın sadece % 4’lük kısmını toplamaktadır (Aküzüm ve diğerleri, 

2010). Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Burdur Gölü, Akarçay, Konya 

ve Asi Nehri havzalarında yüzey ve yeraltı suyu kullanımı, su kaynaklarının 

kendini yenileyebilme kapasitesini aşmıştır. Bu durum, havzalar üzerindeki 

mailto:okucukali@dsi.gov.tr
mailto:tuncer.dincergok@dsi.gov.tr
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baskıyı arttırarak, doğal ekosistemler üzerinde büyük bir tehdit 

oluşturmaktadır. 

 

 

Su (m3/kişi/yıl) 

 

     Sınıflandırma 

 

                   1700 ve üstü 

 

     Su baskısı yok 

 

1700-1000 

 

     Su sıkıntısı 

 

1000-500 

 

     Su kıtlığı 

 

500 ve altı 

 

     Mutlak su kıtlığı 

Falkenmark İndeksi 

 

 

 

 Ülkemizde kurak dönemler periyodik olarak yaşanmakla birlikte son yıllarda 

tekrar sayısı artmıştır. Bu konuya örnek olarak İstanbul’a su sağlayan ana 

havzalarda son zamanlarda su kıtlığı yaşanmıştır. Ayrıca 2015 sonbaharı ve kış 

başlangıcı da oldukça kurak geçmiştir. 

 Hızlı nüfus artışı, kırdan kente göç, ülkelerin gıda güvenliklerini sağlama 

çabası nedeniyle su kaynaklarını aşırı kullanmaları gibi etkenlere ek olarak, 

tarımsal, evsel ve sanayi kaynaklı kirlilik nedeniyle tatlı suyun kalitesini 

etkileyen baskı unsurları Ülkemizde de önemli boyutlara ulaşmış durumdadır. 

 Türkiye, içinde yer aldığı iklim kuşağı nedeniyle 6 yıllık dönemlerle orta 

derece; 18 yıllık dönemlerle de şiddetli meteorolojik kuraklıklar yaşamaktadır.  

 Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektardır ve bunun 28 milyon hektarında 

tarım yapılmaktadır. DSİ’nin yaptığı hesaplamalar teknik ve ekonomik olarak 

8,5 milyon hektar arazinin sulanabileceğini göstermektedir. Günümüzde ise 

sulanabilir arazinin 5,42 milyon hektarı sulamaya açılmış durumdadır. 

 Devlet Su İşleri (DSİ)’nin Türkiye’nin su potansiyeli hesaplarına göre Türkiye 

kişi başına yıllık 1.519 m3  su potansiyeline sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tahminlerine göre Türkiye nüfusu 2030 yılında 100 milyona ulaşacak 

ve su potansiyeli kişi başına yıllık 1120 m3’e düşecektir.  

 Türkiye su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacak ve kaynakların çok 

daha etkin kullanmayı gaye edinen politikalar izlemek durumda olacaktır. 
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Projenin Gayesi ve Önemi: “WaterSavr” isimli ürünün kolay biyo bozunur 

olduğunun belirlenmesi, su kalitesi ve ekolojik denge üzerindeki muhtemel olumlu 

veya olumsuz etkilerinin tabii şartlarda ve tabii ortamlarda yürütülen denemeler ve 

izleme çalışması ile takibidir. 

 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 895.280 Türk Lirası (226.000 Türk Lirası DSİ +                         

669.280 Türk Lirası ERTA) bütçeli AR-GE projesi aşağıdaki referans dokümanlar ile 

ilişkilidir: 

 

 APHA, AWWA, WPCP (1980). In A. E. Greenberg, R. R. Trussel, L. 

S.Clesceri, M. A. H. Franson (Eds.), Standard methods for the examination of 

water and wastewater, 16th ed. Washington DC: APHA. 

 APHA, 2000 ve 4500 N02 –B. Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, 18th edition 1992, prepared and published jointly by 

American Public Health Association. 

 Greenberg, A.G., Trussel R.R., Clesceri, L.S., Franson, M.A.H., editors. 

Standard methods for the examination of water and wastewater, American 

Water Work Association (APHA, AWWA and WPCF). 16th ed. 

Washington,1985. 

 NSF/ANSI 60: Drinking Water Treatment Chemicals - Health Effects Robert 

O ‟Brien. (2001). Film Spreading Powder for Suppressing Evaporation, US 

Patent 6,303,133. 

 Sedanur MACİT& Nevin ŞANLIER (2014). Palm Yağı ve Sağlık. Journal of 

Tourism and Gastronomy Studies 2/1 13-20 

 Public Utilities Board (PUB) website. (2010). 

 http://www.pub.gov.sg/water/Pages/Local Catchment.aspx 

 T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Devlet su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 

ait Kösrelik Göleti Planlama Raporu 

 US EPA: (Environmental Protection Agency) 

 Victor, K.L.M, Aylmore, L.A.G., and Healy, T.W. (1963). The ideal surface 

behavior of mixed monolayers of long-chain n-paraffinic alcohols. J. 

Phys.Chem., 1963, 67 (12), pp. 2793–2795. 

 http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx 

 www.flexiblesolutions.com/products/watersavr 

 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28147925.asp (Anadolu Ajansı, 

04.02.2015) 

http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx
http://www.flexiblesolutions.com/products/watersavr
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28147925.asp
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Projenin Metotları: 

a) Diğer ulusal veya uluslararası örnek uygulamaların değerlendirilmesi: 

Uluslararası literatürde su kalitesi ve canlı kaynaklar üzerine olumsuz etkilerinin 

olmadığı birçok araştırma çalışması sonucunda bildirilmiştir: 

 Owens Gölü, Kaliforniya (MWD)- 2004;  

 Coliban Water, Avustralya, (Melbourne’un yanı)-2009;  

 Kamu Hizmetleri Kurulu, Singapur (Dünya’da ki en üst düzey su idarelerinden 

birisi olarak derecelendirilmektedir)-2010;  

 Türkiye Devlet Su İşleri-2011;  

 ABD – Güvey Nevada Su İdaresi  (Las Vegas)-2012/2013;   

 ABD – Teksas Su İdaresi – 2014-2015).  

Bu çalışmalarda ayrıca ortalama %30 ile %35 arasında su kaybında tasarruf olduğu da 

tespit edilmiştir (Final Repot to Metropolitan Water District of Southern California, 

WaterSavr Global Soluitons, Inc, Aralık 2004; Sovocool v.d, 106:3, Journal AWWA, 

American Water Works Association, Mart 2014; McGuire Environmental 

Consultants, Inc. 2004; Babu v.d., 2010; Sovocool v.d., 2012). 

b) Literatür çalışması: 

 

“WaterSavr” (www.flexiblesolutions.com/products/watersavr), 

 Yeni, patentli ve su yüzeyi buharlaşmasını kontrol eden bir üründür. 

 Kolay uygulanabilen toz kıvamında hidrasyonlu kireç (sönmüş kireç), 

Setil/Stearil Hidroksi Alkanları ihtiva eder. 

 ABD Patent No: 6,303,133 Dünya çapında patent alınmıştır (Robert O‟Brien, 

2001). 

 UNEP, US EPA ve NSF-ANSI 60 onaylıdır. 

 Depolanmış ve yavaş akan sularda buharlaşma ile kaybolan suyu, kuraklık 

dönemleri de dâhil ortalama %35 civarında azaltarak insanların kullanımına 

sunar. 

http://www.flexiblesolutions.com/products/watersavr
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“WaterSavr” (www.flexiblesolutions.com/products/watersavr),ABD Patent No: 6,303,133 

 Dünya çapında patent alınmıştır (Robert O‟Brien, 2001).UNEP, US EPA ve NSF-ANSI 60 onaylıdır. 

 

 Diğer kimyasal film oluşturan alternatif ürünlere göre çevre dostu ve ekonomik 

olarak uygulanabilirdir. 

 Ayrıntılı incelendiğinde, Palm yağının gıda sanayinde ucuz olduğu için yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca tokoferol ve karotenler vb. 

antioksidanları fazlaca içermesi nedeniyle de kalp-damar hastalıkları, diyabet, 

kanser vb. hastalıklardan koruyucu özelliğe sahip olduğu da bilinmektedir 

(Macit & Şanlıer, 2014).  

 Kalsiyum Hidroksit ise, Madencilikte flotasyon, aglomerasyon ve kömür 

briketleme işlemlerinde; yol ve yapı malzemelerinin üretiminde; şeker 

endüstrisinde; çeşitli kimyasalların üretiminde; arıtma sistemlerinde; metal 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Suda kolay çözünür. 

 Ürün, şampuanlarda, kozmetik ürünlerinde, antibiyotikli kremlerde ve hatta 

gıda maddelerinde dahi yumuşatıcı ve nemlendirici olarak da kullanılmaktadır. 

 Ürünün formülasyonuna baktığımızda da hem biyo bozunur hem de ekolojik 

denge üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı görülmektedir. Çünkü 

‘’WaterSavr’’  % 90 Kalsiyum Hidroksit (Gıdada kullanılabilir söndürülmüş 

kireç) ve % 10 Heksadekanol ve Oktadekanol – (Doğal Hindistan Cevizi / Palm 

http://www.flexiblesolutions.com/products/watersavr
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yağı ekstraktı) bileşiklerinden oluşmaktadır. Bozunma süresi 48-72 saattir.  

Fotooksidasyon, kimyasal ve mikrobiyolojik bozunma reaksiyonları ile H2O 

ve CO2’ e kadar bozunmaktadır.  

 

Analiz Metotları: 

 ‘’WaterSavr’’ ürününün örnek olarak seçilen sulak alana uygulaması bozunma 

süresi göz önünde tutularak (2 günde 1) kesintili olarak yapılmıştır. 

  Gözleme ve analizlere dayanan tüm ölçümler ilk olarak uygulama 

başlatılmadan önce yapılmış ve alanın tabii özellikleri belirlenmiştir. Daha 

sonra 2 haftada bir olacak şekilde gözlem ve örneklemelere devam edilmiştir. 

  Su kalitesi parametrelerinin örnekleme sayısı derinliğe bağlı olarak yüzey ve 

dip olacak şekilde belirlenmiştir.  

A- Her uygulamadan sonra açık sularda, kıyı sularında ve çevresinde görsel 

araştırma ve gözlemler (Uzaktan algılama ve görüntüleme); 

 Kıyı boyunca su Çoklu ölü ve/veya sıkıntılı balık, 

 Çoklu ölü ve/veya sıkıntılı su kuşu, kaplumbağa ve suda yaşayan diğer 

organizmalar, 

 Kıyı boyunca su yüzeyinde «WaterSavr» ürününün topaklaşmış kalıntıları, 

 Su yüzeyinde olağan dışı gözle görülür askıda katı madde ve/veya (makro ve 

mikro) alg artışı 

B- Ölçümü yapılan parametreler; 

 Buharlaşma miktarı, 

 Seki disk derinliği,  

 pH,  

 Toplam Sertlik 

EK:1 Çözünmüş Karbondioksit 

Tabii sularda bulunan çözünmüş gazlar oksijen, karbondioksit ve azottur. Az miktarda 

da argon ve helyum gibi soy gazlar da yer almaktadır. Bunlardan karbondioksit suda 

aşağıdaki kimyasal reaksiyona göre karbonik asit, bikarbonat ve karbonat tuzları 

şeklinde bulunur. Bu süreci de ortamın pH değeri belirler (Jim Murray ve John 

Kirkpatrick (2004);Sybil P. Seitzinger ( 2004)). 

 CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3
- H+ + CO3

-2 
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Proje çalışması kapsamında suda pH değişimleri ve toplam sertlik içerikleri 

ölçülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda da su yüzeyi-hava arasındaki gaz      

alış-verişlerinin değişimi de irdelenmiştir. 

 Askıda katı madde, 

 Çözünmüş oksijen,  

 Klorofil-a, 

 Besin elementleri (nitrit + nitrat ve o-fosfat), 

EK 2: Çözünmüş Azot: 

Doğal sularda çözünmüş olarak bulunan elementel azot mineralizasyon olayları 

sırasında bitkiler tarafından asimile edilerek bakterilerin de vasıtasıyla nitrit ve nitrat 

bileşiklerine dönüştürülür (Jim Murray ve John Kirkpatrick (2004); Sybil P. Seitzinger 

(2004)).  

 N2   NO2
-      NO3

- 

 (CH2O)106(NH3)16H3PO4 + 106O2 = 106CO2 + 16NH3 + H3PO4 + 106H2O 

Fotosentez: 

 106CO2+122H2O+16HNO3+H3PO4   (CH2O)106(NH3)16H3PO4+138O2 

Mineralleşme (Organik Maddenin Parçalanması): 

1. Oksijenin yüksek olduğu ortamlarda  

 (CH2O)106(NH3)16H3PO4+138O2 106CO2+122H2O+16HNO3+H3PO4        

 HNO3    H+ + NO3
- 

2. Oksijenin doygun değerden düşük olduğu ortamlarda  

3. Oksijensiz ortamlarda  

 (CH2O)106(NH3)16H3PO4 + 53SO4
2- = 106CO2 + 106H2O + 16NH3 + H3PO4 + 

53S2- 

 1/2CH2O + NO3
-  NO2

- + 1/2H2O + 1/2CO2  

 3/4CH2O + H+ + NO2
-  1/2N2 + 5/4H2O + 3/4CO2  

Proje çalışması kapsamında suda nitrit + nitrat değişimleri ölçülmüştür. 

 Balık türleri, kompozisyonu ve bolluğu, 
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 Bentik makro omurgasızlar kompozisyonu ve bolluğu 

 İHA ölçümleri (UA1) 

 Uydu Görüntüleri+ (UA2) 

 EK 3: Son örnekleme döneminde içme suyu gayesiyle kullanılan sulak 

alanlarda klorla arıtma işleminden sonra insan sağlığına zararlı klorlu 

bileşiklerin oluşma riski incelenmiştir. 

 EK 4: Hidrolojik parametreler 

 EK 5: Suda Bor analizleri 

 EK 6: Suda yüzey aktif madde analizi  

 EK 7: Su ve sedimentte toksikolojik (alabalık gonad hücresi RTG-2 üzerinde 

sitotoksite ve etoksiresorufin-O-deetilaz-EROD- etkinliği ölçümü ve 

Poliklorlu bifenil )  analizler 

 

Seki Disk: Yaklaşık 20 cm çapında, ikisi siyah olmak üzere dört çeyrek daireye 

bölünmüş olan, tam merkezinden bağlı bir ip yardımıyla suya indirilen ve sularda ışık 

geçirme derinliğini belirlemede kullanılan alettir. Seki diski düşey olarak suya 

indirilerek görünmez olduğu nokta kaydedilir. Bu derinliğe seki diski derinliği denir. 

Bu derinlik suyun ışık geçirgenliği ve dolayısıyla bulanıklığı ile alakalı mukayese 

imkânı sunmaktadır. 

Sıcaklık, Tuzluluk ve pH ölçümleri: Düzenli aralıklarla kalibrasyonu yapılan YSI 

Professional Plus model multiparametre cihazı ile yapılmıştır. 

Çözünmüş oksijen (ÇO) içerikleri: Winkler metodu ile ölçülmüştür (Greenberg v.d., 

1985).  

Askıda Katı Madde (AKM): Örneklemesi için plastik bidonlara alınan su örnekleri, 

önceden 105°C’ de 3 saat kurutulup ön tartımları alınan GF/C filtrelerinden süzülmüş 

ve filtreler -20°C’ de saklanmıştır (APHA, AWWA, WPCF, 1980). 

Toplam Sertlik: 100 mL su numunesi alınmış, 0,5 – 2,0 mL kadar pH’ı 10’da tutmak 

için gerekli miktar) tampon çözeltisi (NH4Cl+NH4OH) ilave edilir, 0,1 g toplam 

sertlik indikatörü (Eriochrame Black T+NaCl) katıldıktan sonra, renk şarap 

kırmızısından, maviye dönene kadar 0,01 M EDTA (Tritriplex III) ilave edilmiştir (SM 

2540D). 

Sarfiyat = ºF Sertliği (Toplam Sertlik) veya 
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      Sarfiyat x 10= Toplam Sertlik (mg/L CaCO3 

Besin elementleri (inorganik azot ve fosfor): Analizleri için %5’lik HCL ile yıkanmış 

HDPE şişeler kullanılmış ve su örnekleri laboratuvara getirilinceye kadar -20ºC’ de 

muhafaza edilmiştir (APHA, 2000 ve 4500 N02 –B). 

Klorofil-a analizleri; Laboratuvarda aseton ekstraksiyon metodu uygulanarak 

spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Analiz için “APHA 10200 H Acetone 

extraction method” referans alınmıştır (APHA, 1999). 

Suda yüzey aktif madde analizleri: SM 5540 C MBAS: Metilen mavisi metodu 

uygulanmıştır. 

Sitotoksisite Testleri:  

Hücre Kültürü Koşulları: Bu çalışmada Salmonoid balık hücre kültürü (Gökkuşağı 

alabalığı-Oncorhynchus mykiss gonadlarından) elde edilen RTG-2 hücreleri (ATCC; 

LGC Promochem, Teddington UK) kullanıldı. Hücreler 75 cm2’lik flasklarda (PBI 

International), 22 °C, %10 FBS (Fetal Bovine Serum-Gibco) ve antibiyotik (penisilin-

streptomisin, Gibco) içeren 10 ml Leibovitz-15 Medium içerisinde kültür ortamında 

bulunduruldu. Hücrelerin subkültürleri; 4-5 günde bir her bir flask başına 2 ml 1:3 

Tripsin–EDTA çözeltisi (Gibco) ile yapıldı. Deneyden bir gün önce hücreler 96 

kuyucuklu plate’lere 30X104 hücre/ml olacak şekilde aktarıldı. 

Numunelerin ve İlacın Hazırlanması: Su numunesi (2 ml) üzerine 5 ml kloroform 

ilave edildi ve ultrasonik banyoda 15 dk inkübe edilmesini takiben, 20 dk 3500 rpm’de 

santrifüj edildi ve aynı işlem 5 ml kloroform için tekrarlandı. Numuneler azot akımı 

altında uçuruldu ve 2 ml Leibovitz-L15 vasatı içerisinde çözdürüldü ve 0.22 µm 

enjektör filtresinden süzülerek hücre kültürlerine uygulandı. EROD analizleri için 

hücre kültürüne 4 yarı dilüsyon olacak şekilde uygulandı. 

WaterSavr (1 g), 50 ml suda çözdürülerek 0.2 µm’lik filtreden geçirildi. Hücrelere 

uygulanmadan önce yarı dilusyonları Leibovitz- L15 vasatında hazırlandı. 100 µl vasat 

içerisindeki hücrelere 25 µl uygulandı ve her doz üçer kere tekrar edildi. Vasat 

içerisindeki son konsantrasyonlar 2500-1.22 ppm arasında değişmektedir. 

MTT Testi: Platelerde (96 kuyucuklu) üretilen hücrelere 25 µl ilaç/numune uygulandı 

ve 24 saat inkübasyonu takiben üzerindeki vasat boşaltılarak 15 µl MTT çalışma 

solüsyonu (5 mg/ml PBS) eklendi. Formazan oluşumunun mikroskobik görüldüğü iki 

saatlik inkübasyondan sonra 100 µl %1’lik SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) ilave edildi. 

Işığa duyarlı bir metot olmasından dolayı çalışmanın tamamı karanlık ortamda 



  
 
 

                                                                                                     93  

2016 YILINDA BİTEN PROJELER  

gerçekleştirildi. Plateler, horizontal karıştırıcıda karıştırıldıktan sonra (100 rpm,          

20 dakika), optik dansiteleri microplate okuyucuda 540 nm dalga boyunda okundu. 

LDH (Laktat Dehidrojenaz) Testi: Test ChronoLab Quantitative Detection of 

Lactate Dehydrogenase kiti (Barselona, İspanya) kullanılarak yapıldı. Buna göre, ilaç 

uygulanan hücrelerde 24 saat inkübasyonu takiben hücre vasatları ayrıldı ve analiz 

edilinceye kadar -20 °C’de saklandı. Kitte belirtildiği üzere, araştırmada kullanılacak 

miktarda hazırlanan 1.5 ml taze çalışma solüsyonu (Tampon- İmidazol ve pirüvat, 

Substrat- NADH; 4:1, v:v) üzerine 50 µl ayrılan hücre vasatı ilave edildi. 

Vortekslenmeyi takiben 96 kuyucuklu platelere aktarıldı ve 340 nm’de mikroplaka 

okuyucuda okutuldu.  

Nötral Kırmızı Deneyi: Nötral kırmızı deneyi Repetto et al. (2008) metoduna göre 

yapıldı. Hücreler 96 gözlü kuyucuklarda üretildi; ertesi gün 100 μl yeni medyum ile 

değiştirildi ve çalışma planında belirtilen ilaç uygulamaları ile 24 saat inkübasyonu 

(10’ar μl)  takiben, medyum ayrıldı ve plate’ler 200 μl PBS ile yıkandı. Kuyucuklara 

100 μl nötral kırmızı ayıracı ilave edilecek (DMEM’de 40 μg/ml) ve kültür ortamında 

2 saat bekletildi. 150 μl PBS ile yıkanmasını takiben boya destain (arındırma) çözeltisi 

(%50 etanol, %49 deiyonize su ve %1 glasiyel asetik asit) ilave edilerek 10 dakika 

çalkalandı. Nötral kırmızısı deney sonuçları 540 nm optik dansitede okutularak 

belirlendi.   

Bunun için suda indikatör Poliklorlu bifenillerler (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, 

PCB153 ve PCB180) ile PCB118, Polibromlu difenielterler (PBDE17, PBDE47, 

PBDE66, PBDE100, PBDE153, PBDE183) ve bazı organik klorlu insektisitlerin (alfa-

hekzaklorosiklohekzan, gama-hekzaklorosiklohekzan, Hekzaklorobenzen, Heptaklor, 

4,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT) kalıntıların varlığı laboratuvarımızda su numunelerinde 

PCB analizleri için geliştirilen metodun modifikasyonu (Yurdakok-Dikmen ve ark, 

2015) ve valide edilmesi ile geliştirilen ekstraksiyon metoduyla yapıldı ve GC/MS’te 

analiz edildi. Bunun için 10 ml su numunesi, laboratuvarda hazırlanan C18 

kolonundan (500 mg C18 içeren ve hekzan, diklorometan ve deiyonize su ile 

şartlandırılan) geçirildi. Üzerinden diklorometan:hekzan (1:1) ve diklorometan:aseton 

(1:1) geçirilip azot altında uçurulduktan sonra 100 µl izooktanla toplanıp GC/MS 

cihazına uygulandı ve SIM moda göre kantitatif olarak belirlendi. 

Sitotoksisite Değerlendirilmesi: Numune uygulanan hücrelerdeki sitotoksisite % 

olarak ifade edildi ve uygulanmayan, %100 canlı kabul edilen pozitif kontrol grubu 

(Maksimal Viabilite, Max V) ile %0 canlı kabul edilen, Triton-X uygulanan negatif 
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kontrol grubuna (Minimal Viabilite, Min V) göre aşağıda verilen formül kullanılarak 

hesaplandı (Ulukaya ve ark., 2008). IC50 değerlendirilmesi, klasik sigmoid-doz 

modellemesine göre GraphPad Prism4 ve NCSS yazılımları kullanılarak 

gerçekleştirildi. 

Sitotoksisite (%) = [1 - (test- MinV) / (MaxV - MinV)] X 100. 

EROD Etkinliği: PLHC-1 ve RTG-2 hücrelerinde CYP1A etkinliği Traven ve ark. 

(2008)’ın belirttiği metoda göre yapıldı.  Hücrelerin 24 saat boyunca 200 μl medyumda 

96 gözlü kuyucukta inkübe edilmesini takiben, 100 μl medyum ayrıldı ve yerine 

numunenin seri dilüsyonları (4 dilusyon) aynı hacimde uygulandı. En yüksek DMSO 

konsantrasyonu % 0,1 olarak belirlendi. Numune uygulanan hücreler kontrol olarak 

değerlendirildi. 24 saat inkübasyonu takiben, kuyucuklar 200 μl PBS ile yıkandı ve 

100 μl 0.875 µM vasatta çözdürülmüş 7-etoksirezorufin (7-ER) ilave edildi. Rezorufin 

kinetiği, mikroplate florimetre ile 530 nm eksitasyon ve 590 nm emisyon dalga 

boylarında 60 dakika boyunca incelendi. Benzo[a]pyrene (B[a]P) pozitif kontrol 

olarak kullanıldı.  

Protein Konsantrasyon Tayini: Protein miktarı ise Bradford (1976) metoduna göre 

fotometrik metodla belirlendi. Coomassie Brilliant Mavisi çözeltisi için, 100 mg 

Coomassie Brillant Blue G-250, %95’lik 50 ml etanolde çözüldü, üzerine 55 ml 

%88’lik fosforik asit ilave edilerek distile su ile 1 L’ye tamamlanıp Whatmann no. 1 

ile filtre edilerek 4 °C’de saklandı. Kolorimetrik standart solüsyonu için, Bovin Serum 

Albumin (BSA) 0.5 mg/ml stoktan 5, 10, 15, 20 μl alındı ve üzerine hacim 100 μl 

olacak şekilde 0.15 M NaCl edildi. Oda ısısında iki dakika beklenmesini takiben       

595 nm spektrofotometrede okundu.  

Kimyasal kirleticilerin su örneklerinde belirlenmesi: Bunun için suda indikatör 

Poliklorlu bifenillerler (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ve PCB180) ile 

PCB118, Polibromlu difenielterler (PBDE17, PBDE47, PBDE66, PBDE100, 

PBDE153, PBDE183) ve bazı organik klorlu insektisitlerin (alfa-

hekzaklorosiklohekzan, gama-hekzaklorosiklohekzan, Hekzaklorobenzen, Heptaklor, 

4,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT) kalıntıların varlığı laboratuvarımızda su numunelerinde 

PCB analizleri için geliştirilen metodun modifikasyonu (Yurdakok-Dikmen ve ark, 

2015) ve valide edilmesi ile geliştirilen ekstraksiyon metoduyla yapıldı ve GC/MS’te 

analiz edildi. Bunun için 10 ml su numunesi, laboratuvarda hazırlanan C18 

kolonundan (500 mg C18 içeren ve hekzan, diklorometan ve deiyonize su ile 



  
 
 

                                                                                                     95  

2016 YILINDA BİTEN PROJELER  

şartlandırılan) geçirildi. Üzerinden diklorometan:hekzan (1:1) ve diklorometan:aseton 

(1:1) geçirilip azot altında uçurulduktan sonra 100 µl izooktanla toplanıp GC/MS 

cihazına uygulandı ve SIM moda göre kantitatif olarak belirlendi.  

 

 
WaterSavr isimli ürüne ait GC-MS cihazından alınan kromatogram 

 

Uygulamalar: 

 14 Temmuz 2015:  Ürün uygulaması ve arazi çalışması başlatılmıştır.  

 8 Eylül 2015: Kösrelik Göleti’nde yürütülen arazi çalışması sonrası araştırma 

grubu ile birlikte meteoroloji istasyonunun kurulumu ile alakalı genel bir 

değerlendirme yapılmış ve aşağıda verilen bilgiler ışığında; Proje 

çalışmamızda Sabit meteoroloji istasyonunun kurulumuna ihtiyaç bulunmadığı 

sonucuna varılmıştır. Buna göre; 

1. AR-GE Projemizin asıl maksadı “WaterSavr isimli ürünün kolay biyo bozunur 

olduğunun belirlenmesi, su kalitesi ve ekolojik denge üzerindeki muhtemel 
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olumlu veya olumsuz etkilerinin tabii şartlarda ve tabii ortamlarda yapılacak 

denemeler ve izleme çalışması ile incelenmesi ” dir.  

2. Ürünün buharlaşmaya olan etkisi DSİ tarafından Mart 2010 – Eylül 2010 

tarihleri arasında incelenmiş ve yapılan laboratuvar deneyleri sonucunda % 32 

oranında buharlaşmayı engellediği tespit edilmiştir.  

3. Proje çalışması 14 Temmuz 2015 tarihinde başlamış olup, aynı gün 

ürünün buharlaşmaya olan etkisini tabii ortamda da araştırmak maksadıyla 

Gölet’e 3 adet 1’er tonluk tanklar yerleştirilmiştir. 8 Eylül 2015 tarihine 

kadar kurak dönemi içeren 5 adet arazi çalışması yapılmış olup, buharlaşmaya 

olan etkisi de izlenmiştir. 

4. Değerlendirmelerde Kösrelik Göleti’ne en yakın Bağlum mevkiinde (1,5 km) 

bulunan meteoroloji istasyondaki verilerden de yararlanılabilecektir.  

5. Sabit meteoroloji istasyonunun kurulumuna ait resmi olur Eylül ayının ilk 

haftası itibariyle şifahen çıkmış olup, henüz yazıya dökülmemiştir. 

6. İstasyonun kurulumu, etrafının çitlerle çevrilmesi ve güvenlik tedbirlerinin 

alınması da süreli bir işlemdir.  

 21 Ağustos 2015 ve 28 Eylül 2015 tarihlerinde yağış olmuştur. 

 24 Kasım 2015: Mevsime bağlı olarak değişen hava şartları nedeniyle Gölete 

yerleştirilmiş olan tankların çıkarılmasına karar verilmiştir. 

 30 Kasım 2015: Göletteki arazi çalışmasına hava şartları nedeniyle Aralık, 

Ocak ve Şubat aylarında ara verilmesi kararlaştırılmıştır  

 15 Aralık 2015: Gölete ürünün uygulaması durdurulmuştur.  

 Mart 2016 tekrar örnekleme yapılmıştır. 

 

Projenin Çıktıları:  

 

 “WaterSavr“ uygulamasından 4 ay sonra göletteki su kalitesi parametrelerinin 

değişimi incelendiğinde, çözünmüş oksijen içeriğinin 10,11 mg/L ile 12,65 

mg/L; bulanıklığın 1,2 NTU ile 5,2 NTU; askıda katı madde miktarının 3 mg/L 

ile 30 mg/L; seki disk derinliğinin 118 cm ile 141 cm; pH değerinin 6,74 ile 

7,02; sertliğin 12 ºFr ile 26 ºFr; Nitrit + Nitrat miktarının 26 ppb ile 48,3 ppb; 

klorofil- a miktarının 1,48 mg/ m3 ile 5,93 mg/ m3 ve yüzey aktif madde 

miktarının 0,003 ppb ile 0,009 ppb arasında değiştiği, fosfat miktarının ise 

metodun ölçüm limitlerinin altında kaldığı (<0,001 ppb) görülmüştür.  

 Ürünün uygulaması kötü hava koşulları nedeniyle durdurulduktan 3,5 ay sonra 

ise göletteki su kalitesi parametreleri değişimi tekrar incelenmiş ve çözünmüş 

oksijen içeriğinin 11,48 mg/L ile 18,81 mg/L; bulanıklığın 11,6 NTU ile       
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22,5 NTU; askıda katı madde miktarının 25 mg/L ile 55 mg/L; seki disk 

derinliğinin 75 cm ile 80 cm; pH değerinin 6,32 ile 7,02; sertliğin 12 ºFr ile    

29 ºFr; Nitrit + Nitrat miktarının 81,2 ppb ile 220,6 ppb; fosfat miktarının     

0,12 ppb ile 0,39 ppb; klorofil-a miktarının 36 mg/ m3 ile 97,5 mg/ m3 ve yüzey 

aktif madde miktarının 0,001 ppb ile 0,053 ppb arasında değiştiği tespit 

edilmiştir.  

 Kösrelik Gölet’inde gerçekleştirilen “Watersavr” uygulaması sırasında 

ölçümü yapılan su kalitesi parametrelerinin istatistiki olarak değerlendirilmesi 

sonucunda; bulanıklık, sertlik ve çözünmüş oksijen değerleri herhangi bir 

değişiklik göstermemiştir.  

 pH ve klorofil-a değerleri artmıştır. Ancak bu artış düşük seviyelerde olup, 

SKKY Çizelge 2’ye göre de uyumluluk göstermektedir.   

 

  

   Toplam Su Miktarı 
  
                                                                               501 milyar m3 

  
 

Su Bütçesinden 

Ayrılanlar 

 

 
 

Atmosfere Buharlaşan Su Miktarı 

 

 

-274 milyar m3  

  

  

Su Bütçesine 

Katılanlar 

 
Yeraltısuyuna Katılan Su Miktarı 

 

  -69 milyar m3  

 
Komşu Ülkelerden Eklene Su Miktarı 

 

  +7 milyar m3  

 

Yeraltısuyundan Pınarlar Aracılığı  

İle Yüzeye Çıkan Su Miktarı 

 

 +28 milyar m3  

  

Toplam Su 

Potansiyeli 

  

                                                                              193 milyar m3  

 

Türkiye’nin toplam su potansiyeli 
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 Askıda aktı madde, fosfat, azot ve yüzey aktif madde değerleri ise 

azalmıştır. Bu durum da söz konusu ürün etkisiyle dibe olan çökelmelerin 

bir sonucudur. Yapılan literatür incelemesinde göletlerde bulanıklığın 

giderilmesinde ve fosfat gideriminde kalsiyum bileşiklerinin (Ca(OH)2, 

CaCO3, CaSO4 ) kullanıldığı ve başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir 

(Wu ve Boyd, 1990; Murphy v.d. 1989).  

 Göletin ortasına yerleştirilen tanklarda yapılan gözlem sonucunda ürünün 

uygulandığı tankta yosun oluşumunun görülmemesi de WaterSavr’ın sulak 

alanlardaki iyileştirici özelliğini desteklemektedir (www.flexiblesolution).  

 WaterSavr’ın ekotoksik etkilerinin araştırılması maksadıyla yapılan in 

vitro araştırmada, uygulama sonrasında alınan su ve sediment numuneleri, 

ekstraksiyonu takiben gökkuşağı alabalığı gonadal hücre kültürü 

(RTG2)’ne uygulanmış ve olası sitotoksik etkiler MTT, LDH ve Nötral 

Kırmızı testleri ile endokrin bozucu etkinlik ise EROD Deneyi ile 

değerlendirilmiştir.  

 Mitokondriyal etkinin değerlendirildiği MTT testi sonucuna göre,  

uygulamayı takiben dört ay sonra (Kasım ayında) su numunelerinde 

sitotoksik etkinliğin arttığı gözlenmiştir (p<0.05); benzer durum sediment 

numunelerinde de görülmekle birlikte bu fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır (p>0.05).  

 Hücre membran permeabilitesinin değerlendirildiği LDH testi sonuçlarına 

göre su numunelerinin sitotoksik etkisinin bulunmadığı görülmektedir. 

Ancak sediment numunelerinde 1, 2, 4 ve 6. bölge için sitotoksik etkinliğin 

Temmuz ayına göre Kasım ayında yüzde olarak sırasıyla 25.35 (p<0.05),  

3.03 (p>0.05), 8.86 (p<0.05) ve 20.45 (p<0.05) arttığı gözlenmiştir. 

Dolayısıyla sediment numunelerinde sitotoksik etkinliğin, belirtilen 

bölgeler için hücre membran permeabilite bozulmasına bağlı olabileceğini 

düşündürmektedir.  

 Lizozomal etkinliğin değerlendirildiği Nötral Kırmızı deneyi sonucuna 

göre 1, 2 ve 6. bölge için sediment numunelerinin sitotoksik etkinliğinin 

Temmuz ayına göre Kasım ayında arttığı (p<0.05) gözlendi. Sediment 

numuneleri için Nötral Kırmızı testi, LDH testi bulgularını 

doğrulamaktadır.  

 Sucul ortamlarda kirlilik seviyesi çok düşük olduğunda bile ya da biyosidal 

ajanlarda olduğu gibi sucul ortamda bulunmadığı halde canlılarda 

bulunabildiği durumlarda kirliliğin değerlendirilmesinde biyomarker 

olarak kullanılan balık sitokrom p450 enzimleri arasında yer alan CYP1A 

http://www.flexiblesolution/
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düzeyi belirlenerek, kirlilik hakkında yorum yapılabilmekte; bu yaklaşım 

biyomonitoring çalışmalarında model olarak kullanılmaktadır. 

Araştırmada kullanılan EROD testi, bu etkinliğin belirlenmesi gayesiyle 

yapılmıştır. Hücrelerde su numunelerinin uygulanmasını takiben EROD 

etkinliğinde kontrole göre bir fark gözlenmemiştir. Bu durum numunenin 

alınma konumu (dip, yüzey); alındığı zaman (Temmuz, Ağustos, Eylül, 

Kasım) ya da alındığı bölge (1-6) için de aynıdır. Sediment numunelerinde 

de benzer şekilde uygulama öncesi ve sonrasında (Temmuz ve Kasım) 

EROD etkinliğinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. WaterSavr’ın direkt 

hücrelere uygulanmasını takiben değerlendirilen EROD etkinliğinde de 

farklı konsantrasyonlarda (0.05-100 ppm) değişen bir etkinin olmadığı 

gözlendi.  

 Sudaki kimyasal kirlilik sonuçlarına göre Watersavr uygulanmadan önce 

(Temmuz) ve uygulandıktan sonra (Ağustos) toplanan su numunelerinde 

yalnızca 4,4-DDE, PBDE17, PBDE47, PBDE66, PBDE100 ve PBDE153 

tespit edilmiştir. Watersavr’ın içeriğinde bu türden kirliliklerin 

bulunmadığı bilindiğinden, bunların ya daha sonra çeşitli atıklarla suya 

bulaştığı (PBDE47 için 3, 5 ve 6 nolu istasyon; PBDE100 için 1 nolu 

istasyon) ya da önceden (tüm kirlilikler için) suya karıştıkları söylenebilir.  

 Su ve sediment örneklerindeki MTT, LDH, Nötral Kırmızı ve EROD 

deneyleri ile WaterSavr isimli ürünün doğrudan kendisi ile yapılan testler 

karşılaştırıldığında, ürünün herhangi bir sitotoksisite yapmaması, ancak 1, 

2 ve 6. istasyonlardan alınan sediment numunelerinin Kasım ayında 

sitotoksik etkinlik göstermesi, bunun üründen kaynaklanmadığını 

göstermektedir. Bu sonuç, kimyasal kirlilik analiz sonuçlarının da 

gösterdiği gibi gölün dışarıya açık ve çevreden gelen kirleticilere maruz 

kalabilmesi nedeniyle dışarıdan gelen kimyasal veya benzeri birçok 

kirliliğe atfedilebilir.  

 Sonuç olarak “WaterSavr” isimli ürünün uygulaması sonucunda Kösrelik 

Göleti’nde su kalitesinin iyileştiği tespit edilmiş olup, su ve sedimentlerde 

ürünün yapısında bulunan bileşiklere ve bozunma ürünlerine 

rastlanmamıştır.  

 Uygulama öncesi ve sonrası tespit edilen çözünmüş oksijen 

değişimlerinden yüzeyde film tabakası oluşturma özelliğine bağlı olarak 

atmosfer-su yüzeyi arasındaki gaz alış verişlerini engellemediği de 

görülmüştür. Sitotoksisite çalışmaları da ürünün sitotoksik etki 

göstermediğine işaret etmiştir. Bu durum ürüne ait litaratür çalışmalarıyla 
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da uyumluluk göstermektedir (McGuire Environmental Consultants, Inc. 

2004; Babu v.d., 2010; Sovocool v.d., 2012). 

 Kösrelik Göleti’nin küçük bir rezervuar olması, dışa kapalı olması balık ve 

benzer canlı göçlerinin olmaması etkilerin daha hızlı görülme ihtimalini 

arttırarak avantaj sağlamıştır ancak çalışma başlangıcından bu yana fauna 

ve flora da üründen kaynaklanan olumsuz bir etkinin görülmemiş olması 

olumlu bir sonuçtur. 

 Araştırma faaliyetleri süresince Kösrelik Göleti’nde yoğun su bitkisi 

ölümleri gerçekleşmemiş, ani değişimler ve tür dağılımlarında da önemli 

değişiklik tespit edilmemiştir.  

 Buharlaşma miktarı oranlandığında yaklaşık % 38’ e varan kazanç olduğu 

belirlenmiştir. Bu oran ürünün iddia ettiği tasarruf miktarıyla (% 30 - % 35) 

uyumlu olup, hatta biraz daha yüksektir (Final Repot to Metropolitan Water 

District of Southern California, WaterSavr Global Soluitons, Inc, Aralık 

2004; Sovocool v.d, 106:3, Journal AWWA, American Water Works 

Association, Mart 2014; McGuire Environmental Consultants, Inc. 2004; 

Babu v.d., 2010; Sovocool v.d., 2012). Bu beklenenden yüksek verim 

ürünün çevresel etkisini incelemek için fazla dozlama yapılmasıyla 

ilişkilidir.  

 Proje kapsamında ürün uygulamasına ait maliyet analizi yapılmamıştır. 

Kullanım miktarı sulak alanların bulunduğu iklim ve coğrafi koşullara 

bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Uluslararası literatürde ürünün 

uygulamasına ait çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre hektar 

başına 350–1000g kullanılabileceği bildirilmiştir (McGuire Environmental 

Consultants, Inc. 2004; Babu v.d., 2010; Sovocool v.d., 2012). 

Çalışmamızda da ürünün su kalitesi ve canlı kaynaklar üzerine etkisi 

araştırıldığı için hektar başına 350 g dan 3500 g a kadar değişen oranlarda 

kullanılarak doz aşımı uygulanmıştır. Bu bağlamda maliyet analizinin 

yapılaması da zaten doğru ve hassas olmayacaktır. 

 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: Proje ile 6 farklı istasyonun yüzeyinden ve 

dibinden elde edilen su örneklerine uygulanan prosedürler sonucunda 6 farklı 

istasyonun aynı su örneğinden alındığı tespit edilmiştir. 

 

 6 farklı istasyon kaydı yapılan ölçüm koşulları (sıcaklık 25⁰C-23⁰C) 

altında ölçüm seferlerine göre tek örneklem olarak ele alınmış ve Kösrelik 

Gölet’indeki 1.sefer ile 2-4. sefer, Bulanıklık, pH, Sertlik, ÇO, AKM, 
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Fosfat, Azot, Yüzey aktif madde ve Klorofil-a ölçümlerinin ortalamaları 

arasındaki farklılık incelenmiştir: 

o 1. sefer ölçümü kimyasal işleme tabi tutulmamış olup, Kösrelik 

Gölet’inin hazır bulunuşluk durumunu göstermektedir. 

o 2-4. sefer ölçümleri ise kimyasal işleme tabi tutulmuş ve sonrasında su 

örneklerinden yapılan ölçümlerden oluşmaktadır. 

o Kösrelik Gölet’indeki 1.sefer ile 2-4. sefer ölçümlerden, Bulanıklık, 

Sertlik ve ÇO değerleri ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir farklılık yoktur. Dolayısıyla, Bulanıklık, Sertlik ve ÇO değerleri 

kimyasal işlem sonrasında değişmediği ilk halini koruduğunu 

söyleyebiliriz. 

o Kösrelik Gölet’indeki 1.sefer ile 2-4. sefer ölçümlerden, pH, AKM, 

Fosfat, Azot, Yüzey aktif madde ve Klorofil-a değerleri ortalamaları 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık vardır.  

 pH ve Klorofil-a değişkenlerine ait değerler uygulama sonrası 

artmıştır.  

 AKM, Fosfat, Azot ve Yüzey aktif madde değişkenlerine ait 

değerler kimyasal işlem sonrası azalmıştır. 

 

Ülkemizin büyük bir kısmı yer aldığı iklim kuşağı nedeniyle ya kurak ya da çok kurak 

alanlara sahip olduğundan Türkiye’de 6 yıllık dönemlerle orta derece; 18 yıllık 

dönemlerle de şiddetli meteorolojik kuraklıklar yaşanmakta ve bunun sonucunda da 

buharlaşma ile olan su kaybı çok fazla olmaktadır.  

http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx
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Kösrelik Göleti ’ne ait karakteristik özellikler: 

 

Gölet Sahasının yıllık yağışı 359.8 mm 

Gölet alanının yıllık buharlaşma 1300.1 mm  

Gölet tipi Toprak Dolgu 

Gövde Menba ve Mansap Şevleri 1:3, 1:2 

Maksadı Sulama 

Yüksekliği 15 m 

Kret genişliği ve uzunluğu 5 m ve 96 m 

Gövde Dolgu Hacmi 41 130 m3 

Rezervuar hacmi  253 000 m3 

Gölet yerinde %90 ihtimalle mevcut yıllık ortalama su  260 000 m3 

Gölet hacmine regüle edebilen yıllık ortalama su 240 000 m3 

Regüle edilerek sulamaya verilen su  185 000 m3 

Dolu savak feyezan piki 30.8 m3/sn. 

Talveg Kotu (itibari) 99.7 m 

Minimum su kotu 107.3 m 

Normal su kotu 112.7 m 

Maksimum su kotu 113.7 m 

Gölet Kret kotu 114.7 m 

Aktif hacim 207 000 m3 

Maksimum rezervuar alanı  67 dekar 

Dipsavak kapasitesi 24 l/s 

Dipsavak borusu çapı ve tulü 110 mm ve 72 m 

Sulama suyu ihtiyacı 7618 m3/ha/yıl 

Yıllık buharlaşma kaybı 42 591 m3 

Sızma kaybı 12 650 m3 

Toplam kayıp 55 000 m3 

Yıllık buharlaşma 369.5 mm 

Ankara’nın yıllık yağışı (41 yıllık) 359.8 mm 
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DSİ su potansiyeli hesaplarına göre Türkiye kişi başına yıllık 1.519 m3 su 

potansiyeline sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tahminlerine göre de 

nüfusumuz 2030 yılında 100 milyona ulaşacak ve su potansiyeli kişi başına yıllık 

1.120 m3’e düşecektir. Türkiye su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alacak ve 

kaynaklarını çok daha etkin kullanmayı gaye edinen politikalar izlemek durumunda 

olacaktır. Bu süreçte de buharlaşmayı en aza indirgemek önemli ölçüde su tasarrufu 

sağlayacaktır. Diğer yandan son yıllarda hızla artan nüfus yoğunluğu ve sanayileşmeye 

bağlı olarak uygulaması başlatılan ve/veya geliştirilen ileri arıtma sistemlerinin yeterli 

olmaması sonucunda yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda su kirliliği de önemli 

boyutlara ulaşmıştır. Proje kapsamında yürütülen izleme çalışması sonucunda söz 

konusu ürünün su kalitesini iyileştirici özelliği de net olarak belirlenmiştir. Bu 

bağlamda “Watersavr”  isimli ürünün sulak alanlarımızda (göl, gölet, baraj gölü vb.) 

rehabilitasyon ve su tasarrufu süreçlerine olumlu yönde katkı sağlayacağı aşikardır. 

Çalışmamızın çıktıları su kaynaklarımızın korunması ve yönetimi alanlarında 

izlenecek olan politikaların belirlenmesinde temel bir kaynak olacaktır. 

Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli (DSİ, 2012) 

Yıllık Ortalama Yağış 643 mm/yıl 

Türkiye’nin Yüzölçümü 783.577 km2 

Yıllık Yağış Miktarı 501 milyar m3 

Buharlaşma 274 milyar m3 

Yeraltına Sızma 41 milyar m3 

Yüzeysel Su  

Yıllık Yüzey Akışı 186 milyar m3 

Kullanılabilir Yüzey Suyu 98 milyar m3 

Yer altı Suyu  

Yıllık Çekilebilir Su Miktarı 14 milyar m3 

Toplam Kullanılabilir Su 112 milyar m3 

Kullanım Yerleri  

Tarımda Kullanılan 32 milyar m3 

İçme Suyu İçin Kullanılan 7 milyar m3 

Sanayide Kullanılan 5 milyar m3 

Toplam Kullanılan Su 44 milyar m3 
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Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: Ülkemizin büyük bir kısmı 

ya kurak ya da çok kurak alanda olduğundan buharlaşma ile kayıplar çok fazladır. Bu 

nedenle buharlaşmayı en aza indirgemek önemli ölçüde su tasarrufu sağlayacaktır. 

Diğer yandan hızlan artan nüfus yoğunluğu ve sanayileşmenin sonucunda yeraltı ve 

yerüstü su kaynaklarımızda su kirliliği önemli boyutlara ulaşmıştır. Proje kapsamında 

yürütülen izleme çalışması sonucunda ürünün sulak alanlarımızda (göl, gölet, baraj 

gölü vb.) rehabilitasyon ve su tasarrufu süreçlerine hizmet edici yönüyle 

kullanılabileceği tespit edilmiştir.   

  

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Aynı gayeye hizmet edecek “Yerli 

Ürünümüz” laboratuvar ölçeğinde geliştirilmiş olup, sulak alanda uygulaması 

yapılamamıştır. 

 

Diğer Değerlendirmeler: Proje çalışma alanında sürekli veri alınabilecek meteoroloji 

istasyonunun güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle kurulamaması karşılaşılan 

başlıca sorun olmuştur. 

 

Prof. Dr. Nuray ÇAĞLAR BALKIS, İ.Ü. D.B.İ. Enstitüsü, Proje Yürütücüsü (nbal@istanbul.edu.tr)  

Tuncer DİNÇERGÖK, DSİ TAKK Dairesi Başkanı (tuncer.dincergok@dsi.gov.tr) 
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4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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4.1 AKDENİZ ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN ÜRÜN VE HİZMET 

ÜRETİMİNİN KÜRESEL DEĞİŞİKLİKLER BAĞLAMINDA 

İYİLEŞTİRİLMESİ-FFEM PROJESİ 

Projenin Gayesi ve Önemi: Projenin ana hedefi, Akdeniz ormanlarından sağlanan 

çevresel ürün ve hizmetlerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin veya 

iyileştirilmesinin desteklenmesidir. Bunun yanı sıra projenin diğer gaye ve hedefleri: 

 Proje kapsamında yapılacak saha çalışmaları sonucunda elde edilecek bilgi ve 

deneyimlerin, partner ülkelerle paylaşılarak koordinasyonun güçlendirilmesi, 

yerel ve katılımcı yaklaşımların geliştirilmesi,  

 İklim değişikliği altındaki Akdeniz ormanlarından elde edilen mal ve 

hizmetlerin maksimize edilmesi için mevcut bilgileri paylaşmak ve yaymak, 

yeni bilgiler üretmek ve bölgedeki ilgi grupları arasındaki konu ile alakalı 

diyaloğun arttırılması, 

 Pilot sahalarda yürütülecek çalışmalar ile ormanlık alanların iklim 

değişikliğine adaptasyonu,  

 Ormanların sağladığı mal ve hizmetlerin sosyo-ekonomik değerlerini ve 

ormanların iklim değişikliğini hafifletici etkilerini ortaya koymaktır.  
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Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 8.500.000 Avro bütçeli teknik işbirliği proje aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 

 Bakanlığımız Stratejik Planı (2013-2017), S.H.2.2. Uluslararası Kurum, 

kuruluş ve ülkelerle İşbirliğini geliştirmek, 

 Orman Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı (2013-2017),Stratejik Gaye 4: 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ile Hedef 4.7: Uluslararası ormancılık 

sürecinde alınan kararların ormancılığımıza entegrasyonu sağlanacak, yakın 

ve komşu ülkelerle ormancılık alanında işbirliği geliştirilecektir.  

 

Projenin Metotları: 

 

 Diğer ulusal veya uluslararası örnek uygulamaların değerlendirilmesi 

 Literatür çalışması 

 Gözlem veya ölçüm sonuçlarına dayanması 

 Pilot alanlarda önceki çalışmaların ilişkilendirilmesi 

 Deneme alanındaki katılımcıların orman kaynaklarına ilişkin işlevlere 

verdikleri öncelikleri, “Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Tekniğini” 

kullanarak tespit edilmesidir. 

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: 

 

 Danışmanlık hizmeti alınmıştır. 

 Ulusal-uluslarası uzmanlardan faydalanılmıştır 

 Kamu-Üniversite işbirliğinde geliştirilmiştir. 

 Kurumsal imkânlar kullanılmıştır. 

 Araştırma Enstitüleri uzmanlarımızdan faydalanılmıştır. 

 

Projenin Çıktıları:  

 Akdeniz orman ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı hassasiyeti ve 

adaptasyon kapasitesine ilişkin verilerin üretilmesi ve yasal araçların 

geliştirilmiştir. 

 Ekosistem ürün ve hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşturulması ve 

karar alma süreçlerine dâhil edilmeleri yönünde bir örnek model 

oluşturulmuştur. 
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 Orman işlevlerinin öncelikleri konusunda, ilgi grupları arasında bilgi ve 

görüşleri paylaşılmıştır. 

 Düzlerçamı pilot sahasında ormansızlaşmanın, orman bozulmasının ve bunları 

tetikleyen faktörlerin belirlenmiştir. 

 4 Bileşene yönelik rapor hazırlanmıştır 
 Düzlerçamı deneme alanında katılımcı yaklaşım metodolojisi kapsamına göre 

bölgedeki Paydaş Komitesini oluşturan Muhtarlıklar, Yerel Halk, Arıcılar, 

ODOÜ Toplayıcıları, Avcılar, Kesim İşçileri ve Çobanlara yönelik olarak 

“Katılım Sürecinin Etki ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Katılıma 

Yönelik İlgi Gruplarının Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi” işlemi 

oluşturulmuştur. 

 Ulusal Çalıştay,  İklim Değişikliği Metodoloji Çalıştayı, Uluslararası 

Metodoloji Çalıştayı,  Faktör Analizi Çalıştayı,  Müzakere Çalıştayı, bölgesel 

çalıştaylar, 1. 2. 3. ve 4. Bileşen Değerlendirme Toplantıları yapılmıştır. 

 

 

  Bileşen 2 Değerlendirme Toplantısı/ Kasım 2015-Nice/Fransa 

 

Bilimsel ve Çevresel Kazanımlar: 

 Uydu görüntülerden değişim analizleri gerçekleştirilmiştir.  

 VITO Metodolojisine göre raster veriler işlenmiş, bölgeye ait haritalardan 

üretilen vektör ve diğer verilerle birlikte bir coğrafi bilgi sistemi kurulmuştur. 

 Uydu görüntülerinin sınıflandırılması ile alansal sonuçlar üretilmiştir. 

 Meteorolojik veriler analiz edilerek gelecek iklim değişikliği senaryoları ve 

etkilenebilirlik analizleri oluşturulmuştur.  
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 Akdeniz orman ekosistemleri ve orman genetik kaynakları üzerinde iklim 

değişimi etkileri ile alakalı mevcut bilgiler derlenmiş, İklim değişikliğinin 

etkilerine karşı Akdeniz orman ekosistemlerinin hassasiyet durumu ile alakalı 

model oluşturulmuştur. Bu hassasiyetin değerlendirme metotları hakkında 

orman işletmecileri için bir sentez raporu hazırlanmıştır. 

 

Ekonomik ve Sosyal Kazanımlar: Sosyo-ekonomik ihtiyaç analizinde kullanılan 

metot, Türkiye’deki başka orman işletme müdürlüklerinde tekrar edilme ve hem 

Akdeniz Bölgesi hem de ulusal ölçekte önemli bir karar destek aracı olma 

potansiyeline sahiptir. Bu yaklaşımlar ile farklı alanlardaki yönetim kararlarının uzun 

dönemde etkileri belirlenebilecektir.  

 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: 

 Yapılan çalışma sonucunda ormansızlaşma ve orman bozulumu üzerinde 

doğrudan etkili olan faktörler; şehirleşme, turizm, madencilik (taş ve mermer 

ocakları), aşırı otlatmacılık, yakacak odun toplamacılığı ve orman yangınları 

olarak ortaya konmuştur. Belirlenen bu faktörler ayrıntılı bir şekilde analiz 

edilerek raporlanmış ve diğer bölge müdürlüklerinde yapılacak proje ve diğer 

çalışmalar için altlık oluşturmuştur. 

 Düzlerçamı deneme alanında Proje kapsamında yürütülen katılımcı yaklaşım 

metodolojisi çerçevesinde kapsamına bölgedeki Paydaş Komitesini oluşturan 

Muhtarlıklar, Yerel Halk, Arıcılar, ODOÜ Toplayıcıları, Avcılar, Kesim 

İşçileri ve Çobanlara yönelik olarak “Katılım Sürecinin Etki ve Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi ve Katılıma Yönelik İlgi Gruplarının Doyum Düzeylerinin 

Belirlenmesi” tamamlanmıştır. 

 Üretilen sonuçlar, iklim değişimlerinin ve etkilerinin belirlenmesi, karbon 

bütçesi hesaplanması, ormanların sürdürülebilirliğinin izlenmesi gibi gayelerle 

da kullanılabilecektir. 

 Sosyo-ekonomik analizinde kullanılan metot, Türkiye’deki başka orman 

işletme müdürlüklerinde tekrar edilmesi halinde; farklı alanlardaki yönetim 

kararlarının uzun dönemde etkileri belirlenebilecektir. 

 

 Dr. Nicolas PICARD, FAO Silva Mediterranea Sec. /Forestry Department/ (nicolas.picard@fao.org)  

 Musa KAYA, OGM Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı (musakaya@ogm.gov.tr)   

  http://www.fao.org/forestry/82782/en/ 

mailto:nicolas.picard@fao.org
mailto:musakaya@ogm.gov.tr
http://www.fao.org/forestry/82782/en/
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4.2 KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON SAĞLAYARAK AKDENİZ 

BÖLGESİ’NDE ORMANCILIK ARAŞTIRMALARININ GELİŞTİRİLMESİ 

PROJESİ (FP7-ERANET-2011-RTD: FORESTERRA: ENHANCING FOREST 

RESEARCH IN THE MEDITERRANEAN TROUGH IMPROVED 

COORDINATION AND INTEGRATION) 

 

Proje Öncesi Vaziyet: Ormancılık sorunları büyük ölçüde müşterek olan (örneğin 

orman yangınları, odun dışı orman ürünleri, iklim değişikliğinden etkilenme durumu, 

orman içinde yaşayan halkın sorunları ve ormanların yapısı vb.) Akdeniz ülkelerinin 

her birisinde bu konuda araştırmalar yürüten araştırma kurumları ve üniversiteler 

mevcuttur. Ancak söz konusu ülkelerin müşterek sorunlara odaklanarak müşterek 

araştırma projesi yürütme konusunda etkin bir faaliyetlerinden söz etmek mümkün 

değildir. 

Ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Orman Enstitüsü (European Forest Institute) 

Akdeniz ülkelerinin de desteğini alarak 2009 – 2020 dönemi için ortak bir araştırma 

master planı hazırlamıştır. Söz konusu plan hazırlanması sırasında ülkemiz de etkin 

rol oynamıştır. Bu konuda Avrupa Orman Enstitüsü, Akdeniz Bölgesel Ofisi’nin 

Türkiye odak noktası olan Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. 

Neşat Erkan ülke düzeyinde bir çalışma yürüterek Orman Fakülteleri ve Ormancılık 

Araştırma Enstitülerinden topladığı görüşleri bir rapor haline getirerek söz konusu 

master planın hazırlıklarına katkı sağlamıştır. FORESTERRA projesi ile söz konusu 

bu master planda öngörülen araştırmaların en azından bir kısmının Akdeniz Ülkeleri 

ile ortak yürütülmesi planlanmıştır. 

Projenin Gayesi ve Önemi: Akdeniz ormanları ve ormancılığı konusunda yaşanan 

sorunları çözmek üzere konu ile ilgilenen Akdeniz ülkelerinin her birisi ayrı araştırma 

yapmaktadır ve aralarında bu anlamda yeteri kadar koordinasyon yoktur. Proje ile 

Akdeniz Ülkeleri’nin bölge ormancılığında yaşanan sorunları çözmek üzere işbirliği 

yapmak ve bu gayeyle ortak araştırma projeleri yürütmek hedeflenmiştir. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 42.479 Avro bütçeli teknik işbirliği projesi aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 

 

 Ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Orman Enstitüsü tarafından ülkemizin de 

desteği ile 2009 – 2020 dönemi için hazırlanmış olan Akdeniz Bölgesi Ormancılık 
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Araştırma Master Planı (A Mediterranean Forest Research Agenda – MFRA 

2009-2020) 

 Projenin gayesi Ormancılık ana planı, Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı, 

Ormancılık Araştırmaları Master Planı gibi dokümanlarda öngörüldüğü üzere 

ormanlardan elde edilen mal ve hizmetlerin kalite ve kantitesini artırmaya yönelik 

araştırma yapmaktır. 

 

Projenin Metotları: 

 Proje Avrupa Birliği 7. Çerçeve kapsamında ERANET programında yürütülmüş 

bir projedir. ERANET projeleri iki aşamada yürütülmektedir. İlk safhada ortak 

ülkeler NETWORKİNG kapsamında bir çalışma yürüterek mevcut araştırma 

kapasitelerini (finansman, araştırmacı personel, lojistik ve laboratuvar altyapısı 

bakımından) ortaya koymaktadırlar. Daha sonra ikinci aşamada ise mevcut bu 

potansiyellerini kullanarak ve belli oranda finansman sağlayarak müşterek 

araştırma projeleri yürütmek üzere çağrıya çıkılmaktadır. 

 FORESTERRA projesi kapsamında, proje ortağı olarak tarafımızdan projenin 

birinci aşamasında ülkemizde ormancılık konusunda araştırma yapan ve 

araştırmaları fonlayan üniversiteler, TUBITAK ve Araştırma Enstitüleri hakkında 

anket yolu ile gerekli bilgiler toplanmış ve raporlanmıştır. Bu bilgiler diğer proje 

ortağı ülkelerden toplanan bilgiler ile birlikte değerlendirilerek yayınlanmıştır 

(EK-1 ve EK-2). 

 Projenin ikinci aşamasına ülkemiz katılamamıştır. Çünkü proje ortağı olan Batı 

Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ortak araştırma projesi yürütmek üzere 

çıkılacak çağrı için gerekli olan finansman kaynağını sağlayamamıştır. Bu konuda 

ülkemiz adına finansman sağlaması planlanan ve başlangıçta ülkemiz adına 

projede diğer bir ortak olan TÜBITAK projeden çekilmiştir.  

 

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: Proje kapsamında herhangi 

bir alet ve ekipman kullanılmamıştır. Çalışmalar sırasında Enstitünün büro ve 

teknolojik imkânlarından faydalanılmıştır. 

Projenin Çıktıları:  

 Proje ortağı olan Akdeniz ülkeleri Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Tunus, 

Bulgaristan, Türkiye, Hırvatistan ve Slovenya için yapılan değerlendirmede 

ormancılık konusunda yürütülen araştırma projelerine yapılan finansman 

bakımından ülkemizin Fransa, İspanya ve İtalya’dan sonra yıllık yaklaşık           5 

milyon Euro ile dördüncü sırada olduğu, 
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 Yine aynı ülkeler arasında ormancılık konusunda yürütülen proje sayıları 

bakımından 125 proje ile ülkemizin birinci sırada olduğu, 

 Ülkemizde araştırma projesi başına sağlanan fon desteği ortalama 40.000 Avro 

iken bu rakam örneğin İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde 150.000 ile 

200.000 Avro aralığında değiştiği, 

 Ormancılık araştırmaları konusunda çalışan kadrolu araştırmacı sayısının     

962 kişi ile Fransa’dan sonra (1234 kişi) ikinci sırada bulunduğu, geçici 

kadrolarda çalışan araştırmacı sayısının ise oran olarak diğer ülkelerden daha 

düşük olduğu, 

 Ormancılık konusunda uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yıllık yayın 

bakımından ülkemizin 150 bilimsel makale ile Fransa, İtalya ve İspanya’dan 

sonra dördüncü sırada olduğu, 

 Değişik kategoriler için yapılan sıralama analiz sonuçlarına göre Türkiye’nin 

araştırma proje sayısı ve araştırmacı personel sayısı bakımından sıralamaya 

girdiği anlaşılmıştır. 

 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: 

 Akdeniz ülkeleri ile birlikte ormancılık konusunda mevcut sorunlarımızı 

müşterek araştırma projeleri ile çözme potansiyelimizin yüksek olduğu 

anlaşılmış, bu konuda Fransa, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkeleri ile 

yaklaşık aynı düzeyde olduğumuz ortaya çıkmıştır.  

 Proje kapsamında yapılan çok sayıdaki ara toplantı ve kapanış çalıştayında çok 

sayıda müşterek konu üzerinde bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

 Proje ortağı ülkelerden toplam 16 değişik araştırma kuruluşu ile istişarelerde 

bulunulmuş ve geleceğe yönelik muhtemel işbirliklerinin önü açılmıştır. 
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17-18 Ekim 2012 tarihli Roma toplantısından görüntüler 
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6-7 Mayıs 2013 tarhli Paris toplantısından bir görünüş 

 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: Kurulan iletişim kanalları 

gelecekte müşterek çalışma yollarını açmıştır. Özellikle orman yangınları konusunda 

Antalya da bulunan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi için faydalı olabilecek 

bağlantılar kurulmuştur. 

 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Başta orman yangınları, odun dışı 

orman ürünleri ve sosyal ormancılık olmak üzere müşterek proje yürütülmesi için 

ihtimaller belirmiştir.  

Diğer Değerlendirmeler:  

 Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün proje fonlayamaması (hizmet 

alımı yolu ile proje yaptırmak üzere araştırma projesi çağrısına çıkamaması) 

nedeni ile FORESTERRA projesinin ikinci aşaması yürütülememiştir. 

 Mali mevzuat açısından konunun ele alınıp bir çözüm bulunması gelecekteki 

benzer sorunların yaşanmaması için faydalı olacaktır. 

 

 Dr. Neşat ERKAN, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü  (nesaterkan@ogm.gov.tr) 

 http://www.foresterra.eu/index.html 

mailto:nesaterkan@ogm.gov.tr
http://www.foresterra.eu/index.html
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5 TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ 
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5.1 CEYLANPINAR BÖLGESİ YERALTI SUYUNUN MODELLENMESİ 

VE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI 

Proje Öncesi Vaziyet:  

 Ülkemizin en büyük yeraltı suyu (YAS) rezervlerinden birine sahip olan 

Ceylanpınar Havzası, Türkiye sınırları içinde beslenmekte ve Türkiye’nin 35-

40 km güneyinde, Suriye’nin Rasulayn mevkiinde 348 m kotunda yeraltı 

sularını boşaltmakta olan bir sınır aşan havza konumundadır.  

 Bölgede önceki çalışmalarda Ceylanpınar yeraltı suyu rezervinin sadece 

dinamik rezervi belirlenmişti, statik rezerv belirlenmemişti. 

 Ülkemizde yeraltı sularının yönetimine altlık oluşturacak yerli bir model 

mevcut değildi. 

Projenin Gayesi ve Önemi: Sınır aşan bir akifer sistemi olan Ceylanpınar bölgesi 

yeraltı suyu kütlesinin mevcut durumunun fiziksel ve matematiksel analizinin 

yapılması, akifer parametrelerinin değerlendirilmesi ve baskı faktörlerinin analizi ile 

sayısal bir modelin -yerli yazılım kullanılarak- üretilmesi, geleceğe dönük 

senaryoların oluşturulması ve su yönetim planının hazırlanmasıdır. 

Sınır aşan bir akifer sistemi olan Ceylanpınar bölgesi yeraltı suyu kütlesinin 

tanımlanarak, daha verimli ve etkin kullanımını öngören bu projeden hareketle, 

ülkemiz su politikalarında sınır aşan akifer sistemlerinin yönetimine ilişkin bir alt yapı 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak yüksek derece 

önceliğe sahip olan 2.210.000 Türk Lirası bütçeli araştırma projesi aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Stratejik Planı SG 4. Su Kaynaklarının 

Korunması, İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak   

 Türkiye Su Enstitüsü Stratejik Planı 2013-2107, SG 1. Ulusal ve uluslararası 

su politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir 

düşünce kuruluşu olmak, SG 3. Su konusunda ulusal/uluslararası bilimsel 

araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek, bilgi ve tecrübe paylaşımı 

yoluyla katma değer üretmek ve/veya üretilmesine katkıda bulunmak. 

 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 658 sayılı 

Türkiye Su Enstitüsü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK, 04.07.2011 
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tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 645 sayılı Orman ve Su İşleri 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK. 

 

Projenin Metotları: 

 

 Bölgede daha önce yapılmış olan çalışmalara ait literatür araştırması (DSİ 

hidrojeolojik etüt raporları, makaleler, tezler),  

 Saha ve kurum ziyaretleri, 

 Mevcut verilerin ve haritaların alakalı kurumlardan temini, 

 Eksik verilerin tamamlanması, histogram ve zaman serileri vasıtası ile verilerin 

gidişatının izlenmesi, tutarsızlıkların giderilmesi, temel verilerin güvenirlik 

çözümlemelerinin yapılması, 

 Dört modülden oluşan yerli sayısal modelin oluşturulması: 

 Hidrometeoroloji 

 Hidroloji 

 Hidrojeoloji 

 Hidrokimya 

• Havzada toplam su ihtiyacının belirlenmesi, 

 İklim değişikliği ve nüfus projeksiyonu ışığında evsel su talebi, 

 Sekiz farklı ürün çeşidinin su tüketim ihtiyacına bağlı olarak tarımsal 

su talebi,   

• Havzada en iyi su yönetim senaryolarının oluşturulması, 

•  En iyi YAS işletimi için kuyu özelliklerinin (en iyi kuyu tesir yarıçapları, en 

iyi düşüm ve debi miktarları ile en iyi kuyu giriş hızları) belirlenmesi. 

• Metodoloji: Çalışma bölgesi 5 km x 5 km’lik kareciklere bölünerek, toplamda 

280 kareciğe ait hidrojeolojik büyüklükler hesaplanmıştır. 
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Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: 
 

 Workstation, plotter, harici bellek ekipmanları 

 ArcGIS, MATLAB yazılımları 

 Tamamen yerli bir model geliştirilmiştir (Matlab tabanlı) 

 Veri ve harita temininde kurumsal imkânlar kullanılmıştır. 

 

Projenin Çıktıları:  

 

 Raporlar: 

 Veri Değerlendirme ve Analizi Raporu, 

 Birinci Ara Rapor, 

 İkinci Ara Rapor, 

 Dört Adet İlerleme Raporu,  

 Sayısal Modelleme Raporu, 

 Nihai Rapor 

 Yerli Sayısal Model (Matlab Tabanlı) 

 Eğitimler:  

 10 günlük hidrometeoroloji, hidroloji  

 10 günlük hidrojeoloji 

 10 günlük sayısal model uygulama  
 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: 
 

 Ceylanpınar akiferinin: 

 Yağışlardan beslenme miktarı, 

 Yaklaşık iç beslenme miktarı, 

 Hareketli (dinamik), durağan (statik) ve toplam yeraltı suyu haznesinin 

(rezervinin) miktarları, 

 Durağan, hareketli ve toplam yeraltı suyu haznelerinin emniyetli 

(riskli) işletim miktarları, 

 Depolama ve iletim katsayıları değerleri, 

 Yağışlardan beslenmeyen yeraltı suyu haznesi miktarı, 

 Doygun ve doygun olmayan tabakaların kalınlıkları ve haritaları ile 

hidrojeolojik büyüklükleri hesaplanmış, 

 Yeraltı suyu sayısal modelleme denklemlerinin sonlu farklara göre 

ortaya konulmuştur. 
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 Geliştirilen yerli yazılım vasıtasıyla YAS yönetimi ile alakalı farklı senaryolar 

üretilerek; 

 Yeraltı suyu seviyesinde ortaya çıkabilecek değişimler, 

 Her 5 km’de bir doğu-batı veya kuzey-güney doğrultularında YAS 

seviyesini gösteren profiller, 

 Havza nüfus projeksiyonuna bağlı olarak evsel su tüketimi, 

 Sekiz farklı bitki çeşidi için su tüketim miktarları ve toplam su talebi, 

 Emniyetli su kullanımı büyüklükleri ile toplam su talebi kıyası ve su 

haznesinin yeterliliği, 

 Ceylanpınar Havzası yeraltı suyu işletimi için en iyi kuyu tesir 

yarıçapları, en iyi düşüm ve debi miktarları ile çekilen suyun sondaj 

kuyularının çakıl kuşağı ve filtrelerine zarar vermeyecek en iyi kuyu 

giriş hızları belirlenmiştir. 

 Proje sürecinde gerçekleştirilen eğitimler vasıtası ile Bakanlığımızın 

personelinin kapasite gelişimi sağlanmıştır. 

 Ceylanpınar Havzası özelinde geliştirilen ulusal YAS yönetim modelinin, 

diğer akiferlerin yönetimi için de altlık oluşturması beklenmektedir. 

 Sınır aşan YAS yönetimi hususunda karar vericilere katkı sağlanmıştır. 

 

 
Proje kapanış toplantısı- 5Aralık 2016, SUEN 
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Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: YAS yönetiminde diğer 

YAS havzaları için örnek teşkil edebilecek bir metodoloji ve sayısal yerli model ortaya 

konulmuştur. 

 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Suriye sınırı ve ötesinde yapılacak 

çalışmalar ile Ceylanpınar akiferinin hidrojeolojik özellikleri daha net ortaya 

konulabilir. 

Diğer Değerlendirmeler:  

 YAS kalite verilerinin yetersiz olduğu, 

 Yeni gözlem kuyuları açılması gerektiği, 

 YAS seviyeleri ile su kalitesi değerlerinin sürekli izlenmesi gerektiği, 

 Sınır aşan sular politikamızın sadece yüzey suyu ile sınırlı olmayıp, yeraltı 

suyu açısından da değerlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. 

 
Zekai ŞEN, Su Vakfı İktisadi İşletmesi- Yönetim Kurulu Başkanı, Proje Yürütücüsü (bilgi@suvakfi.org.tr)  

Çiğdem KUŞ, SUEN - Çevre Yüksek Mühendisi (cigdem.kus@suen.gov.tr)  

 
 

5.2 BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI’NDA SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

BOŞLUK ANALİZİ PROJESİ 

 

Proje Öncesi Vaziyet:   

 Beyşehir Gölü Havzası, Konya Kapalı Havzası için hazırlanan Havza Koruma 

Eylem Planı kapsamında değerlendirilmektedir. 

 Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde içme suyu havzası 

olduğundan Beyşehir Gölü Özel Hüküm Planı Bakanlığımızca hazırlanmış 

ancak yürürlüğe girmemiştir.  

 Kızıldağ ve Beyşehir Milli Parkları Beyşehir Gölü havzasındadır. Milli Parklar 

Kanunu’na göre bu alanlar koruma altındadır. 

 Beyşehir Gölü Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Çevre Kanunu 

kapsamındadır. 

 1. 2 ve 3. doğal sit alanlarını barındırmaktadır.  

 Havzadaki yerleşimlerin gelişme ihtiyaçları ile koruma statüleri çakışmaktadır. 

 Gölde su kalitesi bozulmakta ve sediment (balçık) miktarı artmaktadır. Sazlık 

alanlar organik yüklerin artmasıyla büyümekte ancak Milli Parklar Kanunu 

hükümleri sebebiyle alandan çıkarılamamaktadır. 

mailto:bilgi@suvakfi.org.tr
mailto:cigdem.kus@suen.gov.tr
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 Balıkçılık ile alakalı kaçak avlanma söz konusudur. 

 

Projenin Gayesi ve Önemi: Proje ile su ile alakalı çalışan kurumlar arasındaki görev 

ve yetki çakışmaları tespit edilerek müşterek bir milli su politikası anlayışı tesis 

edilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede, pilot arazi olarak seçilen Beyşehir Gölü alt 

havzasında, su yönetiminin farklı alanlarında vazifelendirilmiş kurumlar arasındaki 

yetki dağılımında meydana gelen aksaklıklar kapsamlı olarak irdelenmiş ve 

Türkiye’nin su politikasına yön veren yetkili kurumlar arasında ortaya çıkabilecek 

benzer sorunlar hakkında bir altlık oluşturulmuştur. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 49.000 Türk Lirası bütçeli araştırma projesi aşağıdaki referans 

dokümanlar ile ilişkilidir: 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Stratejik Planı S.G.4: Su Kaynaklarının 

Korunması, İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak,          

S.G.1: Kurumsal Kapasite ve Hizmet Kalitesini Arttırmak,                    

S.G.H.1.2: Bakanlığın görev alanları ile alakalı kurum, kuruluş, STK ve 

üniversitelerle işbirliğini geliştirmek, toplum bilincini arttırmak. 

 Türkiye Su Enstitüsü Stratejik Planı 2013-2107, S.G.1: Ulusal ve uluslararası 

su politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir 

düşünce kuruluşu olmak, S.G.2: Ulusal ve uluslararası kurumların su 

konusunda işbirliği içinde çalışmaları için gerekli faaliyetleri yürütmek,       

S.G. 3: Su konusunda ulusal/uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak, 

yapılmasını desteklemek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla katma değer 

üretmek ve/veya üretilmesine katkıda bulunmak. 

 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 658 sayılı 

Türkiye Su Enstitüsü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK, 4 Temmuz 

2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 645 sayılı Orman ve 

Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK. 

 

Projenin Metotları: 

 

 Literatür çalışması ve veri temini 

 Saha ziyareti ve yerel, bölgesel-taşra teşkilatları ve milli kurumlarla birebir 

görüşmeler 

 Paydaş analizi anket çalışması 

 Paydaş çalıştayı 
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18. 11. 2016’da Konya’da gerçekleştirilen çalıştay fotoğrafı 
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17.11.2016 tarihli saha ziyareti 

 

 

 
Eylül-Ekim 2016 aylarında gerçekleştirilen paydaş görüşmeleri 
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Eylül-Ekim 2016 aylarında gerçekleştirilen paydaş görüşmeleri 

 

Projenin Çıktıları: 

 

 Ön Rapor, Anket sonuçları, nihai rapor ve bilimsel makale 

 Çalıştay 

 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: 

 

 Beyşehir Gölü Alt Havzası’nın pilot alan olarak seçildiği bu proje kapsamında 

proje sonuçlarının Beyşehir Gölü Havzası’nda Su Kaynakları Yönetimi Boşluk 

Analizi makalesinin ulusal dergilerde yayınlanması beklenmektedir. 

 Yerüstü ve yeraltı sularının mevcut durumu ile karşılaşılan idari problemlerin 

tespiti, hâlihazırdaki verilerle su kaynaklarının mevcut durumunun ve 

problemlerinin ortaya konması, 

 Beyşehir Gölü Özel Hüküm Planı, Havza Koruma Eylem Planı’nın 

değerlendirilmesi, yapılması planlanan faaliyetler ile alakalı mevcut durumun 

tespit edilmesi, 
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 Mevzuattan kaynaklanan ve kurumların vazife konularına giren su yönetimi ile 

alakalı çakışan hususların tespit edilerek, izlenen su politikalarının 

değerlendirilmesi, 

 Havzalarda alakalı paydaşlarla görüşmeler yapılması ve boşluk analizi 

çalışmaları gerçekleştirilmesi, 

 Problemlerin çözümüne yönelik sürdürülebilir su yönetimini sağlayacak 

stratejilerin belirlenmesi ve havza bazında çözüm önerileri hazırlanması,  

 Karar vericilere yol gösterecek ve mevcut mevzuatın kolay uygulanabilmesini 

sağlayacak bir metodolojinin oluşturularak bir karar destek sisteminin 

geliştirilmesidir. 

 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: 2 Kasım 2011 tarih ve 

28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsü’nün Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında KHK doğrultusunda; “Su ile alakalı, geleceğe yönelik 

yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun 

dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile alakalı görev yapmakta 

olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek; 

sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi 

yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı 

sağlamak; ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek gayesiyle bilimsel 

araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek” kapsamında Beyşehir Gölü 

Alt Havzası’ndaki mevcut idari, çevresel ve sosyo-ekonomik boşluk analizi ve paydaş 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: 

 Su konusunda çalışmalar yapan tüm alakalı kuruluşlara Beyşehir Gölü 

Havzası’nda ortaya konan problemler ve çözüm önerileri ile alakalı rehber 

doküman hazırlanacaktır.  

 Beyşehir Gölü Alt Havzası’nın yönetiminden sorumlu Bakanlığımızın üst 

düzey yöneticileri ve Bakanlık Makamı’na yönelik havzadaki idari ve çevresel 

sorunlara direkt maruz kalan yerel paydaşların ihtiyaç ve görüşlerinin yer aldığı 

bilgi notu sunulacaktır. 

 Bir sonraki aşama olarak ülkemizin daha büyük havzalarında bu pilot proje 

çıktıları doğrultusunda benzer çalışmaların yapılması düşünülmektedir. 
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Diğer Değerlendirmeler: 

 

 Zaman ve bütçe kısıtı nedeniyle projenin kapsamı daraltılarak yerel, bölgesel 

ve ulusal kurumlarla görüşmeler ve anket çalışmaları gerçekleştirilmiş, halkla 

birebir görüşmeler sağlanamamıştır. Halk, muhtarlar aracılığıyla temsil 

edilmiştir.  

 Paydaşlarda Beyşehir Gölü Havzası’nda çok sayıda proje yapıldığı ancak 

sonuca ulaşılamadığı kanaati yaygındır. 

 Su kaynakları yönetimi boşluk analizi çalışmalarının paydaş analizi saha 

çalışmaları ile birleştirilmesi ile masa başı çalışmalarına nazaran daha verimli 

sonuçlar elde edilmiştir. 

 
Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER, Selçuk Üniversitesi, Proje Yürütücüsü (vsumer@gmail.com)  

 Elif OKUMUŞ ÖKSÜZ, SUEN- Uzman (elif.okumus@suen.gov.tr) 

 

5.3 WATEUR - TACKLING EUROPEAN WATER CHALLENGES 

Proje Öncesi Vaziyet: Proje öncesinde, Avrupa ve genelinde, ülkelerin su alanında 

belirledikleri öncelikli alanlara ve çalışmalara ait bilgi eksikliği mevcuttu, bu alanda 

müşterek bir strateji belgesi bulunmuyordu.  Sektörde karşılaşılan sorunlara yönelik 

çalışmalar ülkeler tarafından ayrı ayrı yürütülürken, WatEUr projesi öncelikli alanların 

belirlenmesine ve çalışmaların ülkeler tarafından müşterek yürütülmesine olanak 

tanımıştır. 

Projenin Gayesi ve Önemi: Proje,  Avrupa’daki AR-GE çalışmalarının 

yapılandırılmasına, koordinasyonuna ve genel veriminin artırılmasına katkıda 

bulunmaktadır. Projenin genel maksadı, ekosistem sürdürülebilirliğini koruma, 

vatandaşlar için güvenli su sistemlerinin geliştirilmesi, su sektöründe rekabetin teşvik 

edilmesi, suyun akılcı kullanımını sağlayan biyo-temelli bir ekonominin uygulanması 

ve su döngüsü açığının kapatılması dâhil olmak üzere, Avrupa için yeni bir stratejik 

araştırma gündemi oluşturmayı hedeflemektedir. 

Projenin Alakalı Olduğu Referans Dokümanlar: Kurumsal olarak orta derece 

önceliğe sahip olan 2.345.292,60 Avro bütçeli Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 

(FP7) projesi, aşağıda belirtilen Bakanlığımız Stratejik Planı gaye ve hedefleri ile 

ilişkilidir: 

 S.G.4: Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini 

sağlamak. 

mailto:vsumer@gmail.com
mailto:elif.okumus@suen.gov.tr
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 S.H.2.2: Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek. 

 

Projenin Metotları: 

 

 Diğer ulusal veya uluslararası örnek uygulamaların değerlendirilmesi 

 Literatür çalışmaları 

 Anket çalışması 

  

Projede Kullanılan Teknoloji, Model veya Ekipman: WatEUr projesi yürütülürken; 

 

 Uluslararası kamu kurumlarının, araştırma merkezlerinin ve akademik 

kurumların işbirliğinde geliştirilmiştir. 

 Kurumsal imkânlar kullanılmıştır. 

 Anket çalışması yapılarak ulusal araştırma kurumları ve üniversitelerden su 

alanında yürütmekte oldukları projeler hakkında bilgi alınmıştır. 

 

Projenin Çıktıları:  

 2013 yılında “Mikrokirleticiler (Emerging Contaminants)” başlığı altında 

çağrıya çıkılmış ve 7 proje fonlanmıştır. 

http://www.waterjpi.eu/images/newsletter/2015_01/Newsletter_2015-01.pdf  

 Water JPI Konferansı (Mayıs 2016, Roma-İTALYA) 

 

 
Water JPI Konferansı (Mayıs 2016, Roma-İTALYA) 

http://www.waterjpi.eu/images/newsletter/2015_01/Newsletter_2015-01.pdf
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 Bilgi notları (fact sheets) 
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=757  

 Aylık bültenler 
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=748  

 Stratejik Araştırma ve Yenilik Dokümanının (SRIA-Strategic Research and 

Innovation Agenda) ve Uygulama Planının (Implementation Plan) resmi 

açılışı (Ekim 2014, Brüksel-BELÇİKA)   

 SRIA Belgeleri (v.0.5, v.1.0, v.2.0) 

 
   http://www.waterjpi.eu/images/documents/Water%20JPI%20SRIA%200_5.pdf 

                  

http://www.waterjpi.eu/images/SRIA/WATER%20JPI%20%20SRIA%201.0_2014.pdf 

 

                                       http://www.waterjpi.eu/images/documents/SRIA%202.0.PDF 

 

Elde Edilen/Beklenen Kazanımlar: 

 

 WatEUr projesi kapsamında, Avrupa’da su alanındaki öncelikli konular 

belirlenerek Stratejik Araştırma ve Yenilik Dokümanında (SRIA) 

yayımlanmıştır. 

 Proje, Avrupa’da yer alan kurumların uluslararası işbirliklerini 

kuvvetlendirmeye ve müşterek projeler yürütmesine imkân sağlamıştır. 

 Mikro kirleticiler üzerine 7 adet uluslararası proje fonlanmış ve uluslararası 

işbirliklerinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. 

 Proje, farklı çalışma konularındaki ihtiyaçları ortaya koymuş ve 2 yeni projenin 

başlatılmasına vesile olmuştur. Böylece atıksu geri kazanımı ve tarım alanında 

su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konuları yeni projelerde çalışılacaktır. 

 Projeler sonunda geliştirilen yenilikçi teknolojik çözümler sayesinde AB su 

politikalarının uygulanması kolaylaştırılacaktır. 

 

Proje Neticelerinin Kurumsal İhtiyaçları Karşılaması: Proje ile SUEN, Avrupa’da 

yaşanan su sorunlarının takibini sağlamış; öncelikli alanların belirlenmesi 

çalışmalarına katkıda bulunmuştur.  Ayrıca, uluslararası araştırma ve kamu kurumları 

ile ortak çalışma yürüterek işbirlikleri kuvvetlendirilmiştir. 

Proje Devamında Yapılabilecek İşbirlikleri: Water JPI’nın (Küresel Atıksu 

Girişiminin) yürüttüğü ilk çalışma olan WatEUr projesi ile Avrupa ve genelinde su 

alanındaki öncelikli 5 çalışma konusu belirlenmiştir. Girişimin temel hedeflerinden 

biri ortak yürütülen çalışmaları artırarak Avrupa’yı su sektöründe öncü konuma 

http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=757
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=748
http://www.waterjpi.eu/images/documents/Water%20JPI%20SRIA%200_5.pdf
http://www.waterjpi.eu/images/SRIA/WATER%20JPI%20%20SRIA%201.0_2014.pdf
http://www.waterjpi.eu/images/documents/SRIA%202.0.PDF
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getirmektir. Bu hedef doğrultusunda, belirlenen temalar çerçevesinde müşterek 

çağrılar yapılmaktadır. WatEUr projesinin devamı olarak, WaterWorks 2014 projesi 

ile su geri kazanımı, WaterWorks2015 projesi ile de tarım faaliyetlerinden kaynaklı su 

kirliliği konularına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda,  “atıksu 

arıtımı ve geri kazanımı, desalinasyon, taşkın ve kuraklıklara yönelik teknolojik 

çözümler geliştirmek” ve  “sürdürülebilir tarım için su kaynaklarının daha etkin 

kullanımı ve su/toprak kirliliğinin azaltılması” konularına yönelik 2 müşterek çağrı 

yapılmıştır. Çalışmalar, yenilikçi teknolojik çözümlerin oluşturulmasına ve Avrupa 

Birliği su politikalarının uygulamaya geçirilmesine katkıda bulunacaktır. 

 
  
  Dr. Aslıhan KERÇ, SUEN Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü (aslihan.kerc@suen.gov.tr) 
   Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) (wateur.secretariat@mineco.es) 

   http://www.waterjpi.eu/ 
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