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Söyleşi 

 Bültenimizin bu sayısındaki söyleşimiz İzleme ve Su 

Bilgi Sistemi Daire Başkanı Sayın Nermin ANUL ile yapıl-

mıştır. Değerli zamanlarını ayırarak sorularımıza verdikleri 

içten cevaplar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.  

Söyleşimiz 4. ve 8. sayfada yer almaktadır.  
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rakam 2012 yılında 60 milyar 

olmuştur.    

(Konunun devamı  2-3. sayfala-

rımızdadır.) 

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4 ayda bir yayınlanır                 Cilt: 3 Sayı:12                                                           Mart 2017 

Bu sayıda: 

Güneş Enerjisinin Atıksu 

Arıtma Tesislerinde    

Enerji Kaynağı Olarak        

Kullanılması 

 

Toplumların gelişmesi-

ne paralel olarak artmaya 

devam eden enerji ihtiyacı-

nı dünyanın mevcut kon-

vansiyonel kaynakları ile 

karşılamak giderek daha da 

zor bir hal almaya başla-

mıştır. Tüm dünyada yay-

gın olarak enerji üretiminde 

kullanılan kaynaklar fosil 

kaynaklı yenilenemez kay-

naklar olup, tüm kullanımın 

içindeki payı ortalama %81 

civarındadır. Ancak bu kay-

nakların hem rezervlerinin 

tüm dünyada azalmış olma-

sı hem de enerji eldesi sıra-

sında ortaya çıkan çevresel 

problemler ve yüksek mali- 

yetler, alternatif enerji kay-

naklarının bulunmasını ve 

kullanımının yaygınlaştırıl-

masını zaruri hale getirmiş-

tir. Bu noktada yenilenebilir 

enerji kaynakları hem rezerv 

sıkıntısı olmaması hem de 

çevresel açısından sahip 

olduğu avantajlar nedeniyle 

giderek daha da önemli hale 

gelmektedir. 

 
 Artan sanayileşme ve nü-

fus ile birlikte Ülkemizin 

toplam enerji arz miktarının 

yerli üretim ile karşılanma 

oranı yıllar içerisinde gide-

rek azalmış ve 1972 yılında 

%68 olan bu oran, 2000 yı-

lında %33’e ve 2014 yılı 

sonunda ise %25’e düşmüş-

tür. Ülkemizin 2001 yılında 

enerji ithalatına ödediği ra-

kam 8 milyar dolar iken bu 
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 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yapılan bir çalışmaya göre bu rakamın 2023 yılında 106 milyar 

dolara yükselmesi öngörülmüştür. 

 

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında doğalgazın elektrik üretimindeki payının azaltılarak yenilenebilir enerji kaynak-

larının payının %30’a çıkarılması ve Güneş Enerji Santrallerinin kurulu güç miktarının 5.000 MW’a çıkarılması yer almaktadır.  

Ülkemizde yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine verilen destek ve teşvikler ile sadece güneş enerjisinin elektrik üreti-

mindeki payı 2015 yılı sonunda %0,34 iken 2016 yılı Mayıs ayı sonunda %0,59’a yükselmiştir. 

 

Artan enerji ihtiyacını çeşitli kaynaklardan karşılama çabalarına ilave olarak tüm bu etmenler neticesinde su tüketimi ve 

dolayısıyla atıksu oluşumu da artmaktadır. Atıksuların oluşturduğu kirliliğin önlenmesi ve çevreye zarar vermeden bertaraf edil-

mesi oldukça önemlidir. Bu noktada enerji ihtiyacı ve atıksu bertarafı ortak bir bağlamda değerlendirildiğinde karşımıza “atıksu 

bertarafında kullanılan enerji” konusu çıkmaktadır . 

 

Oluşan atıksuların çevreye muhtemel zararlarını azaltmak ve kullanılabilir suların gelecek nesillere aktarılabilmesini 

temin etmek maksadıyla atıksu arıtma tesislerinin (AAT) sayıları her geçen gün artmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

(ÇŞB) tarafından yayınlanan Atıksu Arıtımı Eylem Planı (2015–2023) raporuna göre ülkemizde 2014 yılı sonu itibariyle bulunan 

evsel AAT sayısı 653’tür ve 2015-2023 yılları arasında toplam 995 adet AAT inşaa edilmesi öngörülmektedir. 

  

Sayıları her geçen gün artan AAT’lere rağmen atıksular ülkemizde halen önemli çevresel problem oluşturan unsurlar 

arasında yer almaktadır. Bu noktada ne yazık ki ülkemizdeki bazı alanları “atıksu arıtma tesisi mezarlığı” olarak tanımlamak 

mümkündür. Çünkü günümüzde tesislerin kurulumundan çok işletilmesinde önemli problemler yaşanmaktadır. Türkiye’de 

AAT’ler inşaa edilirken ve işletilirken karşılaşılan en önemli problemlerden biri de enerji temini ve söz konusu enerjinin maliye-

tidir. ÇŞB tarafından AAT enerji maliyetleri kısmi olarak sübvanse edilmesine rağmen özellikle küçük yerleşimlere ait AAT’le-

rin enerji maliyetleri işletmeciler için sorun oluşturabilmektedir.  

 

Dünyada kullanılan güneş enerjisinden elektrik elde teknoloji ve metotları değerlendirildiğinde fotovoltaik ve ısıl 

(termal) olmak üzere iki sistemin kullanıldığı görülmektedir. Bu sistemlerden termal sistemler, Ülkemizin güneşlenme süreleri 

ve diğer faktörler dikkate alındığında ETKB’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Ülkemizde yal-

nızca 4.600 km’lik bir alana uygulanabilir olarak belirlenmiş ancak fotovoltaik sistemler ülkemizin hemen her yerinde kullanıla-

bilir olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, Ülkemizde yaygın olarak kullanılan fotovoltaik sistemler ile lisanslı ve 

lisansız üretim süreçleri değerlendirilmiştir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli Atlası (GEPA) 

 

Bu çalışmada; hem AAT’lerin işletilmesinde karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine hem de ülkemizin gelecekteki sektö-

rel hedeflerine ulaşabilmesine katkı sağlaması maksadıyla, AAT’lerdeki enerji ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması alterna-

tifi değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında Ülkemizin en fazla güneşlenme süresine sahip şehirlerden biri olan Adıyaman 

Belediyesi’ne ait AAT’nin enerji ihtiyacının kısmi olarak güneş enerjisi ile karşılanması için bir sistem önerilmiştir. 

 
Adıyaman AAT’ ye kurulması önerilen tesisin özelliklerinin belirlenebilmesi maksadıyla Adıyaman ilinin güneşlenme 

değerleri, tesisin fiili elektrik tüketimi, Ülkemiz mevzuatı, maliyet gibi faktörler değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına 

göre Adıyaman AAT’nin elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanması maksadıyla, AAT’ ye polikristalize güneş panellerinin 

kullanıldığı, 1 MW kapasiteli, şebeke bağlantısı olan lisanssız bir fotovoltaik güneş enerji santralinin (GES) kurulması uygun 

bulunmuştur.  
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Kurulması önerilen tesis yalnızca güneşlenmenin olduğu gündüz saatlerinde elektrik üretecek ve şebeke bağlantılı sis-

tem sayesinde üretim fazlasını devlete satabilecektir. AAT’ in elektrik üretimi olmayan gece saatlerindeki elektrik ihtiyacı şebe-

keden sağlanacak ve ay sonunda şebekeye satılan miktar ile şebekeden kullanılan miktarın mahsuplaşması yapılarak AAT’ ye 

faturalandırma yapılacaktır. 

 

Adıyaman Belediyesine gerçekçi ve uygulanabilir bir seçenek sunulabilmesi maksadıyla piyasada bulunan GES kuru-

lum firmalarından teklifler toplanmıştır. Adıyaman AAT’ ye kurulması önerilen GES’in; firmalardan alınan tekliflerin değerlen-

dirilmesi ve ilave maliyetlerin eklenmesi neticesinde elde dilen ilk yatırım maliyeti 3.582.292 TL (1.214.872 USD), yıllık işlet-

me bedeli ise 120.958 TL (41.021 USD) olarak hesaplanmıştır. Kurulması önerilen GES’in üretilen birim elektrik ilk yatırım 

maliyeti işletme bedeli hariç 1,98 TL/kW (0,67 USD/kW) olarak hesaplanmıştır. 

 

Bu bilgiler eşliğinde önerilen GES’ in ortalama ömrü 35-40 yıl arasında olmakla birlikte bu çalışmada tesisin ömrü 30 

yıl olarak kabul edilmiş ve 30 yıl için işletilmesi durumundaki maliyet analizi yapılmıştır. Adıyaman Belediyesinin, kurulması 

önerilen GES için yapacağı ilk yatırım maliyetinin santralden elde edeceği kar ile ne kadar sürede geri kazanacağı hesaplanmış-

tır. 

 

Tesisin ilk yıl için geliri 464.051 TL olacaktır. Bu durumda kurulması önerilen güneş enerji santralinin için yapılan yatı-

rım, yaklaşık 7. yılın başında geri kazanılacak ve bundan sonraki 30 yıl boyunca toplam 43.646.177 TL net gelir getirecektir.  

Adıyaman Belediyesi, kurulması önerilen güneş enerji santrali ile ortalama 13 kez ilk yatırım maliyetinin bugünkü değerini ka-

zanacaktır. Adıyaman AAT’ye kurulması önerilen GES’in ilk yatırım maliyeti olan 3.582.292 TL’nin 30 yıl sonraki değeri Mer-

kez Bankası faiz oranı (%9) ile hesaplandığında 47.528.698 Tl olarak hesaplanmaktadır. Güneş enerji santrallerinin gelecekteki 

teknoloji gelişimi ile maliyetlerinin düşeceği aşikâr olmakla birlikte ilk yatırım maliyetinin 30 yıl sonra da günümüz ile aynı 

olduğu kabul edildiğinde dahi 30 yıl sonra elde edilecek net kar olan 43.646.177 TL,  yeni bir GES kurulumuna veya Adıyaman 

atıksu arıtma tesisinin yenilenmesine ayrılabilecektir. Bu da Adıyaman Belediyesi tarafından kurulacak 1 MW kapasiteli tek bir 

güneş enerji santralinin süresiz olarak kendini yenileyeceği, ilk yatırım maliyetini karşılayacağı anlamına gelmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 Adıyaman AAT GES Amortisman Süresi 

 

Bu tez kapsamında elde edilen veriler eşliğinde Adıyaman AAT özelinde yapılan değerlendirmenin ülkemizdeki hemen 

hemen bütün AAT’lerde uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sayede ulusal düzeyde hem ekonomik hem de çevresel 

kazanımlar sağlanması söz konusu olacaktır.  Ulusal ölçekte sadece bu tesisin devreye alınması ile salınımı engellenecek CO2 

gazı miktarı 963 ton/yıl’dır. 

 

İşletme maliyetlerini asgariye indirgemek amacıyla AAT’lerin enerji ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması seçe-

neği Ülkemizin hem su ve çevre hem de enerji politikalarının bir gereğidir. Güneşin AAT’lerde enerji kaynağı olarak kullanıl-

ması seçeneği; yeni yapılacak olan tesislerde proje aşamasında sisteme dahil edilebileceği gibi, iyi bir ön inceleme süreci sonra-

sında mevcut tesislere de uygulanabilir. 
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İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanı Sayın Nermin ANUL ile                       

Söyleşimiz…  

 
Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım su kalitesi izleme konusunda Ülkemizdeki 

mevcut durum hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz?  

 
Nermin ANUL:  Su kalitesinin ve miktarının izlenmesi izlemesi, suyun mevcut durumu-

nun ortaya konulması, kalite haritalarının oluşturulması,  atık suda izin verilen deşarjların kontrol 

edilmesi, insan sağlığının korunması, kirliliğe neden olan maddelerin ve kişilerin tespiti, tedbirler 

programının oluşturulması ve takibi ile üst ölçekte su ile ilgili politikalar geliştirilmesi açısından 

önem arz etmektedir.  
 

 Ülkemizde su kalitesinin izlenmesi konusundaki yapıya bakacak olursak, birçok kamu kurum ve kuruluşu mevzuat kap-

samında kendilerine verilmiş olan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde izleme çalışmaları yürütmektedir. (Devlet Su İşle-

ri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler vs.). 
 

 Su kalitesi izleme faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlara bakıldığında, her kurum ve kuruluşun münferit olarak görev 

ve yetkileri çerçevesinde izleme faaliyetleri yürüttüğü, kurumlar arasındaki yetki ve sorumluluk kargaşası, koordinasyon ve iş-

birliği eksikliği sonucunda yürütülen çalışmaların maksadına hizmet etmediği, mükerrerliğin olduğu,  izlemede standardizasyo-

nun olmaması sebebiyle elde edilen verilerin değerlendirilmesinde problemler yaşandığı,  su kalitesine ilişkin veri ve bilgilerin 

farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ayrı ayrı biriktirildiği, ilgili kurum ve kuruluşların paylaşımına açılmadığı, gerek insan 

gücü gerekse kaynak israfına sebep olunduğu ve Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine uygun bir izleme yapılmadığı görülmekte-

dir. Aynı zamanda yürütülen su kalitesi izleme çalışmaları AB normları ile de uyumluluk arz etmemektedir. 

 

 Su Çerçeve Direktifi’ne göre tüm yerüstü su kütlelerinde “iyi su durumu”na ulaşılması hedeflenmektedir.  Bu hedefe 

ulaşılabilmesi için üye ülkelerin su kalitesi izleme sistemlerini kurmaları, bu sistemlerle su kütlelerinin ekolojik ve kimyasal 

durumlarını belirlemeleri ve düzenli aralıklarla Birliğe rapor etmeleri gerekmektedir.  Direktife göre ekolojik durum bentik mak-

roomurgasız, makrofit, mikroalg, angiosperm, fitobentoz, fitoplankton ve balık faunası gibi biyolojik kalite bileşenleri kullanıla-

rak ve su kütlelerinin fiziksel, kimyasal ve hidromorfolojik özellikleri de destekleyici elementler olarak kullanılarak belirlenme-

sidir.  
 

 Ülkemizde yürütülmekte olan sistematik su kalitesi izleme çalışmaları daha çok fiziko-kimyasal ve kimyasal kalite ele-

mentlerine dayanmaktadır. İzlenen kimyasallar ise ağırlıklı olarak konvansiyel parametreler olmakla birlikte mikrokirleticileri de 

kapsamamaktadır.  Sistem, biyolojik izlemeye dayalı ekosistem temelli bir izlemeyi yani mevcut durumun bozulmamış ve/veya 

çok az değişime uğramış doğal ya da doğala yakın durumla karşılaştırılarak doğal durumdan ne ölçüde sapma gösterdiğinin orta-

ya konulması basamaklarını içermemektedir. Akademik olarak yürütülen biyolojik izleme çalışmaları ise Su Çerçeve Direktifi 

gerekliliklerine uygun olmadığı gibi süreklilikte arz etmemektedir. Genel kimyasal parametreler dikkate alınarak yapılan değer-

lendirmeler suyun anlık kalite durumu hakkında bilgi vermekte, kirliliğin uzun dönemli etkilerinin ortaya konulmasında yetersiz 

kalmaktadır. Su kalitesinin ekosistem üzerindeki etkilerinin ortaya konulması ancak biyolojik izleme ile mümkün olabilmektedir.   

 
 Genel Müdürlüğümüzce 2013 yılında hazırlanan ayrıntılı durum tespit raporunda, ülkemiz genelinde 6000’den fazla 

noktada benzer parametrelerin izlendiği, yapılan izlemelerin ise SÇD gerekliliklerinin ancak %30’unu karşılayabildiği ortaya 

konmuştur. Bu durumun önüne geçilebilmesi için öncelikle mevzuatla ilgili bir çalışma yapılmış olup, yakın zamanda yayımlan-

ması planlanan Su Kanunu ile su kalitesi izleme konusunda parçalı olan bu yapının düzenlenerek havza bazında tek elden yürü-

tülen izleme sistemine geçilmesi hedeflenmektedir. 

 

Şu anki mevcut hali ile izleme çalışmalarının yürütülmesi, doğru bir su kalitesi yönetimi daha da ilerisi doğru kararlar alınması 

ve üst ölçekte politikalar üretilmesi için uygunluk arz etmemektedir. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım 2011 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra su kalitesi izleme 

çalışmalarına yönelik farklılık arz eden ne gibi çalışmalar yürütüldü?  

 

Nermin ANUL: Su Çerçeve Direktifinin 2000 yılında yayımlanması ile su kalitesi izleme sistemlerinde geleneksel olarak kul-

lanılan fiziksel ve kimyasal parametrelerin su kalitesinin sadece numune alım anındaki durumunu gösterdiği ve su kalitesi hak-

kında daha doğru yorumlar yapabilmek için sucul canlıların da izlenmesinin gerektiği ortaya çıkmış olup, su kalitesi sınıflandır-

ma sisteminde suyun kimyasal ve ekolojik durumunun ayrı ayrı ele alınması zorunluluk haline gelmiştir.  

 

 AB normları doğrultusunda ilk olarak Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi projesi kapsamında 2012-

2013 yılları itibarıyla 5 havzada (Akarçay, Gediz, Susurluk, Ergene ve Sakarya Havzaları) 2013-2014 yılları arasında ikinci 5 

havza (Kızılırmak, Antalya, Marmara, Küçük Menderes ve Konya Kapalı Havzaları) olmak üzere bir yıllık süre ile mevsimsel 

olarak (yılda 4 kez) fizikokimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite bileşenleri izlenmiş olup, elde edilen veriler 

değerlendirilerek havzaların su kalitesi açısından mevcut durumu ortaya konularak ve kirlilik haritaları oluşturulmuştur. 
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 Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesinde de bir yıllık süre ile Büyük Menderes havzasında Su 

çerçeve Direktifi gerekliliklerine uygun izleme çalışmaları yapılarak ekosistem esaslı değerlendirmeler yapılarak havzanın su 

kalitesi açısından duurmu belirlenmiştir.   

 

 Aynı zamanda Genel Müdürlüğümüzce yürütülen projeler kapsamında fiziko-kimyasal ve genel kimyasal parametrele-

rin yanı sıra biyolojik ve hidromorfolojik kalite bileşenleri de izlenmeye başlanılmıştır. Elde edilen verilerin ekosistem esaslı 

olarak değerlendirilebilmesi maksadıyla da yine yürüttüğümüz “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin 

Kurulması Projesi” ile Ülkemize özgü biyoloji indeksler (metr ikler ) belir lenmiştir . Söz konusu proje ile Ekolojik Değer len-

dirme Sisteminin kurulması için altyapı oluşturulmuştur.  

  

 AB’ye üyelik sürecinde olan Ülkemiz AB’nin su konusunda en kapsamlı mevzuatından biri olan Su Çerçeve Direkti-

fi’nin Ülkemiz mevzuatına aktarılması yönünde önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda havza ölçekli izleme program-

ları hazırlanarak Ulusal İzleme Ağı oluşturulması çalışmaları kapsamında Ülkemizde ilk kez 25 havzada yerüstü suları için hav-

za izleme programları hazırlanmış olup, 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla 6 havzada, Ocak 2015’de 13 havzada, Ocak 2016 yılı itiba-

rıyla da 25 havzada AB normları doğrultusunda su kalitesi izleme çalışmalarına başlanılmıştır. Su kütleleri ve tipleri esas alına-

rak belirlenen izleme noktalarında fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromofolojik izleme çalışmalarının sistematik bir 

şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. İzleme programları ile ilk defa Ülkemizde düzenli olarak öncelikli maddeler, belirli kirle-

ticiler, hidromorfolojik ve biyolojik kalite bileşenleri kapsamlı olarak izlenecek elde edilen veriler Ulusal Su Bilgi Sistemi altın-

da toplanarak tüm paydaşların hizmetine sunulacaktır. 

 

 Söz konusu havza izleme programları biraz evvel de ifade ettiğim üzere yerüstü suları için hazırlanmış olup, yeraltı 

suları izleme programları da Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlandıktan sonra Ulusal İzleme Ağı-

na aktarılacaktır. Böylelikle hem yerüstü hem de yeraltı sularımız havza özelinde bir bütün olarak kalite ve miktarı da içerecek 

şekilde izlenmiş olacaktır. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Su Çerçeve Direktifinin Ülkemiz mevzuatına aktarılması yönünde önemli çalışmalar yürütüldüğünü 

ifade ettiniz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz?  

 

Nermin ANUL: Bilindiği üzere AB’nin su kalitesi ile ilgili en önemli direktifi Su Çerçeve Direktifidir . Su Çerçeve Direk-

tifi Madde 8, Ek V su kalitesi izlemeye ilişkin hususları içermekte olup, su kalitesinin izlenmesinin ne şekilde olacağına ait bize 

ayrıntılı bilgiler vermektedir. Henüz üyelik sürecinde olmamıza rağmen bu kapsamda Ülkemizde izleme çalışmalarına bir çerçe-

ve oluşturması maksadıyla Su Çerçeve Direktifinin izlemeye ilişkin Madde 8 Ek V hükümleri 11/02/2014 tarih ve 28910 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” ile yüzde 

yüz olacak şekilde uyumlu hale getirilmiştir.  

 

 Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğin maksadı; Ülke genelindeki bütün yerüstü ve yeraltı 

sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unsurları açısından izlenmesi, mevcut durumunun ortaya konulması, suların 

ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, izlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağ-

lanmasına yönelik esasların belirlenmesidir. Yönetmelik, yerüstü ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, kıyı-geçiş sula-

rı ve doğal mineralli suları kapsamaktadır. Yönetmeliğin ana hedefi ise İzleme Programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağı-

nın kurulması ve izleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılarak ilgili tüm paydaş kurumlarla paylaşılmasıdır.  

 

 Bilindiği üzere bir su kütlesinin tamamının analiz edilmesi pratik olmadığı gibi mümkün de değildir. Bu sebeple alınan 

numunelerin su kütlesini temsil edici özellikte olması gerekmektedir. Numunelerin alınması ve analize hazırlanması önde gelen 

önemli konulardan birisidir. Temsil yeteneğinden yoksun, usulüne uygun şekilde alınmamış bir numune en gelişmiş enstrüman-

tal cihazlarla en duyarlı yöntemlerle analiz edilse bile, yanlış değerlendirmelere sebep olabileceği gibi para, emek ve zamanında 

boşa gitmesine yol açar.  Numune alımının önemine binaen, yer üstü ve yer altı suları ile sedimentten numune alınması, numune-

lerin taşınması, korunması ve saklanması ile yer üstü sularında biyolojik kalite unsurlarının örneklenmesi ve saklanmasına ilişkin 

usul ve esaslarının ortaya konulması maksadı ile “Yerüstü Suları, Yeraltı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Ör-

nekleme Tebliği” hazırlanmış, 21/02/2015 tarih ve 29274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 

Özlem Sıla OLĞUN: Daire Başkanlığınızca bugüne kadar yürütülen, tamamlanan ve/veya devam eden projeler hakkında 

kısaca bilgi verebilir misiniz?  

 

Nermin ANUL: Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi kapsamında biraz evvel de ifade ettiğim üzere 

2012-2014 yılları arasında toplam 10 havzada (Akarçay, Gediz, Susurluk, Meriç-Ergene, Sakarya, Kızılırmak, Antalya, Marma-

ra, Küçük Menderes ve Konya Kapalı Havzaları) bir yıllık süre ile mevsimsel olarak (yılda 4 kez) fizikokimyasal, kimyasal, bi-

yolojik ve hidromorfolojik kalite unsurları izlenmiş ve elde edilen veriler değerlendirilerek havzaların su kalitesi açısından mev-

cut durumu ortaya konulmuştur. Bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen izleme çalışmalarında izle-

nilmeyen kalite bileşenleri (biyolojik ve hidromorfolojik kalite bileşenleri, öncelikli maddeler ile mikrokirleticiler) bu proje ile 

ilk olarak izlenmeye başlanılmıştır.  

 

 Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kurulması Projesi (2012-2014) kapsamında Meriç-Ergene Havzasına 5 adet gerçek za-

manlı izleme istasyonu kurulmuş olup, anlık su kalitesi takibi yapılmaktadır. Söz konusu istasyonlar 14/01/2015 tarihi itibarıyla 

işletilmek üzere DSİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Şu an itibarıyla istasyonlar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilmek- 
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te ancak Daire Başkanlığımızca da her gün düzenli olarak kurulmuş olan gerçek zamanlı izleme istasyonlarının, yazılım progra-

mı aracılığıyla "Gerçek Zamanlı İzleme İstasyonları Durum Bildirim Raporu" alınarak ve Makama raporlanması yapılmaktadır.  

 2015 yılı itibari ile tamamlanan Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Konulu AB Projesi Eşleştirme, Tek-

nik Yardım ve Malzeme Temini bileşenlerinden oluşmaktadır. Projenin maksadı Türkiye'de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile 

ilgili Madde-8 ve Ek-5 hükümlerinin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağı-

nın kurulması için altyapı oluşturulmasıdır. Proje kapsamında Su Çerçeve Direktifi’nin izleme gereklilikleri ışığında yasal ve 

kurumsal boşluk analizi yapılarak Direktifin izleme ile ilgili hükümlerinin ülkemizde uygulanabilmesi için Ulusal İzleme Uygu-

lama Planı hazırlanmıştır. Aynı zamanda altı pilot havza için (Sakarya, Büyük Menderes, Susurluk, Meriç-Ergene, Akarçay ve 

Konya) Havza İzleme Programları hazırlanmış, Su Çerçeve Direktifinin biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik izleme gerekli-

liklerine uygun “Rehber Belge” hazırlanmış ve Proje paydaş kurumlarının (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlü-

ğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜBİTAK ve Üniversiteler) Su Çerçeve Direktifine 

göre izleme konusunda kapasiteleri geliştirilmiştir. Proje ile özellikle Ülkemizde daha evvel yapılmayan biyolojik ve hidromor-

folojik izleme konusunda altyapı oluşmasını sağlamıştır.  

 

 Söz konusu proje kapsamında su kütlesi ve tiplerin belirlenmesi, referans alanların belirlenmesi, ön izleme (gözetimsel 

izleme), rutin izleme (operasyonel izleme) ve korunan alan izleme noktalarının, parametrelerinin ve sıklıklarının belirlenmesi ile 

ilgili metodolojiler belirlenmiş olup bu çerçevede çalışmalara devam edilmiştir.  Bunlara ilaveten Proje kapsamında biyolojik, 

kimyasal ve hidromorfolojik izleme ile ilgili çok sayıda uygulamalı arazi ve laboratuvar çalışması gerçekleştirilerek projede gö-

rev almış personelin bu konularda gelişmesi ve uygulayabilir hale gelmesi sağlanmıştır.  

 

 "Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme" Konulu AB Projesi Teknik Yardım Bileşeni kapsamında Büyük 

Menderes Havzasında Su Çerçeve Direktifine uygun olarak nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında belirlenen izleme noktalarında bir 

yıl süresince biyolojik, fizikokimyasal, kimyasal ve hidromorfolojik izleme yapılmıştır. Projeden elde edilen veriler ışığında 

havzanın ekolojik kalite açısından durumu ortaya konulmuştur.  

 

 Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Eşleştirme Projesi Malzeme Temini Bileşeni kapsamında ise 

Büyük Menderes Havzasına 4 adet gerçek zamanlı izleme istasyonu kurulmuş olup, 20/03/2015 tarihinde işletilmek üzere DSİ 

Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.  

 

 Daire Başkanlığımızca yürütülen bir diğer proje ise “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin 

Kurulması Projesi” dir.  Proje ekosistem esaslı değerlendirmenin yapılarak su durumunun ortaya konulması açısından Ülkemizde 

ilk defa yapılan bir çalışmadır. Proje kapsamında 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 Hav-

zası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası) nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında bir yıllık izleme yapılmış olup, elde edilen sonuç-

lar ve 25 havzada yapılan envanter çalışması sonucunda her bir kalite bileşeni için (balık, makroomurgasız, maktofit, fitoplank-

ton ve fitobentoz) Ülkemize özgü biyolojik indeksler belirlenmiştir.  

 

 Yayılı ve/veya Noktasal Kaynaklı Baskılar Neticesinde Oluşan Kirleticilerin Yeraltı Suyuna Geçme Durumlarının Tes-

pit Edilmesi Maksadıyla Bir Metodoloji Oluşturulması Ve Öncelikli Havzalarda Uygulan-ması Projesi (YASGEP) ile de Genel 

Müdürlüğümüz Projeleri kapsamında belirlenen belirli kirleticiler, öncelikli maddeler ve bitki koruma ürünlerinden yararlanıla-

rak, yeraltı suyu kalite izleme çalışmalarında esas alınacak kirleticilerin belirlenmesi için bir metodoloji oluşturulmuş ve öncelik-

li dokuz havzada (Büyük Menderes, Konya Kapalı, Sakarya, Susurluk, Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve Kı-

zılırmak Havzaları) Yeraltı Suyu izleme Programları için parametre listesi oluşturulmuştur. Söz konusu metodoloji kullanılarak 

Daire Başkanlığımızca geri kalan 16 havza için de yeraltı sularında izlenmesi gereken parametreler belirlenmiştir.  

 

 Ekolojik değerlendirme sisteminin nihai hale getirilmesi için Ülkemizin 25 havzasındaki referans alanların ve tipe özgü 

referans durum kriterlerinin de belirlenmesi gerekmektedir.  

 

 Su kütleleri için referans durum, sanayileşme, kentleşme ve yoğun tarımdan kaynaklanan baskılara maruz kalmamış 

veya düşük derecede maruz kalmış, fizikokimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik değişimlerin düşük olduğu, doğal veya doğala 

en yakın durumdur.  

Referans durumdaki su kütlelerinin belirlenmesi için öncelikle ülkemizdeki referans olabilecek izleme noktalarının belirlenmesi 

ve bu noktalarda izleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. İşte bu maksatla Daire Başkanlığımızca 2016 sonu itibarıyla 

“Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında referans alanların ve bu alanları temsil 

eden referans noktaların belirlenmesi maksadıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak 25 havzada referans izleme ağı-

nın oluşturulması hedeflenmektedir. Böylelikle, Su Çerçeve Direktifi’nin en kritik aşamalarından biri daha başarıyla tamamlan-

mış olacaktır. 
 

 Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi ise devam eden ve 2017 yılı sonunda tamamlanacak olan bir diğer projemizdir. Genel 

Müdürlüğümüzce su konusunda tüm verilerin tek bir sistem altında toplanarak tek bir merkezden paylaşımının sağlanması mak-

sadıyla Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) kurulması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Proje her ne kadar Genel Müdürlüğü-

müz koordinasyonunda devam eden bir proje ise de aslında ulusal bir proje olması ve su ile ilgili tüm paydaşlara katkı sağlaması 

açısından oldukça önemli bir projedir. Ulusal Su Bilgi Sisteminin ana maksadı; Ülkemizde su ile ilgili üretilen her türlü verinin 

ortak bir bilgi teknolojisi çatısı altında, ulusal ihtiyaçlar ve menfaatler gözetilerek, en doğru ve güvenilir şekilde yönetilmesini 
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sağlayan bir sistem kurmaktır. Ulusal Su Bilgi Sisteminin kurulması kapsamında 2013 yılında Fizibilite Etüdü, 2015 yılında 

Analiz ve Ön Tasarım Raporu hazırlanmış olup, 2015 yılı sonunda başlayan USBS tasarım ve geliştirme çalışmaları ise halen 

devam etmektedir. USBS kurulumu ile su konusunda yetkili kamu kurumlarının ortak paydada birleşerek, kaliteli, güvenilir, 

ulusal ve uluslararası standartlara uygun veri üretmesi sağlanacak, mükerrer veri üretimi azaltılacak, veri sorumlulukları netleşti-

rilecek ve etkin bir veri yönetimi sağlanmış olacaktır.   

 

 Daire Başkanlığımızca yürütülen bir diğer proje de “Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modellerin 

Geliştirilmesi Projesi” 9 Aralık 2016 tarihinde başlamış olup, projeyle; hidroloji, su kalitesi ve ekoloji modüllerini içeren en-

tegre bir modelleme aracının geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Geliştirilecek bu model; 

 Ülkemizdeki mevcut veriyi göz önüne alarak esnek tasarlanacak olması,  

 Modelin USBS ile veri alışverişi yapabilecek nitelikte olması, 

 Ülkemizin modelleme kapasitesini oluşturacak ve geliştirecek olması, 

 Modelin karşılaşılacak spesifik sorunlara hızlı ve özgün çözüm üretecek olması, 

 Mevcut modellerin bütünleşik çalıştırılmasının (modeller arası veri alışverişi) zor olması, 

 Modelin günümüz gelişmiş teknolojisini kullanacak olması, 

 Modelin kullanılmasıyla dışa bağımlılığın azalarak tasarruf sağlanacak olması, 

 Stratejik ve politik hassasiyetler, 

 Sürdürülebilirliği sağlayacak olması sebebiyle Ülkemiz açısından oldukça önemlidir. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Projelerin dışında yürütmüş olduğunuz ve yine Ülkemiz için ilk olan yeni olan çalışmalarınız hak-

kında da bilgi verebilir misiniz?  

 

Nermin ANUL: Yukarıda ifade etmeye çalıştığım projeler kapsamında yürütülen tüm çalışmalar Ülkemiz açısından birçok 

ilkleri içinde barındırmaktadır. Projelerin dışında Daire Başkanlığımızca hidromorfolojik indeks geliştirilmesi, yerüstü ve yeraltı 

sularımız için havza izleme Programlarının hazırlanarak Ulusal İzleme Ağının kurulması yürüttüğümüz diğer çalışmalar arasında 

ilk olan ve önem arz eden hususlardır. Aynı zamanda izleme konusunda Ülkemizdeki mevcut durumun ortaya konulması yönün-

de de 2013 yılında yürütmüş olduğumuz çalışmanın 2017 yılı itibarıyla yeniden revize edilmesi çalışmaları da devam etmektedir.  

 

 Hidromorfolojik indeks geliştirilmesi çalışmalarımızda sona gelmiş durumdayız. Mart ayı sonu itibarıyla Ülkemize öz-

gü hidromorfolojik indekslerimizi geliştirmiş olacağız. Akabinde bu indekslerin sahada kullanımı için ilgili personele gerekli 

eğitimler verildikten sonra hazırlanmış olacak olan rehber dokümanlar, görsel çekimler aracılığı ile indekslerin kullanımına ge-

çilmiş olacaktır.    

 

 Yerüstü suları için 25 havzaya özel hazırlanan havza izleme programlarında ise izlenecek noktalar, parametreler ve sık-

lıklar yer almakta olup, bu programlar 6 yıllık döngülerde yeniden gözden geçirilecektir. Program kapsamında ön izleme, rutin 

izleme ve korunan alan izlemeleri gerçekleştirilmektedir. İzleme çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğümüzce yürütülmek olup, elde 

edilen veriler değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmekte ve yapılan değerlendirmeler sonucunda havzalardaki 

su kalitesi durumu ortaya konulmaktadır. Yeraltı suları için ise şu ana kadar sadece 5 havzamızda programlar oluşturulmuş an-

cak Meriç-Ergene dışında diğer havzalarda izlemelere başlanılmamıştır.  

 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım Hidromorfolojik İzleme ve Hidromorfolojik İndeks Ülkemiz için yeni tanımlar olup, 

iyi anlaşılabilmesi açısından biraz daha açabilir misiniz?  

 

Nermin ANUL: İsterseniz öncelikle hidromorfoloji ne demek onunla başlayalım. Hidromorfoloji; Su kütlelerinin fiziksel, hid-

rolojik ve morfolojik karakteristiklerini ve bu karakteristiklerin altında yatan süreçleri inceleyen ve değerlendiren çoklu disiplinli 

araştırma alanıdır.  

 

 Hidromorfolojik İzleme ise; hidrolojik, morfolojik ve süreklilik çerçevesi kapsamında sudaki ekolojik durumu ortaya 

koymak maksadıyla yapmaktadır. Nehir, göl, kıyı ve geçiş suları için ayrı ayrı hidrolojik, morfolojik, süreklilik ve dalga rejimi 

inceleme çalışmaları gerçekleştirilir.  

 

 Nehirler için hidromorfolojik izleme yapılırken hidrolojik parametreler olarak; hidrolojik rejim (su debisi ve dinamiği 

ve YAS bağlantısı), morfolojik parametreler olarak; morfolojik durum (nehir genişlik ve derinlik değişimi, nehir yatağı yapısı, 

kıyı yapısı, akım hızı, kanal yapısı) gibi parametreler değerlendirilir. Süreklilik ile ilgili parametrelerde ise nehir sürekliliği 

(bariyer sayısı ve tipi, sucul canlıların geçişi) değerlendirilir. Göller için hidromorfolojik izleme hidroloji ve morfoloji kavramla-

rı ele alınarak yapılır. Belirlenmesi hedeflenen Hidrolojik parametreler olarak; hidrolojik rejim (su debisi ve dinamiği, YAS bağ-

lantısı ve yenilenme zamanı), morfolojik parametreler olarak; morfolojik durum (derinlik değişimi, göl yatağı yapısı ve miktarı, 

kıyı yapısı) değerlendirmeye alınır. Geçiş Suları için hidromorfolojik izleme yapılırken, dalga rejimi ve morfoloji kavramları ele 

alınır. Belirlenmesi hedeflenen parametreler; dalga rejimi (tatlı su akımı/hidrolojik bütçe ve dalgalara maruziyet) gibi parametre-

ler, morfolojik olarak ise; derinlik değişimi, yatak yapısı miktarı ve gelgit bölgesi yapısı değerlendirilir.  
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 Bildiğiniz üzere su kütlelerinin sınıflandırılması için hidromorfolojik izleme ve değerlendirme çalışmalarının da yapıl-

ması gerekmektedir. Hidromorfolojik izleme neticesinde elde edilen sonuçlar biyolojik kalite bileşenlerinin değerlendirilmesi 

açısından önem arz etmektedir. Su kütlelerinde gerek hidrolojik gerekse morfolojik değişiklikler sucul canlılar üzerinde önemli 

etkilere sebep olmaktadır. Bu etkiler de dikkate alınarak suyun ekosistem açısından nihai durumu ortaya konulabilmektedir. 

 

 Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım yukarıda ekosistem esaslı değerlendirme ve biyolojik izlemenin öneminden bahset-

tiniz. Ülkemizde biyolojik izleme altyapısının kurulması için ön gereklilikler nelerdir?  

 

Nermin ANUL: Su Çerçeve Direktifinde biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilebilmesi için atılması gereken adımlar 

tanımlanmıştır. Öncelikle her havzada havzanın ekolojik durumunu doğru şekilde ortaya koyacak şekilde izleme noktaları belir-

lenmelidir. Daha sonra su kütleleri sahip oldukları rakım, jeoloji, süreklilik, drenaj alanı vb. gibi abiyotik özelliklerine göre sınıf-

landırılarak tiplere ayrılmalı ve her tip için referans durum kriterleri belirlenmelidir. Referans durum kriterleri referans durumda 

su kütleleri mevcut ise izleme yapılarak, referans durumdaki su kütleleri mevcut değil ise modelleme, tarihi veriler ve uzman 

görüşü veya bunların kombinasyonu kullanılarak belirlenmektedir. Biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilmesi için sahip 

olunan biyolojik çeşitliliği esas alan biyolojik indeksler kullanılmalı, bir su kütlesinin su kalitesinin belirlenmesi için ise o su 

kütlesinin indeks değerinin o su kütlesine ait referans koşuldaki indeks değerine oranı belirlenmelidir. Sahip olunan biyolojik 

çeşitliliği esas alan sınıf sınır değerleri belirlenmeli ve mevcut durum/referans durum değeri sınıf sınır değerleri ile karşılaştırıla-

rak su kütlesinin ekolojik durumu belirlenmelidir.  

 

 Ülkemizde bu sistemin oluşturulabilmesi için Daire Başkanlığımızca yukarıda da ifade ettiğim üzere “Ülkemize Özgü 

Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” yürütülmüş ve bu proje sonucunda Ülkemize özgü biyolojik 

indeksler belirlenmiştir. Ancak referans izleme noktalarımızın henüz belirlenmemiş olması sebebiyle ekolojik kalite oranı olarak 

ifade ettiğimiz mevcut su durumunun referans durum ile karşılaştırılması ve doğal durumdan ne ölçüde uzaklaşıldığının ortaya 

konulması noktasında bir takım eksikliklerimiz mevcuttur. Referans izleme ağının belirlenmesi neticesinde söz konusu eksiklik-

lerde tamamlanmış olacaktır.  
 

 Alt yapı oluşturma konusunda epey ilerlemeler kaydedilmiş olsa da halen biyolojik izleme çalışmaları kalifiye personel 

yetersizliği sebebiyle kamu marifetiyle yürütülememektedir. Havzalarımızda biyolojik izleme çalışmaları ya projeler kapsamın-

da hizmet alımı yoluyla akademisyenler tarafından gerçekleştirilmekte ya da yapılamamakta izlemenin bir ayağı eksik kalmakta-

dır. Kamu marifetiyle biyolojik izlemenin gerçekleştirilebilmesi için özel uzmanlık alanı gerektirmesi sebebiyle kamuya yeterli 

sayıda en az yüksek lisans seviyesinde biyolog ve su ürünleri mühendislerinin alınması önem arz etmektedir. 
 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım, son olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşundan bu güne kadar ki 

dönemde geldiği aşamalar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?  

 

Nermin ANUL: Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş su ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında faaliyet göster-

mektedir. Yürütülen çalışmalarda birçok kurum ve kuruluşun faaliyetlerinin diğerleriyle örtüştüğü bazı konuların ise hiçbir ku-

rum tarafından ele alınmadığı görülmüştür. Özellikle Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kapsamındaki çalışmaların iç mevzua-

tımıza aktarılması konusunda koordinasyon yapacak yetkili bir birime ihtiyaç hasıl olmuştur.  
 

 Su kalite ve miktarının izlenmesi, su durumunun ortaya konulması, su kalitesi standartlarının belirlenmesi, taşkın, iklim, 

havza esaslı yönetim, sektörel tahsisler, yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş suları vb. dahil edilerek genel bir çerçeve içinde ilgili tüm 

paydaşlarla koordinasyonun sağlanabildiği tüm bileşenlerin ele alındığı bir yönetim sistemi hedeflenmiştir.  
 

 Yukarıda genel çerçevesini çizmeye çalıştığım konularda faaliyet göstermek üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 

teşkilini öngören 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık Merkez Teşkilatı içinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

kurulmuştur. Temmuz 2011 tarihinden itibaren, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, birçok alanda kısa sayılabilecek bir zaman dili-

minde şu ana kadar hiçbir kurum ve kuruluş tarafından yapılmayan, ele alınmayan konularda çalışmalar gerçekleştirmiş ve ger-

çekleştirmeye de devam etmektedir. Yaklaşık 6 yıl gibi kısa bir sürede bir çok mevzuat (Yönetmelik, Tebliğ, Tamim, Genelge) 

yayımlamış, AB Su Çerçeve Direktifi ve Taşkın Direktifine uyumun sağlanması, su yönetimindeki çok başlılığın önüne geçilme-

si, havza esaslı su yönetimine geçilmesi, suyun miktar ve kalite olarak bütüncül yönetimi konularında çalışmalar yürüterek 

önemli çıktılar elde etmiştir. Elde edilen tüm proje sonuçları ya mevzuata aktarılarak ya da tüm paydaşlarla paylaşılarak faydala-

nılmak üzere kullanıma sunulmuştur.  
 

 Proje çalışmalarımız Ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınarak yürütülmeye devam edecektir. Genel Müdürlüğümüzce 

gerçekleştirdiğimiz projelerle bir taraftan ülkemizin ihtiyaçları karşılanırken, diğer taraftan hem araştırma ve kamu kurumlarının, 

hem de özel sektörün kapasitesinin artırılmasına da katkıda bulunmaktayız. 
 

 Aynı zamanda ihtisas heyetleri ve çalışma grupları kapsamında gerek Genel Müdürlüğümüz gerekse de Bakanlık perso-

neline eğitimler verilmeye devam etmektedir. Çalışan personelin kapasitesinin artırılması yönünde yürütülen bu çalışmalar farklı 

bakış açıları kazandırılması ve geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.   
 

 Özetle ifade etmek gerekirse çok kısa bir zamanda önemli sayılabilecek mesafe kat edilmiş olup, kısa zamanda Ülkemiz 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik önemli işler yapılmıştır.  

 
 Daha nice başarılı ve kalıcı hizmetler dileğiyle.  
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Seyhan Sektörel Su Tahsis Planı Projesi Su Tahsis Modeli Eğitimi 

 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından havza ölçeğinde su kaynaklarının adil ve dengeli paylaşımını teminen başlatılan ve 

ülkemizde ilk defa yapılan sektörel su tahsis planlama çalışması  tarihinde Seyhan Havzası özelinde tamamlanmış olup, hâliha-

zırda Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 16 Kasım 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz 

personeline yönelik olarak projede kullanılan su tahsis modeli eğitimi (WEAP-Water Evaluation and Planning) tertip edilmiş 

olup, eğitim Sayın Dr. İsmail Kaan TUNÇOK tarafından verilmiştir.  Eğitim programı Tahsisler Şubesi  Müdürü Sayın Saliha 

DEĞİRMENCİOĞLU’ nun konuşması ile başlamıştır. Sayın DEĞİRMENCİOĞLU sektörel su tahsis planının kapsamından 

bahsederek, projede kullanılan teknik araçlara değinmiş ve eğitimi başlatmak üzere sözü Sayın TUNÇOK’ a bırakmıştır.  

 

 Sayın TUNÇOK; eğitim programının ilk bölümünde Projenin 

temel aşamalarından bahsetmiş ve bu çalışmalar süresince kullanılan 

teknik araçları ve metodolojiyi tanıtmıştır. Katılımcıların yoğun ilgi 

gösterdiği eğitimde, su tahsis modeli hakkında teorik bilginin verilmiş-

tir. Akabinde Sayın TUNÇOK modelin kullanımına ilişkin genel hu-

susları ve model üzerinde yer alan araç ve ara yüzleri tanıtmıştır. 

 

 Eğitimin ikinci bölümünde su tahsis modeli  üzerinden uygu-

lama çalışması yapılmış, modelin fonksiyonel bileşenleri bir örnek 

üzerinden test edilmiştir. Sayın TUNÇOK  eğitim kapsamında kullanı-

lan model hakkında  tespitlerini paylaşarak, temel olarak kaynak ve 

talep arasında ilişkiyi incelemeye yarayan WEAP modelinin:  

 

 Bir su kaynakları değerlendirme ve planlama aracı olarak yaygın şekilde kullanıldığını, dünyanın birbirinden farklı pek 

çok bölgesinde coğrafi yapıdan ve havza koşullarından bağımsız olarak kullanılabilir araç olduğunu, 

 Kalite, hidroloji ve ekonomi konularında geliştirilmiş farklı model ve yazılımlara (CBS, kalite modeli, çevresel akış mo-

deli, hidroloji modeli, yas kaynakları modeli,  istatistiksel analiz yazılımı PEST vb.) entegre olabilen ara yüzlere sahip bir 

program olduğunu, 

 Sonuçları etkin şekilde görselleştirmeye imkan verdiğini, 

 Kabaca taleplerin belirlenmesi, tahsislerde öncelik sıralaması, su kaynağı yeterliğinin sorgulanması, fazla suyun yüksek 

öncelikteki ihtiyaç bölgesine tahsisi gibi birkaç  temel adımda ilerlediğini  ifade etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genel Müdürlüğümüz personeli ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

yüksek lisans öğrencileri dahil 15 katılımcının yer aldığı eğitim, soru-cevap ve görüşlerin alınması ile son bulmuştur. 
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Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi 5. Çalışma Grubu Toplantısı                    

Gerçekleştirildi... 

 

 Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi kapsamında projenin her aşamasında elde edilen çıktıla-

rın kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, paydaşlarla birlikte projenin yönlendirilmesi ve takibinin sağlanması için oluşturulan 

Çalışma Grubu’nun 5. Toplantısı, 16  kurum ve kuruluştan 32  temsilcinin katılımıyla  17 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirildi. 

   

 

  

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Daire Başkanı Sayın Taner KİMENÇE’ nin yaptığı açılış konuşmasın-

da, projenin su kaynakları yönetimi bağlamında özgün bir niteliğe  sahip olduğunu ve artık projenin sonuna gelindiğini Nihai 

Sektörel Su Tahsis Planı’nın hazırlandığını belirtti. 

  

 Açılış konuşmasına müteakip Uludağ Üniversitesi’nden Sayın Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK tarafından hazırlanan 

“Sektörel Su Tahsis Planı Ekonomik Analizler” konulu sunum ile projede yürütülen ekonomik analiz çalışmalarından bahsedildi 

ve bu çalışmalar sonucu elde edilen veriler katılımcılara sunuldu.  

   

 Sayın Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK, gerçekleştirdiği sunumda; Seyhan Havzasındaki su tüketiminin sanayi, enerji, çevre-

sel akış, içme-kullanma ve tarım sektörlerine göre dağılımını ve bu dağılıma göre elde edilen ekonomik katma değer verilerini 

paylaştı. Havza özelinde tarım ve enerjinin su ihtiyacının önemini vurgulayan Sayın Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK, sanayi sektörü-

nün her şeyden çok enerjiye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ayrıca “Ödeme İstekliliği” anket çalışması sonuçları hakkında bilgi-

lendirme yaptı.  

  

 Katılımcıların sorularıyla interaktif bir şekilde gerçekleştirilen toplantı Tahsisler Şube Müdürü Sayın Saliha DEĞİR-

MENCİOĞLU’ nun kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.                                                                                                     
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Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 

Gerçekleştirildi... 

 

 29 Nisan 2015 tarihinde başlayan Seyhan Havzası Sek-

törel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi 09 Eylül 2016 tarihin-

de tamamlanmış ve Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı 

hazırlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen çıktıların kurum ve kuru-

luşlarla paylaşılması maksadıyla 5. ve son Yönlendirme Komitesi 

Toplantısı, 15 kurum/kuruluştan 37 temsilcinin katılımıyla 17 

Kasım 2016 tarihinde Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali 

KINACI başkanlığında gerçekleştirilmiştir.  

 Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI  

yaptığı açılış konuşmasında,  projenin su kaynakları yönetimi 

bağlamında ülkemiz için ilk çalışma olduğunu, taleplerin ve po-

tansiyelin analiz edilmesi akabinde su ihtiyacının planlı şekilde 

karşılanması hususunun bu projenin özgün niteliğini oluşturduğu-

nu belirtti. Sayın  KINACI, konuya ilişkin kamuoyundaki farkın-

dalığın henüz sınırlı olduğunu ancak bu durumun Su Kanunu ile yasal bir alt yapıya kavuşacağını ve bu sayede proje çıktısı ola-

rak tahsis dokümanının sadece bir rehber değil aynı zamanda yaptırım gücü olan bir doküman olacağını ifade etti. Sayın KINA-

CI konuşmasının devamında su sıkıntısı yaşanan iki havza olarak Konya ve Akarçay Havzaları için de sektörel su tahsis planları-

nın hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ayrıca suyun en doğru şekilde kullanılması için bu çalışmaların 

önem arz ettiğini ve sonraki aşamada Fırat-Dicle Havzası için 

tahsis planının ivedilikle hazırlanması gerektiğini dile getirdi.  

 

 Açılış konuşmasını müteakiben Sayın Dr. İsmail Kaan 

TUNÇOK tarafından proje aşamaları hakkında detaylı bir sunum 

yapıldı. Sayın TUNÇOK sunumunda temin edilen veriler ve daha 

evvel yapılan havza bilgilendirme, kurum ziyaretleri, saha çalış-

maları, yönlendirme kurulu toplantıları ve hazırlanan raporlara 

kurum/kuruluşlarca verilen resmi görüş ve önerileri ışığında proje 

çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi. Sayın TUNÇOK sunu-

munda projede çok sayıda veri altlığının kullanıldığını, su kay-

nakları özelinde bir modelleme çalışmasını içeren bu projede 

miktar, kalite ve sosyo-ekonomik konuların dikkate alındığını, 

ayrıca mevcut durum ve projeksiyonların da Su Tahsis ve Planla-

ma Modeli (WEAP) kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Çev-

re sektörünün çevresel akış, su kalitesi analizi ve su ürünleri yetiştiriciliğinde ihtiyaç debileri konuları özelinde ele alındığını 

belirtti.     

Sayın TUNÇOK proje aşamalarını özetleyerek sözlerine şöyle devam etti: 

 Projede su kaynakları potansiyelinin esas alınarak 5 temel sektör olan çevre, içme-kullanma suyu, tarım, sanayi ve enerji 

sektörleri için su talepleri hem mevcut durum için hem de 1, 5, 10 ve 20 yıl sonrası için analiz edildi. Bu kapsamda her 

bir sektör kendi içinde çeşitli teknik araç ve metotlar kullanılarak irdelendi.  

 Çevre sektöründe doğal hayatın korunması için akış debisi GEFC modeli kullanılarak havzadaki belli kesitler için hesap-

landı. Ayrıca balıkçılık ve su ürünleri faaliyeti için gerekli debiler dikkate alındı. İçme kullanma suyu öncelikli bir sektör 

olarak değerlendirildi ve havzanın nüfus projeksiyonu mekânsal gelişim planları da incelenerek belirlendi. 

 Tarım sektöründe havzada sulanan alanlar, sulama alt yapısı ve ürün deseni optimizasyonu konuları çeşitli metot ve tek-

nik araçlar kullanılarak ele alındı ve kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. 

 Sanayi sektörü başlığı altında havzada faaliyet gösteren tesisler, termik santral, turizm gibi su tüketim alanları analiz edil-

di ve ihtiyaçlar hesaplandı. Enerji sektöründe havzanın mevcut hidroelektrik üretimi ve gelecekte hizmete alınacak tesis-

ler dikkate alınarak enerji üretim potansiyeli ve su kullanımları değerlendirildi.  

 Bahse konu değerlendirmeler sonucunda havzada her bir sektörün su ihtiyacı ve sektörel faaliyetlere bağlı ekonomik üre-

tim değerleri elde edildi. Projenin son aşamasında WEAP Modeli kullanılarak havzanın hem hidrolojik hem sektörel kı-

sıtları ve koşulları tanımlandı. Akabinde model marifetiyle havzada optimum sektörel su tahsis sonuçları belirlendi.  

 Sonuçlar ekonomik analiz metotları ile muhakeme edilerek tahsis planına yansıtıldı. Proje kapsamında ayrıca havzada bir 

sosyo-ekonomik değerlendirme çalışması olan Ödeme İstekliliği Anket çalışması yapılarak, havzada su kaynaklarının 

dengeli ve etkin kullanımı konusuna yönelik yerel yaklaşım değerlendirildi.  



 12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sayın TUNÇOK sunumunun devamında tahsis modelinden elde edilen sayısal sonuçlara yer vererek, Su Tahsis Modeli 

kapsamında ele alınan senaryo ve ekonomik analiz bulgularını aktardı.  

 

  Projenin 5. ve son Yönlendirme Kurulu Toplantısı kurum ve kuruluşlardan gelen temsilcilerin soru, görüş ve değerlen-

dirmeleriyle devam etti. Projenin ülkemiz için hayırlı olması temennileriyle toplantı sona erdi. 

 

 

 

Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi Kapsamında                             

Kurum Ziyaretleri Yapıldı... 

 

 

 Ülkemizde yer alan 25 Nehir Havzasına yönelik sektörel 

su tahsis  planlarının hazırlanmasına dair çalışmalar sürdürülmek-

te olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Konya Kapalı 

Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi kapsamında havzada yer 

alan Konya, Aksaray ve Karaman illerinde 13 – 16 Aralık 2016 

tarihlerinde kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. 

 

 Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazır-

lanması Projesi yüklenici firması olan İO Çevre Çözümleri Ltd. 

Şti. ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin katılımıyla gerçek-

leştirilen ziyaretlerde, kurumlar proje hakkında bilgilendirilmiş ve 

karşılıklı işbirliğine yönelik yapılması gereken hususlar değerlen-

dirilmiştir. 

 

                                                                                            

                                                                                          

 DSİ, KOSKİ, KOP, GTHB İl Müdürlükleri, Belediyeler 

ve bazı sulama birlikleri ile yapılan görüşmelerde genel olarak 

Konya Kapalı Havzasında suya ilişkin yaşanan problemler, buna 

ilişkin kurumların değerlendirmeleri ve suyun verimli kullanımı 

açısından Sektörel Su Tahsis Planlarının önemi vurgulanmıştır. 

 

 Ziyaretler karşılıklı bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönelik 

iyi niyet temennileriyle son bulmuştur. 
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Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi Kapanış, Konya Kapalı Havzası ve                                 

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projeleri Açılış Toplantısı 

 

 Ülkemizde yer alan 25 Nehir Havzasına yönelik Sektörel Su Tahsis Planlarının hazırlanmasına dair çalışmalar Genel 

Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir. Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Sey-

han Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi’nin kapanış, Konya Kapalı Havzası ve Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı 

Hazırlanması Projeleri açılış toplantısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ali Rıza DİNİZ’ in başkanlığın-

da ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda temsilcinin katılımı ile 20.12.2016 günü Ankara’da gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantı, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI’ nın, projenin öneminden bahsettiği açılış ko-

nuşmaları ile başladı. Sayın KINACI tarafından 1900’ lerden 2000’li yıllara kadar dünya nüfusunun iki kat arttığı, sanayi sektörü 

kullanımında 10 kat artış olduğu, 8,5 milyon ha sulanabilir alanın olduğu ve bunun hali hazırda 6,1 milyon ha’ ının sulanmakta 

olduğu ve daha fazla suya ihtiyaç duyulacağı belirtilmiştir. Ayrıca ürün deseni belirlerken daha az su kullanan ve aynı geliri sağ-

layan ürünlere yönlenmesi gerektiği, ekolojik akış ve içme-kullanma suyu ihtiyacının tamamen karşılanması gerektiğini belirten 

Sayın KINACI, sürdürülebilir bir kalkınma için su kaynaklarımızın, belirlediğimiz öncelikler doğrultusunda etkin ve verimli 

kullanımı maksadıyla suyun tek elden yönetiminin önemini vurgulayarak Sektörel Su Tahsis Planlarının su yönetiminde en 

önemli unsurlardan birisi olduğunu belirtti. Paydaş kurumların katkı ve katılımlarının önemli olduğunu, ülkemiz ve ulusalararası 

ölçekte bir çalışmanın tamamlanmış olduğunu, Projede kullanılan kabullerin gerçeği yansıttığını, Türkiye’deki ve dünyadaki 

çalışmalara örnek teşkil edeceğini, projeye katkı sağlayan tüm kurum/kuruluşlara, projede görev alan akademisyenlere, kar ama-

cı gütmeden bu işi yürüten Alfar Proje firmasına teşekkürlerini sundu. 
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 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ali Rıza DİNİZ yaptığı konuşmada suyun giderek artan öne-

mine vurgu yaparak havza bazında suyun hem kalite hem de miktarının korunması açısından su kaynaklarının etkin ve verimli 

bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Sayın DİNİZ, su yönetiminde; suyun miktarının korunmasında ve sürdürülebilir bir 

politika izlenmesinde en önemli unsurlardan birisinin de, “Suyun Sektörel Tahsisi” olduğundan bahsetti. Seyhan Havzasında 

yürütülen bu proje ile havza bazında sektörel su tahsisi çalışmalarının ülkemizde ilk defa gerçekleştirildiğine belirterek, Proje ile 

suyun 20 yıllık projeksiyonla planlı, adil ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için havza bazında sektör ihtiyaçlarına göre 

dağıtılmasının planlandığından bahsetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantı, Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi yüklenicisi Alfar Proje adına Sayın Dr. İ. Kaan TUN-

ÇOK’un proje çıktılarını anlattığı sunum ile devam etti. Daha sonra Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması 

Projesi Sunumu yüklenicisi Yaşlıoğlu Müh. Ltd. Şti. adına Sayın Dr. İ. Kaan TUNÇOK ve Konya Kapalı Havzası Sektörel Su 

Tahsis Planı Hazırlanması Projesi Sunumu yüklenicisi İO Çevre Çözümleri Ltd. Şti. adına Sayın Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN 

tarafından gerçekleştirildi. Sayın TUNÇOK ve Sayın GÖRGÜN tarafından her iki Projeye ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında 

genel bilgilendirmede bulunuldu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Toplantı, kurum ve kuruluş temsilcilerinin sorularının cevaplanmasının ardından sonlandırıldı. 
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Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi Kapsamında                                                     

Kurum Ziyaretleri Yapıldı... 

 

 

 Ülkemizde yer alan 25 Nehir Havzasına yönelik sektörel su tahsis planlarının hazırlanmasına dair çalışmalar sürdürül-

mekte olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi kapsamında havzada 

yer alan Afyonkarahisar ilinde 10-11 Ocak 2017 tarihlerinde kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi yüklenici firması olan Yaşlıoğlu İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. 

ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, kurumlar proje hakkında bilgilendirilmiş ve 

karşılıklı işbirliğine yönelik yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DSİ 183. Şube ve GTHB İl Müdürlüğü, ASKİ, İl Özel İdare, AFJET, Afyonkarahisar Tic. ve San Odası, Afyonkarahi-

sar Ticaret Borsası ve bazı sulama birlikleri ziyaret edilmiş, proje kapsamında kullanılacak veriler talep edilmiştir. Söz konusu 

görüşmelerde genel olarak Akarçay Havzasında suya ilişkin yaşanan problemler, buna ilişkin kurumların değerlendirmeleri ve 

suyun verimli kullanımı açısından Sektörel Su Tahsis Planlarının önemi vurgulanmıştır. 

 Ziyaretler karşılıklı bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönelik iyi niyet temennileriyle son bulmuştur. 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 YILI ve 2017 YILI OCAK-ŞUBAT AYLARINDA DÜZENLENEN                  

HAVZA YÖNETİM  HEYETİ ve İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON                  

KURULU TOPLANTILARI 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzce revize edilen ve 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

narak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsa-

mında ülkemizin 25 Nehir Havzasında Koordinatör Vali başkanlığında ilgili kurum kuruluşların üyelerinin katılımı ile; havzada 

veya ilde bulunan su kaynaklarının yönetimi hususunda mevcut durum değerlendirilmesi, Havza Koruma Eylem Planlarındaki 

gelişmeler, problemler, çözüm önerileri ve alınması gereken önlemlerin tartışılması konularında Havza Yönetim Heyetleri 

(HYH) ile 81 ilde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İSYKK) toplantıları gerçekleştirilmeye devam etmektedir. 2016 yılı 

içerisinde toplamda 31 Havza Yönetim Heyeti toplantısı ve 111 İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştiril-

miştir. 
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2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen Havza Yönetim Heyeti (HYH) Toplantıları: 
 

 

 

 Akarçay HYH   21 Temmuz 2016/7 Aralık 2016 

 Antalya HYH   15 Aralık 2016 

 Asi HYH                               01 Haziran 2016/30 Kasım 2016 

 Batı Akdeniz HYH                02 Haziran 2016 

 Batı Karadeniz HYH  28 Nisan 2016 

 Burdur HYH   11 Ağustos 2016/21 Aralık 2016 

 Büyük Menderes HYH                01 Haziran 2016 

 Ceyhan HYH   05 Nisan 2016/20 Aralık 2016 

 Çoruh HYH   15 Haziran 2016 

 Doğu Akdeniz HYH  27 Nisan 2016/3 Kasım 2016 

 Fırat-Dicle 1. Alt Havza                26 Ekim 2016 

 Gediz Havzası HYH  13 Aralık 2016 

 Kızılırmak HYH                17 Kasım 2016 

 Konya HYH   01 Haziran 2016/28 Aralık 2016 

 Kuzey Ege HYH                13 Ocak 2016/27 Aralık 2016 

 Küçük Menderes HYH               15 Aralık 2016   

 Marmara HYH                14 Temmuz 2016-21 Aralık 2016 

 Meriç-Ergene HYH               30 Eylül 2016/14 Aralık 2016 

 Seyhan HYH   27 Ocak 2016/20 Ekim 2016 

 Susurluk HYH                25 Ağustos 2016/22 Aralık 2016 
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2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İSYKK) Toplantıları: 
 

 Adana İSYKK                            16 Şubat 2016/16 Kasım 2016 

 Adıyaman İSYKK    24 Şubat 2016/24 Mayıs 2016 

 Afyonkarahisar İSYKK   25 Ocak 2016/30 Mayıs 2016 

 Amasya İSYKK    23 Şubat 2016/30 Kasım 2016 

 Antalya İSYKK   18 Şubat 2016/26 Mayıs 2016/27 Ekim 2016  

 Artvin İSYKK   25 Mart 2016 

 Aydın İSYKK   02 Mart 2016 

 Balıkesir İSYKK   24 Şubat 2016/12 Ekim 2016 

 Bilecik İSYKK   15 Mart 2016/31 Mayıs 2016 

 Bingöl İSYKK   16 Mart 2016 

 Bolu İSYKK   23 Şubat 2016 

 Burdur İSYKK   09 Şubat 2016/24 Mayıs 2016/26 Ekim 2016 

 Bursa İSYKK   26 Şubat 2016/31 Mayıs 2016/26 Ekim 2016 

 Çanakkale İSYKK    08 Haziran 2016/27 Ekim 2016 

 Denizli İSYKK   04 Mart 2016/8 Kasım 2016 

 Edirne İSYKK   22 Şubat 2016/17 Mayıs 2016/18 Ekim 2016 

 Elazığ İSYKK    04 Mart 2016 

 Erzincan İSYKK   30 Mart 2016 

 Eskişehir İSYKK   24 Şubat 2016/7 Aralık 2016 

 Gaziantep İSYKK   10 Mart 2016/24 Mayıs 2016 

 Gümüşhane İSYKK                  11 Şubat 2016 

 Hatay İSYKK   08 Mart 2016/25 Mayıs 2016/19 Ekim 2016 

 Isparta İSYKK   19 Nisan 2016/2 Kasım 2016 

 Mersin (İçel) İSYKK                  17 Şubat 2016/26 Mayıs 2016/26 Ekim 2016 

 İstanbul İSYKK   25 Şubat 2016/2 Haziran 2016/30 Kasım 2016 

 İzmir İSYKK   23 Şubat 2016/25 Mayıs 2016/4 Kasım 2016 

 Kayseri İSYKK   15 Mart 2016/20 Temmuz 2016/18 Kasım 2016 

 Kırklareli İSYKK   22 Şubat 2016/17 Mayıs 2016 

 Kırşehir İSYKK   07 Mart 2016/15 Temmuz 2016/11Ekim 2016 

 Kocaeli İSYKK   25 Şubat 2016/19 Ekim 2016 

 Konya İSYKK   10 Mart 2016/25 Mayıs 2016/25 Ekim 2016 

 Kütahya İSYKK   02 Mart 2016/2 Kasım 2016 

 Malatya İSYKK   08 Mart 2016 

 Manisa İSYKK   25 Şubat 2016/2 Haziran 2016/2 Kasım 2016 

 Kahramanmaraş İSYKK  17 Şubat 2016/23 Mayıs 2016 

 Mardin İSYKK   01 Aralık 2016 

 Muğla İSYKK   03 Mart 2016/9 Kasım 2016 

 Muş İSYKK   17 Şubat 2016 

 Nevşehir İSYKK   09 Mart 2016/22 Ağustos 2016/12 Ekim 2016 

 Niğde İSYKK   31 Ekim 2016 

 Ordu İSYKK   25 Şubat 2016 

 Rize İSYKK   17 Şubat 2016 

 Sakarya İSYKK   04 Mart 2016 

 Samsun İSYKK   18 Şubat 2016/24 Mayıs 2016/3 Kasım 2016 

 Tekirdağ İSYKK   23 Şubat 2016/16 Mayıs 2016/19 Ekim 2016 

 Tokat İSYKK   17 Şubat 2016 

 Tunceli İSYKK   02 Mart 2016/30 Mayıs 2016 

 Şanlıurfa İSYKK   24 Şubat 2016/1 Haziran 2016/7 Aralık 2016 

 Yozgat İSYKK   17 Mart 2016/13 Ekim 2016 

 Aksaray İSYKK   27 Mayıs 2016/2 Kasım 2016 

 Bayburt İSYKK   10 Ocak 2016 

 Kırıkkale İSYKK   01 Kasım 2016 

 Şırnak İSYKK   01 Aralık 2016 

 Yalova İSYKK   23 Şubat 2016/20 Ekim 2016 

 Kilis İSYKK   16 Şubat 2016/16 Mayıs 2016 

 Osmaniye İSYKK   09 Şubat 2016/24 Mayıs 2016/7 Aralık 2016  
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 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında ise 2 Havza Yönetim Heyeti Toplantısı ve 12 İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu 

Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 
 

2017 yılı Ocak-Şubat ayları içerisinde gerçekleştirilen Havza Yönetim Heyeti (HYH) Toplantıları: 

 

 Batı Akdeniz HYH  4 Ocak 2017 

 Yeşilırmak HYH  18 Ocak 2017 

 

 

2017 yılı Ocak-Şubat ayları içerisinde gerçekleştirilen İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

(İSYKK) toplantıları: 

 

 Kırşehir İSYKK  11 Ocak 2017 

 Nevşehir İSYKK  12 Ocak 2017 

 Yozgat İSYKK  13 Ocak 2017 

 Kayseri İSYKK  17 Ocak 2017 

 Mersin İSYKK  09 Şubat 2017 

 Adana İSYKK  14 Şubat 2017 

 Edirne İSYKK  14 Şubat 2017 

 Kırklareli İSYKK  14 Şubat 2017 

 Tekirdağ İSYKK  15 Şubat 2017 

 Çorum İSYKK  16 Şubat 2017 

 Hatay İSYKK  16 Şubat 2017 

 İstanbul İSYKK  16 Şubat 2017 

 Mardin İSYKK  17 Şubat 2017 

 Şanlıurfa İSYKK  22 Şubat 2017 

 Antalya İSYKK  23 Şubat 2017 
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Gediz NHYP Projesi Çalışma Grubu Toplantıları Düzenlendi... 

 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte 

olan “Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesi”  11 Temmuz 2016 tarihinde resmi olarak başlatıldı. 2 

yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı; Manisa, İzmir, 

Kütahya ve Uşak illerinin bir kısmını kapsayan Gediz Havza-

sı’nda denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüstü suları 

ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve plan-

lanmasına yönelik Gediz Nehir Havza Yönetim Planını hazırla-

maktır. 

 

 “Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanma-

sı Projesi” kapsamında 07-08 Şubat 2017 tarihlerinde Bakanlı-

ğımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında Proje 

Yüklenicisi, Projede görevli Öğretim Üyeleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlbank A.Ş., Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlü-

ğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Genel 

Müdürlüğümüz uzmanlarının katılımlarıyla Çalışma Grubu toplantıları gerçekleştirildi. 

 

 Toplantıların ilk gününde “Yerüstü Suları için Risk Analizi ve Baskı Etki Analizi, Yeraltı Suyu Baskı-Etki Analizi, Su 

Kalitesinin Ön Değerlendirmesi (ilk dönem izleme sonuçları), Hidromorfolojik İzleme Çalışmaları” konuları hakkında sunumlar 

yapılmış ve katılımcıların görüş/önerileri alındı. Toplantıların ikinci gününde ise “Biyolojik İzleme Çalışmaları, Gediz Havza-

sı’nda Kullanılacak Ekonomik Analiz Yöntemleri ve Veri İhtiyacı Analizi, Gediz Havzası’nın Ekonomik Durumunun Değerlen-

dirilmesi” konuları hakkında sunumlar yapılmış ve katılımcıların görüş/önerileri alındı. 

 

 Toplantılarda Proje kapsamında hazırlanan Karakterizasyon Raporunun Paydaş Kurumlara iletilerek yazılı görüşlerinin 

alınmasına karar verildi. 

 

 

 

Gediz NHYP Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı... 
 

   

 “Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında 31 Ocak 2017 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat 

2 Nolu Toplantı Salonunda Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında Proje Yüklenicisi, Proje-

de görevli Öğretim Üyeleri ve Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Daire Başkanlığı ile İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire 

Başkanlığından uzmanların katılımlarıyla “Biyolojik İzleme Metodolojisi ve İndeksler” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. 

 Söz konusu Toplantıda Genel Müdür Yardımcımızın talimatı doğrultusunda Projenin Biyolojik İzleme sonuçları değer-

lendirilirken hem yüklenicinin belirlediği indekslerin hem de 

Genel Müdürlüğümüzün belirlediği indekslerin kullanılmasına 

ve sonuçların karşılaştırılmasına karar verildi. 
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Gediz NHYP Projesinin Yönlendirme Kurulu 1.Toplantısı Gerçekleştirildi... 

 

 Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesinin 11 Temmuz 2016 tarihinde başlamıştır. 2 yıl sürecek 

olan bahse konu projenin maksadı, 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu 

şekilde Gediz Havzası için Nehir Havza Yönetim Planının hazırlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektir. 

  

 Bahse konu Yönlendirme Kurulu 1. Toplantısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı                                

Sayın Ali Rıza DİNİZ’in başkanlığında 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi. 

  

 Toplantıya; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın merkez ve 

taşra teşkilatlarından temsilciler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri Genel Müdür-

lüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere toplam 23 kurum/kuruluştan 69 temsilcileri iştirak etti. 

  

 Müsteşar Yardımcısı Sayın Ali Rıza DİNİZ’in yaptığı açılış konuşmasında; sürdürülebilir kalkınmanın önemli bileşen-

lerinden birisinin de su kaynaklarının havza esaslı yönetimi olduğu, havza esaslı yönetimin Avrupa Birliği(AB) Su Çerçeve Di-

rektifi’nin (SÇD) en temel gerekliliği olduğu, AB üyeliği hedefi doğrultusunda, Bakanlığımızca öncelikle ülkemizdeki 25 su 

havzasının her biri için ayrı ayrı Havza Koruma Eylem Planları (HKEP) hazırlama çalışmaları tamamlandığını ve 2014 yılı itiba-

rıyla uygulama safhasına geçildiğini ifade etti. 

 

 Sayın Ali Rıza Diniz; “Nehir Havza Yönetim Planlarının temel yapısını bütüncül havza yaklaşımı ve katılımcı yönetim 

anlayışının oluşturduğu, söz konusu plan ile, havza bir bütün olarak ele alındığı, su yönetimini etkileyen bütün unsurların birlikte 

değerlendirildiği, bu meyanda proje hazırlanma ve uygulama aşamalarında kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının büyük 

önem arz ettiğini” ifade ederek konuşmasını tamamladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Proje yüklenicisi TÜBİTAK-MAM tarafından, projenin başlangıcından günümüze kadar gerçekleştirilen faaliyetleri ve 

önümüzdeki üç ay için planlanan faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdikten sonra ilk dönem izlemelerine ilişkin gerçekleşti-

rilen çalışmalar ve elde edilen sonuçların özetlendiği bir sunum yaptı. Buna müteakiben, Yönlendirme Kurulu üyesi kurumların 

temsilcilerinin proje faaliyetleri ile ilgili görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı ve toplantı sonlandırıldı. 

 

 

NHYP AB Projesinin 7. Yönlendirme Toplantısı ve II. Ulusal Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi... 

  

 Avrupa Birliği malî desteği ile yürütülen "Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştü-

rülmesi Avrupa Birliği Teknik Yardım Projesi"  29 Aralık 2014 tar ihinde başladı. 3 yıl sürecek olan bahse konu projenin 

maksadı, Havza Koruma Eylem Planlarının 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle 

uyumlu şekilde Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu süreçte millî kapasiteyi artır-

maktır. 
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 Söz konusu proje ile 4 havza (Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük Menderes) için nehir  havza yönetim plan-

ları hazırlanacaktır. Nehir Havza Yönetim Planlarının temel yapısını bütünsel havza yaklaşımı ve katılımcı yönetim anlayışı 

oluşturmaktadır. Söz konusu planlar ile havza bir bütün olarak ele alınmakta ve su yönetimini etkileyen bütün unsurlar değerlen-

dirilmektedir. 

 Anılan projenin 7. Yönlendirme Kurulu Toplantısı, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ali Rıza DİNİZ’in başkanlı-

ğında 15 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Mer-

kezi Finans İhale Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Ge-

nel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve 

Türkiye Su Enstitüsü temsilcileri tarafından iştirak edildi. 

 

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ali Rıza 

DİNİZ tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Proje Yük-

lenicisi tarafından 15 Eylül 2016-15 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçek-

leştirilen faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Buna müteakiben, 

Yönlendirme Kurulu üyesi kurumların proje faaliyetleri ile ilgili soru-

cevap ve değerlendirmeler gerçekleştirildi. 

 

 7. Yönlendirme Kurulu Toplantısının ardından yapılan öğleden 

sonraki oturumda, merkez, yerel ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 

tüm proje paydaşlarının sürece aktif olarak dâhil edilmesi ve proje hakkın-

da bilgilendirilmesi maksadıyla Ulusal Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi. 

 

 Projenin yürütüldüğü havzalarda yer alan illerin Vali Yardımcılarının katılımının yanı sıra, ilgili kurumlardan ve sivil 

toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı toplantıda, projeye ilişkin genel bilgilendirme ve havza bazında ayrıntılı sunumla-

rın ardından, paydaşların projeye ilişkin görüş ve önerileri alınarak toplantı sonlandırıldı. 
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Endokrin Bozucu Kimyasallar Ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi                                                 

Tanıtım Toplantısı Yapıldı... 
 

  

 Bakanlığımızın sahibi, İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.’nin yürütücüsü olduğu "Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma 

Teknolojilerinin Araştırılması Projesi" Tanıtım Toplantısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI’nın 

teşrifleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan çok sayıda temsilcinin katılımı ile 03.11.2016 günü Ankara’da gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

 Toplantı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI’nın,  projenin önemini vurguladığı açılış konuş-

maları ile başladı. 

 

 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mehmet KARACA yaptığı konuşma ile Bakanlığımıza böylesine 

önemli bir projede üniversitelerine işbirliği imkânı sağlanmasından dolayı şükranlarını iletti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Sayın KARACA’nın ardından konuşmalarını yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI, 

suyun bütün canlılar için hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile 

Türkiye’de su yönetimi alanında büyük gelişme kaydedildiğini iletti. Konuşmalarının devamında, tanıtım toplantısını yaptıkları 

projeyle, insan sağlığına ve ekosisteme etkileri birçok çalışmayla ortaya konulmuş ve tehlikeli maddeler içerisinde ayrı bir grup 

olan endokrin bozucu kimyasalların ele alınacağını ifade eden Müsteşarımız Sayın Akif ÖZKALDI, çalışmanın insan sağlığı 

açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti. Sayın ÖZKALDI, "Biz de bu proje ile bu kimyasalların kaynaklarını belirleyecek 

ve su kaynaklarımızdaki seviyelerini inceleyeceğiz. Ayrıca, bu maddeler için su kaynaklarında aşılmaması gereken limit değerle-

ri belirleyerek mevzuata aktaracağız. Bu bakımdan projenin, halk sağlığının korunmasına doğrudan katkı sağlayacak, bir nevi 

koruyucu hekimlik niteliği taşıyan, oldukça heyecan verici bir çalışma olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.  

 

 Sayın ÖZKALDI’nın konuşmalarının ardından, proje yüklenicisi İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sayın 

Ercan ÇİTİL, projenin kapsamı, iş paketleri ve çalışma planına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi. 
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 Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Özlem KARA-

HAN ÖZGÜN tarafından bir sunum gerçekleştirilerek endokrin bozucu kimyasallar, sağlığa etkileri, bu kimyasalların su kay-

nakları bakımından önemi ve proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verilerek toplantı sonlan-

dırıldı. 

 

    

 

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Çalıştayı Burdur İli’nde Paydaşların Katılımı ile          

Düzenlendi... 

 
 Burdur ve Isparta illeri arasında yer alan Burdur Gölü’nde son yıllarda ortaya çıkan su seviyesindeki azalmanın önüne 

geçilmesi ve gölün su kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında Bakanlığımız koordinasyonunda Burdur Gölü Alt Havzası Eylem 

Planı hazırlanmış, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 13.11.2015 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen imza töre-

ninde imzalanan Genelge ile yürürlüğe girmiştir.  

 

 Ayrıca, Burdur ilinin tabiat turizm potansiyelini ortaya koymak ve değerlendirmelerde bulunmak adına Tabiat Turizmi 

Master Planı ve Uygulama Eylem Planı Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanmıştır. 

 

 Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Burdur İlinde Doğa Turizmi Master Planı Çalıştayı 18.11.2016 tarihinde Bur-

dur İli Burdur Müzesi Toplantı Salonunda Burdur Valisi Sayın Şerif YILMAZ’ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çalıştayda Burdur İlinde Doğa Turizmi Master Planı hakkında bir sunum gerçekleştirilmiş ve Burdur Gölü Alt Havzası 

Eylem Planı kapsamında geçtiğimiz bir yılda eylem planından sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından kaydedilen gelişmeler 

tartışılmıştır.  
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 Gediz Yeraltı Sularının Yönetimine İlişkin Çalışmalar Büyük Bir Hızla Sürdürülüyor... 

 

 

 Gediz Havzası’ndaki yeraltı suyu kütlelerinin be-

lirlenmesi, karakterize edilmesi, maruz kaldığı baskı-

etkilerin analizinin yapılması, risk değerlendirmesi, izleme, 

eşik değerlerin belirlenmesi, yeraltı suyu kütlelerinin mik-

tar ve kalite durumlarının tespit edilmesi, kirlilik eğilimleri-

nin ortaya konulması ve bir tedbirler programının oluştu-

rulmasını içeren Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özellik-

lerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Konusundaki 

Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması kapsamında 

çalışmalar yürütülmektedir. 
 

      Bu kapsamda Projenin 4. Yönlendirme ve 5. Çalışma 

Grubu Toplantısı 24.11. 2016 tarihinde Su Yönetimi Genel 

Müdür Yardımcısı Sayın. Dr. Yakup KARAASLAN’ın 

başkanlığında gerçekleştirilmiş olup toplantıda yüklenici 

firma tarafından projede gelinen aşama, ilk ve ikinci izleme dönemi sonuçlarının değerlendirilmesi ve projenin bundan sonraki 

süreci hakkında bir sunum yapılmıştır.  
 Yüklenici firma tarafından, projenin başlangıcından itibaren tamamlanan uygulama adımları olan YAS kütlelerinin be-

lirlenmesi, başlangıç karakterizasyonu, baskı ve etkilerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi çalışmaları sunulmuştur. Ayrıca geç-

tiğimiz 6 aylık süreçte tamamlanan 1. ve 2. dönem izleme sonuçlarının değerlendirilmesi, doğal arka plan seviyelerinin belirlen-

mesi, eşik değerlerin belirlenmesi, eşik değerler ile izleme sonuçlarının karşılaştırılması hakkında yapılan çalışmaları anlatılmış-

tır. Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve soru-cevap bölümünden sonra toplantı son bulmuştur. 

Gelinen aşamada havzada 3. dönem izlemeleri de neticelendirilmiş olup eşik değerlerin belirlenmesi ve kirlilik eğilimlerinin 

ortaya konulması gibi çalışmalar da tamamlanmıştır. 

 

 

 

 

Su Kalitesi Yönetimi Konulu Hizmet İçi Eğitim Antalya’da Yapıldı... 

 
 

 Bakanlığımız 2016 yılı Hizmet İçi Eğitim Progra-

mında yer alan ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su Kali-

tesi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Su Kalitesi 

Yönetimi” konulu hizmet içi eğitimi 29 Kasım–03 Aralık 

2016 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirildi. 
 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Daire 

Başkanı Sayın Bilal DİKMEN (Ocak 2017 tarihi itibariyle 

Sayın Bilal DİKMEN Su Yönetimi Genel Müdür Yardım-

cısı olarak görevlendirilmiştir) yaptığı açılış konuşmasında 

su kaynaklarının korunması, kalitesi ve suyun sürdürülebi-

lir olarak kullanılmasına yönelik Başkanlığımız faaliyetleri-

nin önemine vurgu yapmış ardından Daire Başkanlığı faali-

yetlerine ilişkin tamamlanan, yürütülen ve planlanan proje-

ler konusunda sunum gerçekleştirilmiştir.  

 
 

 Eğitim programı kapsamında üniversitelerimizden; Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Mehmet ÇAK-

MAKÇI, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Meriç ALBAY, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Nilsun DEMİR, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Ülkü YETİŞ, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Galip YÜCE ve 

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sayın Mehmet KİTİŞ sunum yapmıştır.  
 

 

 Eğitim kapsamında, Daire Başkanlığımız bünyesinde yerüstü içme suyu kaynakları ve su arıtımı, göller ve sulak alan-

lar, yerüstü sularının kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, yeraltı sularının kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunması konula-

rına yürütülen çalışmalar, yerüstü suları, yerlatı suları ve sedimentten numune alma ve biyolojik örnekleme tebliği ile ülkemizde 

havza bazında hassas alanların ve su kalitesi hedeflerinin belirlenmesi projesi hakkında Bakanlığımız personeli tarafından bilgi-

lendirici sunumlar gerçekleştirilmiştir. 
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 Eğitim programına Bakanlığımız ilgili birimleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Doğa Koru-

ma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İller Bankası ve Büyükşehir Belediyelerinden 

katılım sağlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Eğitim programı sonunda eğitim kapsamında yer alan konular ile ilgili olarak sınav yapılmış, sınava katılım sağlayarak 

başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınava katılmayanlara “Katılımcı Belgesi” ve eğitimcilere ise “Teşekkür Belgesi” takdim edil-

miştir. 

 

    Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu Birinci Toplantısı Gerçekleştirildi... 
   

 Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren 

konularda durum tespiti yaparak, belirlenen hedeflere ulaşmak için; 

uygulama, izleme ve mevzuat çerçevesinde orta ve uzun vadeli stra-

teji geliştirme çalışmalarını yürütmek maksadıyla Bakanlığımız tara-

fından 04-06 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan “2. Orman-

cılık ve Su Şûrası” kapsamındaki hazırlık çalışmaları Genel Müdür-

lüğümüz tarafından başlatılmıştır.  
 

 2. Ormancılık ve Su Şûrası kapsamında belirlenen 19 çalış-

ma grubundan biri olan Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu’nun,    

1. Toplantısı 07.12.2016 tarihinde Su Kalitesi Daire Başkanı Sayın 

Bilal DİKMEN (Ocak 2017 tarihi itibariyle Sayın Bilal DİKMEN Su 

Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir) baş-

kanlığında Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 
 

 Toplantıya; Bakanlığımız merkez birimlerine ilave olarak 

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İZSU, üniversite-

lerden öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden 

oluşan Çalışma Grubu üyeleri tarafından katılım sağlandı. 
 

 Su Kalitesi Daire Başkanı, Sayın Bilal DİKMEN (Ocak 

2017 tarihi itibariyle Sayın Bilal DİKMEN Su Yönetimi Genel Mü-

dür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir) tarafından yapılan açılış 

konuşmasının ardından Çalışma Grubu üyelerine Şûra ve Çalışma 

Grubu işleyişi ile alakalı bir sunum gerçekleştirildi. Ormancılık ve Su 

Şûrası Yönetmeliği hakkında genel bir bilgi verildikten sonra 2013 

Ormancılık ve Su Şûrası kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalardan bahsedilerek, 2017 yılı Ormancılık 

ve Su Şûrası Su Kalitesi Çalışma Grubu kapsamında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi verilmiştir.  

 

 Sunumun akabinde Ormancılık ve Su Şûrası Yönetmeliği gereğince Su Kalitesi Çalışma Grubu Başkan, Başkan Yar-

dımcısı ve 3 raportör seçimi gerçekleştirildi. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu 

Taslak Raporu, Çalışma Grubu Başkanı tarafından Çalışma Grubu üyelerine aktarılarak görüşlere açıldı.  

 

 2. Ormancılık ve Su Şûrası Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubu kapsamında Taslak Rapor’un ve ilgili Şura doküman-

larının Çalışma Grubu Üyeleri ile en kısa sürede paylaşılmasına karar verilmiş olup, 2. toplantı tarihi belirlendikten sonra toplan-

tı sonlandırılmıştır.  
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Akarçay ve Sakarya Havzalarında Yeraltı Sularının Yönetimine İlişkin Çalışmalar                              

Büyük Bir Hızla Sürdürülüyor... 
 

  

 Maksadı, “Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”, 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı 

Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te yer 

alan gerekliliklerin Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde uygulama yöntemleri ile ilgili proje kapsamında yapılacak eğitim, çalıştay 

vb. faaliyetler ile bu konuda çalışan uzmanlarımızın kapasitesinin arttırılması ve yönetmeliğin uygulama adımlarının Akarçay ve 

Sakarya Havzalarında hayata geçirilmesini planlamak olan Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Pro-

jesi kapsamında Akarçay ve Sakarya havzalarında yeraltı sularının yönetimine ilişkin çalışmalar büyük bir hızla sürdürülmekte-

dir. 

 

 Bu kapsamda 12-16 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da 5 günlük bir “Durum Çalışması” yapılmış olup bu etkinlikte 

AB uzmanları tarafından Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, karakterizasyonu, baskı ve etki 

değerlendirilmesi ve risk değerlendirme konusunda yapılan çalışmalar örneklerle aktarılmış olup ve Yunanistan, İngiltere ve 

Danimarka örnekleri sunulmuştur. 

 

 Söz konusu Durum Çalışması esnasında sunumlara ek olarak küçük grupların interaktif bir şekilde, kendilerine verilen 

jeoloji haritası vb. dokümanları kullanarak kütle belirlemesi ya da baskı-etki tespiti yapması sağlanmıştır. 
 

                                                                                                                                                                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bunun yansıra, ülkemizdeki ve özellikle Akarçay ve Sakarya havzalarındaki uygulamaların bir mukayesinin yapılabil-

mesini teminen 09-13 Ocak tarihlerinde İngiltere’ye bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı 

Sayın Akif ÖZKALDI liderliğindeki çalışma ziyaretinde, İngiltere’nin su ve yeraltı suyu yönetimiyle ilişki kurumları ziyaret 

edilerek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur.  
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 Proje kapsamında yeraltı sularının izlenmesi ve ekonomik 

analiz konulu dördüncü Eğitim Faaliyeti, Sakarya Havzası’nda bulu-

nan Bursa ilimizde yapılmıştır. Eğitim aktivitesinin Açılış Konuşması 

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN tarafın-

dan gerçekleştirilmiş olup Sayın DİKMEN projenin önemini ve mak-

sadını vurgulayarak projeden beklentilerine ve proje kapsamında 

yapılması gereken çalışmalara dikkat çekmiştir. Eğitim aktivitesinin 

temel konuları üzerinde duran Sayın DİKMEN konuşmasında yeraltı 

sularının kalite ve miktarının izlenmesinde göz önünde bulundurul-

ması gereken hususlara ayrıca dikkat çekmiş ve çalışmanın bulundu-

ğu aşamayı belirterek diğer gerçekleştirilecek çalışmalar için önemli 

bir zemin oluşturduğunu belirtmiştir. Eğitim aktivitesine Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Mü-

dürlükleri ve TPAO temsilcileri katılım sağlamıştır.  

 

 Beş günlük eğitim boyunca SÇD’nin izleme ve gerekliliklerinin mevcut durumu, uygun bir izleme programının tasarı-

mı, revize edilmiş izleme ağlarının uygulanması ve SÇD ekonomisi, veri kalitesi kontrolü ve bu kontrolün sınıflandırma ile iliş-

kisi, SÇD uyarınca su kullanımlarının ekonomik analizi ve su fiyatlandırması ve izleme çalışmalarının ekonomik bir şekilde ger-

çekleştirilmesi konularında Proje Takım Lideri Francois Baudry, Kilit Uzman Craig Speed ve Ekonomi Uzmanı Daiva Semeni-

ene  tarafından sunumlar ve grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

Proje kapsamında ülkemizdeki yeraltı suyu yönetimine ilişkin 

kurumsal yapının analiz edilmesine ilişkin olarak Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İller Banka-

sı, Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, 

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Afyonkarahi-

sar Belediyesi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), Afyonkarahisar Zafer Kalkınma Ajansı’nın 

ve proje yüklenicisi NIRAS IC Sp. z.o.o.’dan temsilcilerin katılım 

sağladığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 

 

  

 Toplantının açılış konuşmasını Su Yönetimi Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN gerçekleştirmiş olup açılış konuş-

masını müteakiben, Konsorsiyum yetkililerinin sunumlarına ve ku-

rum temsilcilerinin bilgilendirmelerine geçilmiştir. Toplantıda, tem-

silciler kurumlarının yeraltı sularına ilişkin görev ve sorumlulukları 

hakkında bilgi vermiş ve kurumsal yapılarının hangi şekilde işlediği-

ni özetleyerek toplantı öncesi kurumlarına iletilen soru formlarında 

yer alan sorulara cevap niteliğinde açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Konsorsiyumun yabancı uzmanlarının Fransa ve Yunanistan’daki 

kurumsal yapıyı anlatan sunumlarının ardından toplantı çıktılarının 

kısa bir sunumu ile toplantı sonlandırılmıştır.   

 

 

 Toplantıya katılan ve katılamayan kurumlara, ülkemiz kurumsal yapısına ilişkin anketler gönderilmiş olup bu anketler 

ve görüşmeler doğrultusunda bir Kurumsal Analiz Raporu oluşturulacaktır. 

 

 Proje kapsamında tüm bu çalışmalara ek olarak, birçok teknik husus da hayata geçirilmektedir. Sakarya ve Akarçay 

havzalarında: yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, bu kütlelerin karakterizasyonu, kütlelerdeki baskı-etkilerin tespiti, risk de-

ğerlendirmesi ve izlenecek parametre listelerinin oluşturulması çalışmaları yapılmış olup birinci izleme dönemi sonlandırılmıştır. 

 

 

 

                                     Projemiz İle Göller Mercek Altında  
 

 İklim değişikliğinin, nüfus artışının ve endüstrileşmenin su kaynakları üzerindeki 

olumsuz etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Yerüstü sularının yayılı ve noktasal kaynaklı kirletici 

baskılara maruz kalması ve besin elementlerinin (azot ve fosfor) aşırı miktarda birikmesi sucul 

ortamda yoğun alg üremesi, “ötrofikasyon” (yosunlaşma) problemi, organik madde artışı, koku 

oluşumu, ışık geçirgenliği ve çözünmüş oksijen konsantrasyonunun azalmasına dolayısıyla su 

kalitesinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. 
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 Ötrofikasyon, özellikle akıntının ve su sirkülasyonunun az olduğu, durgun ve kapalı su kütlelerinde büyük sorun teşkil 

etmektedir. Bu su kütlelerinde su miktarının değişimi akarsulara göre sınırlı ve uzun süreçler gerektirdiğinden dolayı, fizik-

sel ve kimyasal kirlenmeye karşı daha hassas bir yapı göstermektedirler. Bu sebeple; durgun su kütlelerinin sucul yaşama 

veya suyu tüketen insanlara zarar vermeden organik kirleticileri alma kapasitesi olan özümleme kapasitelerinin belirlenmesi 

ve ötrofikasyon probleminin önlenmesi bu su kütlelerinin etkin bir şekilde yönetimi için önem arz etmektedir. 

 

 Göl, baraj ve gölet gibi durgun su kaynaklarımızda sıklıkla görülen ötrofikasyon probleminin önlenmesi ve su kaynak-

larımızın sürdürülebilir yönetimi için besin elementleri açısından su kütlesinin taşıyabileceği kirlilik yükünün (özümleme 

kapasitelerinin) belirlenebilmesi için; 2016-2018 yılları arasında yürütülmesi planlanan “Durgun Sularda Özümleme Kapa-

sitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” hizmet alım işi ALKA İnşaat Teks. Elek. Çevre ve 

San .Tic .Ltd. Şti.’ne ihale edildi ve proje 15.12.2016 tarihinde başladı. 

 

 Projede, 25 nehir havzası içerisinde bir önceliklendirme yapılarak belirlenen 11 havzada 8 hektar ve üzeri bütün durgun 

su kütleleri değerlendirmeye alındı ve Akarçay, Büyük Menderes, Ceyhan, Meriç-Ergene, Gediz, Kızılırmak, Küçük Men-

deres, Konya Kapalı, Sakarya, Susurluk ve Yeşilırmak Havzası öncelikle çalışılacak havza olarak belirlendi. 

 

 11 havzada belirlenen 422 durgun su kütlesinde azot ve fosfor açısından özümleme kapasitelerinin belirlenebilmesi için 

2017 Yılı içerisinde fizikokimyasal ve biyolojik izleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında şu adımlar yapı-

lacaktır: 
 

  Öncelikli 11 su havzasında bulunan 8 hektardan büyük göl, gölet ve baraj göllerinde noktasal ve yayılı kirletici kaynak-

lar için mevcut ve gelecekteki kirlilik yükleri hesaplanacaktır.  

  Durgun su kütlelerinde özümleme kapasitesinin belirlenmesi maksadı ile kullanılacak metodoloji, hidrodinamik ve su 

kalitesi modelleri belirlenecektir. 

  Her bir göl, gölet ve baraj gölünde su bütçesi hesaplanacaktır.  

  Fizikokimyasal parametreler ve biyolojik kalite bileşenleri izlenerek su kalite durumları ortaya konacaktır. 

  Bütün su kaynaklarında hidrodinamik ve su kalite modelleri kullanılarak özümleme kapasiteleri belirlenecektir.  

  Bütün su kaynaklarında su kalitesi iyileştirilerek ötrofikasyonun önlenmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı 

maksadıyla tedbirler programı oluşturulacaktır. 

 

 

 

 

Gediz Havzası’nın Su Kalitesinin Tespiti Ve İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar                                      

Aralıksız Sürdürülüyor... 
 

 

 Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün sahibi ve TÜBİTAK MAM’ın yüklenicisi olduğu “Günlük Maksi-

mum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi” kapsamında Değerlendirme Toplantısı, Su Yönetimi 

Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI’nın başkanlığında, 21.12.2016 tarihinde Bakanlığımızda yapılmıştır. Proje ile, 

Gediz Havzası’nda her bir kirletici özelinde noktasal ve yayılı kaynaklı kirlilik yükleri tespit edilerek alıcı su ortamında kabul 

edilebilir kirlilik yükleri belirlenmektedir. Ayrıca, alıcı ortam standardı anlamına gelen çevresel kalite standartları dikkate alına-

rak su kaynaklarına deşarjı olan kentsel ve endüstriyel tesisler için deşarj standartları geliştirilmekte, yayılı kaynaklar için de su 

kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler ortaya konulmaktadır. 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ilgili Daire Baş-

kanlıkları, Tübitak MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü-

sü ve ODTÜ Çevre Mühendisliği’nden temsilcilerin katı-

lımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, alıcı ortam ve deşarj-

lardaki kirletici seviyelerinin belirlenmesi maksadıyla ya-

pılan 1. (Kasım 2015), 2. (Şubat 2016), 3. (Mayıs 2016) ve 

4. (Ağustos 2016) dönem izleme çalışmalarının değerlen-

dirilmesi, alıcı ortamda çevresel kalite standartları aşılan 

parametreler ve kaynakları, izleme sonuçları ve debi veri-

leri dikkate alınarak yapılan deşarj standartları hesaplama-

ları ile uygulanan metodoloji ve senaryolara dair bilgilen-

dirme yapılmıştır. 



 30 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantının devamında, üretim ve arıtma prosesi iyileştirme önerisi sunulması planlanan öncelikli tesislere ilişkin yapı-

lacak saha çalışmalarına yönelik program aktarılmış ve değişik senaryolar ile deşarj standartları hesaplamalarına imkân veren, 

Ulusal Su Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek web tabanlı bir yazılımın geliştirilmesine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar paylaşıl-

mıştır.  
 

 Katılımcıların proje ile ilgili sorularının cevaplandırıldığı ve birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebilecek kat-

kıların değerlendirildiği soru-cevap bölümü ile toplantı sonlandırılmıştır.  

 
 

 

Nehir Ve Göllerimizin Su Kalitesi İyileştirilecek 

 

 “Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yö-

netmelik” 23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  
 

 Su kaynaklarımızda yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinin atıksuları, tarım alanlarının drenaj suları vb. sebeplerle 

meydana gelen ötrofikasyon (yosunlaşma) probleminin ve sonucunda sularımızda görülen olumsuz etkilerin (koku oluşumu, 

zehirlilik vb.) önlenmesi ve kontrolü maksadıyla Bakanlığımız tarafından 2012-2015 yılları arasında 25 havzada  “Türkiye’de 

Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” yürütüldü. Söz konusu proje sonucunda elde 

edilen veriler doğrultusunda yayımlanan Yönetmelik besin elementleri (azot ve fosfor) açısından hassas su kütleleri ve bu kütle-

leri etkileyen kentsel alanlar ve nitrata hassas alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri ve bu 

tedbirlerin mesul kurum/kuruluşlar tarafından alınmasını kapsamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yönetmelik ile yayımlanan kentsel hassas alanlarda uygulanacak tedbirleri ihtiva eden eylem planları,  Bakanlık ve 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken 6 ay içinde hazırlanarak yayımlanması sağlanacaktır. Böylece mevcut atıksu arıtma 

tesislerinden revize edilmesi gerekenler ile yapılması gerekli azot-fosfor giderimli atıksu arıtma tesisleri belirlenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, nitrata hassas alanlar içerisinde kalan ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği nitrata hassas bölgeler, iki yıl 

içinde Bakanlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecek olup İyi Tarım Uygulamaları Ko-

du’nun yürütülmesi sağlanacaktır. 

   

 Söz konusu Yönetmelik, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının en önemli bileşenlerinden olan su kaynaklarının havza-

lar bazında yönetimine katkı sağlayacak ve en önemlisi de su kaynaklarımızda ötrofikasyon (yosunlaşma) probleminin önüne 

geçecek. Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen su ortamlarının mevcut durumunun bozulmasına yol açan faaliyetler, ilgili 

mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca denetlenerek gerektiğinde yaptırım uygulanacaktır. 
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Büyük Menderes Havzası’nda Çevresel Hedefler Belirleniyor... 
 

  

 TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında yer alan, 

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 

konsorsiyumunda yürütülen “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çev-

resel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilme-

si: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi” Proje İzleyici-

leri Toplantısı 28.12.2016 tarihinde TÜBİTAK’ta gerçekleştirildi. 

Söz konusu toplantıya, TÜBİTAK temsilcisi ve proje izleyicilerinin 

yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili kurumlar 

ve bölge müdürlükleri tarafından katılım sağlandı. 

 

 Toplantıda, Proje Ekibi tarafından Bakanlığımıza sunulmuş 

olan Ek Süre Gelişme Raporu değerlendirilmiş olup, rapor dönemin-

de yapılmış ve projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak olan çalış-

malara ilişkin sunumlar yapıldı.  

 

 Proje kapsamında, Büyük Menderes Havzası’nda Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu olacak şekilde bir yıl boyunca önce-

likli maddeler aylık olarak ve belirli kirleticiler de mevsimsel olarak izlenmiş olup sonuçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Proje 

Ekibi tarafından, havzada gerçekleştirilen su kalitesi modelleme, izleme ve sınıflandırma hususlarında detaylı bilgiler verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak yapılan genel değerlendirmelerin ardından Proje İzleyicileri 

ve kurum temsilcileri tarafından yöneltilen sorular Proje ekibi tarafından yanıtlanmış olup ardından görüş ve önerilerin iletildiği 

soru-cevap bölümü ile toplantı sonlandırıldı. 

 

 

Su Kaynaklarımızda Bulunan Endokrin Bozucu Kimyasallar Araştırılıyor... 

   Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan "Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştı-

rılması Projesi" kapsamında Çalışma Grubu ve Yönlendirme Kurulu I. Toplantısı, Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile çeşitli üniversitelerden 

konuda uzman akademisyenler ve İstanbul, Muğla, Kocaeli, Denizli ve Antalya su ve kanalizasyon idarelerinden ilgili personelin 

katılımıyla 19.01.2017 günü Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 
Proje ile, su kaynaklarımızda bulunan endokrin (hormonal yapı) bozucu kimyasallar ile bu kimyasalların kaynakları belirle-

necek, endokrin bozucu kimyasalların su kaynakları ile kentsel ve endüstriyel deşarjlardaki seviyeleri tespit edilecek, bu kimya-

sallar için su kalite standartları geliştirilecek ve arıtma teknolojileri 

araştırılacaktır. 

 Toplantı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal 

DİKMEN'in, projenin önemini vurguladığı açılış konuşması ile baş-

ladı. Devamında yüklenici İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. adına Dr. 

Sayın Ercan ÇİTİL ve Doç. Dr. Sayın Özlem KARAHAN tarafın-

dan projenin kapsamı, şimdiye dek yapılan çalışmalar ve bundan 

sonra gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. 
 

 Sunumların ardından katılımcıların çalışmalara ilişkin de-

ğerlendirmeleri ve planlanan çalışmalara ilişkin önerileri alınarak 

toplantı sonlandırıldı. 

 



 32 

 

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi... 

 

  

 Burdur ve Isparta İlleri arasında yer alan Burdur Gö-

lü’nde son yıllarda ortaya çıkan su seviyesindeki azalmanın 

önüne geçilmesi ve gölün su kalitesinin iyileştirilmesi maksa-

dıyla Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan “Burdur Gölü 

Alt Havzası Eylem Planı” ile Eylem Planı’nın mesul kurum ve 

kuruluşlar tarafından hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde uygu-

lanmasının temini maksadıyla hazırlanan 2015/4 Sayılı “Burdur 

Gölü Alt Havzası Eylem Planı Genelgesi” 13.11.2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiş olup Kurumlar tarafından mesul ve ilgili ol-

dukları eylemlere ilişkin kaydedilen gelişmeler üçer aylık peri-

yotlar ile Bakanlığımıza iletilmektedir. 

 

 Bu minvalde, söz konusu Eylem Planı’nda yer alan 

Eylemler ile ilgili kaydedilen gelişmelerin değerlendirilmesi 

maksadıyla 24.01.2017 tarihinde Bakanlığımızda Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN başkanlığında 

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu ve ilgili Kurum ve Kuruluş temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda; eylemlere 

yönelik kurumlar tarafından şu ana kadar kaydedilen gelişmeler üzerinde tartışılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

 

 

Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Sayın Bakanımız Prof. Dr.  Veysel EROĞLU Tarafından                              

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nde İmzalanarak Yürürlüğe Girmiştir  
 

  Her geçen gün küresel iklim değişikliğinin etkisi giderek daha da fazla hissedilme-

ye başlanmış olup; zarar görebilmeleri nedeniyle, su kaynaklarının korunması ve 

doğru kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle göllerin ve sulak alanların 

bütüncül bir şekilde koruma-kullanma dengesi gözetilerek muhafaza edilmesi mak-

sadıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Göller ve Sulak Alanlar 

Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem Planı’nın mesul Bakanlıklar, kurum ve kuruluş-

lar tarafından hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde uygulanmasının temini maksadıy-

la 2017/1 sayılı “Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı Genelgesi” 2 Şubat Dünya 

Sulak Alanlar Günü’nde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından 

imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Doğal göllerin su kütlesi ve havza sınırları esas alınarak hayata geçirileceği eylemler 

ile; 

 Doğal göl ve sulak alanlarda meydana gelen su seviyesindeki düşüşlerin önlen 

mesi, 

  Doğal göl ve sulak alanların ekolojik yapısının korunması, 

 Doğal göl ve sulak alanların yeraltı sularını beslemedeki fonksiyonlarının devamlılığının sağlanması, 

  Doğal göl ve sulak alanların mevcut kullanım maksatlarının sürekliliğinin temin edilmesi, 

  Ekolojik çevrim ve kuş yollarının olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi hedeflenmiştir. 

 

 

Eylem Planı kapsamında yer alan eylem adımları aşağıdaki gibidir: 
 

  Doğal Göllerin Envanterlerinin Çıkarılması, 

  Doğal Göllerin Batimetrilerinin Belirlenmesi, 

  Doğal Göllerin Su Bütçesinin Tespit Edilmesi, 

  Baskı ve Etki Bileşenlerinin ve Kirletici Parametreler İçin Özüm-

leme Kapasitesinin Belirlenmesi 

  Doğal Göllerin İzlenmesi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi, 

  Doğal Göllerin Su Kalitesinin ve Miktarının İyileştirilmesi, 

 

Eylem Planı kapsamında 25 havzada bulunan 303 adet göl ve sulak     

Acarlar Gölü Longoz Ormanı                                    alanın çalışılması hedeflenmektedir.  
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 Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi Ve Ekolojik Modellerin Geliştirilmesi Projesi                  

Tanıtım Toplantısı Yapıldı… 

 
Nehir havzaları üzerindeki kontrolsüz tarım uygulamaları, sanayileşme ve yerleşimler su kalite ve miktarını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Su Çerçeve Direktifi bu olumsuz etkilerinin kısa ve uzun vadedeki etkilerinin anlaşılarak uygun su yöne-

tim politikalarının oluşturulmasında yeni yöntemlere işaret etmektedir. Bu minvalde, matematiksel modellerin geliştirilmesi ve 

uygulanması su kaynaklarının yönetiminde doğru ve etkili su yönetim politikaları oluşturmak için oldukça önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, Ülkemizde kapasite oluşturma ve geliştirme, su yönetiminde özgün ve sürdürülebilir politikalar oluşturabilme ve 

ulusal tasarrufu sağlamak için “Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modellerin Geliştirilmesi Projesi” 

09.12.2016 tarihinde başlamış olup, projenin 09.12.2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Söz konusu projenin Tanıtım Toplantısı, Bakanlığımız ve ana paydaş kurum ve kuruluşların katılımı ile 26 Ocak 2017 

tarihinde İstanbul Teknik Üni-

versitesi Ayazağa Kampü-

sü’nde gerçekleştirildi. 

Toplantı, yoğun iş programı 

sebebiyle katılım sağlayama-

yan Sayın Bakanımız           

Dr. Veysel EROĞLU’nun 

telgrafı ile başlatıldı. Projenin 

ülkemiz için hayırlı olmasını 

temenni ettiğini ifade eden 

Sayın EROĞLU, başarıyla 

sonuçlanacağına inandığını 

belirtti.  

Su Yönetimi Genel Müdürü 

Sayın Prof. Dr. Cumalı KI-

NACI, su kaynaklarının sür-

dürülebilir yönetiminde mo-

dellerin kullanımının önemini 

ve Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü tarafından yürütülen AB 

normlarına uygun projeler 

hakkında kısa bilgiler vererek 

toplantının açılış konuşmasını yaptı.  
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Sayın KINACI bu projeyle hem kendi insan kaynakları kapasitemiz geliştirilmiş olacağı, hem de geliştirilecek bu model 

diğer ülkelere pazarlanarak ülke ekonomisine her yıl milyonlarca TL destek sağlamanın mümkün olacağını belirterek konuşma-

sını sonlandırdı. 

Su kaynaklarının modellenmesi konusunun ülkemiz için büyük önem taşıdığını ve ülkemiz koşullarına uygun modelin 

geliştirilmesinin oldukça zorlu bir süreç olacağı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mehmet KARACA tarafın-

dan belirtildi. Zorluğuna ve ülkemiz için yeni bir alan olmasına karşın söz konusu proje ile Bakanlığımız bilgi birikiminin de 

gelişeceğini ve su kaynaklarının modellenmesi konusunda çok önemli bir adım atılacağını ifade etti. 

 Sayın KARACA’nın konuşmalarının ardından, proje yüklenicisi İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Sayın Dr. 

Ercan ÇİTİL, firmaları ve yürüttükleri projelere ilişkin genel bilgiler verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı projenin kapsamı, iş paketleri ve çalışma planına ilişkin bilgilerin İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühen-

disliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ali Fuat AYDIN tarafından verilmesiyle sonlandırıldı. 
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PROJELERİN İLERLEME DURUMU 
 

“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” Çalışmaları    

Başarıyla Nihailendirildi... 

 
 Ülkemizde fizikokimyasal ve hidromorfolojik kalite elementleri rutin olarak birçok kurum ve kuruluş tarafından izlen-

mekte olup, biyolojik kalite bileşenlerinin izlenmesi ülkemizde akademik çalışmalarla sınırlı kalmıştır. Söz konusu akademik 

çalışmalarda biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilerek su durumunun belirlenmesi konusunda diğer ülkeler için oluştu-

rulmuş 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 sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda yeterli olmamaktadır. Bu sebeple biyolojik izleme ağından gelecek verilerin 

anlamlı sonuçlara dönüştürülebilmesi maksadıyla Su Çerçeve Direktifi kapsamında izlenmesi gereken biyolojik kalite bileşenleri 

(Makroomurgasız, Balık, Makrofit, Fitoplankton ve Fitobentoz) için ülkemize özgü sucul flora ve fauna listelerinin oluştu-

rulması ve bu listelerle uyumlu olarak ülkemiz şartlarına uygun biyolojik metrik ve indekslerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu kapsamda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 10 Mart 2014 tarihi itibari ile başlatılmış olan 

“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” tamamlandı. Söz konusu proje ile 8 pilot 

havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Ka-

radeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası) yapılacak bir yıllık izleme çalışması ve envanter çalışması sonucunda 

ülkemize özgü biyolojik indeksleri, referans durum kriterlerini ve sınıf sınır değerlerini içerecek şekilde Ekolojik Değerlendirme 

Sisteminin kurulması hedeflendi. 
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Proje kapsamında; 

 Ülkemizin 25 havzasını kapsayacak şekilde daha önce yapılmış ve yapılmakta olan tüm izleme çalışmaları derlenerek 

envanter çalışması yapıldı, 

 AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında 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 Hav-

zası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası) nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında fizikokimyasal, hidromorfolojik ve biyolo-

jik kalite elementleri (balık, bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, makrofit / makroalg / angiosperm) 1 yıl 

boyunca izlendi, 

  Sucul flora ve fauna tür listeleri 8 havza ve diğer havzalar için hazırlandı, 

 Her bir kalite bileşeni için biyolojik indeksler geliştirildi, 

 Tipe özgü referans noktalar ve sınıf sınır değerleri belirlendi, 

 8 pilot havzada belirlenen su kütleleri için ekolojik durum/potansiyel belirlendi. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                 
 

                                                  Batı Karadeniz Havzası Fizikokimyasal Parametreler Sınıf Haritası 

 

 Proje ile, sadece fizikokimyasal değerlendirmeyi değil aynı zamanda hidromorfolojik ve biyolojik değerlendirmeyi de 

içeren ve Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerini karşılayan bir ekolojik değerlendirme sistemi oluşturuldu. Ayrıca Biyolojik İzleme 

Tebliği için ihtiyaç duyulan standart yöntemlerin belirlenmesini sağlanmış olup, bu tebliğin hazırlanması için bir altyapı oluştu-

ruldu. 

 Çıktıları ülkemizde biyolojik izleme konusunda büyük bir boşluğu dolduracak olan Proje sonucunda oluşturulan Nihai 

Rapor, 8 havza için Havza İzleme Raporları, Kılavuz Dokümanlar ve Atlas üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşların isti-

fadesine sunulacaktır.  

 Proje, ülkemiz için biyolojik indeksler, referans koşullar, ekolojik değerlendirme sisteminin kurulması konularında bir 

temel teşkil edecek olup,  gelecekte daha fazla biyolojik izleme verisi elde edildikçe oluşturulan sistem revize edilecektir. 

Ülkemizde Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine uygun olarak ekolojik değerlendirme sisteminin oluşturulması, izleme ve su 

kalitesi değerlendirme konusunda AB üye olan ülkelerle aynı yöntemleri kullanmamızı sağlayacak ve diğer ülkelerle verilerimizi 

karşılaştırma imkanı verecektir. Bu proje diğer havzalardaki biyolojik izleme çalışmaları için temel teşkil edecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Görele Deresi Uydu Gösterimi 
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"İzleme ve Ulusal Su Bilgi Sistemi" konulu Hizmet İçi Eğitim, Genel Müdürlüğümüz 

Tarafından 07-11 Kasım 2016 Tarihleri Arasında Antalya'da Gerçekleştirildi... 
 
 Bakanlığımız 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan " İzleme ve Ulusal Su Bilgi Sistemi" konulu Hizmet 

İçi Eğitim, Genel Müdürlüğümüz tarafından, 07-11 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. 

 Söz konusu eğitime, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve Bölge Müdürlükleri, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversi-

tesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi’nden temsilciler katılım sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitimin açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr.Yakup KARAASLAN tarafından yapıldı.  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eğitim kapsamında, Havza İzleme Programları, Kimyasal İzleme, Numune Alma Programlarının ve Numune Alma 

Tekniklerinin Tasarımı, Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması, Nehirlerden/Göllerden/Denizlerden/Yeraltı Su-

larından/Sedimandan Numune Alma, Numunelerin Analize Hazırlanması, Biyolojik İzleme, Bentik Makroomurgasız/

Fitoplankton/Fitobentoz/Makrofit/Makroalg/Angiosperm/Balık/Mikrobiyolojik Örnekleme ve Analiz Yöntemleri, Ülkemize 

Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Proje Çıktıları, Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin 

Belirlenmesi Proje Çıktıları, Çevresel Kalite Standartları, Hidromorfolojik İzleme, Veri Değerlendirme, Ulusal Su Bilgi Sistemi 

ve Sivil Bilim Uygulamalarına ilişkin konularda sunumlar gerçekleştirildi. 

 

 



 38 

 

 Eğitim programı çerçevesinde Kimyasal, Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme ile Numune Alımı esaslarını içeren 

konularda uygulamalı olarak arazi çalışması gerçekleştirildi. Söz konusu arazi çalışması kapsamında eğitim süresince 

paylaşılmış olan teorik bilgilerin uygulamaları uzman akademisyenler ile kurum personelleri tarafından gösterilerek tüm 

katılımcıların bilgi ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi Çalışmaları Başladı... 
 

 

 Bilindiği üzere su kaynaklarının etkili şekilde yönetimi ancak tüm ekosistem bileşenlerinin havza bazında entegre yöne-

timi ile mümkündür. Su Çerçeve Direktifi daha önce yayımlanmış ve kimyasal hedeflere odaklı diğer direktiflerden farklı olarak 

su kalitesi belirlenmesi aşamasında sucul ekosistemlerin ekolojik yapısı ve işlevini ortaya koyan biyolojik bileşenlere  (balık, 

bentik makroomurgasız, makrofit, fitoplankton ve fitobentoz) odaklanmakta olup, destekleyici bileşenler olarak da hidromorfol-

ojik ve fizikokimyasal bileşenlerin kullanılmasını gerektirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekolojik kalite, su kalitesinin mevcut durumunun insani faaliyetlerden etkilenmemiş veya en az etkilenmiş bölgelerin 

ekolojik durumundan (referans durumdan) ne kadar saptığının belirlenmesi ile tespit edilmektedir. Biyolojik izleme verilerinin 

su kalitesi değerlerine dönüştürülebilmesi için öncelikli adım tipe özgü referans durum kriterlerinin belirlenmesidir.  Referans 

durum kriterlerinin belirlenmesi için öncelikli yaklaşım ise referans şartlara sahip su kütlelerinin belirlenerek izleme yapılması 

ve izleme sonuçlarının referans durum kriterlerinin belirlenmesinde kullanılmasıdır.  
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 Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce ‘Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi’ 2016 Yatırım Planına 

teklif edilmiş olup, ‘Havza İzleme ve Referans İzleme Noktalarının Belirlenmesi Projesi’ altında 2016 Yatırım Planında 

yer almıştır. Söz konusu Proje kapsamında 25 havzada antropojenik baskı ve etkilerden uzak referans alanların belirlene-

rek izlenmesi planlanmakta olup, ayrıca ülkemizdeki geçiş suyu kütlelerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

 Proje 4 bileşenden oluşmaktadır:  

 Bileşen 1: Ülkemiz 25 havzasında aday referans izleme noktalarının belirlenmesi. 

 Bileşen 2: Belirlenen aday referans izleme noktalarında bir dönem yapılacak genel kimyasal, fiziko-kimyasal, hidromor-

folojik ve biyolojik parametrelerin izleme sonucuna göre potansiyel referans izleme noktalarının belirlenmesi. 

 Bileşen 3: Belirlenen potansiyel referans izleme noktalarında iki dönem izleme çalışması yapılması. 

 Bileşen 4: Yapılan izleme çalışmaları neticesinde elde edilen sonuçlara göre nihai referans izleme noktalarının seçimi ve 

ülkemiz için referans izleme ağının oluşturulması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Proje sonucunda, tüm Kamu Kurumları ile Üniversiteler tarafından kullanılabilecek, ulusal nitelikte veriler sağlayan bir 

referans izleme ağı oluşturulacak olup, bahse konu projenin Su Çerçeve Direkifi’nin izleme ile ilgili hükümlerinin uyumlaştırıl-

ması açısından ülkemize önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

  Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi İş Planı Değerlendirme                                               

Toplantısı Gerçekleştirildi... 

 Genel Müdürlüğümüzce 2016-2020 yılları arasında yürütülecek olan “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması 

Projesi” kapsamında 14.12.2016 tarihi itibarıyla işe başlanmıştır. Proje ile referans alanların ve bu alanları temsil eden referans 

noktaların belirlenmesi amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak 25 havzada referans izleme ağının oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

 

 

 Söz konusu Projenin iş planının detaylarının sunulması ve değer-

lendirilmesi maksadıyla projede görev alan uzmanların katılımıyla 30.01.2017 

tarihinde Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN 

başkanlığında Bakanlığımız 22. Kat 1 No’lu Toplantı Salonunda bir toplantı 

gerçekleştirildi.  Söz konusu toplantıya projede görev alan akademisyenler, 

Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. firması yetkilileri ve Genel 

Müdürlüğümüz İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi temsilcileri katılım sağladı. 

 

 Bahse konu toplantıda, Yüklenici firma temsilcisi tarafından projeye 

ait teknik şartname, organizasyon şeması ve iş planı hakkında detaylı bilgi 

verildi. İş Planı ve arazi çalışmalarına ilişkin uzmanların öngörüleri değerlendirildi. Projenin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi 

ve sürdürülebilirliğin sağlanması için proje sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar tartışıldı.  
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Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi” Kapsamında “Metodoloji Belirleme         

Toplantısı Gerçekleştirildi... 

 Genel Müdürlüğümüzce 2016-2020 yılları arasında yürütülecek olan “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması 

Projesi” ile referans alanların ve bu alanları temsil eden referans noktaların belirlenmesi maksadıyla izleme ve değerlendirme 

çalışmaları yapılarak 25 havzada referans izleme oluşturulması hedeflenmekte olup, 14.12.2016 tarihi itibarıyla işe başlandı  
 
 Bu kapsamda, 16 Şubat 2017 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda, Genel Müdürümüz 

Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI başkanlığında projede gerçekleştirilecek olan izleme çalışmalarında, tüm havzalarda standart 

örnekleme ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının sağlanması maksadıyla “Metodoloji Belirleme Toplantısı” 

gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya projede görevli Öğretim Üyeleri, yüklenici firma yetkilileri ve Genel Müdürlüğümüz İzle-

me ve Su Bilgi Sistemi Dairesi temsilcileri katılım sağladı. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantıda, yüklenici firma temsilcisi tarafından yapılan projeye ait genel tanıtım sunumunun ardından, görevli öğretim 

üyeleri tarafından tüm kalite bileşenleri için arazide yapılacak olan biyolojik, fizikokimyasal ve hidromorfolojik örnekleme ve 

analiz çalışmalarının metodolojisine ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirildi. Bahse konu metodolojilere ilişkin katılımcıların 

görüş ve değerlendirmeleri alınarak toplantı sonlandırıldı. 
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                         Su Yönetimi CBS Günü Etkinliklerinde… 

 

 Coğrafi bilgi ve teknoloji kullanımının günümüzde her alanda önemli bir hale gelmesi sonucunda su yönetiminde de 

Coğrafi Bilgi Sistemleri yaygın ve aktif bir biçimde kullanılmaya başlamıştır. Her yıl Kasım ayında düzenlenen Dünya CBS 

Günü (World GIS Day), bu yıl da 24-25 Kasım tarihlerinde “Bugünü anlamak, Geleceği paylaşmak” teması ile Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen bir organizasyon ile kutlandı. Söz 

konusu organizasyona Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) olarak katılım sağlandı.  

 

 

 Akıllı Kentler 

  Bulut Bilişim 

  CBS Teknolojileri 

  Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımı 

  Planlamada CBS Kullanımı 

  Kent Bilgi Sistemleri 

  İklim Değişiklikleri 

  Çevre Yönetiminde CBS 

  Doğal Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılmasında 

CBS Kullanımı 

  

  

 Konu başlıkları kapsamında gerçekleştirilen sempozyumun ilk günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet              

ÖZHASEKİ’nin açılış konuşmalarını takiben “Bugünü anlamak, geleceği paylaşmak” temalı panel ile sonlanmıştır. Sempozyu-

mun ikinci gününde ise bildirilerin sunulduğu oturumlar gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı için oluşturulan stant alanında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları faali-

yetlerinin yanısıra koordinasyonu SYGM uhdesinde yürütülen “Ulusal Su Bilgi Sistemi” projesine dair SYGM personeli tarafın-

dan katılımcılara bilgi verildi. Ayrıca sempozyumda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli Uzman Yardımcısı Alper UĞUR-

LUOĞLU tarafından “Ulusal Su Bilgi Sistemi” konu başlıklı poster sunumu gerçekleştirildi. 
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 Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, özel sektör ve yabancı ülkelerden de birçok katılımcının yoğun 

İlgi gösterdiği CBS Günü etkinlikleri, Su Yönetimi açısından da faydalı ve bilgilendirici bir organizasyon olarak başarıyla ta-

mamlanmıştır. 

 

Ulusal Su Bilgi Sistemi Paydaş Kurum Çalıştayı Gerçekleştirildi... 

Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi çalışmaları kapsamında, Bakanlığımız, ana paydaş kurum ve  kuruluşların katılımı ile   

05-06 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul DSİ Orhantepe AR-GE Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde “Ulusal Su Bilgi Sistemi 

Tasarım ve Geliştirme Projesi Çalıştayı”  gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje kapsamında yürütülen çalışmalara ait sonuçların tüm paydaş kurum ve kuruluşlarca ortak bir platformda değerlen-

dirildiği toplantıya; proje yüklenicisi TÜRKSAT A.Ş., Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı (Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü) ve Bağlı Kuruluşları (DSİ, MGM, 

OGM, SUEN), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sağlık Ba-

kanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri ve Üniversitelerimizden akademisyenler katılım sağladı. 
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Söz konusu çalıştay, DSİ 14. Bölge Müdürü Sayın Sedat ÖZPINAR’ın konuşması ile başlamış, TÜRKSAT A.Ş. Genel 

Müdür Yardımcısı Sayın Halil YEŞİLÇİMEN’in konuşması ile devam etti. Söz konusu çalıştayda, Su Yönetimi Genel Müdürü 

Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak Ulusal 

Su Bilgi Sisteminin kurulmasının gerekliliği ve paydaş kurumların projeye katkısının önemi vurgulandı. 

Yüklenici firma TÜRKSAT A.Ş. yetkilileri tarafından yapılan Ulusal Su Bilgi Sistemi bilgilendirme sunumu ardından 

masa çalışmalarına geçilerek çalıştay kapsamında paydaş kurumlarca üretilen veya kullanılan su ile ilgili verilerin detaylı görü-

şülmesi sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalıştay sonucunda Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi kapsamında ortaya konulan veri matrisleri güncellenerek mevcut 

durum, eksikler ve ihtiyaçlar netleştirildi. 
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Su Kütlelerinin Revizyonu 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dai-

resi Başkanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı personeli katılımıyla "Türkiye'de Havza Bazında Hassas 

Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi"  projesi kapsamında belirlenen su kütlelerinin revizyonu maksadıyla “Su 

Kütleleri Revizyonu Çalışma Grubu” oluşturuldu.  
 

Revizyon çalışmaları kapsamında, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’de Çalışma Grubu, Dr. Cihangir 

Aydöner ve Uzman Araştırmacı Ömer Visali Sarıkaya’dan havza bazında 1:25.000 ölçekli yüzey su kütleleri belirlenirken CBS 

ortamında kullanılan araçlar ve bu araçların nasıl kullanıldığı hakkında eğitim düzenlendi. 
 

Eğitim sırasında ayrıca su kütlelerinin çizilmesi, drenaj alanlarının hesaplanması ve su kütlelerinin tiplerinin belirlenme-

sine yönelik uygulamalar yapıldı. 
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“İzleme Ve Ulusal Su Bilgi Sistemi" Konulu Hizmet İçi Eğitim, Genel Müdürlüğümüz Tarafından    

07-11 Kasım 2016 Tarihleri Arasında Antalya'da Gerçekleştirildi... 

 
Bakanlığımız 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan  

" İzleme ve Ulusal Su Bilgi Sistemi" konulu Hizmet İçi Eğitim, Genel Mü-

dürlüğümüz tarafından, 07-11 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya'da 

gerçekleştirildi. 

Söz konusu eğitime, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinin 

yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve Böl-

ge Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bü-

yükşehir Belediyeleri, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Pamukkale Üni-

versitesi’nden temsilciler katılım sağladı. 

 

 Eğitimin açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 

Sayın Dr. Yakup KARAASLAN tarafından yapıldı.  

 Eğitim kapsamında, Havza İzleme Programları, Kimyasal İzle-

me, Numune Alma Programlarının ve Numune Alma Tekniklerinin Tasa-

rımı, Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması, Nehirlerden/

Göllerden/Denizlerden/Yeraltı Sularından/Sedimandan Numune Alma, 

Numunelerin Analize Hazırlanması, Biyolojik İzleme,Bentik Makroomur-

gasız/Fitoplankton/Fitobentoz/Makrofit/Makroalg/Angiosperm/Balık/

Mikrobiyolojik Örnekleme ve Analiz Yöntemleri, Ülkemize Özgü Su Ka-

litesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Proje Çıktıları, Has-

sas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Proje Çıktıları, 

Çevresel Kalite Standartları, Hidromorfolojik İzleme, Veri Değerlendir-

me, Ulusal Su Bilgi Sistemi ve Sivil Bilim Uygulamalarına ilişkin konularda sunumlar gerçekleştirildi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim programı çerçevesinde Kimyasal, Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme ile Numune Alımı esaslarını içeren ko-

nularda uygulamalı olarak arazi çalışması gerçekleştirildi. Söz konusu arazi çalışması kapsamında eğitim süresince paylaşılmış 

olan teorik bilgilerin uygulamaları uzman akademisyenler ile kurum personelleri tarafından gösterilerek tüm katılımcıların bilgi 

ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlandı. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından 

Su kaynaklarının Modellenmesi Hizmet İçi Eğitimi Antalya’da Gerçekleştirilmiştir... 
 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen  “Su Kaynaklarının 

Modellenmesi Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı” 01-04.11.2016 tarihleri arasında Antalya ili Kemer İlçesi’nde gerçekleştiril-

di.  Söz konusu Hizmet İçi Eğitim Programı ile su kaynaklarının modellenmesine ilişkin katılımcıların bilgilendirilmesi ve far-

kındalık oluşturulması sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitim kapsamında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarınca yürütülen modelleme çalışmaları ile birlikte 

modellemeye ilişkin kavramlar, hidrolik, hidrolojik, hidrometeorolojik, su kalitesi, ekoloji, yeraltı suyu, nehir, kıyı ve geçiş sula-

rına ilişkin modeller ve veri analizi, çevresel akış, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi gibi modellemeye yardımcı konu 

başlıkları kapsamında sunumlar ülkemizin değerli üniversitelerinden gelen su kaynakları konusunda uzman akademisyenler tara-

fından aktarıldı. Dört (4) gün süren eğitimde su kaynakları ile ilgili modelleme yaklaşımları tüm yönleriyle ele alınmış olup, eği-

time Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri ile Üniversite temsilcilerinden katılım sağlandı. 
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4. Ulusal Taşkın Sempozyumuna Genel Müdürlüğümüz Tarafından Aktif Katılım Sağlandı... 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bakanlığımız tarafından Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde düzenlenen ve Genel Müdürlüğümüz tarafın-

dan hazırlık aşamasından itibaren büyük katkı ve destek verilen 4. Ulusal Taşkın Sempozyumuna Genel Müdürlüğümüz tarafın-

dan aktif katılım sağlandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Genel Müdürlüğümüz tarafından sempozyumun düzenlendiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kültür ve Kongre 

Merkezinde kurulan standa katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilmekte olup Makam tarafından ziyaret edilmiştir. 
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 Bahse konu sempozyum üç gün sürmüş olup, 23-25 Kasım 2016 tarihleri arasındadır. Sempozyuma toprak ve su kay-

nakları alanında faaliyet gösteren uzmanların, araştırmacıların, teknik elemanların, şehir bölge plancılarının, hukukçuların, aka-

demisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, mahalli ve mülki idarelerin yönetici ve temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. 

 

 Genel Müdürlüğümüz adına taşkın mevzuatı, taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk hari-

taları ile alınması gereken tedbirler hususlarında dört sunum gerçekleştirilmiştir. 

 

Rize'de düzenlenen 4. Ulusal Taşkın Sempozyumu konuları;  

 

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Çalışmaları ve ilgili Mevzuat 

Şehir Taşkınları 

Taşkın Modellemesi  

Heyelan ve Taşkın Etkileşimi 

Yapısal Tedbirler, Uygunsuz Müdahaleler, Yenilikçi Yaklaşımlar 

Taşkınlarda Bütüncül Havza Yaklaşımı 

İklim Değişikliği ve Taşkınlar 

Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemleri 

Taşkın Risk ve Afet Yönetimi’dir. 

 

  Ceyhan, Sakarya ve Susurluk Havzaları Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri                       

3. İş İlerleme Toplantısı gerçekleştirildi... 

 

                                                                                                                                 

 Ceyhan, Sakarya ve Susurluk Havzaları Taşkın Yönetim Planları-

nın Hazırlanması Projelerinde bu güne kadar neler yapıldığı ve bundan son-

raki üç ayda neler yapılacağının değerlendirildiği 3. İş ilerleme toplantısı Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı 

Sayın Maruf ARAS’ın Başkanlığında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Dev-

let Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Başbakan-

lık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, BUSKİ Genel Müdürlüğü, GAS-

Kİ Genel Müdürlüğü, BASKİ Genel Müdürlüğü,İSU Genel Müdürlüğü, 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını ve firma temsilcilerinin katılımı ile 

07.12.2016 tarihinde gerçekleştirildi. 
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 Sayın ARAS açılış konuşmalarında taşkınların havza bazında değerlendirilmesi suretiyle oluşturulan taşkın yönetim 

planlarının Yeşilırmak ve Antalya Havzaları için tamamlandığını, Sakarya, Susurluk ve Ceyhan Havzaları için ise çalışmaların 

devam ettiğini ve 2018 yılında bu havzalar için de taşkın yönetim planlarının hazır olacağını ifade etmiştir. Ayrıca Sayın Aras 

tarafından Sakarya, Susurluk ve Ceyhan Havzalarının yanı sıra Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Kızılırmak, 

Aras, Kuzey Ege, Küçük Menderes ve Gediz havzalarında da Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmaları yürütüldüğü 

ifade edilerek 2021 yılı sonuna kadar tüm havzalarda taşkın yönetim planlarının tamamlanacağı ifade edilmiştir. 

 

 Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi ile ilgili sunum yapan firma yetkilileri Sayın Prof. Dr. 

İbrahim GÜRER ve Sayın Dr. İbrahim UÇAR havzada hidrolojik çalışmaların tamamlanmış olduğunu ve harita alımı çalışmala-

rında önemli yol alındığını belirtmişlerdir. İçinde bulunduğumuz dönemde de hidrolik model çalışmalarına başlanmış olup önü-

müzdeki günlerde bu çalışmalara devam edileceği ifade edilmiştir. 

 

 Ceyhan ve Susurluk Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projeleri ile ilgili sunum yapan firma yetkilisi 

Sayın Dr. Serdar SÜRER ve Sayın Görkem ÖNDER havzalarda hidrolojik çalışmaların tamamlanmış olduğunu ve harita alımı 

çalışmalarında önemli yol alındığını belirtmişlerdir. İçinde bulunduğumuz dönemde de hidrolik model çalışmalarına başlanmış 

olup önümüzdeki günlerde bu çalışmalara devam edileceği ifade edilmiştir. 

 

 

 

  Projeler ile ilgili gerçekleştirilen sunumların ardından soru ve cevaplar ile birlikte genel değerlendirme yapılmış olup 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf ARAS tarafından yapılan kapanış konuşması ile toplantı sonlandırıl-

mıştır. 

 

Kuzey Ege, Gediz ve Küçük Menderes Havzaları Taşkın Yönetim Planı Hazırlanıyor... 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından “Kuzey Ege, 

Gediz ve Küçük Menderes Havzaları Taşkın Yönetim Planının 

Hazırlanması Projesi” nin sözleşme imzalanma töreni Su Yöne-

timi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI katılımıyla 

24.01.2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

 

 Taşkın yönetim planları ile taşkın riski ön değerlendir-

mesinin yapılacak, taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının ha-

zırlanacaktır. Bu haritalar kullanılarak taşkın öncesi, taşkın esna-

sı ve taşkın sonrasında alınması gereken tedbirler belirlenecek 

ve ilgili yatırımların yönlendirilmesi sağlanacaktır. 
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 Kuzey Ege, Gediz ve Küçük Menderes Havzaları Taşkın Yönetim Planı ile yoğun ekonomik ve tarımsal faaliyetlerin 

barındıran söz konusu havzalarda taşkınların olumsuz etkisini azaltmak maksadıyla etkin bir taşkın risk yönetimini oluşturulması 

hedeflenmektedir.  

 Söz konusu proje 2019 yılında tamamlanacaktır. 

 

Bangladeş Heyetine Daire Başkanlığımız Çalışmaları Sunuldu… 

 

 Bangladeş Cumhuriyeti Yerel İdareler ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Kurumu uzmanlarından olu-

şan 11 kişilik heyete 23 Aralık 2016 tarihinde Daire Başkanlığımızca yürütülen taşkın, kuraklık ve iklim değişikliğinin su kay-

naklarına etkisi çalışmaları hakkında bilgilendirme amaçlı sunumlar yapıldı.  

 

 



 51 

 

Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı Bilgilendirme Sunumu Gerçekleştirildi…  
 

   

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilerek 20 Ma-

yıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza 

Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hak-

kında Tebliğ” kapsamında Antalya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

Toplantısı 23 Şubat 2017 tarihinde DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Konferans 

Salonunda gerçekleştirildi. 

 

 Antalya Vali Yardımcısı Sayın Ekrem ÖZATA’nın başkanlık yap-

tığı toplantıya, DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Özhan ERDANIŞ-

MAN, DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Yüksel TAZEGÜL, Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü Şube Müdür V. Işıl SAKIN ile İl Su Yönetimi 

Koordinasyon Kurulu’nda yer alması gereken ilgili diğer kurum/kuruluş 

temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 

 Vali Yardımcısı Sayın Ekrem ÖZATA’nın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Gökhan KARACA tarafından “Yayılı 

Kaynak Kirliliği” İle İlgili Çalışmaları hakkında ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Mü-

dür V. Sayın Işıl SAKIN tarafından “Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı” Hakkında bilgi-

lendirme sunumu gerçekleştirildi. 

 

 Kurul üyelerine Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı’nın hazırlanma aşamaları, bu 

kapsamda yapılan çalışmalar ve belirlenen tedbirler ile ilgili bilgi verildi.   

 

 

 
 

 

Kuzey Ege, Küçük Menderes, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur ve Van Gölü Havzaları        

Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri Çalışmalarına Ekim 2016 Tarihi İtibari İle 

Başlandı... 

 

 Muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ku-

raklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla, havza bazında “Kuraklık Yönetim Plan-

ları” hazırlanması projelerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Konya ve Akarçay Havza-

larında hazırlanmış olup Kuzey Ege, Küçük Menderes, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur ve Van Gölü Havzaların-

da Ekim 2016 tarihi itibari ile çalışmalara başlanmıştır. 

 

 Kuraklık Yönetim Planı Projesinde; Kuraklık analizleri, hidrolojik modelleme çalışmaları, sektörel etkilenebilirlik ana-

lizleri, kuraklık risk haritaları hazırlanmakta, kuraklık veri tabanı oluşturulmaktadır. Bu planlar ile vatandaşın, kurum ve kuruluş-

ların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı ve görsel medyanın kuraklık hususunda farkındalığının arttırılması, 

havzalarda yapılacak yatırımların planlanması sonucu ülkemiz kaynaklarının en iyi şekilde yönlendirilmesi ve havzanın kuraklık 

direncinin arttırılarak muhtemel kuraklık zararlarının asgari düzeye düşürülmesi hedeflenmektedir. 

 

 

KURAKLIK YÖNETİM PLANI PROJE AŞAMALARI 
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Kuzey Ege, Küçük Menderes ve Van Gölü Havzalarına Arazi Seyahati Yapıldı... 

 

 Kuzey Ege ve Küçük Menderes Havzası Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri kapsamında Balıkesir, 

İzmir ve Manisa illerine arazi seyahati yapıldı. Proje çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi maksadıyla bölgede yer alan 

kurumlarla görüşmeler yapılarak, proje aşamaları ve çıktıları hakkında bilgiler verildi ve arazi çalışmaları kapsamında veriler 

elde edildi. 

 

 

 

  

 Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması projesi kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taş-

kın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf ARAS’ın katılımıyla Van Gölü havzasına arazi seyahati düzenlendi. 

Havzada ilgili kurumlarla görüşmeler yapılarak proje aşamaları ve çıktıları hakkında bilgiler verildi ve arazi çalışmaları kapsa-

mında veriler elde edildi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Van Gölü 
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Kuzey Ege, Küçük Menderes, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur ve Van Gölü Havzaları 

Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri 1. İş İlerleme Toplantısı Yapıldı... 

 

 

  Antalya, Burdur ve Van Gölü Havzaları Kurak-

lık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri 1. İş ilerle-

me toplantıları 22/02/2017 tarihinde, Kuzey Ege, Küçük 

Menderes, Doğu Akdeniz Havzaları Kuraklık Yönetim 

Planlarının Hazırlanması Projeleri 1. İş ilerleme toplantı-

ları 23/02/2017 tarihinde ve Batı Akdeniz Havzası Kurak-

lık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 1. İş ilerleme 

toplantısı 28/02/2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Top-

lantılarda geçmiş üç aylık periyotta neler yapıldığı, gele-

cek dönem üç ayda neler yapılacağı değerlendirilmiş ka-

mu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri alınmıştır.  

 

 Projelerin tamamında ön rapor hazırlanması ça-

lışmaları tamamlanmış olup, 1. Ara Rapor hazırlanması 

çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

       Dicle-Fırat havzasında kuraklık yönetim planının hazırlanması ihale süreci tamamlandı. 

 

Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyetinin 2016 Yılı 4. Toplantısı Gerçekleştirildi… 

 

 

 Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi 

Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Kuraklık 

Yönetimi İhtisas Heyetinin 4. toplantısı 27 Aralık 2016 tari-

hinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yö-

netimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf ARAS başkanlığında 

gerçekleştirildi. 
 

 

 Toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman 

Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı. 

  

 Açılış konuşmasında Sayın Maruf ARAS tarafından 

Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyetinin Çalışmaları ve Ormancı-

lık ve Su Şurası çalışmaları hakkında bilgi verildi. 

 

 Açılış konuşmasından sonra, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Uzman Yardımcısı Çiğdem GÜRLER tarafından 

“Hidrolojik Kuraklık İndisleri ile Kuraklık Analizi” konulu bir sunum gerçekleştirildi. 

 

 Sayın GÜRLER tarafından Ülkemizde kuraklık etkilerine en açık havza olan Konya Havzası’nın Konya-Çumra-

Karapınar ve Beyşehir alt havzalarında yaşanmış kurak dönemler açıklandı, uluslararası literatürde kabul görmüş hidrolojik ku-

raklık indisleri hakkında bilgi edinildi.  

 

 Ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden      

Uzman Mustafa Berk DUYGU tarafından “Ormancılık ve Su 

Şurası Kuraklık Çalışma Grubu Taslak Belgesi”nin sunumu 

gerçekleştirildi, söz konusu taslak üzerinde katılımcıların 

görüş ve önerileri alındı. 

 

 Toplantı, Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyeti’nin 2016 

yılı çalışmalarının ve 2017 yılı hedeflerinin değerlendirilme-

sini müteakip interaktif bir şekilde soru-cevaplarla sonlandı-

rıldı. 
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“İklim Değişikliğinin Etkileri” Konulu Eğitim Programı Afyonkarahisar’da Gerçekleştirildi… 

 
 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

tarafından “İklim Değişikliğinin Etkileri” konulu eğitim programı 24-26 

Ekim 2016 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirildi. 

 

 Açılışını Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın          

Hüseyin AKBAŞ’ın yaptığı eğitim programı iklim konusunda çalışan 

Bakanlığımız birimleri ve diğer Bakanlık temsilcilerinin buluşması için 

bir fırsat oldu.   
 

 İklim değişikliğinin etkilerine ilişkin güncel bilgilerin paylaşıl-

dığı programda seçkin akademisyenlerin yanısıra Taşkın ve Kuraklık 

Yönetimi Dairesi Başkanlığı personeli de çalışmalarına ilişkin bilgi ver-

di. 3 gün süren söz konusu eğitim boyunca, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, 

Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL, Prof, Dr. Turgut ÖZTAŞ, Prof. Dr. Ayşegül 

TANIK, Doç. Dr. Oral YAĞCI ve Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM 

iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri ve kuraklık yönetimine ilişkin detaylı bilgiler verdiler. 

 

 Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra, 

Su Enstitüsü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü , Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdür-

lüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığından 

100’ün üzerinde temsilci katılım sağladı. 

   

 Eğitimin ilk 2 gününde katılımcılara henüz sonuçlanan “İklim 

Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” projesinin sonuçları anlatıldı. 

  

 IPCC 4 ve 5.Değerlendirme Raporlarına istinaden, son 1400 

yıl içerisinde yaşanan en sıcak 30 yılın geçtiğimiz son 30 yıl olduğunu 

belirten Prof. Dr. Ünal, “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” 

Projesi sonuçlarına göre,  mevsimsel ve yıllık ölçeklerde Türkiye üzerinde önemli bir ısınmanın olacağı, sıcaklık artışlarının Tür-

kiye’nin güney enlemlerinden başlayıp kuzeye doğru genişleyeceği ve en yüksek sıcaklık artışlarının Türkiye’nin yüksekliğin 

hâkim olduğu topografyaları olan Güney Doğusunda ve Akdeniz boyunca meydana geleceği, karla kaplı alanların azalacağı ve 

ilkbahar aylarında ise karın daha erken erimelerinin gerçekleşeceği, yağışlarda, bölgesel olarak artış ve azalışlar meydana gelir-

ken, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan havzaların daha yağışlı olacağı, 2050’li yıllardan itibaren havzalardaki kuraklığın güneye 

doğru şiddetleneceğinin beklendiğini bildirdi.  
 

 Prof. Dr. Öztürk ise İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi çalışmaları kapsamında su potansiyeli değişiminin 

havzalar özelinde değerlendirildiğinde, genel itibariyle en kayda değer su açığının Doğu Akdeniz ve Konya Kapalı Havzalarında 

görüldüğünün altını çizdi.  
 

 Yine aynı projenin adımlarından olan ve Dünyada henüz çok 

yeni bir konu olan “Sektörel etkilenebilirlik” çalışmalarının metodolojisi 

ile Meriç-Ergene, Seyhan ve Büyük Menderes Havzalarındaki sonuçları-

na değinen Prof. Tanık; uyguladıkları metodolojinin son derece esnek 

olduğunu ve başka projelerde de kullanılabileceğini belirtti. 
 

 Dünyada ve Ülkemizdeki kuraklık yönetimine ilişkin çalışmala-

rı aktaran Prof. Dr. Yıldırım ise, ülkemizdeki çalışmalarda yeknesaklığın 

sağlanabilmesi için nehir havzaları ile tarım havzalarının sınırlarının 

örtüştürülmesi gerekliliğini vurguladı. 

 

 Hizmet içi eğitime katkı sağlayan eğitimcilerin ve katılımcıların 

sertifikaları Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ ve 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf ARAS tara-

fından verildi. 

  

 Bunların yanı sıra, iklim müzakereleri ve Türkiye’nin durumu, Dicle-Fırat Havzasında ülkemiz su politikasını etkileyen 

ve ikili düzeyde gerçekleştirilen müzakere süreçleri, Taşkın Yönetimi Eylem Planları ve Kuraklık Yönetimi Eylem Planları da 

eğitimde değinilen konularda oldu. 

  

 2100 yılına kadar ülkemiz nehir havzalarındaki sıcaklık, yağış, su potansiyeli gibi çok sayıda proje sonucunu içeren 

ve http://iklim.ormansu.gov.tr adresinden erişilebilen İklimSu Veri Tabanı da eğitimde detaylı şekilde katılımcılara tanıtılmıştır. 

 

              Eğitim programında gerçekleştirilen sunumlara su yönetimi web adresinden ulaşılabilmektedir. 

http://iklim.ormansu.gov.tr/
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İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Kamu Spotu Hazırlandı… 

 “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” kapsamında toplumsal farkındalığın arttırılması maksadıyla kamu 

spotu hazırlanmıştır. Söz konusu spot film Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından incelenerek kabul edilmiş ve yayın kuru-

luşlarında yayınlanması önerilmiştir. Pek çok ulusal yayın kuruluşuna kamu spotumuz iletilmiştir. Söz konusu kamu spotuna 

www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan “Spot Filmler” bölümünden ulaşılabilmektedir. 

 

 

 

  

  

 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Toplantılarına                                             

Katılım Sağlandı… 

 

 

 İnsan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küre-

sel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslara-

rası alanda atılan ilk ve en önemli adım 1992 yılında Rio 

de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler) Çevre ve 

Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan BM İklim De-

ğişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne(BMİDÇS) Türkiye 

2004 yılından itibaren Ek-I listesinde “ortak fakat farklı-

laştırılmış sorumluluklar” kapsamında farklı bir statüyle, 

taraftır.  
 

 BMİDÇS’ye taraf ülkelerin mevcut Sözleşme-

nin niteliğini güçlendirmek amacıyla ve özellikle geliş-

miş ülkelerin kararlı ve bağlayıcı yükümlülükler almala-

rını hedefleyen bir protokol olan Kyoto Protokolüne 

Türkiye 2009 yılı itibariyle taraftır.  
 

 30 Kasım- 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 

21. Taraflar Konferansında, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve sürdürülebilir düşük karbonlu bir gelecek için gereken eylem ve 

yatırımların hızlandırılması ve arttırılmasına yönelik tarihî bir anlaşma olan “Paris Anlaşması”nda ortak bir karara varılmıştır. 
 

 Kyoto Protokolü’nün yerini alan ve 2020 sonrasını kapsayan “Paris Anlaşması” 12 Aralık 2015 tarihinde BMİDÇS’ye 

taraf olan 196 ülkenin oy birliği ile kabul edilmiş olup, ülkemiz söz konusu anlaşmayı 22 Nisan 2016 tarihinde imzalamıştır.  

 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı (COP22), 7-18 Kasım 2016 tarihleri 

arasında Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleşmiştir. Bu Taraflar Konferansı, tarihi Paris Anlaşması’nın yürürlükte olduğu ilk COP 

olması nedeniyle hayli önemli bir yere sahiptir. 

http://www.rtuk.gov.tr
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 Paris Anlaşması Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu yana çok taraflı anlaşmalar arasında en hızlı yürürlüğe giren 

anlaşma oldu. Anlaşma aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 196 ülke tarafından imzalandı.  Paris Anlaşması’nın yürürlüğe gir-

mesi için geçilmesi gereken iki eşik vardı: Küresel sera gazı salımlarının toplamda en az %55’inden sorumlu 55 ülkenin anlaş-

mayı onaylaması gerekiyordu. Bu iki kritik eşik, sadece 1 yıldan kısa bir sürede tamamlandı. Çin ve ABD’nin de meclislerinde 

onaylamasıyla Paris Anlaşması, 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

 Anlaşmanın temel amacı endüstrileşme öncesi döneme göre küresel sıcaklık artışını 2 °C altında tutmak ve hatta 1,5°C 

derecede sınırlamak için çaba sarf etmektir. Anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele yöntemlerinden biri 

olan “uyum “ konusuna da ayrı başlıkta yer verilmiştir. Uyum konusu özelinde, Anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirebilmek, 

tarafların uyum ile ilgili çalışmalarını takip edebilmek, ülkemiz çıkarları doğrultusunda gereken katkıları verebilmek adına ulus-

lararası toplantılarda temsiliyete önem verilmektedir. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paris Anlaşması çerçevesinde devam eden müzakerelerde ülkemiz kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir geniş 

heyet ile temsil edilmiştir. Zirve’nin ilk gününde Ülkemizin finansa erişim talebi de uzun süre tartışılmıştır. 

 

 COP22’de ülkemiz büyük bir tanıtım alanı ve yoğun bir yan etkinlik programıyla boy göstermiştir. 10 Kasım 2016 tari-

hinde düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum" başlıklı yan etkinlik programında, Genel Müdürlüğümüz personellerinden, Uz-

man Hülya Silkin, “Türkiye'de İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” ve Uzman Yardımcısı Eser BORA da, 

“Türkiye'deki Kuraklık Yönetimi Çalışmaları” konulu sunumlar gerçekleştirmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katılımın yoğun olduğu programda, sunumlara ilaveten Genel Müdürlüğümüz  tarafından yürütülmüş olan "İklim  De-

ğişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi" Tanıtım Filmi demo gösterisi yapılmış, katılımcılardan alınan soruların  cevaplan-

ması ile program sonlanmıştır. 
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Akdeniz için Birlik Sürecini Takibe Devam… 

 
 Akdeniz için Birlik (AiB) Sudan Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamında Bakanlar Bildirisi’nin hazırlanmasına yöne-

lik yapılan çalışmalar kapsamında 20 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen 6. Su Uzmanları Çalışma Grubu Toplantısı ile 26 Nisan 

2017 tarihinde düzenlenmesi öngörülen Akdeniz için Birlik (AiB) Sudan Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamında yayınlanması 

öngörülen taslak “Bakanlar Bildirisi”nin üye ülkelerce müzakere edilmesine yönelik 31 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen Kıdem-

li Memurlar Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhtisas Heyeti Çalışmaları Devam Ediyor… 

 
 Su Hukuku ve Politikaları İhtisas Heyeti 2016 yılı son toplantısı 23 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı 

kapsamında İhtisas Heyeti iki üyesi DSİ personeli tarafından “167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu (YAS) ve Uygulamaları” ile “Su 

Tahsisleri ve Kullanımı” konularında birer sunum gerçekleştirilmiştir. 

 

 Sunumların ardından, soru-cevap bölümüne geçilerek, heyet üyelerinin yeraltı suyu uygulamaları ile su tahsisi ve kulla-

nımına ilişkin soruları cevaplandırılmıştır. Toplantının son bölümünde ise, 2016 yılı genel değerlendirmesi yapılarak, 2017 yılı 

faaliyetlerine ilişkin öneriler alınmış ve toplantı sonlandırılmıştır. 
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Bangladeş Heyeti’nin Genel Müdürlüğümüze Ziyareti… 

 
 23 Aralık 2016 tarihinde Bangladeş Cumhuriyeti Yerel İdareler ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Ku-

rumu uzmanlarından oluşan 11 kişilik heyet, Genel Müdürlüğümüze ziyarette bulunmuşlardır. Genel Müdürlüğümüz tarafından 

yürütülen çalışmalar hakkında Genel Müdürümüz Sayın Cumali KINACI tarafından bilgi aktarılan heyete daha sonra Daire Baş-

kanlıklarımız ilgili temsilcileri tarafından detaylı sunumlar yapılmıştır. Sunumların tamamlanmasının ardından memnuniyetini 

ifade eden Bangladeş heyeti yetkilileri tarafından önümüzdeki dönemde Genel Müdürlüğümüz ile “su yönetimi” konusunda iş-

birliği yapılması arzusu dile getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

İşbirliği Faaliyetlerine Devam… 

 
 Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaların belirlenmesi ile su yönetiminin ulusal 

ve uluslararası düzeyde koordinasyonunun sağlanması hususlarında Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ara-

sında koordinasyonun ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla 26 Ocak 2017 tarihinde bir ortak çalışma toplantısı gerçekleştiril-

miştir. 
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2. Ormancılık ve Su Şurası Çalışmaları 
 
 Birincisi 21-23 Mart 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Ormancılık ve Su Şurası’nın ikincisinin ise 4-6 Mayıs 

2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da yapılması planlanmaktadır.  

 

  “Ormancılık ve Su Şurası” çatısı altında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uhdesinde oluşturulan ve Su Hukuku ve Politi-

kası Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen “Su Hukuku ve Sınıraşan Sular Çalışma Grubu” ilk toplantısını çalışma grubu 

üyelerinin katılımları ile 2 Aralık 2016, ikincisini 4 Ocak 2017 ve üçüncüsünü ise 20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilerek, 

Çalışma Belgesi başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. 
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Su Kayıplarının Kontrolü Eğitimlerinden İkincisi Ankara’da Gerçekleştirildi… 
 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından içme suyu şebekelerindeki kayıp ve kaçakların takibi, kontrolü ve önlenmesine 

dair “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” 8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile Büyükşehir Belediyeleri su kayıp oranlarını 2023 yılına kadar 

%25 düzeyine, diğer il belediyeleri ise 2028 yılına kadar %25 düzeyine indirmekle yükümlü hale gelmişlerdir.  

 

 Yönetmeliğin yayımlanması akabinde ise, 

belediyelerin Yönetmelikle hükme bağlanan takip, 

önleme ve kontrol yükümlülüklerinin teknik olarak 

detaylandırılması maksadıyla “İçme Suyu Temin 

ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kont-

rolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği” hazırlan-

mış ve 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Res-

mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ’de yer 

alan hususlara dair, 30 Büyükşehir Belediyesi ve 

51 İl Belediyesinden katılım sağlayacak olan tek-

nik ve idari düzeydeki personelin bilgilendirilmesi 

maksadıyla, Türkiye Belediyeler Birliği’nin de 

desteğiyle İstanbul ve Ankara’da “Su Kayıplarının Kontrolü Eğitimleri” düzenlenmesi planlanmıştır. Bahsi geçen eğitimlerden 

ilki 26-27 Eylül 2016 tarihlerinde İstanbul’ da gerçekleştirilmiş olup, ikincisi ise 3-4 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçek-

leştirilmiştir. 
 

 Ankara’da gerçekleşen Çalıştaya, 15 Büyükşehir Belediyesi, 29 İl Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İller Bankası A.Ş., DSİ Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatis-

tik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin davet edildiği eğitimde 98 katılımcı yer almıştır. 
 

 Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi Sayın 

Osman ŞENAYDIN yaptığı açılış konuşmasında; su 

zengini bir ülke olmadığımıza değinerek, suyu israf 

etmeden kullanmak zorunda olduğumuzu, bu konuda 

belediyelerin sorumluluklarının bilincinde olması ge-

rektiğini vurguladı. 
 

 Su Yönetimi Genel Müdürü Havza Yönetimi 

Daire Başkanı Sayın Taner KİMENÇE ise yaptığı açı-

lış konuşmasında; hızlı nüfus ve belediye sayısındaki 

artışın su kaybına etkisine vurgu yaparak, önleyici ted-

birler hakkında bilgi verdi. Su yönetimiyle ilgili ihtiyaç 

duyulan konuları ele alarak bilimsel ve çağın gerektir-

diği yöntemleri kullandıklarını aktaran Sayın Kimençe, 

müdürlük olarak kayıp kaçakla büyük mücadele veril-

diğini ifade etti. 
 

Su Yönetimi Genel Müdürü Havza Yönetimi Daire Başkanlığı Su Verimliliği ve Ekonomisi Şube Müdürü Sayın Bahar GÖK-

DERELİ tarafından yapılan sunumda; belediyelere bahsi geçen yönetmelik ve tebliğ ile getirilmiş olan yeni yükümlülükler ko-

nusunda bilgi verilmiş ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasına ilişkin hedefler ve standart su dengesi formunun doğru ve eksik-

siz olarak doldurulmasının önemi vurgulanmıştır.  

 Ayrıca Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Sakarya Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri 

temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda, Yönetmelik ve Tebliğ’de yer alan hususlara ilişkin tecrübeler aktarılmış olup, açıkla-

yıcı bilgilere yer verilmiştir. Eğitim programı, kurum ve kuruluşlardan gelen temsilcilerin konuya ilişkin soru, görüş, değerlen-

dirme ve önerilerinin yer aldığı panel oturumunun ardından sonlandırılmıştır. 
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Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü Ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin                

Yönetmelik Yayımlandı... 

 

 
 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü yetkililerinden oluşturulan ortak çalışma grubu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan “Sulama Sis-

temlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” 16.02.2017 tarihli ve 29981 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 Yönetmelik kapsamında, sulama suyu teminine ve kullanımına ilişkin hizmetleri yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediye-

ler ile tarımsal sulama faaliyeti gerçekleştiren su kullanıcı teşkilatları ve gerçek kişi ya da tüzel kişiliğe sahip tek bir kullanıcı 

tarafından aynı su kaynağından faydalanılarak 100 hektarın üzerinde alanın sulandığı halk sulamalarına ilişkin sulama suyu te-

mininde, iletiminde, dağıtımında, mevcut şebekelerin yenilenmesinde ve kullanımında verimliliğin artırılması, su tasarrufunun 

sağlanması ile su kayıplarının azaltılmasına ve izinsiz kullanımların önlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sulama tesislerinde işletme, bakım, onarım ve yönetim faaliyetini gerçekleştirenler ile izlenecek halk sulamaları kapsa-

mına giren su kullanıcılarına, gerçekleştirdikleri sulama faaliyeti ile ilgili sorumlu kuruma yıllık olarak bilgi verme yükümlülüğü 

getirilmiştir. Ayrıca sorumlu kurumlar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 7 (yedi) yıl içerisinde sulama randımanını 

%55 seviyesine yükseltmek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü hale getirilmiştir. 

 

 Sulama sistemlerinin planlama, projelendirme, inşa, işletme ve bakım-onarım esasları hususunda, ilgili kurumların gö-

rüşleri alınarak en geç 1 (bir) yıl içinde; bir Teknik Tebliğ hazırlanarak yayımlanacaktır. 
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“Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları Ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi”    

Kapsamında İngiltere’ye Teknik Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi... 

 
 “Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında Müsteşar Yardım-

cımız Sayın Ali Rıza DİNİZ’in başkanlığındaki heyet ile İngiltere’ye Teknik Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bahse konu çalışma ziyareti kapsamında; İngiltere’de su yönetimi ve içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesine ilişkin 

bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması için kurum/kuruluşlara ziyaretler yapılması ve uygulamaların yerinde incelenmesi 

maksadıyla Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonluğunda, İngiltere’nin Londra, High Wycombe, Oxford, 

Warwick bölgeleri 28 Kasım - 02 Aralık 2016 tarihleri arasında ziyaret edildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Teknik ziyaret kapsamında MWH Birleşik Krallık Ofisi, HR Wallingford Araştırma Enstitüsü, Farmoor İçme Suyu 

Arıtma Tesisi, Hall İçme Suyu Arıtma Tesisi, Campion Hills İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Water UK ziyaret edildi. Tesis ziyaret-

leri sırasında konvansiyonel arıtma ünitelerinin yanı sıra; pestisit ve koku giderimi için kullanılan granüler aktif karbon, hidrojen 

peroksit ve ultraviyole dezenfeksiyon yöntemleri de yerinde incelendi. 
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 Kurum ziyaretleri kapsamında MWH Birleşik Krallık Ofisi, HR Wallingford Araştırma Enstitüsü, Thames Water Su 

İdaresi ve alt idari birimleri, Severn Trent Su İdaresi ve alt birimleri, Anglian Water Su İdaresi ve alt idari birimleri ile Water 

UK tarafından bilgilendirme sunumları heyetimize aktarıldı, sunumların akabinde ise soru cevap bölümü yapılarak konulara dair 

detaylı bilgi edinildi. Ayrıca kaynaktan musluğa kadar su yönetimi konusunda yasal ve kurumsal yapı incelendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ziyaret kapsamında ayrıca Sayın Müsteşar Yardımcımız Ali Rıza DİNİZ başkanlığındaki üst düzey heyet, İskoçya Su 

Endüstrisi Komisyonu Genel Müdürü ile İskoçya’daki su yönetimi ve içme suyu arıtma tesislerinin yasal ve kurumsal yapılan-

ması hakkında genel bilgilerin aktarıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Söz konusu ziyarete Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

temsilcilerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Gaziantep Su ve Kanalizas-

yon İdaresi ve Aksaray Belediye Başkanlığı temsilcileri dâhil 15 temsilci tarafından katılım sağlandı. 
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GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü Ve Yeniden Kullanımı İçin                 

İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi... 

 "GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Sula-

rın Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştiril-

mesi Projesi"  kapsamında projenin güncel durumu 

hakkında bilgilendirme yapmak ve 3. Yönlendirme 

toplantısının gündemini belirlemek üzere 12.01.2017 

tarihinde Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında kamu kurum 

kuruluşlarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı ger-

çekleştirildi.  

 Toplantıda projenin yüklenicisi TÜBİTAK 

MAM tarafından sulama dönemi boyunca drenaj sula-

rında yapılan analizler, sulama öncesi ve sonrasında 

yapılan yeraltı suyu analizleri sunulmuş olup bunun 

yanı sıra uygun arıtma yöntemleri ve depolama yerle-

rinin belirlenmesi konusunda yapılan çalışmalar akta-

rıldı. Ayrıca toplantıda Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesi 

planlanan 3. Yönlendirme Kurulu toplantısında günde-

me alınması gereken konular belirlendi. 

 Bilgilendirme toplantısına, Orman ve Su İşleri Bakanlığından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araş-

tırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri, TÜ-

BİTAK-MAM proje yürütücüleri ve Harran Üniversitesinden Sayın Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Sayın Prof. Dr. Mehmet Şimşek 

katılım sağlamıştır. 

 

GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü Ve Yeniden Kullanımı İçin                   

İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi Çalıştayı ve 3. Yönlendirme Kurulu                                    

Toplantısı Yapıldı… 

 

 "GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kont-

rolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesi Projesi" Ça-

lıştay ve 3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı kamu kurum 

kuruluşlarının katılımıyla 16-17 Şubat tarihinde Su Yönetimi 

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN baş-

kanlığında Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. 

 

 Söz konusu toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanı Özlem İRİTAŞ, 

DSİ Bölge Müdürü Ahmet Ersin GÖKÇE, Bölge Müdür Yar-

dımcısı Mehmet Şadan SEVER, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanı Dr. Bülent 

SÖNMEZ, Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanı 

Bekir Sıtkı ÖZBEK, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdü-

rü İbrahim Halil ÇETİNER ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, TÜBİTAK temsilcileri, projede görev alan Harran ve Dicle Üniversitesi öğretim üyeleri ve Şanlıurfa’da öğrenim 

gören üniversite öğrencileri katılım sağlamıştır. 

 

 Proje ile GAP Bölgesi’nde sulamadan dönen sularının kalitesinin, içerdiği kirleticilerin ve yeraltı sularına etkisinin araş-

tırılması, kalitenin iyileştirilmesi, tarımda yeniden kullanılabilme durumunun irdelenmesi ve yeniden kullanılacak durumda olan 

suyun biriktirme/iletim koşullarının araştırılması hedeflenmektedir. 

http://www.tarim.gov.tr/TAGEM
http://www.tarim.gov.tr/TAGEM
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 Toplantıda şimdiye kadar yapılan çalışmalar konusunda TÜBİTAK MAM proje yürütücüsü Dr. Burcu KIRAN tarafın-

dan sunum yapılmasının yanı sıra; 

 

 Sulamadan Dönen Sularda Kalite İzleme Çalışmaları Sonuçlarının Değerlendirilmesi konusunda                      

Prof. Dr. Sinan UYANIK, 

 Pestisit Analiz Yöntemleri konusunda TÜBİTAK MAM’dan  Dr. Oltan CANLI, , 

 Sulamadan Dönen Suların Kalitesinin İyileştirilmesi için Yapısal ve Yapısal Olmayan Alternatifler konu-

sunda Yrd. Doç. Dr. Necati KAYAALP, 

 Sulamadan Dönen Suların Yeraltı Suyu Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi konusunda Prof. Dr. İrfan 

YEŞİLNACAR, 

 Alternatif Depolama Yerleri ile İlgili Yapılan Çalışmalar konusunda Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK, 

 Harran Ovası Su Bütçesi konusunda Doç. Dr. Zeynel Fuat TOPRAK, 

 Pilot Ölçekli Çalışma (Harran ve Suruç Ovalarındaki Parsellerde) Kapsamında Kirleticilerin Su, Toprak 

ve Bitki Örnekleri Üzerinden Değerlendirilmesi ve Sulama Verimliliği Hesaplamaları konusunda Prof. 

Dr. Mehmet ŞİMŞEK tarafından sunum gerçekleştirildi. 
 

 
 Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından proje 

alanında yapılan çalışmaları aktarmak üzere Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü Şule KÜÇÜKCOŞ-

KUN tarafından sunum gerçekleştirildi. 

 

 

  

Projede sulamadan dönen suların yeniden kullanılması ve alıcı ortamların sulamadan dönen sulardan kalitesinin korunması için 

iyileştirilmesinin araştırılması çalışmaları devam etmekte olup bundan sonraki süreçte bu suların kullanım maksadına göre arıt-

ma ya da tekrar kullanım alternatifleri ve maliyetleri değerlendirilecektir. 

  

 GAP Bölgesinde sulamadan dönen suların toplanabilmesi için uygun biriktirme yerlerinin tespiti çalışması kapsamında 

ise yapılacak biriktirme yapılarına ait ilk yatırım ve işletme maliyetleri göz önüne alınarak tip proje (pilot uygulama) önerisi su-

nulacaktır.  
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“Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi”                  

9. Aylık İlerleme Toplantısı Gerçekleştirildi... 

 
 “Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” 9. Aylık İlerleme Toplantısı, 

Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI başkanlığında 22 Şubat 2017 tarihinde Bakanlık binasında gerçek-

leştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN, Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanı Özlem 

İRİTAŞ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile 

yüklenici firma katılım sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantıda yüklenici firma MWH Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından aylık olarak yapılan çalışmalar ile 

şimdiye kadar yapılan çalışmaların tamamlanma durumları hakkında bilgi verildi. 

Firma tarafından yapılan sunumda; 

Projede şu ana kadar 

 

-Türkiye’deki 195 adet içme suyu arıtma tesisine teknik ziyaret gerçekleştirildiği, 

-İçme suyu arıtma tesisleri giriş, çıkışında ve kaynakta 3. dönem analizleri tamamlandığı, 4. dönem numune alımının 

devam etmekte olduğu, 

-Yasal ve Kurumsal Analiz Raporunun tamamlanmak üzere olduğu, 

-Proje kapsamında Aksaray, Gaziantep, Beypazarı ve Keban içme suyu arıtma tesisleri için yapılacak olan konsept tasa-

rım konusundaki çalışmaların devam ettiği belirtildi. 
  

  

 Ayrıca İSBİS (İçme Suyu Bilgi Sistemi) çalışmalarında gelinen noktada bilgi veren firma, bundan sonraki süreçte yapı-

lacak çalışmalar hakkında da bilgi verildi. 

 

 Projede bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmeler yapıldı ve proje kapsamında yapılacak mik-

rokirletici konsept tasarım projeleri için İstanbul ve İzmir’in seçilmesine karar verildi.  
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Uluslararası Hakemli Bir Dergi Olan “Turkish Journal of Water Science and Management    

(Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi)”nin İlk sayısı Yayımlandı... 
 

 

Bakanlığımız uhdesinde, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, akademik ve bilimsel anlamda, Ülkemizde su konu-

larında yapılan çalışma ve araştırmaların, Uluslararası alanda paylaşılması ihtiyacına binaen; üniversitelerin kıymetli öğretim 

elemanları ve uzmanlarımızın yazdığı bilimsel makaleleri yayımlamayı hedeflediğimiz “Turkish Journal of Water Science and 

Management (Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi)”nin ilk sayısı çıktı.    

                                                             

Dergiye “http://waterjournal.ormansu.gov.tr” internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun tavsiyeleri, Müsteşarımız Sayın Akif ÖZKALDI, Müsteşar Yardımcı-

mız Sayın Cemal NOGAY ve Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI’nın büyük destekleri ile, bugün yayım hayatı-

na başlayan Dergimiz için emeği geçen; 10 kişilik Dergi Çalışma Grubumuza, bu sayıda hakemlik yapan sayın öğretim üyeleri-

mize ve makale gönderen kıymetli yazarlarımıza teşekkür eder; Dergimizin Uluslararası alanda, Türkiye’de su konusunda yapı-

lan çalışmaların duyurulması ve su bilimine katkı sağlamasını temenni ederiz. 

 

 

Dergi Editörü: 

Prof. Dr. Cumali KINACI – Genel Müdür, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

 

Dergi Yayın Kurulu Üyeleri: 
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ – Başkan, Türkiye Su Enstitüsü / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK – Dünya Su Konseyi, Türkiye Su Enerjisi Birliği 

Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA – Emekli Müsteşar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

Prof. Dr. Ülkü YETİŞ – Öğretim Üyesi, Çevre Mühendisliği Bölümü / Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Prof. Dr. Meriç ALBAY – Öğretim Üyesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü / İstanbul Teknik Üniversitesi  

Doç. Dr. Mustafa COŞKUN – Öğretim Üyesi, Meteoroloji Bölümü / Selçuk Üniversitesi, Araştırma Daire Başkanı, Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü  

Dr. Bülent SELEK – Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı, DSİ Genel Müdürlüğü / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

 

 

Dergi İnternet Sitesi: http://waterjournal.ormansu.gov.tr  

Dergi E-Postası: waterjournal@ormansu.gov.tr 

 

 

 

 

http://waterjournal.ormansu.gov.tr/
http://waterjournal.ormansu.gov.tr/
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Genel Müdürlüğümüzün Kuruluşundan bu yana 63 Orman ve Su  Uzmanı yetiştirdik... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tez Konuları  

Sıra Tez Konusu Tez Sahibi Yılı 

1 Genel Hatları İtibariyle ABD, AB ve Türk Su Hukuku  Serap PERÇİN 2014 

2 Ankara İçme Suyu Şebeke Sisteminde Su Kayıplarının 
Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Kontrolü  

Gamze GÜÇLÜ 2014 

3 Alt ve Üst Ölçekli Planların Nehir Havza Yönetim Plan-
ları İle Entegrasyonu  

Altunkaya ÇAVUŞ  2014 

4 Su Çerçeve Direktifine Göre Sedimanın Kimyasal İzlen-
mesi ve Türkiye'deki Uygulamaların Değerlendirilmesi  

Bahar Ayşe AYDIN  2014 

5 Avrupa Birliği Adayı Türkiye için Yerüstü Sularında 
Kimyasal İzleme ve İzleme Noktalarının Belirlenmesi  

Caner GÖK  2014 

6 Sınıraşan Sularla İlgili Uluslararası Hukuki 
Metinlerin Değerlendirilmesi  

Çağatay AKÇA  2014 

7 AB Su Çerçeve Direktifine Göre Ülkemiz Sularının 
Fizikokimyasal ve Kimyasal Parametreler Açısından 

İzlenebilmesi için Kullanılabilecek Analiz Metotlarının 

Değerlendirilmesi  

 
 

Ebru DOĞANAY  

2014 

8 Entegre Su Yönetimi'nde Yasal - Kurumsal Yapı 
ve İşleyiş Ülke Örnekleri Ve Türkiye'ye öneriler  

Güney CAN  2014 

9 Büyük Menderes Havzası Örneğinde Çevresel 
Hedeflerin Belirlenmesi ve Önlemler Programının Oluş-

turulması  

Özge Hande SAHTİYANCI 
ÖZDEMİR  

2014 

10 Su Kaynakları Özelinde İklim Değişikliğine 
Uyum Faaliyetlerinin Ülkemize Uygulanabilirliğinin 

Değerlendirilmesi ve Bazı Faaliyetlerin Detaylandırıl-

ması  

 
Hülya SİLKİN  

2014 

11 Taşkın Riski Yönetiminde Yetki - Sorumluluk Dağılımı 
Ve Kurumlar Arası İşbirliği - Türkiye İçin Öneriler  

 
Işıl SAKIN  

2014 

12 Su Çerçeve Direktifi Kapsamında İnterkalibrasyon: 
Avrupa Birliği'nde Yapılan Çalışmalar ve Türkiye'ye 

Yönelik Öneriler  

 
Müge ERKAN  

2014 

13 Su Kirliliği Açısından Hassas Alanların ve Su Kalitesi 
Hedeflerinin Belirlenmesi İle Hassas Alanların Yöneti-

mine İlişkin Esaslar  

 
Necla BİLGİN  

2014 

14 Su Çerçeve Direktifine Göre Yeraltı Sularının İzlenmesi 
ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme  

 
Ozan SOYTÜRK  

2014 

15 Yeraltı Sularının Kalitesinin Değerlendirilmesi 
Açısından Uygun Bir Metodoloji Araştırması 

Özgür GÜNHAN  2014 

16 Gerçek Zamanlı İzleme Sistemleri: Meriç-Ergene Örnek 
Çalışması  

Şükran DENİZ  2014 

17 Su Çerçeve Direktifine Göre Biyolojik Kalite 
Elementleri: Fitoplankton ve Fitobentoz  

Tolga ÇETİN  2014 

18 Rize İyidere Alt Havzası İkizdere Kesiti İçin Birim 
Hidrografın Belirlenmesi  

Yasemin CEYHAN KOCA  2014 

19 Sınıraşan Sular Bağlamında Türkiye, Suriye ve 
Irak İlişkileri  

Duygu Doğu KIRGICI  2014 

20 Yerüstü Su Kaynaklarında Su Kalitesinin İyileştirilmesi 
İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesi  

Gülnur ÖLMEZ  2014 

21 Ulusal Su Bilgi Sistemi Kurulum Çalışmaları 
Kapsamında Inspıre Hidrografya Temasının 

İncelenmesi  

Tuğçe AKGÖZ  2014 

22 Yeraltısularından Numune Alma Kuyularının 
Özellikleri Ve Numune Alma Esaslarının Belirlenmesi  

Feyza SANCAK  2014 
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Sıra Tez Konusu Tez Sahibi Yılı 

23 Bazı Ülkelerde İçme Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan 
Yeraltı Suyu Kütleleri İçin KorumaAlanı Yaklaşımları 

Ve Türkiye İçin Uygulanabilirliği  

 
Erşans KOÇ  

 
2014 

24 Havza Yönetim Planları İçerisinde Sulak Alanların Yeri, 
Kuş Ve Habitat Direktifleriyle Olan İlişkisi  

Bihter GÜNEY  2014 

25 Sektörel Su Tahsisinin Esasları  Nuray AYTEN  2014 

26 Yeraltısuyu Kimyasal Durumunun Ve Kirlilik Eğilimi-
nin Değerlendirilmesi  

Özge YILDIRIM  2015 

27 Akarçay Havzasında Çözünmüş Oksijen Değerlerinin 
Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi  

Bekir YILMAZ  2015 

28 Entegre Havza Yönetiminde Karar Destek 
Sistemi Olarak 

Coğrafi bilgi sistemleri  

 
Simge TEKİÇ RAHMANLAR  

2015 

29 Sınıraşan Yerüstü Suların Yönetiminde DünyaVe Türki-
ye Uygulamaları  

 
Kemal Berk ORHON  

2015 

30 Dünya'da ve Türkiye'de Suyun Fiyatlandırılması  Ahmet Vehbi MUSLU  2015 

31 Su Konusunda Faaliyet Gösteren Uluslararası 
Kuruluşlar Özelinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)   

Örneği  

 
Alper ATEŞ  

2015 

32 Yerüstü Sularında Bulunan Tehlikeli Maddelere İlişkin 
Çevresel Kalite Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik 

Metodoloji  

 
Aybala KOÇ ORHON  

2015 

33 Türkiye'de Dere Yataklarına Müdahalelerin Taşkınlar 
Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi  

 
Bilal KİRMENCİOĞLU  

2015 

34 Su Kaynaklarının Verimli Kullanılmasına 
Yönelik Örnek Ülke Uygulamaları ve 

Ülkemizde Bu Çalışmaların Uygulanabilirliği  

 
Burak EKİNCİ  

2015 

35 İçme Suyu Güvenliği Planlarına İlişkin Dünyadaki 
Uygulamalar Ve Türkiye  

 
Cahit YAYAN  

2015 

36 Durgun Sularda Balık Yetiştiriciliğinin Besin 
Elementleri Açısından Etkilerinin Azaltılması  

Duygu TOKGÖZ YAYAN  2015 

37 Sapanca Gölü Su Bütçesi  Ertuğrul KAHVECİ  2015 

38 Su Ortamında Bulunabilecek Tehlikeli Maddelerin 
Önceliklendirilmesi Açısından Türkiye'de Uygulanabile-

cek Metodolojinin Belirlenmesi  

 
Esra ŞILTU  

2015 

39 Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Yeraltısuyu Kütleleri-
nin Belirlenmesinde Tanımlanan Metodoloji ve Türkiye 

İçin Öneriler  

 
Gökçen GÖKDERELİ  

2015 

40 Suyla İlişkili Mevzuatın Ulusal Su Bilgi Sistemi Kapsa-
mında Değerlendirilmesi  

Kamil AYBUĞA  2015 

41 Su Çerçeve Direktifine Göre Hidromorfoloji, 
Hidromorfolojik İzleme ve Türkiye İçin Öneri 

Geliştirme  

Muhammet AZLAK  2015 

42 Büyük Menderes Havzasının Kuraklıktan 
Etkilenebilirliğinin Değerlendirilmesi  

Mustafa Berk DUYGU  2015 

43 Su Çerçeve Direktifine Göre Biyolojik Kalite Unsuru: 
MAKROFİT  

Nida BAKIR  2015 

44 Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Maliyet İndekslerinin 
Geliştirilmesi  

Onur ALTUN  2015 
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Sıra Tez Konusu Tez Sahibi Yılı 

45 Dünyada Sınıraşan Su Politikaları - Meriç Havzası  
Değerlendirmesi  

Osman ÖZDEMİR  2015  

46 Yeraltı Suyu Miktarındaki Değişimin Yeraltı Suyu 
Kalitesine Etkileri  

Osman Şerif GÜLTEKİN  2015  

47 Taşkın Riski Ön Değerlendirmesinde 
Yerbilimsel Veri/Bilgilerin Kullanımı  

Pınar BOZKURT 
HÜYÜKTEPE  

2015  

48 Türkiye ile Benzer İklim Koşullarına Sahip Ülkelerin 
Uyum Politikaları ve Tedbirlerin Türkiye'ye Uygunluğu-

nun Değerlendirilmesi  

Seçil KARABAY  2015  

49 Meriç Nehir Havzası'nın Avrupa Birliği Su 
Çerçeve Direktifi Açısından Değerlendirilmesi  

Selin SAĞLAM KÖŞKER  2015  

50 Nicel Taşkın Risk Değerlendirmesiyle Hasar 
Modellemesi ve Metodolojinin Geliştirilmesi  

Tuğçehan Fikret 
GİRAYHAN  

2015  

51 İçme Suyu Arıtımında Yaygın Olarak Karşılaşılan Su 
Kalite Problemleri ve Arıtımıİçin Çözüm Önerileri  

Tuğba Canan OĞUZ  2015  

52 Avrupa Birliği ve Türkiye'de Kuraklık Yönetimi 
Uygulamalarının Değerlendirilmesi  

Yeliz SARICAN  2015  

53 Türkiye'de Deniz Suyundan İçme Suyu 
Üretiminin Maliyet Değerlendirmesi  

Yusuf BAŞARAN  2015  

54 İçme Suyu Havzalarının Korunmasına Yönelik 
Diğer Ülke Mevzuatları İle Ülkemiz Mevzuatının Karşı-

laştırılması Ve Öneriler Geliştirilmesi  

 
Aysel ER  

2016 

55 Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Metodolojilerinin 
İncelenmesi ve Bakırçay Alt Havzasında Uygulanması  

Ahmet Murat ÖZALTIN  2016 

56 Su Yönetiminde Kullanılan Ekonomik Araçlar: 
Atıksu Deşarj İzni Borsasının Türkiye İçin 

Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi  

Fulya YAYCILI  2016 

57 Güneş Enerjisinin Atıksu Arıtma Tesislerinde 
Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması  

Işıl KAYA MERT  2016 

58 Taşkın İle İlgili Mevzuatın Değerlendirilmesi ve 
Yasal Boşluk Analizi Yapılması  

Serdar ÖZCAN  2016 

59 Taşkın Riski Ön Değerlendirmesinde Uzaktan 
Algılama Sistemlerinin Kullanılabilirliği: Meriç 

Nehrinde Uygulanması  

 
Mesut YILMAZ  

2017 

60 Arıtılmış Kentsel Atıksuların Sulamada Yeniden 
Kullanımı; Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi Örneği  

Hatice DUMAN  2017 

61 Arazi Kullanım Değişikliklerinin İçme Suyu 
Havzaları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: 

Elmalı Baraj Gölü Havzası Örneği  

Çiğdem ÖZONAT  2017 

62 Havza Ölçekli Su Yönetimi Planlarının 
Hazırlanma Sürecinde Paydaş Katılımı  

Aylin OKULDAŞ ÇETİN  2017 

63 Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt 
Havzalarında Standartlaştırılmış İndis Yaklaşımı İle 

Hidrolojik Kuraklık Değerlendirmesi  

 
Çiğdem GÜRLER  

 
2017 
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Yurtdışında Yüksek Lisanslarını Tamamlayarak Göreve Başlayan Personel Sayımız 14 Oldu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Sıra Adı SOYADI ALAN  

1 Çağla AKAT Eser Tehlikeli Maddelerin Su Kaynakları-

na Etkisi  

2 Aslıhan URAL Kirliliğe ve Nitrata Karşı Hassas Su Kütle-

leri Yönetimi  

3 Ceren YÜCEÇAM Su Kütleleri Çevresel Kalite Hedeflerinin 

Belirlenmesi 

4 Melih KAYAL Su Ayak İzi 

5 Mustafa DEMİREL Havza Bazlı Taşkın Risk 

6 Neşat Onur ŞANLI Havza Modelleme 

7 Ercan YAVUZ Su Politika ve Stratejileri 

8 Onurhan ALTIN Su Yönetiminde Ekonomik Araçlar 

9 Zehra YALÇIN İçme Suyu Havzaları için Özel Hüküm 

Belirleme 

10 Mustafa DAL Su Politika ve Stratejileri 

11 Ela DOĞANAY Taşkın Bazlı, Taşkın Risk ve Tehlike Hari-

talarının Hazırlanması 

12 Gökçe CEYLAN Su Kaynakları Maliyet Etkinlik Anazlizi 

13  

Serdar KOYUN 

Kıyı ve Geçiş Sularında Biyolojik Kalite 

Elementlerinin ve Biyolojik İndikatörlerin 

Belirlenmesi 

14 Serhat Fatih KILINÇ Hidromorfolojik İzleme 
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Genel Müdürlüğümüz Ailesi Büyümeye Devam Ediyor… 

 

T.Fikret GİRAYHAN’ ın Umut, 
Kamil  AYBUĞA’nın Şebnem, 

Tolga ÇETİN’in Ela, 
Şükran DENİZ’in Melis, 

Hale DUMAN KUMRU’nun Ece Nova, 
Özge YILDIRIM’ın Deniz,  

Aysel KÖSE’nin Selim 
 

isimli bebekleri dünyaya merhaba dediler. 
 

GİRAYHAN,AYBUĞA,ÇETİN, DENİZ,KUMRU,YILDIRIM,KÖSE                       

 

ailelerine çocukları ile beraber uzun,  
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. 
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