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Su kaynaklarının durumunun değerlendirilmesi

için biyolojik canlı topluluklarının kullanılması

yüzyıllar öncesine dayanmaktadır

20’nci yüzyılda su kalitesinin

değerlendirilmesinde farklı biyolojik grupların

kullanıldığı birçok farklı metot geliştirilmiş,

Her ülkede veya bir ülkenin farklı

bölgelerinde, spesifik metotların

geliştirilmesine yönelik eğilimler

başlamıştır.

Zaman içerisinde ise örnek alma,

değerlendirme, indeks oluşturma ve

sınıflandırma ile ilgili ortak yöntemler ve

standartlar gelişmeye başlamıştır

BİYOLOJİK İZLEME VE SÇD



BÜTÜNCÜL ÇEVRE YAKLAŞIMI

Biyolojik 
Çeşitlilik 

Konferansı 
(1992)

Avrupa 
Birliği’nin 
kurulması 

(1992)

Rio Dünya 
Zirvesi 
(1992) 
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Direktifin yayımlanmasının ardından, 

Çevre yönetimi hedefleri kirliliğin

kontrolüne dayalı yaklaşımlar

yerine, ekosistem bütünlüğünün

korunması olarak değişmiştir

Avrupa’da sucul ekosistemlerin

biyolojik olarak izlenmesi yaklaşımı

çok büyük değişikliklere uğramıştır.

“Ekolojik Durum” tanımıyla birlikte ise,

ekolojik durumun değişimi, çevresel

parametrelerdeki değişiklikler yerine,

sucul organizmaların tepkilerindeki

değişikliklerle ifade edilmeye

başlanmıştır.

SÇD ve BİYOLOJİK İZLEME



EKOLOJİK DURUM VE KİMYASAL DURUM

SÇD

EKOLOJİK DURUM

(Yüzeysel Sular)

KİMYASAL DURUM

(Yüzeysel Sular)

Öncelikli Maddeler 
ve DiğerTehlikeli 

Maddeler

Hidromorfolojik

Biyolojik

Fiziko-kimyasal

2000/60/EC

Genel Fizikokimyasal 
Kalite Elementleri 

Spesifik Kirleticiler 

(üye ülkelerce belirlenir)
BİYOLOJİK İZLEME

K

KÖTÜ

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RKdLOcgixgwAsM&tbnid=RM_i6aKh--H-ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wagtech.co.uk/products/water-and-environmental/water-test-kits/potalab%C2%AE-advanced-long-term-monitoring-kit-physico-chemical-microbiological&ei=2y-9U_yqMqepsQTk8YCwCw&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGICcsQ1tjopw3BrazYnHYHjCHN2Q&ust=1404993875378178
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RKdLOcgixgwAsM&tbnid=RM_i6aKh--H-ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wagtech.co.uk/products/water-and-environmental/water-test-kits/potalab%C2%AE-advanced-long-term-monitoring-kit-physico-chemical-microbiological&ei=2y-9U_yqMqepsQTk8YCwCw&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGICcsQ1tjopw3BrazYnHYHjCHN2Q&ust=1404993875378178
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SU KATEGORİLERİ

Farklı ekosistemlerin 

bulunduğu su kütleleri

Direktif, Ek V, Bölüm 1.1 Ekolojik Durum Sınıflandırma 

için Kalite Unsurları

SÇD ve BİYOLOJİK İZLEME

Fitoplankton, 
Sucul flora,
Bentik Omurgasızlar, 
Balık

BİYOLOJİK KALİTE UNSURLARI
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Ekolojik Kalite Oranlarının Belirlenmesi

Tipe Özgü Referans Koşulların Belirlenmesi

Biyolojik İndekslerin Belirlenmesi

Sınıf Sınır Değerlerinin Belirlenmesi

DİREKTİFLE UYUMLU BİR İZLEME AĞI İÇİN

Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi
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Direktif, 

• izlenmesi gereken biyolojik kalite unsurlarını,

• İzleme sıklıklarını,

• Her bir biyolojik kalite unsuru (BKU) için dikkate alınması 

gereken özellikleri 

açıkça belirtmektedir. 

Ancak;

• Biyolojik örneklerin toplanması ve analizi sırasında 

uygulanacak yöntem, 

• Biyolojik indekslerin seçimi,

• Su kalitesi sınıfları için sınır değerlerin belirlenmesi

konularındaki seçimleri üye ülkelere bırakmaktadır 
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2012 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, farklı su kütlelerindeki biyolojik

kalite unsurlarının değerlendirilmesi için Avrupa çapında raporlanan 297

farklı metot bulunmaktadır ¹

1. S. Birk, W. Bonne, A.Borja, S. Brucet, A. Courrat, S. Poikane, A. Solimini, W.Bund, N.Zampoukas, D.Hering, Three

hundred ways to assess Europe’s surface waters: An almost complete overview of biological methods to implement

the Water Framework Directive, 2012. Ecological Indicators, 18, 31–41.

SONUÇLARIN BİRBİRLERİYLE UYUMU?

interkalibrasyon
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İNTER KALİBRASYON

ARA-ARASI

laboratuvarlar arasında karşılaştırma 

testlerinin yapılması, yeterlilik testleri 

interkalibrasyon çalışmasına  birer örnek

“İNTERKALİBRASYON”

Doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını

kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin

doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının

belirlenmesi ve doküman

haline getirilmesi
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Üye ülkelerde farklı ulusal

metotlar kullanılarak

gerçekleştirilen biyolojik izleme

çalışmaları neticesinde elde

edilen izleme sonuçlarının

birbirleriyle uyumlu hale

getirilmesi için, üye ülke grupları

tarafından yapılan çalışmaları

kapsamaktadır

Direktifte interkalibrasyon çalışmasının benzer

coğrafi ve iklimsel koşullara sahip ülkeler arasında

gerçekleştirilmesi planlanmış ve “ekobölge” olarak

tanımlanan bu bölgeler Direktif EK XI’de

açıklanmıştır

SÇD’ye GÖRE 

İNTERKALİBRASYON
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AMAÇ  VE KAPSAM

ÜLKEMİZDE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA 
YÖNELİK ÖNERİLER

4

1
•İnterkalibrasyon konusunda AB tarafından yayımlanan 

dokümanların gözden geçirilmesi

2

•İnterkalibrasyon çalışmasının amacı, esasları, uygulama 
adımları ve bugüne dek yaşanan gelişmeler

3

•Türkiye’nin dahil olması mümkün olan interkalibrasyon
gruplarında yapılan çalışmalar

•Genel Müdürlüğümüzde yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi
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Su Çerçeve Direktifi’nde İnterkalibrasyon

SÇD Ek V. 1.4.1 Biyolojik İzleme Sonuçlarının Karşılaştırılabilirliği 

• İnterkalibrasyon çalışması bütünüyle ekolojik durumu değil sadece 

biyolojik kalite unsurlarını kapsamaktadır.

• Sonuçların üye ülkeler arasında karşılaştırılabilirliğinin sağlanması

amacıyla yapılacak çalışmasının kapsamı ilk kez şu şekilde açıklanmaktadır; “…

Çok iyi/iyi ve iyi/orta ekolojik kalite sınıf sınır değerlerinin

interkalibasyon işlemi ile oluşturulması gerekmektedir.”

Çok iyi-kötü arasında beş sınıfEkolojik Kalite 
Oranı (EKO)

Gözlenen Değer

Beklenen 
(Referans) Değer)

Biyolojik 
Kalite 

Unsurları

Yüksek

İyi

Orta

Zayıf

Kötü



Sınıflar arası sınırlar 
için sayısal bir değer

Çok iyi-iyi ve
İyi-orta 

interkalibrasyon ağı

İnterkalibrasyon egzersizi ile her bir üye ülkenin izleme sistemli için sınıf 

sınırlarının sayısal olarak belirlenecektir.

Ekobölgelerden
seçilen sahalarda

Egzersiz tamamlandığında bir karar yayınlanacağı dile getirilmektedir.

Su Çerçeve Direktifi’nde İnterkalibrasyon



Rehber Doküman No:6 İnterkalibrasyon Ağının 
Kurulması ve İnterkalibrasyon Süreci (2003)

İnterkalibrasyon süreci, SÇD’nin
interkalibrasyon gereksinimi, metod
ve veri eksikliği ile zamanlamadan
kaynaklanan zorluklar açıklanmıştır.

2 ana aşama;

1. Üye ülkelerce interkalibrasyon

sahalarının belirlenerek

interkalibrasyon ağının kurulması,

2. Her bir üye ülkenin

değerlendirme metodunun bu kayıtlı

sahalarda uygulanmasıdır.



Kim Yürütüyor?

• Komisyonun rolü, üye ülkeler arasında bilgi alışverişini
sağlamaktır.

• Teknik görevler ise Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi
(Joint Research Center, JRC) ev sahipliğinde, Avrupa Ekolojik
Su Kalitesi ve İnterkalibrasyon Merkezi, EEWAI tarafından
yürütülmektedir.

• EEWAI’nın görevi interkalibrasyon egzersizinin
gerçekleştirilmesini sağlamak ve uzman gruplarının yapacağı
işleri organize etmektir.
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•İnterkalibrasyon sahalarının seçilmesi,

•Ortak tipolojilerin belirlenmesi,

•İnterkalibrasyon sahalarının kaydı,

•İnterkalibrasyon egzersizinin yapılması,

•Sonuçların yayınlanması

İnterkalibrasyon egzersizi sırasında 
uygulanması gereken temel adımlar
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Rehber dokümanın büyük bölümü interkalibrasyon ağının kurulması ve 

interkalibrasyon sürecinin açıklanmasına ayrılmıştır.

İnterkalibrasyon ağının 

kurulması
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1 
• Uzman gruplarının oluşturulması

2
• Su kütlesi tiplerinin önerilmesi

3
• Baskı ve biyolojik kalite unsurlarının önerilmesi

4 • İnterkalibrasyon ağı için tip, baskı ve BKU’ların seçimi

5 • Taslak interkalibrasyon kaydı için sahaların seçimi

6
• Metadata analizi

7 
• Önerilen interkalibrasyon sahalarının uzman grupları 

tarafından değerlendirilmesi

8
• Taslak kayıtların nihai hale gelmesi

9
• Taslak saha kaydının Komisyon’a sunulması 

10

• Taslak interkalibrasyon kaydının gözden 
geçirilmesi

OCAK 2003-ARALIK 2004

İNTERKALİBRASYON AĞI İÇİN SEÇİM SÜRECİ
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COĞRAFİ İNTERKALİBRASYON 

GRUPLARI

Nehirler ve göller için benzer iklimlere sahip iki

veya daha fazla ülkeden oluşması ve Illies

ekobölge bölümlendirmesinden daha geniş

olması önerilmiştir.

•Nehirler için: 3 (Kuzey, Orta Enlem, Akdeniz)

•Göller için: 5 (Kuzey, Atlantik, Merkez, Alpin, Akdeniz)

•Kıyı ve Geçiş suları için: 4 (Baltık, Kuzey Denizi, Kuzey Atlantik, Akdeniz)

İnterkalibrasyonun benzer iklimlere sahip ülkeler arasında 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir

Rehber Doküman No 6 Ekobölgeler yerine
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İNTERKALİBRASYON SAHALARININ 

SEÇİMİ

Üye ülkeler saha seçimi için ellerindeki tüm mevcut verileri dikkate alacaktır.

İdeali, verilerin ulusal veya bölgesel izleme programlarından elde edilmiş

olmasıdır ama ulusal veya uluslararası araştırma projeleri de bilgi kaynağı

olarak kabul edilebilir Metadata

Eksik bilgiler

Baskılar

Sahanın tip bilgisi;

Tipe özgü referans koşullar 

Referans koşulların belirlenmesi için kullanılan metot

Sahaların sınıflandırılmasında kullanılan kriter ve metodoloji
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İNTERKALİBRASYON AĞI İÇİN METADATA VERİTABANININ 

KURULMASI

Seçilen interkalibrasyon sahalarının

uzman grupları tarafından

değerlendirilmesi için sürekli bir bilgi

sağlamak ve seçim sürecinde

olabildiğince şeffaf

İnterkalibrasyon egzersizi sırasında 

gerekli bilgilerin saklanması 

http://www.wise-rtd.info/en/task/establish-intercalibration-network

ANKET

http://www.wise-rtd.info/en/task/establish-intercalibration-network
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İNTERKALİBRASYON AĞININ KURULMASI 

10 Kasım 2003’te veri tabanı, birçok üye

ülkeden, katılım sürecinde olan ülkeden ve diğer

ülkelerden (toplam 22 ülke) 915 saha ile ilgili

bilgi (metadata) alınmıştır

Ekolojik Durum Çalışma Grubu 2A’nın (ECOSTAT) Mart 2003

tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, interkalibrasyonun odaklanacağı

Coğrafi İnterkalibrasyon Gruplarına (CİG), interkalibrasyon tiplerine,

baskılara ve kalite unsurlarına karar verilmiş ve “Ortak

İnterkalibrasyon Tiplerinin Gözden Geçirilmesi ve

İnterkalibrasyon Sahalarının Seçilmesi Esasları” dokümanı

hazırlanmıştır
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•Ortak interkalibrasyon tiplerine ilişkin bilgiler;

•Farklı biyocoğrafik, morfolojik, jeolojik ve fiziko-kimyasal

kriterlere göre uzman gruplar tarafından karar verilen ortak tipler;

•Her bir tip için yapılacak interkalibrasyon çalışmasının odağını

oluşturacak olan baskılar ve biyolojik kalite unsurları.

Tipoloji el kitabı niteliğinde

Ortak İnterkalibrasyon Tiplerinin Gözden Geçirilmesi ve 

İnterkalibrasyon Sahalarının Seçilmesi Esasları
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KOMİSYON KARARI
17 Ağustos 2005

İNTERKALİBRASYON AĞI İÇİN SAHALARIN KAYDI  (2005/646/EC)

İnterkalibrasyon çalışmalarının yapılacağı noktalar (1489 nokta)

Coğrafi İnterkalibrasyon Grupları (CİG) Listesi (14 CİG)
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İNTERKALİBRASYON EGZERSİZİ

Sürecin ikinci aşamasında ise her bir ülkenin değerlendirme metodu kayıt 

altına alınmış sahalara uygulanmıştır. 

İnterkalibrasyonun ikinci aşamasından elde edilecek sonuçlar her bir üye

ülkenin biyolojik değerlendirme sistemi için EKO’ların tespit edilmesi için

kullanılmıştır.



Rehber Doküman No:14 

2004-2006 İnterkalibrasyon Süreci Rehberi

• İnterkalibrasyon egzersizinin ilk fazında

Coğrafi İnterkalibrasyon Grupları tarafından

yürütülmesi gereken çalışmaları

açıklamaktadır.

Ayrıca;

• İnterkalibrasyon çalışmasının prensipleri ve

sınıf sınır değerlerinin SÇD’yle uyumlu

şekilde nasıl belirlenmesi gerektiği,

• İnterkalibrasyon alternatifleri (3 opsiyon),

• Nihai interkalibrasyon raporu içeriği,

• CİGler tarafından yapılacak işlerin

organizasyonu

• Zamanlama çizelgesi

hakkında bilgilere yer verilmektedir.



İNTERKALİBRASYON SÜRECİNİN ANA ADIMLARI

38

1. Önkoşulların kontrolü

2. İnterkalibrasyon 

fizibilite kontrolü

3. Veri seti kontrolü

4. Sınır Değerlerin 

Karşılaştırılması

Ulusal değerlendirme 

metotlarının SÇD 

gereklilikleriyle uyumu

Veri setlerinin veri 

kabul kriterlerine 

uyumu

Değerlendirme metotlarının

metot kabul kriterlerine

göre değerlendirilmesi



İNTERKALİBRASYON OPSİYONLARI

• Üç farklı interkalibrasyon seçeneği geliştirilmiştir.

• Her bir seçenek iyi durum sınıf sınırları için belirlenen değerlerin birbiriyle
olan uyumunu ve karşılaştırılabilirliğini test etme olanağı verir.

• Uygulanacak interkalibrasyon seçeneği, ulusal metotların birbirleriyle
karşılaştırılma metoduna bağlı olarak değişir.

39

Aynı veri toplama ve sayısal değerlendirme metodu: Opsiyon 1

Farklı veri elde etme ve sayısal değerlendirme metotları: Opsiyon 2

Aynı veri toplama metodu ancak farklı sayısal değerlendirme metodu: Opsiyon 3
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İnterkalibrasyon

Opsiyonu

Veri 

Toplama

Sayısal 

Değerlendirme

Karşılaştırma 

Yöntemi

Veri 

Tabanı

Seçilen 

Referanslar

Aynı metot (1) Aynı Aynı Orijinal metrik Ortak Poikane vd.

(2010)

Direk

karşılaştırma (2)

Benzer Farklı Yalancı-ortak

metrik

Ortak Willby ve

Birk (2010)

İndirekt (dolaylı)

karşılaştırma (3)

Farklı Farklı Ortak

metrikler

Ayrı

(metoda

özgü)

Bennett vd.

(2011)

Üç opsiyona genel bakış
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Eğer biyolojik veriler tüm ülkelerde aynı şekilde

toplanmışsa, iyi durum sınıf değerleri her bir

ulusal metodun tüm ulusal veri setlerine

uygulanmasıyla direkt olarak karşılaştırılabilir.

Direk karşılaştırmada ortak görüşlerin ortalaması

iyi kalitede bir metrik olmayıp bu daha çok diğer

ulusal değerlendirme sonuçlarından elde edilen

‘yalancı bir ortak metrik’ olarak adlandırılır

İnterkalibrasyon için geliştirilen ve iyi durumu

ifade eden “ulusal ülke tanımları” ’ortak

metrikler’ geliştirilerek ülkeler arasında

‘uluslar arası birimler’ olarak kullanılır.

Opsiyon 3

A, B ve C ülkelerinin ulusal iyi durum 

sınırlarını ortak bir metriğe 

dönüştürmesi

Opsiyon 2

Yalancı-ortak metriklerin elde edilmesi



Rehber Doküman No:14 
2008-2011 İnterkalibrasyon Süreci Rehberi (2009)

1. interkalibrasyon fazında elde edilen

sonuçlarda eksiklikler ve sonuçların

karşılaştırılmasında belirsizlikler

bulunmaktadır. Bu nedenle 2.

interkalibrasyon fazında, rehber

dokümanın revize edilmesi ihtiyacı

doğmuştur.

Rehber JRC koordinasyonunda Üye Ülke

uzmanlarından oluşan bir grup ve

ECOSTAT (Ekolojik Durum) Çalışma

Grubu tarafından hazırlanmıştır. 1.

İnterkalibrasyon fazında elde edilen

sonuçlar ve tecrübeler ile uzmanların

önerilerine de yer verilerek Rehber

Doküman güncellenmiştir.



Referans/Alternatif Gösterge Koşulların 
Belirlenmesi

Yapılacak olan interkalibrasyon egzersizi kapsamında, ulusal sınıf sınır
değerlerinin karşılaştırılabilir olması için ortak interkalibrasyon sahaları
için “referans” veya “alternatif gösterge” koşullarının belirlenmesi
gerekmektedir
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İnterkalibrasyon sürecinin şeffaflığının

arttırılması için referans veya gösterge

koşulların ortak veri seti kullanılarak

belirlenmesi gerekmektedir

İstatistiksel olarak güvenilir bir sonuç

elde etmek için, her bir ortak

interkalibrasyon tipinde eğer

mümkünse bu şartları sağlayan

minimum 15 sahanın kullanılması

önerilmektedir.

İnsan 
etkisi

Ülke A Ülke B



Referans/Alternatif Gösterge Koşulların 
Belirlenmesi

52

İnterkalibrasyon egzersizinde “ortak interkalibrasyon göstergesi” ya

referans noktalara ya da bazı alternatif yaklaşımlara dayalı olarak yapılır ve

aşamalı bir yaklaşım uygulanması önerilmektedir.

Aşama 2- “Kısmi” referans alanlar: Daha fazla insan kaynaklı bozulmaya

maruz kalan ama bazı BKU’ların gerçek referans biyolojik

koşullardakinden sapma göstermediği sahalar (ör. Morfolojik baskı var ama

fitoplankton için referans)

Aşama 3- “Alternatif gösterge” sahaları: Benzer seviyede bozulma gösteren

veya biyolojik olarak aynı derecede farklılık gösteren alanlar (interkalibrasyon

egzersizinde biyolojik kıyas noktasının belirlenmesi için kullanmak üzere). Bu

yaklaşım referans koşulların bulunmaması durumunda bile interkalibrasyon

çalışmasının yapılmasına olanak vermektedir.

Aşama 1- “Gerçek” referans alanlar: minimum insan kaynaklı bozulma 

içeren veya hiç bozulmamış sahalar



En Az Bozulmuş Koşullar (EABK)

• Bu tip yüzey suları için, bugünün şartlarında mevcut olan en
iyi fiziksel, kimyasal ve biyolojik habitat koşullarına karşılık
gelen koşullar
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SINIF SINIR DEĞERLERİN BELİRLENMESİ VE 
KARŞILAŞTIRILMASI

Ekolojik durum sınıflandırmalarının interkalibrasyondan önce, sınır değer
belirlemenin üye ülkelerin kendileri tarafından mı yapıldığı yoksa CİG içinde sınır
değer belirleme için ortak bir yaklaşım mı uygulandığı ayrımının yapılması
gerekmektedir (interkalibrasyon opsiyon 1 veya 2).
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Ulusal sınır belirleme: Ulusal sınırların karşılaştırılması

standart analitik prosedürler ve ortak kriterler kullanılarak

gerçekleştirilir. Bu kriterleri karşılamayan ulusal metotların

değiştirilmesi ve karşılaştırma sürecine tekrar girmesi

gerekir.

Ortak sınır belirleme: Üye ülkeler tarafından ortak bir Sınır

Belirleme Protokolü tasarlanmasını gerekir. Bu protokolün en

temel unsuru abiyotik baskı parametreleri ile ortak SÇD

değerlendirme metodu (Opsiyon 1) veya ortak metrikler

(Opsiyon 2) arasında bir ilişki kurulması gerekliliğidir.



SINIR BELİRLEME PROTOKOLÜ

2005 yılının Mart ayında Brüksel’de gerçekleşen toplantıda, ECOSTAT
Çalışma Grubu liderleri interkalibrasyon kapsamında uygulanmak üzere bir
sınır belirleme protokolü geliştirilmesine karar verilmiştir
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Sınır belirleme protokolü şablonu CİG’ler tarafından

tamamlanmalı ve interkalibre edilen her bir biyolojik kalite

unsuru için doldurulmalıdır



İnterkalibrasyon Egzersizi Sonucu Üye Ülkelerin İzleme 
Sistemleri Sınıflandırma Değerlerine İlişkin 2008 Komisyon 

Kararı

2003 yılında başlayan interkalibrasyon çalışmasının 2008 yılına kadar süren
ilk aşamasında yukarıda bahsi geçen tüm adımların, üye ülkeler tarafından
uygulanmasının ardından 2008 yılında ilk komisyon kararı yayınlanmıştır.
Komisyon kararına konu olan sonuçlar, 2004-2007 yılları arasında yapılan
interkalibrasyon çalışmalarını kapsamaktadır.
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Karar ekinde her bir CİG için interkalibre edilen tipler, bu tiplere ilişkin özellikler 
(su toplama alanı, yükseklik ve jeomorfoloji, alkalinite ve akış rejimi) ve bu tipleri 

paylaşan üye ülkeler açıklanmıştır
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Coğrafi 

İnterkalibrasyon

Grubu

İnterkalibre edilen 

tip sayısı

Biyolojik Kalite Unsuru

Alpler 2 Bentik makroomurgasız fauna

Fitobentos

Merkez/Baltık 6 Bentik makroomurgasız fauna

Fitobentos

Doğu Avrupa 3 Bentik makroomurgasız fauna

Akdeniz 4 Bentik makroomurgasız fauna

Fitobentos

Kuzey 4 Bentik makroomurgasız fauna

Fitobentos

NEHİRLER =5 CİG

İnterkalibrasyon Egzersizi Sonucu Üye Ülkelerin İzleme Sistemleri 
Sınıflandırma Değerlerine İlişkin 2008 Komisyon Kararı
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Coğrafi 

İnterkalibrasyon

Grubu

İnterkalibre

edilen tip sayısı

Biyolojik Kalite Unsuru

Alpler 2 Fitoplankton

Makrofit

Atlantik 2 Fitoplankton

Merkez/Baltık 3 Fitoplankton

Makrofit

Akdeniz 2 Fitoplankton

Kuzey 7 Fitoplankton

Makrofit

GÖLLER=5 CİG

İnterkalibrasyon Egzersizi Sonucu Üye Ülkelerin İzleme Sistemleri Sınıflandırma 
Değerlerine İlişkin 2008 Komisyon Kararı
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Coğrafi İnterkalibrasyon

Grubu

İnterkalibre edilen tip 

sayısı
Biyolojik Kalite Unsuru

Baltık Denizi 9 Bentik makroomurgasız fauna

Fitoplankton

Angiosperm

Kuzey Doğu Atlantik 11 Bentik makroomurgasız

Fitoplankton

Makroalg

Angiosperm

Akdeniz Sadece spesifik kalite 

unsurları için 

(fitoplankton) 4 farklı 

tipoloji geliştirilmiştir.

Fitoplankton

Makroalg

Bentik makroomurgasız

Karadeniz 1 Fitoplankton

Bentik Makroomurgasız Fauna

KIYI-GEÇİŞ SULARI =4 CİG

İnterkalibrasyon Egzersizi Sonucu Üye Ülkelerin İzleme Sistemleri 
Sınıflandırma Değerlerine İlişkin 2008 Komisyon Kararı



• Karar ekinde bu tipler için üye ülkelerde interkalibrasyonu yapılan
biyolojik kalite unsurları ve ulusal sınıflandırma sistemleri (metrikler)
açıklanarak, Çok iyi-İyi ve İyi-Orta sınırları için belirlenen Ekolojik Kalite
Oranları tablolar aracılığıyla verilmiştir
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İnterkalibrasyon Egzersizi Sonucu Üye Ülkelerin İzleme Sistemleri 
Sınıflandırma Değerlerine İlişkin 2008 Komisyon Kararı



2008 yılında yayımlanan bu kararın ekinde verilen sınıf sınır değerlerinin nasıl

belirlendiğinin açıklanması için 2009 yılında bir Teknik Rapor yayımlanmıştır.

Bölüm 1. Nehirler Bölüm 2. Göller Bölüm 3. Kıyı ve Geçiş

Suları

İNTERKALİBRASYON TEKNİK RAPORU (2009)



• Ek 1’de başarılı bir şekilde tamamlanan ve teknik olarak uygulanabilir sınırlar 
içerisinde olan interkalibrasyon çalışmalarına yer verilmiştir. 

• Ek 2’de ise kısmi olarak tamamlanan interkalibrasyon çalışmalarının sonuçları 
verilmiştir. 

2009-2012 yılları arasında devam eden ikinci aşamada elde

edilen sonuçların üye ülkeler tarafından kararlaştırılmasının

ardından, 2013 yılında yeni bir komisyon kararı yayınlanmış ve

2008 yılında yayınlanan bir önceki karar yürürlükten kalkmıştır

İnterkalibrasyon Egzersizi Sonucu Üye Ülkelerin İzleme 
Sistemleri Sınıflandırma Değerlerine İlişkin 2013 Komisyon 

Kararı



2013 yılında yayınlanan İnterkalibrasyon Teknik Raporları



2014 yılında yayınlanan İnterkalibrasyon Teknik Raporları



interkalibrasyon sürecine dahil olunması için üye 
ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken kriterler
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1. Önkoşulların kontrolü

2. İnterkalibrasyon 

fizibilite kontrolü

3. Veri seti kontrolü

4. Sınır Değerlerin 

Karşılaştırılması

Ulusal değerlendirme

metotlarının SÇD

gereklilikleriyle uyumu

Veri setlerinin veri kabul 

kriterlerine uyumu

Değerlendirme metotlarının

metot kabul kriterlerine göre

değerlendirilmesi

İNTERKALİBRASYON SÜRECİNE HAZIRLIK: TÜRKİYE’DE 
İNTERKALİBRASYON  EGZERSİZİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR



Tip belirleme çalışmaları açısından

• Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme 
AB Eşleştirme Projesi

• Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su 
Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi

• DEKOS Projesi

66

ULUSAL DEĞERLENDİRME METOTLARININ SÇD 

GEREKLİLİKLERİYLE UYUMU



PİLOT HAVZALARDA BELİRLENEN SU KÜTLESİ VE TİP SAYILARI 
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Proje Adı

Nehir 

Su 

Kütlesi

Nehir 

Tip

Göl Su 

Kütlesi

Göl 

Tip

Geçiş 

Suyu 

Kütlesi

Geçiş 

Suyu 

Tip

Kıyı 

Suyu 

Kütlesi

Geçiş 

Suyu 

Tip

AB Eşleştirme 

Projesi (6 Pilot 

Havza)

496 39 163 15 7 6 15 8

Hassas Alanlar 

Projesi (25 

Havza)

1817 54 665 23 - - - -

Ülkemizde çok sayıda su kütlesi ve tipoloji bulunmaktadır. Her ülkede uygulanan

ulusal tipoloji sistemi farklı olduğundan, Türkiye’nin coğrafi ve iklimsel nedenlerden

ileri gelen bitki ve hayvan biyoçeşitliliği göz önüne alındığında, bu denli çok sayıda

tipe sahip olması normal karşılanmalıdır.



Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi
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25 havzada bulunan yüzeysel

sular, kıyı-geçiş suları, korunan

alanlar ve içme sularında

belirlenen izleme noktalarında

Su Çerçeve Direktifi hedefleri

uyarınca mevcut kirliliğin ve

kirlilik miktarının tespit edilmesi

yoluyla su kalitesinin

belirlenmesi

Ülkemizin 25 havzasını kapsayacak şekilde

daha önce yapılmış ve yapılmakta olan tüm

izleme çalışmaları derlenerek envanter

çalışmasının yapılması,

8 pilot havzada 1 yıl boyunca fizikokimyasal,

hidromorfolojik ve biyolojik izleme yapılması,

8 pilot havza ve diğer havzalar için sucul flora

ve fauna tür listelerinin hazırlanması,

Biyolojik indekslerin geliştirilmesi,

Tipe özgü referans noktaların ve durumun

belirlenmesi,

Tipe özgü sınıf sınır değerlerinin belirlenmesi,

Ekolojik durum/potansiyelin belirlenmesi

1 2



Akdeniz ve Karadeniz CİG’lerde Yapılan Çalışmaların Türkiye 
Açısından Değerlendirilmesi

İnterkalibrasyon sürecinde Akdeniz ve Karadeniz CİG’lerinde
yapılan çalışmaların incelenmesinin, interkalibrasyon
sürecinde Türkiye için iyi bir başlangıç noktası olacağı
düşünülmektedir.
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“Ortak İnterkalibrasyon Tiplerinin Gözden Geçirilmesi ve

İnterkalibrasyon Sahalarının Seçilmesi Esasları”

2008 ve 2013 yıllarında yayınlanan İnterkalibrasyon Kararları

Akdeniz ve Karadeniz Coğrafi İnterkalibrasyon Grupları tarafından

belirlenen ve mevcut en güncel dokümanlar olan 2013 yılı Komisyon

Kararı ve İnterkalibrasyon Teknik Raporları’nda yer alan ortak tipolojiler



Akdeniz CİG Nehir
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Tip Nehir

Karakterizasyonu

Drenaj Alanı

(km2)

Jeoloji Akış Rejimi

R-M1 Küçük Akdeniz 

Nehirleri

˂100 km2 Karışık

(silisyumlular

hariç)

Yüksek oranda 

mevsimsel

R-M2 Orta Büyüklükte 

Akdeniz Nehirleri

100-1000

km2

Karışık

(silisyumlular

hariç)

Yüksek oranda 

mevsimsel

R-M4 Akdeniz Dağ 

Nehirleri

Silisyumlu

olmayan

Yüksek oranda 

mevsimsel

R-M5 Mevsimsel 

Nehirler

Mevsimsel

Üç genel kriter kullanılmış ve Akdeniz CİG’de nehirler için en az iki üye ülkede ortak olan 4 tip
belirlenmiştir.

Ülkemiz nehir tipoloji kriterleri olan rakım, eğim, yağış, jeoloji, akış rejimi, drenaj alanı kriterleri



Akdeniz CİG Göl
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Tip Göl

Karakterizasyonu

Rakım

(m)

Yıllık

ortalama

yağış

(mm) ve

T (˚C)

Ortalama

Derinlik

Alan

(km2)

Su

Toplama

Alanı

(km2)

Alkalinite

(meq/l)

L-

M5/7

Rezervuar, derin,

büyük, silisyumlu,

yağışlı alanlar

˂1000 ˃800

ve/veya

˂ 15

˃ 15 0,5-50 ˂ 20 000 ˂ 1

L/M8 Rezervuar, derin,

büyük, kalkerli

˂1000 - ˃ 15 0,5-50 ˂20 000 ˃1



Akdeniz CİG Kıyı Geçiş 
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Akdeniz CİG’de Kıyı ve Geçiş Sularında yapılan çalışmalar incelendiğinde,

2013 yılında yayınlanan, Taslak Akdeniz Kıyı İnterkalibrasyon Teknik

Raporları’nda, Akdeniz Çalışma Grubu’nun, Akdeniz kıyı sularında

tipolojilerin mevcut olmadığı sonucuna vardığı ve Akdeniz’in oldukça

homojen bir yapıda olduğunu belirttikleri görülmektedir.

Yapılan çalışmalar, interkalibrasyon egzersizinin daha önceki aşamalarında 2

kriter kullanılarak (derinlik ve substrat yapısı) belirlenen 4 tip arasında

önemli farklılıklar olmadığını gösterdiğinden biyolojik kalite unsurlarından

makroomurgasız, makroalg-angiosperm ve deniz çayırları için herhangi bir

tipoloji ayrımına gidilmemiştir.

Kıyı sularında, biyolojik kalite unsurlarından sadece fitoplankton için tipoloji

ayrımına gidilmiş olup, yapılan çalışmalar sonucunda 5 farklı tip

belirlenmiştir.



Karadeniz CİG
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İnterkalibrasyon çalışmalarının ilk

aşaması devam ederken, ülkemize

kıyısı bulunan bir diğer deniz olan

Karadeniz için de bir Coğrafi

İnterkalibrasyon Grubu kurulması

önerisinde bulunulmuştur. Romanya

ve Bulgaristan söz konusu CİG’de

interkalibrasyon egzersizine başlamış

ve tek bir ortak tip belirlemişlerdir

Tip Açıklama

CW-BL1 Kıyı suları

Mezohalin, mikrotidal (˂ 1 m), sığ (˂ 30 m),

kısmen açık, karışık substrat



SONUÇ VE ÖNERİLER
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Su kütleleri ve tiplerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli

husus iklim, topoğrafya ve biyocoğrafik özelliklerden ileri gelen farklılıkların tipoloji

çalışmalarına yansıtılmasıdır.

Ülkemizde bugüne dek yapılan çalışmalarda sadece DEKOS projesi kapsamında kıyı

sularının tiplerinin belirlenmesinde bölgesel farlılıklara yer verilmiş ancak diğer yüzey

suyu kategorilerinde, iklim ve topoğrafyanın tür kompozisyonu üzerindeki etkileri

dikkate alınmamıştır.

Bu durumda, tipe özgü referans koşullar belirlendiğinde, örneğin Doğu Akdeniz

havzasında yer alan bir su kütlesi ile Batı Karadeniz havzasında yer alan yüzey suyu

kütleleri aynı referans koşul ile karşılaştırılacak, bu da hatalı sonuçlar alınmasına neden

olacaktır.
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•Yapılacak tipoloji çalışmalarında biyocoğrafik farklılıkların da dikkate

alınması gerekmektedir.

•Ancak bunun yapılabilmesi için, öncelikle biyocoğrafik bölgelerin

belirlenmesi için yapılacak bilimsel bir proje/çalışmaya ihtiyaç

duyulmaktadır.

•Aksi takdirde, bu özelliklerin dikkate alınmadığı bir tipoloji sistemi, tüm

projelerde uygulanacak ve zincirleme olarak hatalı sonuçların alınmasına

devam edilecektir.

SONUÇ VE ÖNERİLER



• Diğer ülkelerde geliştirilen ve interkalibrasyonu tamamlanan metriklerin
kullanılması başlangıçta uygulanabilecek bir adımdır.

• Ancak aynı CİG içerisinde yer alsa bile, Portekiz’de bulunan bir su kütlesinde
yaşayan bazı taksonlar Fransa, İtalya veya Türkiye’de bulunmayabilir.

• Türlerin indikatör ağırlıkları bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

• Bu nedenle, bu indekslerin uygulanması durumunda, elde edilen sonuçların
diğer kalite unsurlarına ilişkin sonuçlarla birlikte uzman ekologlar tarafından
değerlendirilmesi ve tür listelerinin gözden geçirilerek bazı uyarlamaların
yapılması gerekmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu durumda, türlerin fizyolojik ve 
ekolojik özellikler ile ekosistem 

konusunda uzman akademisyenlerin 
görüşlerinden faydalanılması büyük 

önem taşımaktadır.



• İnterkalibrasyon sürecinin birinci aşaması çok iyi-iyi ve iyi-orta kalite
sınıflarını temsil eden sınıf sınır değerlerdeki su kütlesi tipleri için,
interkalibrasyon ağının oluşturulmasıdır.

• Bunun anlamı, Türkiye’nin interkalibrasyon egzersizine dahil olmasının ilk
şartının bu kalite sınıflarındaki su kütlelerini tespit etmiş olması gerektiğidir.

• Bu durumda, ülkemizdeki sınıf sınır değerlerinin uzman ekologlar
tarafından, Direktif gereklilikleriyle uyumlu ve doğru bir biçimde
belirlenmesi süreç içerisindeki en önemli adımdır.

• 2005 yılında Çalışma Grubu tarafından yayınlanan ‘İnterkalibrasyon Egzersizi
için Sınır Değer Belirleme Protokolü Taslağı’nda yer alan bilgilerden
faydalanılabilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER



• Ayrıca, ülkemizde yer alan bazı su kütlesi tiplerinin interkalibrasyonu
yapılmamıştır. Örneğin, Akdeniz CİG’de göller için interkalibrasyon
çalışması sadece rezervuarlar için yapılmıştır.

• Bu nedenle, interkalibrasyon çalışmalarına başlamamız durumunda,
interkalibrasyon sürecine dahil olmayan su kütlesi tiplerinin
interkalibrasyon çalışmalarına dahil edilmesini sağlamamız gerekmektedir.

• Bu sayede, farklı iklim özellikleri ve dolayısıyla tür çeşitliliğine sahip olan su
kütlesi tipleri de interkalibrasyon çalışmaları kapsamına girebilecektir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER



Ülkemizin farklı iklim kuşaklarının etkisi altında olduğu ve Akdeniz ve
Karadeniz’deki çeşitliliğin haricinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bitki
ve hayvan topluluklarındaki biyoçeşitlilik göz önüne alındığında, bu
bölgelerde yapılacak çalışmaların karşılaştırılabileceği Tek bir Coğrafi
İnterkalibrasyon Grubu bulunmamaktadır.

Bu durumda, interkalibre edilmeyen, yeni ve farklı özellikteki tip/tipler
önerileceğinden, Türkiye’nin bu tipler için gerekli baskı-etki analizlerini
yapması, tipoloji karakterleri, taksonomik özellikleri vb. bilgilerini Direktif
gerekliliklerini karşılayan metotlar aracılığıyla derlemesi gerekmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER



Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hali hazırda devam etmekte olan
projeler, verilerin toplanması için oldukça önemli araçlardır. Ancak,
ülkemize özgü ekolojik değerlendirme sistemlerinin (indekslerin ve sınır
değerlerin) tek başına Bakanlık tarafından, kısıtlı bütçelere sahip, kısa
süreli projelerle belirlenmesi çok kolay olmayabilir
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SONUÇ VE ÖNERİLER

•İzleme çalışmalarını koordine etmek,

•Yapılan çalışma sonuçlarını derlemek

•Havzaya özgü bir veri tabanı oluşturmak

Havza Yönetim Heyetleri’ne benzer bir yapılanma, koordinatör bir

üniversite

Şekil. Havza Heyeti (temsili)



• Daha önce yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalardan elde edilen tüm verilerin,
ülkemizde de Komisyon tarafından oluşturulan interkalibrasyon veri tabanına
benzer bir veri tabanında toplanması çok önemli bir adımdır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Genel Müdürlüğümüz, Su Bilgi Sistemi ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından

geliştirilen ve projelerden elde edilen kimyasal, fizikokimyasal ve biyolojik

izleme sonuçlarının girildiği ‘Su Kalitesi Veritabanı’nın interkalibrasyon

egzersizi kapsamında Komisyon tarafından oluşturulan veritabanında talep

edilen bilgilere göre yeniden yapılandırılması veya yeni bir interkalibrasyon

veritabanı oluşturulmasının başlangıç için doğru bir adım olacağı

düşünülmektedir.



Ayrıca, interkalibrasyon süreci ile ilgili teknik detayların, süreçle
ilgili sorumluluk sahibi kurum olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü çalışanlarına açıklanması amacıyla bir
TAIEX eğitimi başvurusu yapılmasının, Komisyon tarafından
olumlu karşılanacağına ve Genel Müdürlüğümüz için faydalı
olacağına inanılmaktadır.
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Oldukça karmaşık ve bilimsel bir çalışma

olan interkalibrasyon sürecine başlamadan

önce, ülkemizde yapılan çalışmaları

interkalibrasyon bakış açısıyla

değerlendirmek, eksiklikleri tespit etmek

ve üye ülke tecrübelerinden faydalanarak

atılması gereken adımları belirlemek için

uluslararası uzmanların görüşlerinden

faydalanabileceğimiz uluslararası bir proje

önerilmesinin çok faydalı olacağı

düşünülmektedir.
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Komisyonun interkalibrasyon ile ilgili teknik görevleri, Avrupa

Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. Söz

konusu kuruma yapılacak çalışma ziyaretlerinin, ileride yapılacak

işbirliklerinin temelini oluşturabileceği unutulmamalıdır.
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• ECOSTAT Çalışma Grubu’nun interkalibrasyon
egzersizi ile ilgili toplantılarına düzenli bir
şekilde katılım sağlanması, ilgili uzmanlarla
iletişim kurulması açısından önemli bir fırsat
olarak görülmelidir.

• Söz konusu toplantılara farklı kişilerin katılması
durumunda, kopuklukların giderilmesi için
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde küçük çaplı
bir interkalibrasyon çalışma grubu kurulması
ve ECOSTAT toplantılarına bu çalışma grubunda
yer alan uzmanların katılım sağlamasının faydalı
olacağı düşünülmektedir.
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