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Söyleşi 

    Bültenimizin bu sayısındaki söyleşimiz, Kurucu Genel 

Müdürümüz, halen ASKİ Genel Müdürü olarak görev yapan 

Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI ile yapılmıştır. Değerli 

zamanlarını ayırarak sorularımıza verdikleri içten cevaplar 

için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.  

     Söyleşimiz, bültenimizin 5. ve 10. sayfasında yer almak-

tadır.  
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porlanan 314 farklı metot 

bulunmaktadır.   

 

 

(Konunun devamı  2 ve 4. say-

famızdadır.) 

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4 ayda bir yayınlanır                 Cilt: 4 Sayı:16                                                           Eylül  2018 

Bu sayıda: 

    Su Çerçeve Direktifi, 

biyolojik kalite elementleri 

için yapılacak izleme so-

nuçlarının karşılaştırılabilir 

olmasının sağlanması ama-

cıyla, her bir üye ülke tara-

fından uygulanan izleme 

sistemlerinden elde edilen 

sonuçların Ekolojik Kalite 

Oranları (EKO) şeklinde 

ifade edilmesi gerektirmek-

tedir. Direktif, izlenmesi 

gereken biyolojik kalite 

elementlerini, izleme sıklık-

larını ve her bir biyolojik 

kalite unsuru için dikkate 

alınması gereken özellikleri 

açıkça belirtmektedir. An-

cak, biyolojik örneklerin 

toplanması ve işlenmesi 

sırasında uygulanacak yön-

tem, EKO’ların hesaplan-

ması için kullanılacak in-

deks/metriklerin seçimi ve 

bu EKO’lara karşılık gelen 

farklı su kalitesi sınıfları için 

sınır değerlerin belirlenmesi 

konusundaki seçimleri üye 

ülkelerin insiyatifine bırak-

maktadır.  

 

     Avrupa kıtası birbirinden 

tamamen farklı coğrafi özel-

likleri bulunan sosyal, eko-

nomik ve çevresel yaklaşım-

lar açısından oldukça farklı 

eğilimlerin sergilendiği bir 

kıtadır. Tüm bu etmenler, su 

kaynaklarının korunması ve 

iyileştirmesi konusundaki 

üye ülke yaklaşımlarını da 

etkilemekte ve doğal olarak 

yapılan izleme çalışmaların-

da birbirinden oldukça farklı 

yöntemlerin kullanılmasına 

sebebiyet vermektedir. Mev-

cut durumda farklı su kütle-

lerindeki biyolojik kalite 

unsurlarının değerlendiril-

mesi için Avrupa çapında ra- 
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 Bu kadar fazla sayıda metotla yapılan ölçüm sonuçlarının birbirleriyle uyumunun kontrol edilmesi, sonuçların karşılaş-

tırılabilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Direktif, normatif tanımların yorumlanması sırasında meydana 

gelebilecek uyumsuzluk ve karşılaştırılamama durumlarını belirlemek ve bunların üstesinden gelmek için, Avrupa kıtasını bölge-

lere ayırmakta ve bu bölgelerde bulunan üye ülkelerin katılacağı bir ‘interkalibrasyon’ çalışması yapılması gerektiğini şart koş-

maktadır [1,2].  

 

 İnterkalibrasyon teriminin kelime anlamı incelendiğinde, “inter” arası, “kalibrasyon” ise doğruluğu bilinen bir ölçüm 

standardını kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getiril-

mesi anlamlarına gelmektedir. Su Çerçeve Direktifi kapsamında interkalibrasyon, üye ülkelerde farklı ulusal metotlar kullanıla-

rak gerçekleştirilen biyolojik izleme çalışmaları neticesinde elde edilen izleme sonuçlarının birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi 

için, üye ülke grupları tarafından yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Direktifte interkalibrasyon çalışmasının benzer coğrafi ve 

iklimsel koşullara sahip ülkeler arasında gerçekleştirilmesi planlanmış olup, “ekobölge” olarak tanımlanan ve birden çok ülkeyi 

kapsayan bu sahalar Direktif EK XI’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Su Çerçeve Direktifi’nde ver ilen Ekobölgeler  

 

 

 

 İnterkalibrasyon ile ilgili esaslar Direktifte genel hatlarıyla açıklanmış ayrıca oldukça bilimsel ve karmaşık bir prosedür 

olan interkalibrasyon egzersizi konusunda birden çok rehber doküman, komisyon kararı ve doküman yayımlanmıştır. 2003 yılın-

da yayımlanan ilk interkalibrasyon rehber dokümanında süreçle ilgili adımlar detaylandırılmış, yapılacak uygulamalara ve uygu-

layıcılara ilişkin daha detaylı bilgilere yer verilmiştir. Rehber dokümanda, interkalibrasyon egzersizi sırasında uygulanması gere-

ken temel adımlar;  

 

 İnterkalibrasyon sahalarının seçilmesi,  

 Ortak tipolojilerin belirlenmesi,  

 İnterkalibrasyon sahalarının kaydı,  

 İnterkalibrasyon egzersizinin yapılması,  

 Sonuçların yayınlanması  

 

şeklinde açıklanmıştır [3].  

 

 İnterkalibrasyon çalışmasının ilerleyen dönemlerinde ekobölgeler yerine, Coğrafi İnterkalibrasyon Grubu (CİG) yakla-

şımı geliştirilmiştir. Aynı CİG içerisinde yer alan üye ülkelerden çok iyi-iyi ve iyi-orta sınırında bulunan en az ikişer izleme nok-

tasının interkalibrasyon sahası olarak belirlemek üzere raporlaması istenmiştir. Devam eden süreçte bu sahaların belirlenmesi 

sırasında kullanılan tipoloji kriterleri, baskılar, etkiler ve değerlendirme metotlarının karşılaştırılmasıyla uyumsuzlukların tespit 

edilerek giderilmesi amaçlanmıştır.  

 

 İnterkalibrasyon sürecinin birinci aşaması, çok iyi-iyi ve iyi-orta kalite sınıflarını temsil eden sınıf sınır değerlerdeki 

sınırlı sayıda su kütlesi tipolojisi için, interkalibrasyon ağının oluşturulmasıdır. Sürecin ikinci aşamasında ise, her bir ülkenin 

değerlendirme metodu, Coğrafi İnterkalibrasyon Grubunda yer alan ve interkalibrasyon çalışmasının uygulanacağı su kütleleri 

arasında bulunan ve kayıt altına alınmış sahalara uygulanmıştır.  
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Şekil 2. İnterkalibrasyon sürecinin temel adımlar ı 

 

 İnterkalibrasyon egzersizinin gerçekleştirilmesi amacıyla üç farklı interkalibrasyon seçeneği geliştirilmiştir. Her bir 

seçenek iyi durum sınıf sınırları için belirlenen değerlerin birbiriyle olan uyumunu ve karşılaştırılabilirliğini test etme olanağı 

verir. Uygulanacak interkalibrasyon seçeneği, ulusal metotların birbirleriyle karşılaştırılma metoduna bağlı olarak değişmektedir. 

Bu metotlar;  

 

- Aynı veri toplama ve sayısal değerlendirme metodu: Opsiyon 1  

- Farklı veri elde etme ve sayısal değerlendirme metotları: Opsiyon 2  

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

 

şeklindedir. 

 

 Seçenekler arasındaki temel fark, bunların ulusal metrikler kullanılarak üye ülke düzeyinde mi yapıldığı (Opsiyon 3) 

yoksa CİG düzeyinde ortak metrikler kullanılarak (Opsiyon 1 veya Opsiyon 2) mı yapıldığıdır. 

 

 İnterkalibrasyonun ikinci aşamasından elde edilen sonuçlar her bir üye ülkenin biyolojik değerlendirme sistemi için 

EKO’ların tespit edilmesi için kullanılmıştır. 

 

 2003 yılında başlayan interkalibrasyon çalışmasının 2008 yılına kadar süren ilk aşamasında yukarıda bahsi geçen tüm 

adımların, üye ülkeler tarafından uygulanmasının ardından 2008 yılında ilk komisyon kararı yayımlanmıştır. Komisyon kararına 

konu olan sonuçlar, 2004-2007 yılları arasında yapılan interkalibrasyon çalışmalarını kapsamaktadır. Karar ekinde her bir CİG 

için interkalibre edilen tipler, bu tiplere ilişkin özellikler (su toplama alanı, yükseklik ve jeomorfoloji, alkalinite ve akış rejimi) 

ve bu tipleri paylaşan üye ülkeler açıklanmıştır. Ayrıca bu tipler için üye ülkelerde interkalibrasyonu yapılan biyolojik kalite 

unsurları ve ulusal sınıflandırma sistemleri (metrikler) açıklanarak, çok iyi-iyi ve iyi-orta sınırları için belirlenen Ekolojik Kalite 

Oranları tablolar aracılığıyla verilmiştir [4]. 

 

 2008 yılında yayımlanan bu kararın ekinde verilen sınıf sınır değerlerinin nasıl belirlendiğinin açıklanması için 2009 

yılında bir Teknik Rapor yayımlanmıştır. 2009-2012 yılları arasında devam eden ikinci aşamada elde edilen sonuçların üye ülke-

ler tarafından kararlaştırılmasının ardından, 2013 yılında yeni bir komisyon kararı yayımlanmış ve 2008 yılında yayımlanan bir 

önceki karar yürürlükten kalkmıştır [5].  

 

 2013 yılında yayımlanan bu kararın Ek 1’inde başarılı bir şekilde tamamlanan ve teknik olarak uygulanabilir sınırlar 

içerisinde olan interkalibrasyon çalışmalarına yer verilmiştir. Ek 2’de ise kısmi olarak tamamlanan interkalibrasyon çalışmaları-

nın sonuçları verilmiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen bu tez çalışmasının yürütüldüğü tarihten önce, 2013 ve 2014 yıllarında her 

bir CİG’de yürütülen interkalibrasyon çalışmalarının detaylı olarak açıklandığı teknik raporlar yayımlanmıştır. Mevcut durumun 

araştırılması sonucunda 2014-2016 ve 2016-2018 yılları arasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilerin yayımlanan teknik ra-

porlarda açıklandığı görülmektedir [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3. İnterkalibrasyon Teknik Rapor lar ı-2009 
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 Bu tez çalışması kapsamında yapılan literatür araştırması neticesinde, interkalibrasyon sürecinde ülkemizce atılması 

gereken en önemli adımın Türkiye’ye özgü biyolojik indekslerin ve sınıflandırma sistemlerinin geliştirilmesi olduğu belirtilmiş-

tir. Diğer taraftan Türkiye’nin interkalibrasyon sürecine dahil olmasının önemli bir şartı çok iyi-iyi ve iyi-orta sınıf sınırlarındaki 

su kütlelerini tespit etmiş olması gerekliliğidir. Daha sonra yapılacak olan sınıf sınır değerleri uyumlaştırılması çalışmalarında 

kullanılmak üzere, ülkemize özgü sınıf sınır değerlerinin uzman ekologlar tarafından, Direktif gereklilikleriyle uyumlu ve doğru 

bir biçimde belirlenmesi gerekmekte olup bunun için Türkiye’nin ekolojik, topoğrafik ve iklim özelliklerini dikkate alan bir de-

ğerlendirme sisteminin oluşturulması şarttır.  
 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı tarafından 2014-2016 yılları arasında bu 

gayeyle yürütülen “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” ile özellikle ulusal met-

riklerin belirlenmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. 2016 yılında başlayan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan 

“Türkiye'de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi” kapsamında ise ülkemizdeki referans alanların belirlenmesi ve bu alan-

larda izleme çalışmaları yürütülerek tipe özgü referans durum kriterlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalara devam edilmekte-

dir. 
 

 Tüm bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, IPA 2 programına sunulan ve 2019 yılında başlamak üzere kabul edi-

len “Türkiye’de Ekobölgeye Dayalı Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması” Projesi ile AB ülkelerinin inter-

kalibrasyon sürecinde elde ettikleri deneyimden faydalanılması hedeflenmektedir.  Proje kapsamında mevcut tipoloji sistemimi-

zin sucul flora ve faunaya dayalı olarak belirlenmiş ekobölgeler kullanılarak revize edilmesi, ülkemizde kullanılan indekslerin 

gözden geçirilmesi ve indekslerin tipe özgü sınıf sınır değerlerinin belirlenmesi planlanmaktadır. 
 

 Oldukça detaylı ve hassas bir yaklaşım gerektiren interkalibrasyon çalışmaları için çok kapsamlı veri setlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu amaçla, ülkemizde yapılan izleme çalışmaları neticesinde elde edilen biyolojik verilerin, baskı-etkilerin, des-

tekleyici kalite unsurlarına ilişkin bilgilerin ve tipoloji çalışmaları ile elde edilen birçok diğer verinin tek bir veri tabanında top-

lanması süreçteki en önemli adımlardan birisi olarak değerlendirilmiştir. Son dönemde Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin devreye alın-

ması bu konuda atılan önemli adımlardan biri olarak görülmektedir. 
 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projelerin yanı sıra, Komisyonun interkalibrasyon çalışmalarından sorumlu 

olan Joint Research Center (Ortak Araştırma Merkezi) tarafından yapılan çalışmaların takip edilmesi bilgi birikimi açısından 

büyük önem taşımakta olup, yılda iki kez gerçekleştirilen ECOSTAT (Ekolojik Durum) toplantıları ilgili birimlerce hali hazırda 

takip edilmektedir. 
 

 Oldukça bilimsel ve karmaşık adımlar içeren interkalibrasyon egzersizi kapsamında, ülkemizde yapılan çalışmaların 

değerlendirilmesi, eksik veya hatalı yaklaşımların belirlenerek, yerine getirilmesi gereken görevlerin tespit edilmesi maksadıyla 

üye ülkelerde görev yapan uzmanlarla işbirliği yapılmasının ülkemize bu süreçte önemli katkılar sağlayacak, edinilen tecrübeler-

le Türkiye’deki interkalibrasyon çalışmalarına önemli katkılar verilecektir. Bu amaçla, önümüzdeki süreçte Komisyonun konu 

ile ilgili toplantıların takip edilmesi, eğitim ve çalıştay olanaklarının değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

 

 

                   Müge ERKAN AYDAR 

                               Uzman 
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 Bültenimizin bu sayısındaki söyleşimiz, ASKİ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. 

Cumali KINACI ile yapılmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz 

 

 
Sayın Genel Müdürüm, öncelikle büyük emek vererek kurduğunuz 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde çalışan Üst Yöneticilerimiz ve 

Genel Müdürlük personelimizin selam ve saygılarını iletmek istiyo-

ruz 

Bende Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde görev yapan yöneticileri-

mize ve diğer bütün arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi iletmek isti-

yorum. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü hayatımda ayrı bir öneme 

sahiptir. İlk personeli olarak kurduğumuz arkadaşlarımızla beraber 

büyüttüğümüz kurumsal kimlik kazandırdığımız bir kurum.  

 

Sayın Genel Müdürüm, dilerseniz röportajımıza kuruluşundan  bu 

yana Genel Müdürlüğümüz hakkındaki görüşlerinizi alarak başla-

yalım  

 

Şu anda Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde yapılan bütün faaliyetler bizim için gurur verici. Nereye gitsek şunu söylüyorlar; Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü baya aktif. İyi bir kadrosu var çok önemli projeler yapılıyor ama yetkisi yok onu uygulayamıyor. 

Yeni yapılanmada bu ürettiği bilgilerin uygulamasını sağlayarak bir kurumsal yapı hayal etmiştim ama şu anda mevcut durumda 

gerçekleşemedi maalesef.  

 

2011 den bu yana çok şey değişti. Türkiye’de Su Yönetimi bakış açısı tamamen değişti. Genel Müdürlük ilk kurulduğu zaman 

havza kavramına karşı çıkılıyordu. Toplumun büyük kısmı ve kurumlar karşı çıkıyordu çok önemli itirazlar vardı. O itirazlar 

önemli ölçüde giderildi. Artık su yönetiminde havza yönetimi kavramını kabullenildi. Havza kavramının anlaşılması önemli bir 

gelişmeydi. Çünkü gelecekte suya olan talep artıyor. En basit anlatımıyla iklim değişikliği kendisini daha ciddi hissettiriyor. Ör-

nek verecek olursak, yaz aylarında Mamak’ta şiddetli bir yağış, taşkına dönüşürken Ankara Merkez ilçelerinin bir diğeri olan 

Sincan’da yağmur yağmıyor. Göreve yeni başladığım günlerden birinde Bala ilçesinde tesisleri geziyordum hiç bulut yoktu ha-

vada, ama Mamak’ta taşkın oluyor dediler. İnanamadım. Bu tip durumlar artık iklim değişikliğinin yaşandığını gösteriyor. Bun-

dan sonra daha da artarak devam edecek. Bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu konuda havza ölçeğinde çalışmalar başla-

dı. Türkiye’de, Bunun önemi Su Yönetimi Genel Müdürlüğüyle anlaşılmaya başlandı. Daha önceki suyla ilgili yatırımlar çoğun-

lukla nereye gölet yapılacak nereye baraj yapılacak konusuyla sınırlı idi.  

 

Aynı zamanda suyun kalitesi de yeni yeni gündeme geldi. Suyun kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili neler yapılması gerekiyor bu 

şekilde devam ederse su kalitesi bundan nasıl etkilenir konusu fazla ön plana çıkmamıştı. Su kalitesinin havza ölçeğinde çalışıl-

ması gerekliliğine çarpıcı bir örnek verebilirim. Ankara’daki bir faaliyetin İstanbul’daki içme suyunu bile etkilediği yaşanarak 

görüldü. Ankara Çayından akan kirli su, Sakarya Nehrine karışıyordu. İstanbul, Sakarya Nehrinden su aldığı zaman kirli su İs-

tanbul’da Ömerli Barajına oradan da musluklara gidiyordu. Arıtma tesisleri bütün kirlilikleri gidermekte yeterli olamadığı için 

Ömerli Barajının yapısı bozulabiliyor oradaki azot-fosfat miktarı artışı nedeniyle barajda ötrefikasyon başlayıp suda koku net bir 

şeklide hissedilebiliyor, su yaz ayında içilmez olabiliyor. Bu örnekte Sakarya Nehrinde suyun havza ölçekli yönetimi bu kadar 

önemli olduğunu gösteriyor.  

İklim değişiklinin su kaynaklarına etkisi suyun miktarı ve su kalitesi gibi önemli konularda, havza ölçeğinde yönetim kavramı 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü sayesinde yerleşti Türkiye’de.  

 

Sayın Genel Müdürüm, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün başlan-

gıçtaki hedeflerinden ve şuan geldiği nokta hakkında neler düşünü-

yorsunuz? 

 

Şunu söyleyebilirim başlangıçtaki hedefimiz büyük ölçüde gerçekleşti, 

hatta onun üzerine çıktık diyebilirim. Öncesinde sadece gölet, baraj, 

sulama yapı inşası gibi çalışmalar ön plandaydı. Şimdi ise suyun bir 

bütün olarak miktar ve kalite açısından nasıl yönetileceği artık birçok 

kesim tarafından kabul edilmiştir. Biz bu yıla kadar suyun bir bütün 

olarak entegre bir şekilde yönetimine geçmiş olmasını hayal ediyorduk. 

Ancak su konusunda yetki ve görev dağılımının çok parçalı olması 



 6 

 

nedeniyle şu anda hedefe oluşabilmiş değiliz. Şu ana kadar Havza Yönetim Planları hazırlandı ama bu planlar uygulanarak ku-

rum ve kuruluşlar koordineli olarak çalışabiliyorlar mı? maalesef şu anda koordineli olarak çalışabildiklerini ve ortak karar al-

dıklarını söyleyebilmek mümkün değil.  

 

Aynı şekilde suyun miktarı ile ilgili, sektörel su tahsisi planları hazırlanması ile ilgili hedeflerimiz vardı.  Bu konu ile ilgili bazı 

havzalarda şu anda çalışmalar devam ediyor. Bunu uygulayabiliyor muyuz? Uygulamada başarılı olduğumuz söylenemez çünkü 

bununla ilgili öncelikle “Su Kanunu” çıkması gerekiyordu, henüz çıkmadı. Buda hedeflerimizin uygulama açısından gerçekleşe-

memesinde önemli bir etken. Su Kanunundaki alt mevzuatlar büyük ölçüde tamamlandı ama bunun omurgası ve dayanağını 

oluşturan kanun hala bekliyor. 

 

Tabi Su Kanunun çıkması içinde suyu yönetiminde kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Kurumsal yapı çok dağı-

nık; izleme ile ilgili çok sayıda kurum var, uygulamayla ilgili çok sayıda kurum var, kalite yönetimi ile ilgili çok sayıda kurum 

var. İzleme-Denetim ve yaptırımın çok paçalı yapısı suyun düzgün ve verimli yönetilmesini önlüyor. Bunun önüne geçmek için 

öncelikle bu yapının sağlıklı bir şekilde kurulması gerekir. Şunun açıkça  bilmesi lazım; SYGM hiçbir kuruma rakip değil. 

SYGM’nin yaptığı işler, şu anda mevcut kurumların yaptığı işleri, görev ve yetkileri içermeyen, başka kurumlar tarafından yapıl-

mayan, fakat yapılması gerekli işlerdir. Bunu diğer kurumların ve yöneticilerin fark etmesi kurumsal yapıyı bir an önce oluştur-

ması gerekiyor. 

 

SYGM aslında bir düzenleyici kurum, DSİ uygulayıcı aynı şekilde, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uygulayıcı bir kurum düzenle-

yici değil. SYGM bunların tamamını birlikte düşünüp kalite ve miktarla birlikte koordine edip yöneten, üst bir kurum olmalı. Bu 

anlaşıldığı taktirde Türkiye’nin problemleri büyük ölçüde çözülür. Avrupa Birliğinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bu 

kadar dağınık bir yapı yok.  

 

 

 

Sayın Genel Müdürüm, ASKİ’ de zorlandığınız bir konu var mı? 

 

Bu soruya SYGM’deki tecrübelerimle cevap vermek istiyorum. Daha önce bahsettiğimiz gibi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

diğer kurumlar tarafından çok başarılı görülüyor. SYGM’nin bu noktaya gelmesindeki en büyük faktör genç ve dinamik arkadaş-

ların işini seven arkadaşların bir arada çalışması oldu. Genç arkadaşların, hepsi sınavla gelen objektif olarak mülakata tabi tutu-

lan arkadaşların performansları oldukça yüksekti. SYGM’yi bu açıdan Türkiye’nin en ileri kurumlarından biri olarak görüyorum; 

dünyayı anında takip ediyor, gelişmelere açık ve kendini yenileyebiliyor, ama diğer kurumlarda bu durum böyle değil. Şu anda 

ASKİ’de bizimde başarmak istediğimiz temel hususlardan bir tanesi su yönetimine benzer bir yapılanmaya gidilmesi. Yapılanma 

derken idari yapılanma değil, personel yapılanması yani personelin kendisini geliştirmesi. ASKİ Genel Müdürlüğünde çalışan 

personelimizin hepsi çok tecrübeli. Tecrübe mutlaka çok önemli ama tek başına yetmiyor. Burada en çok karşılaştığımız sorun-

lardan bir tanesi, eski yaklaşımları değiştirmeye çalışmak. Dünyada ne oluyor, otuz yıl önce ne yapılıyorsa, aynı şeyi bugün uy-

guluyorsan gelişmeleri takip edemiyorsun demektir. Otuz yılda dünyada hangi gelişmeler oldu, onu öğrenmek ve uygulamak 

gerekli. 

 

ASKİ Genel Müdürü olarak zorlandığım bir diğer konu küçük derelerde suyun paylaşımı konusunda bile köyler arasında kargaşa 

olması. Üst taraftaki köy bütün suyu kullanmak istiyor aşağıya su bırakmıyor. Şu anda çok sayıda köy arasında bu tür kavgalar  

var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Oradaki su potansiyeli nedir? suya olan talep nedir? bunlar net olarak planlanmamış. Bu kap-

samda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda büyük ölçekli çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu planlar uygula-

maya geçtiği zaman bu tür sorunlar bitecek. Fakat uygulamaya geçmezse yerleşimler arası ve sektörler arası tahsis planları dev-

reye girmezse, bu sorunlar her gecen gün daha da artacak. Bu sıkıntıların sınıraşan sulara da yansıması, hatta ülkeler arası savaş-

lar bile çıkma ihtimali var. Çünkü bir akarsu sadece bir ülkeyi etkilemiyor. Avrupa’dan düşünecek olursak, Meriç Nehri hem 

Bulgaristan hem Yunanistan hem de Türkiye’yi etkiliyor. Yine Fırat-Dicle Nehirleri Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ı etkiliyor.  

 

 

 

Sayın Genel Müdürüm, sınıraşan sularımızdan söz açılmışken bu konuyu biraz daha detaylandırabilir misiniz. Türkiye’deki 

güçlü bir su yönetimi sınıraşan suları nasıl etkiler?  
 

Türkiye’de sularımızla ilgili yapılan su tahsisi, havza, taşkın, kuraklık ve yeraltı suyu planlarının sınıraşan sularımızda da hazır-

lanması gerekli. Bunu yapabilmek için komşu ülkelerin bir araya gelmeleri gerekli ve başka çıkar grupları ve ülkelerin oyununa 

gelinmemeli. Örneğin, Afrika’da ve Ortadoğu’ya refah getireceği vaadiyle çalışma yapan bazı vakıf ve ülkelerin, buradaki su ve 

enerji kaynaklarının peşinde olduğunu görmek lazım. Afrika ve Ortadoğu’daki geri kalmış ülkelere sizin hakkınızı savunuyoruz 

diyerek yaklaşıyor, aslında onları sömürüyorlar. Türkiye’nin de bu konuda hazırlıklı olması gerekli. Bu doğrultuda Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü tarafından Fırat ve Dicle havzalarında yapılan Taşkın, kuraklık ve yeraltı suyu yönetim planları tek tek değil 

de bütün olarak kullanıldığı zaman çıkan bilimsel çalışmalar bu ülkelerle ortak noktada buluşmaya kolaylık sağlayacak. Bunun 

için diğer ülkelerinde benzer çalışmalar yapmaları gerekiyor. O ülkelerde su potansiyeli talepleri,  kirletici unsurlar gibi konula-

rın ortaya konulması gerekli. İki komşumuz Suriye ve Irakta sular tuzlanıyor, çünkü topraklar çorak, tuzlanma var, sulama suyu-

nun tekrar nehirlere karıştığı zaman suyun tuzluluk oranı çok yükseliyor. Böylece suyu aşağıda kullanan ülkeler ve aynı ülke 

içerisindeki şehirler birbirini kirletmiş oluyor. Birbirinin toprağını çoraklaştırmış oluyor. Dolayısıyla sadece suyu kullanmak 
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değil kullanılan suyun kalitesi de önemli. Bu sorun, Türkiye-Suriye-İran-Irak’ın bir araya gelmesiyle çözebilir. Türkiye’de tuz-

lanma probleminin çözümü ile ilgili Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sulama sularının 

kalitesini iyileştirme yönünde çalışmalar yapıldı. Sulamadan dönen suların tekrar kullanılması ve su kalitesinin iyileştirilmesi 

böylece tuzlanmanın önüne geçmek istendi. Bu çalışmalar komşu ülkelerde de yapılmalıdır. 

 

 Su yönetiminde esas yaklaşım suyu kullananlar, karar vericiler, uzmanlar ve uygulayıcıların bir araya gelip suyu birlikte yönet-

meleridir. Yani suyu kullananlarda su yönetiminde söz sahibi olmalıdır. Fakat komşu ülkelerde şuanda siyasi istikrar olmadığı 

için bu başarılamadı. Umarım bu çalkantılı dönem biran önce biter bizde bölge ülkesi olarak suyu birlikte yönetiriz. Bu bakım-

dan ben Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne büyük iş düştüğünü düşünüyorum sadece ülke için değil Türkiye’nin kendi içindeki 

suyun yönetimi açısından değil, bölgesel olarak da suyun yönetimi açısından kritik bir öneme sahip hayati bir öneme sahip. Alt 

yapı şu anda var. Bunun geliştirilmesi gerekiyor. Geliştirilmesi için mevcut insan kalitesi yüksek olan Genel Müdürlüğü daha da 

beslemek gerekiyor. Suyun yönetimi ile ilgili esasların tek elden bütün olarak yürütülmesi, yönetimle ilgili çalışmaların çeşitli 

kurumlara dağıtılmaması gerekiyor. Yetki kargaşasının önlenmesi gerekiyor. Bizim ülke olarak en büyük eksiklerimizden biri 

suyun gerek miktar gerek kalite olarak yönetiminde bir üst kurum olmaması. Bu eksiklik, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün 

daha da güçlendirilerek bir üst kurum olması sağlanarak çözülebilir. Su Yönetimi bu organizasyonu yaptığı zaman diğer suyla 

ilgili kurumlar bunun bir parçası olacak.  Örneğin, diğer kurumlarla birlikte, ASKİ Genel Müdürlüğü de, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü ile işbirliği yapacak ve Ankara’da su kaynaklarının yönetiminde söz sahibi olacak, görüşlerini bildirecek böylece 

suyu bir bütün olarak düşünüp entegre bir biçimde yönetmemiz mümkün olacak. 

 

 

 

Sayın Genel Müdürüm, ASKİ’deki hedefleriniz nelerdir? En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz ne-

lerdir? 

 

Bu soruyu iki kısımda cevaplayabiliriz. Teknik alanda ve sosyal-kültürel alanda yapmak istediklerimiz olarak… 

Teknik alanda ASKİ’yi dünyaya açık bir kurum haline getirmeye çalışıyoruz. Diğer ülkelerde benzer faaliyetleri yürüten kurum-

lar nasıl bir yapılanma ve faaliyet içerisindeler? Dünyada kullanılan su ve kanalizasyon yönetimindeki yaklaşımlar neler? Aynı 

şekilde teknolojik uygulamalar neler? Bunları sürekli takip etmemiz gerekiyor. 

 

Bu tabi kısa vadede olmuyor bunun belli bir zamanlaması var bunu gerçekleştirmek için biraz sabırlı olmak lazım, Ama sanıyo-

rum sekiz ayda bir şeyler değişti diye umuyorum. İnşallah dışarıdan sizde fark ediyorsunuzdur. Örnek olarak, bir yere içme suyu 

götürmek istiyoruz veya kanalizasyon hattı döşemek istiyoruz, hemen yolu kesiyoruz kazıyoruz. Bir hafta on gün hatta bir iki ay 

o bölge altüst oluyor. Daha sonrada bunun üzeri kapanıyor asfaltlaması için belli bir süre geçiyor. Dünyaya bunun örneklerine 

bakıyoruz, kazısız teknolojiler kullanılmaya başlanmış. Açık hendek değil de sürme boruyla alttan trafiği etkilemeden boru hat-

ları döşenebiliyor. Bu örnekler çoğaltılabilir.  

 

ASKİ’nin yılık enerji maliyeti geçen sene 200 milyon TL’ idi. Bu sene yaklaşık 230-240 milyon TL’ yi bulur bu fiyatı azaltma-

nın yollarına bakmamız gerekiyor. Kullandığımız teknolojinin daha az enerji tüketen teknoloji olması gerekiyor. Örneğin, daha 

az enerji kullanan pompalar kullanılmalı. Bunula birlikte, araçlarımıza baktığımızda daha az yakıt tüketen araçları tercih ediyo-

ruz aynı şekilde bizim enerji tüketimimizde de dikkate alarak veya yeni bir sistem kurarken enerji dostu sistemleri tercih etme-

miz gerekiyor.  

 

Mesela Ankara’ya Gerede’den su getireceğiz. DSİ, 32 km bir tünel açıyor. Bunun 30 km’si kazıldı, kalanı Aralık Ayında tamam-

lanacak. Oradan gelecek su yaklaşık 101 m-104 m bir düşüğe sahip, bu suyun düşüsünden yararlanarak, hidroelektrik santral 

kuracak tesisi projelendirdik. Seneye inşaatını yapmak istiyoruz. Bu bizim için bir enerji kaynağı. Böylece, daha kaliteli su geti-

rirken, bir taraftan da Kızılırmak’tan su getirmek için kullandığımız pompaj maliyetini azaltmış oluyoruz. Bu örnekleri çoğalt-

mak mümkün. Bizim böyle çözümlere yönelmemiz gerekiyor. Yani yeni teknolojileri takip ederek temiz enerji kullanarak, günü-

müzün problemlerini çözüm getirmemiz gerekiyor. 

 

Sosyal ve kültürel alanda yapacaklarımızın başında ise; sportif faaliyetleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz, Türk sanat müziği, Türk 

Halk Müziği korosu gibi ekipler oluşturmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Önümüzdeki 

aylarda daha aktif olacağız. 

 

SYGM deki başarı burası için bir örnek. SYGM de sosyal ve kültürel faaliyetler sportif faaliyetler istediğimiz seviyede gelme-

mişse de burada oradan daha iyi olduğumuzu söyleyemem ama daha iyi duruma getirme potansiyeli var.  

Amatör sporları geliştirmemiz lazım. ASKİ’nin bir spor kulübü var, fakat spor yapmak isteyen herkese imkan sağlayamıyor. 

Spor yapmak isteyen herkese bu imkanı sağlamak istiyoruz. 

 

Sosyal kültürel ve teknik açıdan daha da geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapmaya başladık. ASKİ daha önce değil ulus-

lararası toplantılara, ulusal toplantılara bile katılmıyordu. Şimdi artık uluslararası toplantılara ve ulusal toplantılara daha fazla 

katılan bir kurum haline geldi. Önümüzdeki aydan itibaren ASKİ’de İngilizce bilen personelimizin sayısını artırmak için İngiliz-

ce kursları açacağız.  
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Sayın Genel Müdürüm, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde verdiğiniz hizmetler, uzun yıllar İTÜ’deki öğretim üyeliğiniz ve 

ASKİ’de görevlerinizin birbirine yansıması nasıl oldu? 

 

Tabi, üniversitede yıllarca teorik ve teknik  bazda suyla ilgili konuları öğrenciye anlatıyorduk, fakat bu konuların sadece teknik 

değil farklı boyutları var. Sosyal boyutu ve yönetim boyutu var.  

 

SYGM’de su yönetimi konusunu sosyal boyutta da çalışmaya başladık. Havza Yönetimi çalışmalarında, oradaki yaşayan insan-

ların talepleri nelerdir? Sosyal yapısı nedir? Sizin getirdiğiniz sistem oradaki sosyal yapıya uygun mu? yapılan uygulamaları 

kabul edecekler mi? bilmemiz lazım. Bu nedenle, havza yönetim projelerinde, sosyolog çalıştırma zorunluluğu getirmiştik, çok 

faydasını gördük. Konya Havzasında yapılan bir projede çalışan sosyolog sayesinde, çiftçiyi tek tek ikna edemeyeceğimizi, bu-

nun çok zaman alacağını, çok sayıda kişiye tek tek ulaşıp ikna etmenin mümkün olmadığını, bizim onları temsil eden kitleyle 

görüşerek ikna ederek yola devam edebileceğimizi öğrendik. Bu şekilde faaliyetlerimizi yaptık ama ikna edemediğimiz durum-

larda oldu onları da zamana bıraktık yapacak fazla bir şey yoktu. Burada şunu söylemek istiyorum kısaca, işin yönetimin ve uy-

gulamanın sosyal boyutunu üniversitede göremiyorsunuz.  

 

Sosyal boyut ASKİ’de de önemli. Burada doğrudan vatandaşla birebir çalışıyoruz onlarla her gün yüz yüze bir araya geliyoruz. 

Ankara’da beş buçuk milyon insan yaşıyor, bu da beş buçuk milyon problem var demektir. Herkesin öncelikleri, talepleri farklı 

ve herkes kendine özgü çözüm istiyor o bakımdan bizim sosyal boyutu ihmal etmememiz gerektiğini burada gördük ama mühen-

dislik uygulaması yani teknik boyutta önemli. Bilgi ve uygulama eksikliğinden  hatalar olabiliyor. Örneğin su borularına uygula-

nan olası ani basıncın hesaplanmadığı için su borusu patlayıp su kesintileri olabiliyor. Bunun büyük kısmı teknik bilgi yetersizli-

ğinden suyun meydana getireceği basıncın hesaplanmadığı için borular bağlantı yerlerinden veya yüzeyden patlayabiliyor. Tek-

rar onları inşa edilmesi nedeniyle uzun süre belli bölgeler susuz kalabiliyor.  

 

Özellikle şunu söylemek istiyorum: gerek üniversite, gerek SYGM, gerekse ASKİ yöneticiliğim aslında birbirini tamamlayan 

tabiri caizse beni kamil hale getiren bir tecrübe oldu. Bu üç kurumda su çalışmalarının bütün boyutlarını görmüş oldum. Bu tec-

rübeyi genç yaşta kazanmış olsaydım sanıyorum daha fazla katkım olurdu Ülkeme. Birbirini tamamlayan üç kurumda çalışmak 

bir birikim yarattı. Bu birikimi mümkün olduğu kadar buraya yansıtmaya çalışıyoruz. Burada bir takım değişiklikler yaparken de 

bunu kullandık. Gerek kamuoyunu ikna etmek açısından, gerekse vatandaşla karşı karşıya geldiğimizde onları ikna etme açısın-

dan bu tecrübelerimiz çok işe yaradı. Belediyeler siyasi kurumlar, fakat vatandaşa herşeyi açık olarak söylediğimiz zaman siyasi 

şeyler geri planda kalıyor. Sekiz ay oldu göreve geleli şu ana kadar basında bir defa olumsuz yazı çıktı. Aslında istismar edile-

cek, hatta eleştirilecek hususlar oldu buna rağmen anlayışla karşılandı vatandaş tarafından. Bunun sebebi de onlara açıkça her 

şeyi söylemekten kaynaklandığını düşünüyorum. 

 

Örneğin Kızılmaktan su alıyor musunuz dediler? Alıyoruz dedim. Suyun üçte biri Ankara’nın Kızılırmak’tan geliyor bunu inkar 

etmenin bir anlamı yok. İnkar etsenizde musluktan su içilmiyordu ama şu an içmeye başlamış olmanız gerekiyor. Tadı değişti 

daha da değişecek. 

Gerede barajı devreye girerse, İnşallah ondan sonra daha kaliteli olmasını bekliyorum, Klorlamayı değiştirdik koku azaldı bu 

Dünya Sağlık Örgütü’nün  standartlarına uygun ama bizim alıştığımız su kalitesi değil tabi ki. 

 

Biz kaynak suyu kullanmaya alışmışız, ama şunu söyleyeyim bu suyu çocuk ve kadınlar için tavsiye ediyorum. Özellikle kemik 

gelişimi açsından çok önemli içimi iyi olan sular kemik gelişimi açısından sağlıklı değil. Çünkü mineral içeriği az. Mevcut içme 

suyunda kemik gelişimini olumlu yönde etkileyecek mineraller var.  
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Sayın Genel Müdürüm, ASKİ’de suyun doğru yönetimi ile ilgili hedefleriniz ve bu hususta diğer kurum ve kuruluşlarla bir-

likte çalışmalarınız var mı? 

 

Suyun doğru yönetimi çok önemli suyu kaynağında korumazsanız suyu yönetemezsiniz. Burada gelir gelmez yapmak istediğim 

konuların başında su kaynaklarının korunması geldi. Bunun için öncelikle su kaynaklarımızı masaya yatırdık. Bunları kirleten 

kaynaklar neler? Bunları nasıl kontrol altına alabiliriz?  Orada yaşayanları da mağdur etmeden su kalitesini nasıl koruyabiliriz? 

Bununla ilgili ön çalışmalar yaptık. Konuyla ilgili bir alt yapı yoktu. Sadece mevzuatta yazılı olan uygulamaya çalışılmış. He-

men içme suyu havza koruma planlarının yapılması çalışmalarına başladık, Çamlıdere Barajı ve yine Çamlıdere Barajını besle-

yecek olan Gerede suyunun havzasını birlikte planlayacak bir çalışmaya başladık. 

 

Bu konuda SYGM’deki arkadaşlardan destek aldık ve destek almaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki aylardan itibaren birbirini 

bütünleyen Kurtboğazı, Eğrekkaya, ve Akyar Barajlarından başlayacağız. Eylül ayında Çubuk ve Kavşakkaya barajlarının plan-

larını hazırlamaya başlayacağız. Dolayısıyla Ankara’ya su veren ana kaynaklarda bulunan 11 barajdan 7 tanesinin koruma plan-

larına bu yıl başlamış olacağız. Kalan 4 tanesini de önümüzdeki yıl yapacağız. Kızılırmağı şu anda sadece gelecekte uzun süreli 

kuraklık dönemlerinde kullanabileceğimiz bir rezerv olarak düşünüyoruz. Eğer Gerede suyu gelirse Kızılırmaktan şu an doğru-

dan su alma niyetinde değiliz. Tabii olarak su kaynağını koruduğumuz ölçüde sürdürülebilirliğini de dikkate almamız gerekiyor. 

Özellikle mevcut yönetmelikler orman köylüsünün çok aleyhinde hükümler içeriyor. Çelişkiler var, bir taraftan çok büyük kirle-

tici kaynakları belli standartlar koymamıza rağmen önemli ölçüde kirlilik verirken diğer taraftan bir köylünün 1 km ötede mev-

cut binasını onarmasına izin vermiyoruz. o zaman orda yaşayan insanlar mağdur oluyor. Mağdur olunca çıkardığımız mevzuat 

uygulanabilirliğini kaybediyor ve o bölge bir bakıyorsun çok sayıda mevzuata aykırı yapılaşma olmuş. Bunun sebebi aslında 

uygulanabilir, sürdürülebilir çözüm üretmemizden kaynaklanıyor. Bu nedenle, sürdürülebilir bir çözüm sağlamak için planlama 

aşamasına başladık.  

 

Bir yandan kısa vadeli acil çözüm gerektiren işler yaparken, bir taraftan da orta ve uzun vadeli çalışmalara başlıyoruz. Bunların 

başında da master plan çalışmaları geliyor. Ankara İçme ve kullanma suyu master planı; içme ve kullanma suyu ve atıksu uzak-

laştırma buna yağmur suyunu da ekleyeceğiz. Dolayısıyla 2050 ye kadar su kaynakları ikilim değişikliğini de dikkate alarak na-

sıl değişecek? suya olan talep nasıl bir artış eğilimine girecek? içme suyu, sanayi suyu kullanımı, sulamaya olan taleplerin hepsi-

ne dikkate alarak bir planlama yapacağız. Talep ve arzı ortaya koyduktan sonra maksimum faydayı sağlayacak çözüm önerileri 

ne olabilir? konusunun üzerinde durup bu duruma göre yatırımları planlayacağız. Master plan çalışması eski müsteşarımız Sayın 

Prof. Dr. Lütfü AKÇA  yönetiminde yürütülüyor. Üniversitelerden de hizmet almaya çalıştık. ODTÜ’den İTÜ’den Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nden hocalarımız geliyorlar. Diğer üniversitelerden de kendi alanlarında uzmanlaşmış kişilerden destek alıyoruz. 

Suyun kalitesindeki iyileşme tamamen üniversitelerle yaptığımız ortak çalışmaların bir sonucu. Aslında su aynı su değişmedi 

Kızılırmak’tan 500 bin metreküp su geliyor.1 milyon metreküpte diğer havzalardan geliyor, eskidende öyleydi. Tat ve kokuda 

değişim, iyileşme konusunda çok olumlu geri dönüşler aldık. Bundan sonra da bunu daha da geliştirmeye yönelik üniversitelerle 

işbirliğimiz var. 

 

Resmi kurumlarla da irtibat halindeyiz. Tabi bunun başında SYGM geliyor. Şu anda Ankara da 1 milyon metreküp atıksu ortaya 

çıkıyor. Bu atıksuların yeniden kullanma çalışmaları var. Bunu SYGM ile birlikte yapacağız. DSİ de projeyi uygulayacak. Sin-

can’ın mashap tarafında kalan sulanabilir alanın tamamını sulayabilecek bir atıksu potansiyeli var. Arıtma tesisini bu şekilde 

revize edeceğiz ve sulama suyu kalitesine kadar arıtacağız. Arıttığımız suyu da sulamada kullanacağız. Aynı şekilde burada taş-

kınlar esnasında meydana gelen suyu dışarıda biriktireceğiz. Mesela, Millet Bahçesi olarak ilan edilen bir alan var. Hipodromun 

olduğu alan, onun altında büyük bir yeraltı havuzu yapmayı, yağmur suyunu orada biriktirmeyi, buradaki park ve bahçelerin 

sulamasında kullanmayı planlıyoruz. Böylece yağışlı havalarda taşkını da kontrol altına almış olacağız. Su orada birikeceği için 

Ankara Çayına kadar meydana gelecek, hatta Ankara Çayından taşmaları da büyük ölçüde önlemiş olacağız. Ankara Çayının 

kokmasını bu sene önlemek istiyoruz. Seneye inşallah hiç atıksu girişi olmayacak. Kaliteli, musluktan içilebilir su yeterli miktar-

da su sağlamak, su kayıp ve kaçaklarını %10’nun altına düşürmek, hedeflerimiz arasında. Bu yönde planlarımız çalışmalarımız 

var. Bütün altyapıyı yenilemek, susuz bir köy bırakmamak, isteyen herkese su temin etmek, atıksuları insan çevre yapısına olum-

suz şekilde etkilemeyecek şekilde uzaklaştırmak önemli hedeflerimiz arasında. 

 

SYGM ve ASKİ’nin ortak yapmayı planladığı projeleri biraz daha detaylandırmak istiyorum.  

 

1) İçmesuyu havzalarının korunması 

2) Arıtılmış atıksuların sulamada kullanılması, bunlarla ilgili çalışmalara başladık. Bunun dışında da karşılıklı bütün SYGM faa-

liyetlerine aktif bir şekilde katılmayı planlıyoruz. İçme-kullanma suyu ihtiyacını belirleyeceğiz ama bunu tahsis edecek olan 

SYGM. Ne kadar içme suyu ihtiyacımız var? Biz bunu belirleyeceğiz ama SYGM bunu size tahsis ettim demediği sürece bunu 

biz kullanamayacağız. Bu konuda işbirliği yapmamız gerekiyor. Havzanın bütünlüğü açısından düşünürseniz yeraltı suyunu  

kadar kullanabiliriz? Nerede ne kadar su var, bunun kalitesi nedir? Suyun ne kadarını hangi maksatla kullanabiliriz? İçme suyu 

olarak, sulama suyu olarak kullanabilir miyiz, ne kadarını kullanabiliriz? Bunları SYGM ile ortak çalışarak belirlememiz lazım. 

Yoksa rast gele gidip burayı açtım kullanıyorum derseniz zaten suyun iyi yönetilmediğini gösterir. 

 

Bunun dışında kurak dönemlerde ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız? kurak dönem Ankara’nın içme suyu ihtiyacı öncelikli olarak 

nasıl karşılanır? Bir diğer önemli konu su kalitesi ve miktar açısından suyun güvenliğini nasıl sağlayacağız? Bir bölgede bakı-

yorsunuz bir boru patlıyor bir ilçenin tamamı susuz kalıyor. Aslında öyle olmaması lazım, çok farklı noktalardan farklı boru hat-

ları döşenmesi lazım, bunun için nerelerden ne kadar su alabiliriz? konusunu SYGM ile çalışmamız gerekiyor.  
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Sulama suyu ihtiyacı park bahçe sulaması bunu SYGM’de öğrendiğimiz tecrübeleri buraya aktarmamız lazım, orada sulama 

suyu ihtiyacı hesabı için çalışan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerini buraya davet ettik çünkü her yerde bir hobi bahçesi var. Köy-

lerden buralara su yetiştirmek mümkün değil. Buralara az su kullanılan bitki türlerini, o bahçelerde izin vereceğimiz bitki türleri 

ne olabilir onlar üzerinde çalışacağız. Uygun sulama tekniklerini de çalışıyoruz. Tabi SYGM deki tecrübelerimden istifade ede-

rek, bunları arttırmak mümkün ben bu konuyu ileride daha geniş anlatabilirim.  

 

Bu projelerin yanı sıra, ASKİ deki en büyük hedefimiz şu; burada sağlıklı bir kurumsal yapı oluşturmak, kişiye bağlı olmayan, 

kim gelirse gelsin buradaki sistem bir makinanın parçası gibi aynı şekilde işlemeye devam etsin. kişiye bağlı olmasın. Böyle bir 

yapı oluşturmak istiyoruz. Yani Genel Müdür kim olursa olsun burada teker dönecek. Hedefimiz o yönde bir yapılanma oluştur-

mak. En zoru da bu. Diğer şeyler yapılır ancak, bunları sürekli bir hale getirecek sürdürülebilir hale getirecek bir yapılanma oluş-

turmak temel hedefimizdir. Burada kurumsal bir yapı ve vasıflı personel oluşturmak. İşin ehli, heyecanlı personel istihdamı en 

önemli olan o. İdari yapıda ona göre oluşmalı bunun ilavesi de var aslında ama şimdi girmek istemiyorum. Önce şu söyledikleri-

mi bir yapalım. 

 

 

 

 

Sayın Genel Müdürüm, ASKİ’de çalışanların motivasyonunu sağlamak neler yapılabilir? 

 

Motivasyon deyince insanı insan yerine koymak en önemli motivasyon olarak düşünüyorum. Bir diğer motivasyon kaynağı da 

şu: İnsanları uzmanı olduğu alanda çalıştırmak. Birde insanı çalıştığı performansı ile değerlendirmek çok önemli. En büyük he-

deflerimizden birisi işi uzmanı olan o işin ehli liyakat sahibi kişilere verilmesini sağlamak. Bunu belli bir ölçüde yapmaya çalış-

tık bundan sonrada yapmaya çalışacağız. Bunları yaparsanız kurumsal başarınız artar. 

 

Kişi işini yapıyor mu? Yapıyor. Özel hayatı beni ilgilendirmez. Bir kere bunu yapmamız lazım. Bence toplumda eğer böyle bir 

ayrışmaya yol açarsanız o kurum batar. ASKİ büyük bir kurum, 4750 kişi çalışıyor bu kadar kişinin bir anda dönüşümü kolay 

olmuyor onun için biraz zaman gerekiyor ama işi ehline vermek, herkese insan gibi davranmak, birde mevzuata uygun olmayan 

iş yapmamak. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşamışlar onu personele özgüven vererek önlemeye çalıştım, bu onları motive etti 

sanıyorum. 

 

 

Sayın Genel Müdürüm, mesleğe yeni başlayanlar için neler önerirsiniz?  

 

Mesleklerini sevmeleri, Dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri lazım bunu takip edebilmeleri için yabancı dil bilmeleri ve esnek 

olmaları gerekiyor. Önyargılı olmayıp empati kurmalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka karşısındakinin yerine kendisini koyup 

öyle iletişim kurmalı. Diğer şekilde başarılı olmaları mümkün değil. 

 

Son olarak, Genel Müdür olarak atanan uzun yıllar birlikte mesai paylaştığımız Bilal DİKMEN’e yeni görevinin hayırlı olmasını 

diler, bütün yönetici arkadaşlarımıza ve değerli SYGM personeline saygı ve sevgilerimi sunar iyi çalışmalar temenni ederim. 

 

 
                                                                                                                                                                Teşekkür ederim... 
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Dört Havzada Havza Yönetim Heyeti Ve Nehir Havza Yönetim Planı Paydaş Toplantısı Düzenlendi 

 
  

 

 Son yıllarda Türkiye’de, nehir havzalarının 

yönetimi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu 

kapsamda Havza Koruma Eylem Planları, tüm 25 

havza için başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Büyük 

Menderes, Konya, Meriç-Ergene ve  Susurluk  Havza-

ları için “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir 

Havzası Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Teknik 

Yardım Projesi” kapsamında AB’ye uygun Nehir 

Havzası Yönetim Planlarına (NHYP) dönüştürülen 

planlar, ortak düzenlenen Havza Yönetim Heyeti ve 

Proje Paydaş toplantıları ile paylaşılmıştır. 

 

 4 Nisan 2018 tarihinde Konya’da, 6 Nisan 

2018 tarihinde Aydın’da, 10 Nisan 2018 tarihinde 

Bursa’da ve 12 Nisan 2018 tarihinde Tekirdağ’da düzenlenen ve açılışlarını Genel Müdürümüz Sayın Dr. Bülent SELEK ve Ge-

nel Müdürümüz Yardımcımız Dr. Yakup KARAASLAN’ın yaptığı toplantılar;  Büyük Menderes, Konya, Meriç-Ergene 

ve  Susurluk  Havza Yönetim Heyeti Koordinatör Valileri ve havzada yer alan illerin Vali, Vali Yardımcıları ile kurum ve kuru-

luşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılar kapsamında; NHYP Projesi’ne ilişkin bilgilendirme, 

nehir havzalarının karakterizasyonu, havzadaki önemli su yönetimi konuları ve izleme ve su kütlelerinin durumu ile ilgili bilgiler 

yerel paydaşlarla paylaşılmıştır. 

 

 Su kaynaklarının uzun vadede korunması 

temelinde, kıta içi suların (yerüstü sularının ve yeraltı 

sularının), geçiş sularının ve kıyı sularının korunması 

ve sürdürülebilir su kullanımının teşvik edilmesi için 

bir çerçeve oluşturan bu planlar sonucunda her havza 

için tedbirler programı oluşturulmuştur. Söz konusu 

tedbirlerin yatırım maliyetlerine bakıldığında; 

         Meriç-Ergene’de 1.360.000.000 TL,  

         Susurluk’ta 1.850.000.000 TL,  

         Büyük Menderes’te 2.000.000.000 TL  

         ve Konya’da 2.700.000.000 TL olmak 

üzere toplamda 7.810.000.000 TL’lik bir yatırım ihtiyacı hâsıl olduğu görülmektedir.  

  

 Proje tamamlandığında, Nehir Havzası Yönetim Planları Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda yetkili ma-

kamlar tarafından uygulanma aşamasına geçilecektir. Planların temel amacı, belirlenen zaman ölçeğinde su kütlelerinin çevresel 

hedeflerine ulaşabilmesidir. 

  

 Toplantılarda yapılan sunumlara ve proje kapsamında hazırlanan belgelere proje web sayfasından erişilebilir. 
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Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi Kapsamında 

 Valilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

 

 
  

 Havza Koruma Eylem Planları-

nın Nehir Havza Yönetim Planlarına 

Dönüştürülmesi Teknik Yardım Proje-

si 29 Aralık 2014 tarihinde başlamış olup 

söz konusu proje kapsamında; Konya, Su-

surluk, Büyük Menderes ve Meriç Ergene 

Havzalarında bulunan su kaynaklarındaki 

baskı unsurları belirlenmiş, bu baskı un-

surlarının meydana getirdiği etkiler izleme 

çalışmalarıyla ortaya konulmuş, su kay-

naklarının çevresel hedeflere ulaşması 

maksadıyla tedbirler oluşturulmuş ve bu 

süreçte ulusal kapasitemiz geliştirilmiştir. 

  

 Bahse konu proje kapsamında 

Valilere yönelik bilgilendirme toplantısı 

17 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

 

 

 Söz konusu toplantıda, Türkiye’de ilk kez mezkûr proje kapsamında; Konya, Susurluk, Büyük Menderes ve Meriç Er-

gene Havzalarında hazırlanan Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi, Nehir Havza Yönetim Planları’nın hazırlanması, uygulanma-

sı ve takibine yönelik, 25 havza koordinatör Vali ve Vali yardımcılarına yönelik bilgilendirme yapıldı. 

 

 Proje konsorsiyumu tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından katılımcıların soru, görüş ve önerilerinin alınmasının 

akabinde toplantı sonlandırıldı. 

 

 

 

 

 

Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi Kapsamında  

Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirildi 

 

 
 

 Havza Koruma Eylem Planları-

nın Nehir Havza Yönetim Planlarına 

Dönüştürülmesi Teknik Yardım Proje-

si 29 Aralık 2014 tarihinde başlamış olup 

söz konusu proje kapsamında; Konya, Su-

surluk, Büyük Menderes ve Meriç Ergene 

Havzalarında bulunan su kaynaklarındaki 

baskı unsurları belirlenmiş, bu baskı unsur-

larının meydana getirdiği etkiler izleme 

çalışmalarıyla ortaya konulmuş, su kaynak-

larının çevresel hedeflere ulaşması maksa-

dıyla tedbirler oluşturulmuş ve bu süreçte 

ulusal kapasitemiz geliştirilmiştir. 

  

 Bahse konu proje kapsamında pro-

jenin 4 pilot havzası olan Konya, Susurluk, 

Meriç Ergene ve Büyük Menderes havzaları 

dışında kalan 21 havza temsilcilerine yönelik eğitim çalıştayı, 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

 

 Söz konusu toplantıya, proje pilot havzaları dışındaki 21 havzada bulunan su yönetimi konusunda paydaş kurum ve 

kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. Yaklaşık 120 kişinin katılım sağladığı toplantıda, katılımcılara Avrupa Birli-

ği Su Çerçeve Direktifi, Nehir Havza Yönetim Planları’nın hazırlanması sürecinde yapılan çalışmalar, planların uygulanması ve 

takibi konularına ilişkin bilgi verildi. 
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Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi  

Teknik Yardım Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 
 29 Aralık 2014 tarihinde başlayan ve Avrupa Birliği malî desteği ile yürütülen "Havza Koruma Eylem Planlarının 

Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi"nin kapanış toplantısı, 25 Nisan 2018 tar ihinde gerçekleştir ildi. 

  

 Söz konusu proje ile Konya, Susurluk, Büyük Menderes ve Meriç Ergene Havzalarında Havza Koruma Eylem Planları-

nın 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Nehir Havza Yönetim 

Planlarına dönüştürülmesi çalışması gerçekleştirildi ve bu süreçte millî kapasitenin arttırılması sağlandı. 

  

 4 pilot havzada hazırlanan Nehir Havza Yönetim Planlarıyla havza bir bütün olarak ele alındı ve su yönetimini etkile-

yen bütün unsurlar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda havzalarda yer alan su kaynaklarının çevresel hedeflere 

ulaşması maksadıyla toplamda 1.700 adet tedbir geliştirildi. Söz konusu tedbirlerin maliyeti toplam 9,47 milyar olarak belirlendi 

ve tedbirlerden uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar ortaya konuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Anılan projenin kapanış toplantısına Orman ve Su İşleri Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI, Su Yönetimi Genel Müdürü 

Sayın Dr. Bülent SELEK, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın M. Selim USLU, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

temsilcisi ve İspanya Büyükelçiliği temsilcisi başta olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarından ve havza-

larda bulunan kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 220 kişi tarafından katılım sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orman ve Su İşleri Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında; söz konusu proje 

sayesinde, havza bazında bütüncül yönetim anlayışı ile su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımının sağlanması açısından 

önemli bir adım atıldığı ifade edildi. Sayın ÖZKALDI, proje çıktılarının uygulanmasında tüm kurumların sorumluluk bilinciyle 

hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. 

 

 Açılış konuşmalarının ardından projeye ilişkin teknik sunumlar gerçekleştirilerek katılımcılara proje sonuçlarına ilişkin 

bilgiler verildi. 
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Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesinin Yönlendirme Kurulu  

2. Toplantısı Gerçekleştirildi 

 
 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ulusal bütçe ile 

yürütülen "Kuzey Ege Havzası Nehir Havza Yönetim Planı Hazır-

lanması Projesi"  27 Ekim 2017 tar ihinde başlamıştır . 2 yıl süre-

cek olan bahse konu projenin maksadı; Kuzey Ege Havzası’nda 

denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüstü suları ve yeraltı 

sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yö-

nelik Kuzey Ege Nehir Havza Yönetim Planını hazırlamaktır.  

 

 Söz konusu planlar ile havza bir bütün olarak ele alınmakta 

ve su yönetimini etkileyen bütün unsurlar değerlendirilmektedir. 

 

 Anılan projenin Yönlendirme Kurulu 2. Toplantısı, Su 

Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent SELEK’in başkanlığında 23 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlığımız 22.'nci Kat Çok 

Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 

Toplantıya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlı-

ğı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri iştirak 

etti. 

         Sayın SELEK tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında; 

projenin yürütüldüğü havzada hazırlanan Nehir Havza Yönetim Pla-

nına ilişkin genel bilgiler verildi. Açılış konuşmasının ardından proje 

yüklenicisi tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri içe-

ren sunumlar gerçekleştirildi.   

 

Toplantı; Yönlendirme Kurulu üyesi kurumlarımızın proje 

faaliyetleri ile alakalı soru ve önerilerinin alınmasının ardından son-

landırıldı. 

 

 

 

Küçük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesinin Yönlendirme Kurulu  

3. Toplantısı Gerçekleştirildi 

 
 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ulusal bütçe ile 

yürütülen "Küçük Menderes Havzası Nehir Havza Yönetim 

Planı Hazırlanması Projesi" 16 Haziran 2017 tarihinde başlamış-

tır. 2 yıl sürecek olan bahse konu projenin maksadı; Küçük Mende-

res Havzası’nda denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yerüs-

tü suları ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve 

planlanmasına yönelik Küçük Menderes Nehir Havza Yönetim 

Planını hazırlamaktır.  

 

 Söz konusu planlar ile havza bir bütün olarak ele alınmak-

ta ve su yönetimini etkileyen bütün unsurlar değerlendirilmektedir. 
 

 

 Toplantıya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakan-

lığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlı-

ğı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri 

iştirak etti. 
 

 Sayın SELEK tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında; projenin yürütüldüğü havzada hazırlanan Nehir Havza 

Yönetim Planına ilişkin genel bilgiler verildi. Açılış konuşmasının ardından proje yüklenicisi tarafından bugüne kadar gerçekleş-

tirilen faaliyetleri içeren sunumlar gerçekleştirildi.   

 

Toplantı; Yönlendirme Kurulu üyesi kurumlarımızın proje faaliyetleri ile alakalı soru ve önerilerinin alınmasının ardın-

dan sonlandırıldı. 
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 Havza Yönetimi Merkez Kurulu 2018 Yılı 1.Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

  

 

 20.05.2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren  “Havza Yönetim Heyetleri-

nin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkın-

da Tebliğ” ile teşkil edilen Havza Yönetimi Merkez Kuru-

lu 2018 yılı ilk toplantısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI’nın başkanlığında 11 Ni-

san 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

 

 Kurul Toplantısına, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bi-

lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Ba-

kanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, İlbank A.Ş. ve 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan 

üst düzey temsilciler katılım sağladı. 

 

 

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif 

ÖZKALDI açılış konuşmasında, “Başta su kaynakları ol-

mak üzere tüm doğal kaynakların havza bazında bütüncül 

yönetiminin, özellikle ülkemizin sürdürülebilir kalkınması-

nın sağlanması ve çevrenin korunması açısından büyük 

önem arz ettiğini, ülkemizin su kaynaklarının havza bazında 

yönetilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşların sıkı bir 

işbirliği içerisinde koordineli çalışması gerektiğini” vurgula-

yarak  23 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Havza Yönetimi 

Merkez Kurulu Toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak 

kaydedilen gelişmeler konusunda Kurul üyelerini bilgilen-

dirdi. 

 Akabinde, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. 

Bülent SELEK yaptığı sunumda, havza yönetim heyetleri ve 

il su yönetim kurullarının işleyişi ile havza koruma eylem 

planlarının uygulanmasında güncel durum, havzalardaki 

mevcut su kalitesi durumu ve Havza Yönetim Heyetleri’nin 

2017 yılında gerçekleştirdikleri toplantılarda Kurul’a iletilmesini talep ettikleri hususlar hakkında Kurul Üyelerini bilgilendirdi. 

  

 Ayrıca toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdür Yar-

dımcısı Sayın Bilal DİKMEN Ulusal Su Bilgi Sistemi kap-

samında yürütülen çalışmalar, kurum ve kuruluşlardan veri 

temini konusunda kaydedilen ilerlemeler ve yaşanan sorun-

lar konulu bir sunum gerçekleştirdi. 

Toplantıda; 2017 yılında gerçekleştirilen 157 İl su Yöneti-

mi Koordinasyon Kurulu ve 37 Havza Yönetim Heyeti top-

lantısında Havza Korum Eylem Planı uygulamalarının taki-

bi ve 25 havzanın su kaynaklarının korunması ve sürdürüle-

bilir kullanımına yönelik olarak Kurul’a iletilmesi talep 

edilen konular üzerinde tek tek görüşülmüş ve çözüme yö-

nelik önemli kararlar alınmıştır. 

Alınan kararların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 

ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun artırıl-

ması ve her kurumun sorumlu olduğu hususlarda gerekeni 

yapması ve bilgi paylaşımını artırması kararlaştırılmıştır.  
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Ergene Havzası Sürekli Takip Altında 
 

 

 Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın uygulanmasının süratli ve etkin 

bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’de ilk defa bir Nehir Havzasının korunmasına yönelik “Ergene Havzası Koruma 

Eylem Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi 13.06.2013 tar ihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır . Söz ko-

nusu Başbakanlık Genelgesi’nde, eylem planında yer alan 15 adet eylemin süratle gerçekleştirilmesi için kurumların görevleri 

belirtilmiş olup, hassasiyetle bütün imkânların seferber edilerek disiplinli bir şekilde uygulanmasının büyük önem taşıdığı vurgu-

lanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muratlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 

 

 

 29-31.03.2018 tarihlerinde Genel Müdürümüz Sayın Dr. Bülent SELEK, SUEN Başkanı Sayın Prof.Dr. Ahmet Mete 

SAATÇİ ve Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Yakup KARASLAN ile Genel Müdürlüğümüz, DSİ ve SUEN  personelinin 

katılımıyla, Ergene Havza Koruma Eylem Planı kapsamında inşa edilen evsel AAT’lere ve Marmara Derin Deniz Deşarjı siste-

mine yönelik teknik incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzunköprü İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 
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Teknik incelemede bulunulan tesisler: 

1.      Çorlu Evsel AAT 

2.      Çerkezköy Evsel AAT 

3.      Muratlı Evsel AAT 

4.      Saray Evsel AAT 

5.      Malkara Evsel AAT 

6.      Hayrabolu Evsel AAT 

7.      Kırklareli Merkez AAT 

8.      Vize Evsel AAT 

9.      Pınarhisar Evsel AAT 

10.  Babaeski Evsel AAT 

11.  Uzunköprü Evsel AAT 

12.  Keşan Evsel AAT 

13.  Marmara Derin Deniz Deşarj Hattı 

                                                                                                                 Keşan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 
 

 

 İşletmeye alınan 12 adet evsel atıksu arıtma tesisi ile Temmuz ayı içerisinde devreye alınacak Marmara Derin Deniz 

Deşarjı Projesinin Çorlu-Çerkezköy Hattının Ergene Nehri’ndeki mevcut  kirliliğin önüne geçilerek su kalitesinde önemli merte-

bede iyileşme görülecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Derin Deniz Deşarjı Hattı                                                              Derin Deniz Deşarjında Kullanılacak Difüzör 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayrabolu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 
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Saray İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi                                         Kırklareli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 

 

 

Son teknoloji sistemlerle inşa edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksular çok iyi mertebelerde arıtılarak Ergene Nehri ve yan kol-

larına verilmektedir. 

 

 

Hakkâri İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu İlk Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

 

 Hakkari İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 17 Mayıs 

2018 tarihinde teşekkül edilerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Hakkari Vali Yardımcısı Sn. Mehmet Nurullah KARAMAN’ın 

başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Genel Müdürlüğümüz-

den Havza Planları Takip Şube Müdürü Sn. Altunkaya ÇAVUŞ ve 

Uzman Sn. Güney CAN, DSİ 174. Şube Müdürü Sn. Abdülkerim 

AYKUT ile Hakkari İSYKK üyesi olan kamu kurumlarının değerli 

temsilcileri katılım gösterdi. 

Toplantı kapsamında sunum gerçekleştiren Sn. ÇAVUŞ, “Havza 

Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve 

Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bilgiler vererek; Havza Yöneti-

mi Yüksek Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi 

Koordinasyon Kurulları hakkında örnek çalışmalarını da paylaşa-

rak bilgi verdi. Ayrıca Fırat-Dicle HKEP kapsamında Hakkari İlinde gerçekleştirilmesi gereken eylemlerle ilgili mevcut durum 

kurula aktardı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantı, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin ardından son buldu. 
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K.Menderes ve Gediz Havzaları Sektörel Su Tahsis Planları Hazırlanması Projesinin  

2. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 19 Nisan 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi 
 

 

 Su kaynaklarının havza ve sektörel alt 

havza ölçeğinde paylaşımının sağlanması, gelecek-

te her sektörün ihtiyacı olan suyun sosyo-

ekonomik koşullar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak 

adil bir şekilde karşılanması maksadıyla hazırlanan 

ve 2017 yılı Ağustos ayında başlayan ‘Gediz ve 

Küçük Menderes Havzaları Sektörel Su Tahsis 

Planı Hazırlanması’ Projesinin 2. Yönlendir me 

Kurulu Toplantısı 19 Nisan 2018 tarihinde Sn. Dr. 

Yakup KARAASLAN yönetiminde gerçekleştiril-

miştir. 

 Toplantıda proje yüklenicisi İO Çevre 

Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. şirketin-

den Proje Koordinatörü Çevre Yük. Mühendisi 

Ekrem ÖZYÜREK tarafından proje hakkında genel 

bilgiler verilmiş, İçme – Kullanma Suyu, Tarım, 

Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Ürünleri ve Sanayi 

Sektörleri ile ilgili yapılan çalışmalar aktarılmıştır. 

 Proje kapsamında çevresel su ihtiyacı 

hesaplamasına dair yapılan çalışmaları Doç. Dr. 

Nusret KARAKAYA aktardıktan sonra Doç Dr. Asude HANEDAR enerji ve maden sektörleri hakkında havzaların mevcut du-

rumunu özetlemiş ve her iki havza için yapılan iklim ve kuraklık analizi çalışmalarını değerlendirmiştir. Hidrojeoloji Mühendisi 

Serkan GÜNER tarafından her iki havzada yapılan yeraltı suyu çalışmalarını sunmuştur. 

 Toplantı kurum/kuruluş temsilcilerinin katkı ve görüşlerinin alınmasıyla sonlanmıştır. 

 

 

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi 

 5. Yönlendirme Kurulu ve 2. Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi  
 

 
 “Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis 

Planı Hazırlanması Projesi” kapsamında projede 

elde edilen çıktıların kurum ve kuruluşlarla payla-

şılması, paydaşlarla birlikte projenin yönlendiril-

mesi ve takibinin sağlanması için 5. Yönlendirme 

Kurulu ve 2. Paydaş Toplantısı, 15 kurum ve ku-

ruluştan 35 temsilcinin katılımıyla 15 Mayıs 2018 

tarihinde Bakanlığımız merkez binada gerçekleşti-

rildi. 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. 

Bülent SELEK başkanlığında gerçekleştirilen top-

lantıda Akarçay Havzası Taslak Sektörel Su Tah-

sis Planı sunuldu. Sayın SELEK toplantının açılış 

konuşmasında Sektörel Su Tahsis Planı’nın kapalı 

ve su miktarı açısından kısıtlı potansiyele sahip 

Akarçay Havzası için önemini belirterek, yapıcı 

olan her türlü görüş ve önerinin Planın uygulan-

ması sırasında yapacağı katkı ile Planın havza ve 

ülkemiz açısından önemine değinmiştir. 

 

 Yüklenici firma temsilcisi ve Projenin tarım sektörü uzmanları tarafından proje kapsamında yürütülen çalışmaların gün-

cel durumu ve Tahsis Modeli çıktıları hakkında sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantı, kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcıların 

görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona ermiştir. 
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Su Yönetimi ve Ekosistem Hizmetleri Çalıştayı Gerçekleştirildi 
 

 

 Genel Müdürlüğümüz himayesinde; Doğa Koruma Merkezi koordi-

nasyonunda, UNDP, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve 

Uluslararası Su Çözümleri Laboratuvarı katkılarıyla; “Su Yönetimi ve Eko-

sistem Hizmetleri Çalıştayı” 10-11 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da gerçek-

leştirildi. 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent SELEK’in açılış ko-

nuşmaları ile başlayan çalıştaya paydaş kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları ve özel sektörden toplam 106 temsilci katılım sağlamıştır.  

 

Söz konusu çalıştayda, birinci gün su yönetiminde ekosistem hizmetlerinin 

bir yönetim aracı olarak kullanılması ile ilgili yeni yaklaşımlar anlatılarak 

Dünya ve Türkiye örnek uygulamaları hakkında aşağıdaki sunumlar gerçek-

leştirilmiştir.  

 

 Su Yönetiminde Küresel Eğilimler ve Yeni Yaklaşımlar 
      Dr. Chris Dickens, Güney Afrika Ofisi Başkanı, Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü 

 

 Entegre Su Yönetimi: Problemler, Yaklaşımlar, Deneyimler 
      Taner KİMENÇE, Havza Yönetimi Daire Başkanı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

 

 Ekosistem Hizmetleri ve Su Yönetimine Olası Katkıları 
      Dr. Uğur Zeydanlı, Yönetim Kurulu Başkanı, Doğa Koruma Merkezi 

 

 Su Yönetiminde Doğa Temelli Çözümler 
      Dr. James Dalton, Dünya Doğayı Koruma Birliği Küresel Su Programı (IUCN GWP) Koordinatörü 

 

 Ekosistem Hizmetlerine Dayalı Havza Yönetimi- New York Şehri Örneği 
Prof. Dr. Ira Stern, New York Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi (NYC DEP) Daire Başkanı, PRATT Enstitü-

sü Öğretim Üyesi 

 

 Su Riskini Azaltmada Özel Sektör Katılımı ve Yaklaşımı 
      Deepa Maggo, India Su Programı Başkanı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (WBCSD) 

 

 Su Yönetiminde Sosyo-Ekolojik Sistem Odaklı Yaklaşımlar ve Yönetişim 
      Dr. Elena López-Gunn, ICATALIST Kurucusu ve Genel Müdürü 

 

 Çalıştayın ikinci gününde “İçme Suyu ve Ekosistem Hizmetleri, Tarım ve Ekosistem Hizmetleri, Sanayi, Enerji ve Eko-

sistem Hizmetleri” konular ında olmak üzere üç çalışma grubu oluşturulmuş, ekosistem hizmetler i yaklaşımının bu dör t 

sektöre uygulanması ve olası katkıları değerlendirilmiştir. 
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Bakanlığımız Tarafından Milli Su Yönetim Sistemi Oluşturuluyor 
 

 

 Bilindiği üzere, Su kaynaklarının havza ve sektörel alt havza ölçeğinde paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik plan-

lanması ve her sektörün ihtiyacı olan suyun adil bir şekilde karşılanması maksadıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. 

Bakanlığımızca yürütülen Milli Su Yönetim Sisteminin (MSYS) altyapısını oluşturacak sistem modeli çalışmalarına başlanılmış-

tır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sektörel su tahsis planlarının uygulanabilmesinde önemli bir aşama olacak Milli Su Yönetimi Sistemi (MSYS) oluştu-

rulmasına yönelik Fizibilite Çalışması Yapımı Hizmet Alımı İşi 9 Mayıs 2018 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Yük-

lenici Firma arasında imzalanmıştır.  

 

 Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsisi Eylem Planının uygulanabilmesi için Seyhan Havzası’nda su kullanan ve tüketen 

sektörlerin takibi ve kontrolünün yapılması maksadıyla SCADA tabanlı ve yazılım destekli bir sistem modeli oluşturulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADA tabanlı ve yazılım destekli bir sistem modelinin oluşturulması ile;  

 

Su Kaynaklarında miktar ve kalitenin sürekli izlenmesi (bölgesel ve merkezi olarak on-line izlenmesi) ve müdahale edil-

mesi, 

Çevresel altyapılar dahil bütün altyapıların takibi ve kontrolü (baraj, sulama alanları, kuyular, su ve atıksu arıtma tesisleri) 

Su Tahsisleri ve Kuraklık Yönetimi, 

Taşkın Kontrolü, 

Su kalite kontrolü, 

sağlanacaktır.  

 

Bu model tüm havzalarımız için örnek teşkil edeceğinden ayrıca önem taşımaktadır.  
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Yenice-Gönen Barajı Ve Kumköy Regülatörü Özel Hüküm Belirleme Çalışması  

Paydaş Bilgilendirme Ve Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

 

 Balıkesir İli Bandırma İlçesine içme ve kullanma suyu sağlayan 

Yenice - Gönen Baraj Gölü Havzasının su kalitesi ve miktarının havza 

bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla havzaya özgü özel hü-

kümlerin belirleneceği “Gönen Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme 

Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi” paydaş bilgilendir-

me ve kapanış toplantısı 05 Nisan 2018 tarihinde Çanakkale İli Yenice 

İlçesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

 Daire Başkanı Taner KİMENÇE tarafından gerçekleştirilen 

açılış konuşması kapsamında projenin temel amacının, Bandırma İlçesi-

ne içme ve kullanma suyu sağlayan Kumköy Regülatörü'nün ve Gönen 

Barajı’nın su kalitesinin korunması için alınacak gerekli tedbirlerin be-

lirlenmesi ve hangi tedbirlerin hangi kurumlar tarafından alınması gerektiğinin ortaya konulması olduğu belirtilmiştir.  

 Ayrıca, havzadaki sorunlar belirlenirken bir taraftan bilimsel gerçekler ele alınarak suyun kalitesi ve özelliklerinin orta-

ya konulduğu, diğer taraftan da havzada alınması önerilen tedbirlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin araştırıldığı ifade edilmiştir. 

Açılış konuşmasının ardından Yenice Kaymakamı Ahmet BAŞER havzadaki kirliliğin büyük bir sorun olduğu, bu duruma bir 

çözüm bulunurken sosyal durumun da dikkate alınması ve böylece koruma-kullanma dengesinin sağlanmasının gerekliliği husu-

sunda konuşmasını gerçekleştirmiştir. 

  Akabinde, yüklenici firmada proje ile ilgili çalışan uzmanlar tarafından kendi uzmanlık alanları kapsamında havzanın 

mevcut durumu, proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve taslak özel hükümlere ilişkin sunumlar yapılmış-

tır. 

  Toplantıda yapılan değerlendirmelerde; mevcut mevzuatta karşılaşılan problemler ile havzada yaşanan sorunlar katılım-

cılar tarafından dile getirilmiş, söz konusu sorunların proje kapsamında göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir. Proje ile ilgili 

soruların cevaplandırıldığı ve katılımcıların görüş ve katkılarını belirttikleri soru-cevap bölümü ile toplantı sonlandırılmıştır. 

 

 

İçme Suyu Havza Koruma Planlarının Hazırlanması, Uygulanması Problemler ve Çözüm Önerileri 

Konulu Hizmet İçi Eğitimi Antalya'da Gerçekleştirildi  
 

 Ülkemiz su kaynaklarının havza ölçekli yönetimi, etkin ve verimli bir şekilde korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir 

bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturulması, ulusal ve uluslararası su yönetiminin koordine edilmesine yönelik yapı-

lan çalışmalardan elde edilen tecrübelerin paylaşılması maksadıyla, 

çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisinin katılımıyla 25-28 Nisan 

2018 tarihleri arasında Antalya’da “İçme Suyu Havza Koruma Plan-

larının Hazırlanması, Uygulanması Problemler ve Çözüm Öne-

rileri Konulu Hizmet İçi Eğitim” düzenlenmiştir . 

 
 Söz konusu eğitime, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yanı sıra, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlardan 

katılım sağlanmıştır. 

 Hizmet içi eğitim kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİK-

MEN açılış konuşmasında, su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturma-

nın, havza bazında üst planlamalara ilaveten içme suyu havza koruma planlarının önemini vurgulayarak, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmekte olan projelere ilişkin katılımcılara bilgi vermiştir. 

 

Açılış konuşmasını müteakiben, Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Oktay TANRISEVER, Su Diplomasisi konusunda kapsamlı bir 

sunum yaparak katılımcılara ülke örnekleri ile detaylı bilgi verdi.  
 

İlaveten, hizmet içi eğitimde, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün temsilcilerinin yanı sıra, Doç. Dr. Özgür SARI, Doç. Dr. Emre 

ALP, Yrd. Doç. Dr. Evren ERŞAHİN, Dr. Tuğba Evrim MADEN, Malatya MASKİ temsilcisi Sayın Yavuz KAYA paylaştıkları 

bilgiler ile hizmet içi eğitim katılımcılarına önemli katkılar sunmuşlardır. 

 

 Dört gün süren hizmet içi eğitim programı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Müşaviri Sayın Muhammed ÖZGÜR’ün 

gerçekleştirdiği “Kişisel Gelişim” konulu sunumu ile sona ermiştir. 
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 Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin                                         

İyileştirilmesi Projesi III. Çalışma Grubu ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafın-

dan yürütülen “Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Be-

lirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” III. Çalışma 

Grubu ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı, 11 Haziran 2018 

tarihinde Bakanlığımızda Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın 

Dr. Bülent SELEK başkanlığında gerçekleştirildi. 

 Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-

ğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme 

ve Erozyon Genel Müdürlüğü temsilcileri ile birçok akademis-

yen katılım sağladı. 

 Genel Müdürümüz Sayın SELEK yaptığı açılış konuşmasında proje kapsamı ve bugüne kadar yapılan çalışmaları özet-

ledi. Bu minvalde; projede yer alan durgun sular ve bu suları besleyen nehirlerin su kalitesinin belirlenmesi maksadıyla fiziko-

kimyasal parametreleri ihtiva eden 6 dönemlik izleme ile doğal göllerde biyolojik kalite bileşenleri kapsamında ilkbahar ve son-

bahar dönemlerinde yapılan 2 dönemlik izleme çalışmalarının tamamlandığından, yine durgun sular ve drene nehirlerde gerçek-

leştirilen 2 dönemlik hidromorfolojik izleme çalışmalarından ve su bütçesinin belirlenmesi kapsamında yürütülen batimetri çalış-

malarından bahsetti. 

 Açılış konuşmasının ardından Proje Yürütücülerin-

den Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. 

Serdar KARA tarafından yapılan sunumda, proje kapsamında 

kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi sunularak 6 dönemlik 

fizikokimyasal izleme sonuçları değerlendirildi. İlaveten, pro-

jede bir sonraki üç aylık dönem içerisinde yapılacak çalışma-

lardan bahsedildi. Hacettepe Üniversitesi Öğrenim Üyesi Sa-

yın Prof. Dr. Sedat V. YERLİ tarafından biyolojik izleme ça-

lışmaları ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. 

Dr. Ali ERTÜRK tarafından özümleme kapasitesi ve su büt-

çesinin belirlenmesine yönelik yapılacak modelleme çalışma-

larına ilişkin sunumlar yapıldı. Katılımcıların soruları cevaplanarak toplantı sonlandırıldı. 
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Göl ve Sulak Alanlar Yönetimi İhtisas Grubu 2018 Yılı 1. Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 Bakanlığımız personelini konularında ihtisas sahibi yapmak, 

ihtisas alanlarına uygun olarak istihdam etmek ve iş verimliliğini artır-

mak maksadıyla teşekkül edilmiş İhtisas Heyetlerinden Göller ve Sulak Alanlar 

Yönetimi İhtisas Heyeti’nin altında Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz sorumlu-

luğundaki Göl ve Sulak Alanlar Yönetimi İhtisas Grubu’nun 2018 yılı 1. toplantı-

sı Doğa Araştırmaları Derneği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Su Yöneti-

mi Genel Müdürlüğü’nden ilgili ihtisas grubu üyeleri ve gönüllü heyet üyelerinin 

katılımı ile 26 Nisan 2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir. 

 Toplam 18 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı Su Kalitesi Daire 

Başkanlığı, Göller ve Sulak Alanlar Şube Müdür V. Dr. Emine FAYDAOĞ-

LU’nun açılış konuşması ile başlamıştır. Toplantıda, Doğa Araştırmaları Derneği 

Başkanı Sayın Osman ERDEM “Göller ve Sulak Alanların İşlev ve Değerleri” ve “Türkiye’deki Sulak Alanlarda Karşılaşılan 

Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu 2 sunumu ile sulak alanlara dair  önemli hususlar ı katılımcılara aktarmıştır . 

Ülkemiz ve Dünyadaki sulak alanların ekosistem olarak ve ekonomik açıdan önemlerinin her yaş grubundan ve her kesimden 

insanlar tarafından kavranmasının hayati önem taşıdığı bir kez daha vurgulanmış olup Sayın ERDEM’in konu hakkındaki bilgi 

birikimini örneklerle paylaşması ve karşılıklı değerlendirmeler ile toplantı verimli bir şekilde sonlandırılmıştır.  

 

“Türkiye’de Göl ve Sulak Alan Yönetimindeki Problemler ve Çözüm Önerileri” 

Başlıklı Hizmet İçi Eğitimi Gerçekleştirildi 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Göl 

ve Sulak Alan Yönetimindeki Problemler ve Çözüm Önerileri’ Konulu hizmet 

içi eğitimi 28-31 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya ili Kemer İlçesinde ger-

çekleştirildi. Eğitime Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

ile Bölge Müdürlükleri, Doğa Koruma Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlükle-

ri ve Üniversitelerin temsilcileri katılım sağladı. 

 Eğitim ile su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanımına 

dair geliştirilen ulusal ve uluslararası su yönetimi süreçleri ve faaliyetleri kapsa-

mında personelin bilgisini ve verimliliği arttırarak, suyun verimli kullanımını, 

öncelikle su kaynaklarının yönetim şekilleri ve araçları konusunda bilgilendir-

me yapılması ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. 

 

 Yaklaşık dört gün süren eğitim programı boyunca üniversitelerden konularında uzman akademisyenler ile kamu kurum 

kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarında uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

 

 Eğitim programının ilk gününde ülkemizdeki su yönetimi uygulamaları, su verimliliği, acil ve afet durumunda su yöne-

timi, sucul ekosistemler ve sulak alan yönetim planları konularında sunumlar gerçekleştirildi. 

 

 Devam eden günlerde de; su kaynaklarına etki eden baskı unsurları ve kirleticilerin kontrolü, ötrofikasyon ve çözüm 

önerileri, doğal arıtma yöntemleri ve su kaynaklarının restorasyonu, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi, su ayak 

izi, nitrat direktifi ve iyi tarım uygulamaları, su kaynaklarındaki mikroplastikler ve endokrin bozucu kimyasallar konularında 

sunumlar gerçekleştirildi. 

 

 Eğitim programı boyunca sunumlarda, küresel iklim değişikliğinin 

etkisinin giderek daha da fazla hissedilmeye başlandığı ve su kaynaklarının 

bütüncül ve sürdürülebilir bir şekilde korunması ve doğru kullanımının büyük 

önem arz ettiği, vurgulanmış, göl ve sulak alanların hem ekolojik açıdan, hem 

de kültürel açıdan vazgeçilmez alanlar olduğunu üzerinde durulmuştur. 

 

 Eğitim sırasında, eğitim programına katkı sağlayan akademisyenlere Teşek-

kür Belgeleri, eğitim programını tamamlayan katılımcılara ise Katılım Belgesi 

verilerek program sonlandırılmıştır. 
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Su Kaynaklarımızda Bulunan Endokrin Bozucu Kimyasallar Araştırılıyor 

  

 Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte 

olan "Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknoloji-

lerinin Araştırılması Projesi" kapsamında Çalışma Grubu 

ve Yönlendirme Kurulu IV. Toplantısı, Genel Müdürlüğü-

müz temsilcilerinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

DSİ, İSKİ, İSU ve MUSKİ temsilcileri ile çeşitli üniversi-

telerden konuda uzman akademisyenlerin katılımıyla 13 

Mart 2018 günü Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.  

 Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal 

DİKMEN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yükle-

nici İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. adına Doç. Dr. Sayın Öz-

lem KARAHAN tarafından gerçekleştirilen sunum ile nu-

mune alma çalışmaları, ilk iki dönem izleme çalışmalarının 

sonuçları ile endokrin bozucu kimyasalların arıtımına iliş-

kin gerçekleştirilecek olan laboratuvar ölçekli çalışmalar 

hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Toplantının deva-

mında, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğ-

retim üyesi Prof. Dr. Sayın Oya OKAY tarafından endokrin bozucu kimyasallar için çevresel kalite standartlarının geliştirilmesi 

çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

 

 

“Yeşilırmak Havzasında Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve  

Değerlendirilmesi Projesi” nin 1. Yönlendirme ve Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi  
 

 "Yeşilırmak Havzasında Yeraltı Sularının 

Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve 

Değerlendirilmesi Projesi”nin 1. Yönlendirme ve 

Çalışma Grubu toplantısı 01.03.2018 tarihinde Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet Binası, 22. Kat çok amaç-

lı toplantı salonunda ilgili kurum ve kuruluşların mer-

kez ve taşra teşkilatlarından katılımcıların iştiraki ile Su 

Yönetimi Genel Müdürü, Sayın Dr. Bülent SELEK’in 

başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

 

 Toplantı, Sayın SELEK’in gerçekleştirdiği 

açılış konuşması ile başlamış olup müteakiben, Yükle-

nici Firma temsilcisi Sn. Ali Fuat Yargıcı tarafından 

projenin amacı, kapsamı ve projede ulaşılmak istenen 

hedefler hakkında ve projede temel alınacak doküman-

lar ve çalışmalar hakkında bilgilendirici sunumlar ger-

çekleştirilmiştir.  

Toplantıda temel olarak; 

 

Projenin iş planı ve teknik şartnamesi, 

 Başlangıç raporu ve başlangıç raporu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, 

 Proje uygulama adımlarına ilişkin yöntem ve metodolojiler 

 Havza hakkında genel bilgiler ve havzada daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmalar ve 

 Proje kapsamında havzada gerçekleştirilmiş olan kurum ziyaretleri 

hakkında sunumlar yapılmış, katılımcıların soru ve değerlendirmeleri alınarak toplantı sonlandırılmıştır. 
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Burdur ve Batı Akdeniz Havzaları Yeraltı Suları 1. Yönlendirme ve Çalışma Grubu Toplantısı 

 Gerçekleştirildi 

 

  
 "Burdur ve Batı Akdeniz Havzalarında Yeraltı Sula-

rının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve De-

ğerlendirilmesi Projesi’nin 1. Yönlendirme ve Çalışma Grubu 

Toplantısı 01.03.2018 tarihinde Bakanlığımızda ilgili kurum ve 

kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarından katılımcıların iştiraki 

ile Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Sayın Bülent SELEK Başkan-

lığında gerçekleştirilmiştir.  

 

 Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ 

Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile 

yüklenici firma personelince katılım sağlanmıştır. 

 

 Toplantının açılış konuşmasında Genel Müdürümüz Sa-

yın Bülent SELEK projenin amacı ve kapsamı hakkında bilgi 

vererek, proje süresince paydaş kurumların merkez ve taşra teşki-

latının vereceği desteğin önemine değinmişler ve birincisi düzenlenen proje yönlendirme ve çalışma grubu toplantısının her ra-

porlama döneminde gerçekleştirileceğini, projede kaydedilen gelişmelerin paydaşlara sunularak görüş ve önerilerinin alınacağını 

ifade etmişlerdir. 

 Proje 1. Yönlendirme ve Çalışma Grubu Toplantısının bir sonraki konuşmacısı yüklenici firmadan Hidrojeoloji Mühen-

disi Ahmet Fuat YARGICI, gerçekleştirmiş oldukları sunumda; proje iş planına göre hazırlanmış olan proje aktiviteleri ve süreç-

leri hakkında bilgilendirme yaparak, proje kapsamında arazi veri derleme çalışmaları ve kurum/kuruluş ziyaretleri hakkında bilgi 

vermiş, proje başlangıç raporu aşamasında gerçekleştirilen çalışmalara değinerek sunumlarını tamamlamışlardır. 
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Su Kaynaklarının Etkin Yönetiminde Çok Önemli Bir Adım Atıldı 

 

 
 Ülkemizdeki su kaynaklarının kalite ve miktar bazında sürdürülebilir kullanımını te-

min maksadıyla havza özelinde yapılacak tüm çalışmalara temel altlık oluşturması beklenen 

“Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması; Tipoloji, Kütle ve Risk Çalışmalarının Yapılarak İzleme 

Programlarının Hazırlanması Projesi”nin Başlangıç toplantısı 28.02.2018 tarihinde gerçekleşti-

rilmiştir.  

 

 Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun himayelerinde gerçekleştirilen Top-

lantıya, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme 

ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticileri ve personelince katılım sağlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proje kapsamında, ülkemizdeki tüm yerüstü su kaynakları 1/25.000 ölçeğinde sayısallaştırılarak, su kütlelerinin tip kri-

terleri oluşturulacak ve 25 havzada toplam 15.000 nehir ve 350 göl noktasında kapsamlı bir arazi çalışması ile Ülkemiz için ye-

rüstü su kütleleri belirlenecektir. 25 havzadaki tüm noktasal, yayılı, hidromorfolojik baskılar ve su çekim noktalarına ilişkin bil-

giler proje kapsamında sayısallaştırılarak güncellenip haritalandırılacaktır. Havza izleme programları tüm bu bilgiler ışığında 

güncellenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Böylece ülkemizde diğer tüm kurum/kuruluşların çalışma ve projelerinde kullanılabilecek nitelikte, güvenilir ve güncel 

bir veri altlığı oluşturularak Ülkemiz su kaynaklarının etkin yönetiminde çok önemli bir adım atılmış olacaktır.  
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Ulusal Su Bilgi Sistemi Yaygınlaştırma ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması (Faz II) Projesi için  

İmzalar Atıldı  

 

 
 Ulusal Su Bilgi Sistemi Tasarım ve Geliştirme Projesinin devamı niteliğindeki  “Ulusal Su Bilgi Sistemi Yaygınlaştırıl-

ması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması (FAZ II) Projesi” için Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türksat A.Ş arasında imza 

töreni 16.05.2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İmza törenine Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent SELEK, Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, Genel Müdürlü-

ğümüz ve proje yüklenicisi Türksat A.Ş personeli katılım sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Söz konusu proje ile hâlihazırda kullanılmakta olan Ulusal Su Bilgi Sisteminin (USBS), sürdürülebilirliğinin sağlanma-

sının yanı sıra, sistemin geliştirilmesi, ileri entegrasyonların sağlanması, veri tutarlılığı ve kalitesinin arttırılması, veri ve veri 

modelinin iyileştirilmesi, otomatik veri transfer araçlarının geliştirilmesi, veri standardizasyonun sağlanması ve veri analiz araç-

larının geliştirilmesi hedefleniyor. 
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  Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi 2017 İzleme Yılı Sonuçları  

Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleştirildi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi, 2017 İzleme Yılı Sonuçları Değerlendirme Çalıştayı” Su Yöne-

timi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN Başkanlığında paydaş kurum temsilcileri, projede görevli öğretim üyeleri, 

yüklenici Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. firması yetkilileri ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılımı ile 27 Nisan 2018 tari-

hinde Ankara Wyndham Hotel’de gerçekleştirildi. 

 Toplantıda, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Bilal DİKMEN yaptığı açılış konuş-

masında, “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi”nin ulusal ve uluslararası 

mevzuata uyumlu su yönetimi ve su kalitesi ekolojik değerlendirmedeki önemini belirterek, 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak dünya bize atalarımızdan miras kalan bir yer değil 

torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir anlayışı ile su kaynaklarımızı koruduğumuz hu-

susunu vurgulamıştır. 

 Sayın DİKMEN’in konuşmasının ardından Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. 

adına Proje Yöneticisi Sayın Dr. Elif MANAV TÜFEKÇİ tarafından proje tanıtım sunumu 

ile 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bir 

sunum yapıldı. 

 Sayın TÜFEKÇİ’nin sunumunun sonrasında projede 

yer alan akademisyenler tarafından tuzlu sularda (kıyı ve ge-

çiş), nehir ve göl su kütlelerinde yapılan Bentik Makroomurgasız, Fitobentoz/Fitoplankton, Makro-

fit, Makroalg ve Balık kalite bileşenleri çalışmalarına ilişkin sunumlar ve değerlendirmeler aktarıl-

mıştır.  

 Çalıştayda, biyolojik izlemenin yanı sıra proje kapsamında izlenen fizikokimyasal ve hid-

romorfolojik izleme parametreleri ve sonuçları değerlendirilmiştir.  Ayrıca REFERANS Projesinin 

bir diğer bileşeni olan ve ülkemizde ilk defa yapılan Geçiş Suyu Kütle Belirlenme çalışmaları hak-

kında uygulanan yöntem ve projenin birinci yılında izleme yapılan havzalarda belirlenen geçiş suyu 

kütle sayıları hakkında da detaylı bilgilendirme Sayın TÜFEKÇİ tarafından yapılmıştır. 

 

 

 



 30 

 

  Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi’nin 4. Çalışma Grubu Toplantısı 

 Gerçekleştirildi  
 

 “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi”nin 4. Çalışma Grubu Toplantısı, İzleme ve Su Bilgi Sistemi 

Daire Başkanı Nermin ANUL’un Başkanlığında paydaş kurum temsilcileri, projede görevli öğretim üyeleri, yüklenici Çınar Mü-

hendislik Müşavirlik A.Ş. firması yetkilileri ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılımı ile 12 Haziran 2018 tarihinde Bakanlığımız 

22. Kat 2 No’lu toplantı salonunda gerçekleştirildi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantıda, Sayın Nermin ANUL yaptığı açılış konuşmasında, “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Proje-

si”nin proje süreci ve proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

 Sayın ANUL’un konuşmasının ardından Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. adına Proje Yöneticisi Sayın Dr. Elif 

MANAV TÜFEKÇİ tarafından Proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile bundan sonraki süreçte yapılması 

planlanan işlerin detaylarına ilişkin bir sunum yapıldı.  Sunumlarda, proje kapsamında 2018 yılında izlenmesi planlanan 9 havza-

da ilk dönem izleme çalışmalarının tamamlandığı, izleme çalışmalarında toplanan örneklerin teşhis çalışmalarına devam edildiği, 

potansiyel referans noktalarının belirlenmesinin ardından 2018 yılı 2. Dönem izleme çalışmalarına Temmuz ayı içerisinde baş-

lanması planlandığı ifade edildi. 

 
 Proje Yöneticisi Sayın Dr. Elif MANAV TÜFEKÇİ’nin sunumunun ardından nihai referans alanların belirlenmesinde 

uygulanan metodoloji değerlendirilmiş olup, bu kapsamda mevsimsel nehirlerin değerlendirilmesi hususu tartışılarak karara bağ-

lanmıştır. 
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Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modellerinin Geliştirilmesi Projesi  

Kapasite Oluşturma Eğitimleri Devam Ediyor  
 

 Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen HİDROTÜRK projesi kapsamında Bakanlığımızda modelleme ko-

nusunda kapasite oluşturulması maksadıyla eğitimler düzenlenmektedir. Söz konusu eğitimlere Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

personeli yanı sıra, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, DSİ, MGM ve SUEN’den ilgili personel katılım sağla-

maktadır. Son üç aylık dönemde düzenlenen modelleme eğitimleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. 

 

 26-28 Mart:   Uzaktan Algılama Eğitimi 

 18-19 Nisan: Yeraltı Suyu Modelleme Uygulamalı Eğitimi 

 14-15 Mayıs: Yeraltı Suyu çekirdek Modülü Eğitimi 

 21-25 Mayıs: Su Kalitesi ve Ekolojisi Eğitimi-I 

 22-25 Haziran: Su Kalitesi ve Ekolojisi Eğitimi-II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzaktan algılama 
 
 
 

HİDROTÜRK Modeli Arayüz oluşturma 
 
 
 

Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi Ve Ekolojik Modellerin Geliştirilmesi Projesi (Proje HİD-

ROTÜRK) 3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi  
 

 

 Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modellerin Gelişti-

rilmesi Projesi çalışmaları kapsamında 3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal 

DİKMEN’in başkanlığında 24.04.2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi. Toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğretim üyeleri ve yüklenici firma İTÜNOVA temsilcileri 

katıldı. 
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 Sayın DİKMEN HİDROTÜRK projesinin ülkemiz su kaynaklarının yönetiminde kullanılmasındaki önemini vurgulaya-

rak toplantının açılışını gerçekleştirdi. Projenin mevcut durumu yüklenici firma İTUNOVA Genel Müdürü Sayın Ercan ÇİTİL 

tarafından sunuldu.  

 

 HİDROTÜRK Yazılım Geliştirme çalışmalarına ilişkin teknik bilgilendirme ise projenin Yazılım Geliştirme ve Test 

Ekibinden Mustafa UÇAR tarafından yapılmış olup, geliştirilmiş olan Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı arayüz gösterildi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yukarı Gediz Alt havzasında test edilen Hidroloji ve hidrodinamik model sonuçları Doç Dr. Ali ERTÜRK ve Prof. Dr. 

Lale BALAS tarafından aktarıldı. 
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Ekosistem Esaslı İzleme ve Değerlendirme Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı Gerçekleştirildi  

     Genel Müdürlüğümüz İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 

“Ekosistem Esaslı İzleme ve Değerlendirme” Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı 21-23 Haziran 

2018 tarihleri arasında Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Seyhan Sami Kayahan Eğitim Te-

sislerinde gerçekleştirildi. 

      Düzenlenen hizmet içi eğitim programına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü 

temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

  

 Eğitim programının ilk gününde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Bilal DİKMEN tara-

fından yapılan açılış konuşmalarının ardından, İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanı 

Sayın Nermin ANUL tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verildi  

 Program kapsamında ayrıca Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından Ekosistem 

Esaslı İzleme ve Değerlendirme Yaklaşımı, Hidromorfolojik İzleme / Değerlendirme, konu-

larında sunumlar gerçekleştirilerek katılımcılara bilgilendirme yapıldı. 

 

 Eğitimin devamında, Öğretim Üyeleri tarafından Daire Başkanlığımız çalışma ala-

nına giren konularda sunumlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Bentik Makroomurgasız İzle-

me  /Değerlendirme konusunda Prof. Dr. Muzaffer DÜGEL, Fitoplankton ve Fitobentoz İzle-

me /Değerlendirme konusunda Prof. Dr. Nilsun DEMİR,  Makrofit İzleme/Değerlendirme 

konusunda Doç. Dr. Evren CABİ,  Balık İzleme/Değerlendirme konusunda ise Prof. Dr. Er-

doğan ÇİÇEK tarafından sunumlar yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitim programının ikinci gününde ise Daire Başkanlığımız çalışmalarından “Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması, 

Tipoloji, Kütle ve Risk Çalışmalarının Yapılarak İzleme Programlarının Hazırlanması Çalışmaları” Projesi sunumu ile “2017 

Yılı İzleme Verilerinin Değerlendirilmesi”, “Yapay Sinir Ağları ile Ekolojik Modelleme” ve “USBS Üzerinden İzleme Program-

larının Oluşturulması ve Takibi” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca PDR Uzmanı Lütfiye DEMİRCİOĞLU tarafın-

dan Kişisel Gelişim Eğitimi verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim, Kapıkaya Kanyonu, Yer köprü ve Varda Köprüsüne yapılan teknik gezinin ardından tamamlandı. 
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Yeni “Su Dedektifleri” Göreve Hazır… 

 
 Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “2018 Yılı Su İzleme Günü” etkinlikleri kapsa-

mında hedef kitle olarak belirlenmiş ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine su kaynaklarının korunması, iz-

lenmesi ve bilimsel çalışma yürütebilme konularında farkındalık oluşturulması maksadıyla gerçek-

leştirilen eğitimlere devam edilmiştir. 

  

 Söz konusu eğitimler kapsamında 02 Mayıs 2018 tarihinde Altındağ Abdullah Tokur İlko-

kulu,  11 Mayıs 2018 tarihinde Etimesgut Seyit Onbaşı İlkokulu ve 24 Mayıs 2018 tarihinde Mamak 

Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerine Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından suyun önemi, su 

kaynaklarının korunması ve suyun izlenmesi hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayrıca uygulamalı deneysel faaliyetler gerçekleştirilerek hedef kitle olan öğrencilerde suyun izlenmesi, izleme sonuçla-

rının yorumlanması ve bilimsel çalışma yürütebilme konularında farkındalık oluşturulması sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 “İzliyorum, Biliyorum ve Paylaşıyorum” sloganı ile gerçekleştirilmiş olan eğitimler sonucunda öğrencilere “Su De-

dektifi” unvanı verilerek sertifikaları dağıtılmıştır. 

 

  

 

 

 

 

 

 İlerleyen dönemlerde de Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde sivil bilim yaklaşımı kapsamında öğrencilerin bilimsel 

kapasitelerinin ve su kaynaklarının izlenmesi konusunda farkındalık düzeylerinin arttırılması çalışmalarına devam edilecektir.  
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 Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri 4. İş İlerleme  

Toplantısı Gerçekleştirildi  
 

 
 Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Projelerine 2016 yılı sonu itibariyle başlanılmıştır. 

 

 Söz konusu havzalarda bugüne kadar neler yapıldığı ve bundan 

sonraki üç ayda neler yapılacağının değerlendirildiği ilk iş ilerleme top-

lantısı niteliğini taşıyan 4. İş İlerleme toplantısı 03.04.2018 tarihinde, Su 

Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent SELEK’in başkanlığında 

gerçekleştirildi.   

 Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda-Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı / Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ 5.Bölge Müdürlüğü, 

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Ankara Su ve Kana-

lizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Samsun SASKİ Genel Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi, Kırıkkale Belediyesi, Nevşehir 

Belediyesi, Sivas Belediyesi İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümlerinden müşavir öğretim üyesi Prof. Dr. Cevza 

Melek KAZEZYILMAZ ALHAN, firma yetkilisi ve firma çalışan-

ları katılım sağladı. 

 Sayın SELEK tarafından açılış konuşmalarında 2 adet 

havzada (Antalya ve Yeşilırmak) Taşkın Yönetim Planlarının ta-

mamlandığı, 3 adet havzada bu yıl içinde tamamlanacağı (Sakarya, 

Susurluk, Ceyhan), 12 adet havzada ise (Büyük Menderes, Akar-

çay, Batı Akdeniz, Burdur, Kızılırmak, Aras, Kuzey Ege, Fırat-

Dicle, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Küçük Menderes ve Gediz) 

Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmaları yürütüldüğü 

ifade edilerek 2021 yılı sonuna kadar tüm havzalarda taşkın yöne-

tim planlarının tamamlanacağı ifade edilmiştir. 

 

 Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanma-

sı Projesi ile ilgili proje sorumlusu Burak TURAN sunum yapmış-

tır. Sunum kapsamında Sunum kapsamında, geçmiş 3 ay içerisinde 

yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar anlatılmıştır.  

 

  3. Ara rapor aşamasını kapsayan Kızılırmak Havzası’nın 

taşkın tehlike haritalarının hazırlanması çalışmalarında kullanılan 

veriler, yöntemler ve elde edilen 1 Boyutlu ve 2 Boyutlu modelleme 

sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca önümüzdeki 3 aylık 

süreçte yapılacak çalışmalardan bahsedilmiştir.     

 

 Projeler ile ilgili gerçekleştirilen sunumların ardından ku-

rum ve kuruluş temsilcilerinin katkıları, görüş ve önerileri ile birlik-

te genel değerlendirme yapılmıştır. 

 

 
 

Yozgat Sorgun İlçesi Eğri Deresi 1 Boyutlu Modellemesi 

 Q500 Debisinin Taşkın Yayılım Harita Örneği  
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Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Iı. İş İlerleme Toplantısı 

Gerçekleştirildi  
 

 Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesinde bugüne kadar neler yapıldığı ve bundan sonraki üç ayda neler 

yapılacağının değerlendirildiği 2. İş ilerleme toplantısı Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf 

ARAS’ın Başkanlığında 04.04.2018 tarihinde yapılmıştır.  

 

 Toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü,  Orman Genel Müdürlüğü,  Çölleşme ve Erozyonla Mü-

cadele Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-

kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kastamonu 

Belediyesi, Düzce Belediyesi, Zonguldak Belediyesi, Gazi Üniversitesi ve 

firma temsilcileri katılım sağlamıştır. 

 

 Sayın ARAS açılış konuşmasında taşkınların havza bazında değerlendirilerek, taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve 

taşkın sonrasında iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaların planlanması ve yönlendirilmesi ile Ülkemiz kaynaklarının en 

verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığını belirterek Ülkemizde 2 adet havzada (Antalya ve Yeşilırmak) Taşkın Yönetim 

Planlarının tamamlandığını, 15 adet havzada ise (Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, 

Kızılırmak, Aras, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz, Batı Karadeniz, Fırat Dicle ve Doğu Akdeniz) Taşkın Yönetim Planları-

nın hazırlanması çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, 2021 yılı sonuna kadar tüm havzalarda taşkın yönetim planlarının ta-

mamlanacağını ifade etmiştir. 

 

 Yüklenici Firma, proje ile ilgili verdiği genel bilgiler ve akabinde gerçekleştirilen sunumlar ile bugüne kadar yapılan 

çalışmalar olan Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi ve Hidroloji çalışmaları ile önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaları detaylı 

bir şekilde anlatmıştır. 

 

Doğu Akdeniz Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 1. İş İlerleme Toplantısı 

 Gerçekleştirildi  
 

 Doğu Akdeniz Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Proje-

sinde bugüne kadar neler yapıldığı ve bundan sonraki üç ayda neler yapılacağı-

nın değerlendirildiği 1. İş ilerleme toplantısı Su Yönetimi Genel Müdürü Sa-

yın  Dr. Bülent SELEK’in Başkanlığında 05.04.2018 tarihinde yapılmıştır. 

 

 Toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Mü-

dürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü,  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre Şe-

hircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-

ğı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Çukurova 

Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve firma temsilcileri katı-

lım sağlamıştır. 

 

 Sayın SELEK açılış konuşmasında taşkınların havza bazında değerlen-

dirilerek, taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaların planlanması ve 

yönlendirilmesi ile Ülkemiz kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığını belirterek Ülkemizde 2 adet havzada 

(Antalya ve Yeşilırmak) Taşkın Yönetim Planlarının tamamlandığını, 15 adet havzada ise (Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Büyük 

Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Kızılırmak, Aras, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz, Batı Karadeniz, Fırat Dicle 

ve Doğu Akdeniz) Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması çalışma-

larının yürütüldüğünü belirterek, 2021 yılı sonuna kadar tüm havza-

larda taşkın yönetim planlarının tamamlanacağını ifade etmiştir. 

 Yüklenici firma, proje ile ilgili verdiği genel bilgiler ve aka-

binde gerçekleştirilen sunumlar ile bugüne kadar yapılan çalışmalar 

olan Ön Rapor ve Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi çalışmaları ile 

önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaları detaylı bir şekilde anlat-

mıştır. 

 Projeler ile ilgili gerçekleştirilen sunumların ardından soru 

ve cevaplar ile birlikte genel değerlendirme yapılarak toplantı son-

landırılmıştır. 
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 Aras Havzası Taşkın Yönetim Planı Kapsamında Devam Eden Çalışmalar Paydaşlarla  

Değerlendirildi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aras Havzasında yapılan çalışmaların değerlendirildiği 5. İş İlerleme toplantısı; Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 

Sayın Hüseyin AKBAŞ Başkanlığında ve Devlet Su İşleri Kars 24. Bölge Müdürü Sayın Mahmut DÜNDAR’ın da katılımlarıyla 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 8. ve 24. Bölge Müdürlükleri, Erzurum ESKİ Genel Müdürlüğü, Kars 

Belediyesi, Iğdır Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

bölümlerinden müşavir Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr.Nihat EROĞLU, firma yetkilisi ve firma çalışanlarının katılımı ile 

26.04.2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

 Sayın AKBAŞ tarafından açılış konuşmalarında 2 adet havzada (Antalya ve Yeşilırmak) Taşkın Yönetim Planlarının 

tamamlandığı, 15 adet havzada ise (Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Kızılırmak, 

Aras, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Fırat-Dicle Havzaları) Taşkın Yönetim Planlarının 

hazırlanması çalışmaları yürütüldüğü, 6 havzada ise (Asi, Seyhan, Van Gölü, Konya, Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzaları) çalış-

malara bu yıl başlanmasının hedeflendiği ifade edilerek 2021 yılı sonuna kadar tüm havzalarda taşkın yönetim planlarının ta-

mamlanacağı ifade edilmiştir. 

 Aras Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi ile ilgili proje sorumlusu Dr. Serdar SÜRER sunum yap-

mıştır. Sunum kapsamında, Aras Havzasında bugüne kadar yapılan taşkın riski ön değerlendirmesi ve hidroloji çalışmalarıyla 

ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiş olup son 3 ay içerisinde yapılmış olan hidrolik modelleme ve taşkın tehlike haritalarının 

hazırlanması çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proje ile ilgili gerçekleştirilen sunumların ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkıları, görüş ve önerileri ile 

birlikte genel değerlendirme yapılmış ve kapanış konuşması ile toplantı sonlandırılmıştır  
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Fırat-Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planı Kapsamında Devam Eden Çalışmalar Paydaşlarla 

 Değerlendirildi  
 

 
  Fırat-Dicle Havzası yapılan çalışmaların değerlendirildiği 2. 

İş İlerleme toplantısı; Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr.Bülent 

SELEK Başkanlığında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri,  AFAD, Burdur Bele-

diyesi,  Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümlerinden müşa-

vir öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım YENİGÜN, firma yetkilisi ve firma 

çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.  

  Sayın SELEK tarafından yapılan açılış konuşmalarında 2 

adet havzada (Antalya ve Yeşilırmak) Taşkın Yönetim Planlarının 

tamamlandığı, 15 adet havzada ise (Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Bü-

yük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Kızılırmak, Aras, 

Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Fırat-Dicle Havzaları) Taşkın Yönetim Planlarının ha-

zırlanması çalışmaları yürütüldüğü, 6 havzada ise (Asi, Seyhan, Van Gölü, Konya, Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzaları) çalış-

malara bu yıl başlanmasının hedeflendiği ifade edilerek 2021 yılı sonuna kadar tüm havzalarda taşkın yönetim planlarının ta-

mamlanacağı ifade edilmiştir.  

 Fırat-Dicle Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi ile ilgili yüklenici firma tarafından yapılan sunum 

kapsamında, Fırat-Dicle Havzasında bugüne kadar yapılan taşkın riski ön değerlendirmesi, hidroloji ile ilgili yapılan çalışmalar-

dan ve sahada yapılan gözlemlerden bahsedilmiş olup, gelecek 3 ay içerisinde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş-

tir.  

 

 Proje ile ilgili gerçekleştirilen sunumların ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkıları, görüş ve önerileri ile 

birlikte genel değerlendirme yapılmış ve kapanış konuşması ile toplantı sonlandırılmıştır. 

 

Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz ve Burdur Havzaları Taşkın Yönetim Planları  

Kapsamında Devam Eden Çalışmalar Paydaşlarla Değerlendirildi  
 

 Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz ve Burdur Havzala-

rı yapılan çalışmaların değerlendirildiği 5. İş İlerleme toplantısı; Su 

Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ Başkanlı-

ğında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-

ğü ve Bölge Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD Bur-

dur Belediyesi,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 

bölümlerinden müşavir öğretim üyesi Prof. Dr. Gökmen TAYFUR, 

firma yetkilisi ve firma çalışanlarının katılımı ile 08.05.2018 tarihinde 

gerçekleştirildi.  

 Sayın AKBAŞ tarafından açılış konuşmalarında 2 adet havza-

da (Antalya ve Yeşilırmak) Taşkın Yönetim Planlarının tamamlandığı, 

15 adet havzada ise (Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Büyük Menderes, 

Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Kızılırmak, Aras, Kuzey Ege, Küçük 

Menderes, Gediz, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Fırat-Dicle Hav-

zaları) Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmaları yürütüldü-

ğü, 6 havzada ise (Asi, Seyhan, Van Gölü, Konya, Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzaları) çalışmalara 

bu yıl başlanmasının hedeflendiği ifade edilerek 2021 yılı sonuna kadar tüm havzalarda taşkın yöne-

tim planlarının tamamlanacağı ifade edilmiştir.  

 

 Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz ve Burdur Havzaları Taşkın Yönetim Planının 

Hazırlanması Projesi ile ilgili yüklenici firma tarafından sunum yapılmıştır. Sunum kapsamında, Bü-

yük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz ve Burdur Havzalarında bugüne kadar yapılan taşkın riski ön 

değerlendirmesi, hidroloji, harita çalışmaları  ve kesit alımı ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedil-

miş olup son 3 ay içerisinde yapılmış olan hidrolik modelleme ve taşkın tehlike haritalarının hazırlan-

ması çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.  

 Proje ile ilgili gerçekleştirilen sunumların ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkıla-

rı, görüş ve önerileri ile birlikte genel değerlendirme yapılmış ve kapanış konuşması ile toplantı son-

landırılmıştır. 



 39 

 

Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlandı  

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 

“Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması 

Projesi” nin kapanış toplantısı Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf 

ARAS’ın katılımıyla Bursa’da 22.06.2018 tarihinde gerçekleş-

tirildi.  

 

 Toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Sayın Abidin ÜN-

SAL, Kütahya Vali Yardımcısı Vekili Sayın Ali BEZİRGAN, 

Devlet Su İşleri Bursa 1. Bölge Müdürü Sayın Hayati ÇE-

LENK, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Sayın Ergün GÜLER, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Sayın Mustafa 

BULUT, Bursa Orman Bölge Müdürü Sayın Yalçın AKIN, 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıke-

sir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bursa Su ve Kanalizasyon İda-

resi, İller Bankası A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Meteoroloji Bursa İl Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü, 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesinden akademisyenler 

tarafından katılım sağlanmıştır. 

 Toplantıda Su Pek Proje ve Müşavirlik A.Ş. Genel Müdürü Sayın Gürdal KIRMIZIOĞLU ve Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf ARAS açılış konuşmalarını gerçekleşmiştir. Sayın Maruf 

ARAS açılış konuşmasında projenin hayırlı olmasını temenni ederek Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planı kapsamında hav-

zada taşkın riski ön değerlendirmesinin yapılarak riskli alanların belirlendiğini, belirlenen bu riskli alanlarda suyun yayılımının 

ve derinliğinin gösterildiği Taşkın Tehlike Haritalarının hazırlandığını, tehlikenin risk açısından sınıflandırılarak Taşkın Risk 

Haritalarının oluşturulduğunu, risklerin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin ve kurumlar arası koordinasyonun sağla-

nacağı Yönetim Planının hazırlandığını belirtti. 

 Sayın ARAS, konuşmasının devamında Su Kanunu 

başta olmak üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğü çalışmaları 

kapsamında birçok mevzuat çalışması yapıldığını vurgulamış, 

Ülkemiz Havzaları için Havza Koruma Eylem Planlarının ta-

mamlandığı ve bu planların Havza Yönetim Planlarına dönüş-

türüldüğünü ifade etmiştir. Sayın Aras ayrıca ülkemizde çevre-

sel kalite standartlarının belirlenmesi çalışmalarının ve su küt-

leleri ve kalitesinin korunması çalışmalarının Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğunu belirtmiş-

tir. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi ile 

ülkemizdeki 25 nehir havzasının her birinde iklim değişikliği 

projeksiyonlarının oluşturulmuş olduğunu, yer altı su potansi-

yeli ve yerüstü suyu değişimlerinin tespit edilmiş olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

 Açılış konuşmalarının ardından Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğünden Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı Taşkın Yönetimi Şube Müdürü Sayın Satuk Buğra FINDIK tara-

fından taşkın yönetimi hususunda yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sayın Satuk Buğra FINDIK’ın sunu-

munun ardından Su Pek Proje ve Müşavirlik A.Ş. firması altyüklenicisi DHI Türkiye Genel Müdürü Sayın Dr. Serdar SÜRER 

tarafından Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi hususunda detaylı bilgi verilmiştir. 
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Kuraklık Analizleri ve Metodolojileri Konulu Eğitim Programı Şanlıurfa’da gerçekleştirildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından “Kuraklık Analizleri ve Metodolojileri” konu-

lu eğitim programı 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa ilinde gerçekleştirildi. 

 Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ açılış konuşmasında; suyun öneminden bahsederek ülkemizde suyun 

yönetimi anlamında çok önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini bu maksatla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulduğunu 

ifade etmiştir. Eğitim programının konusu olan kuraklık yönetimi ve iklim değişikliğine uyum konularında önemli bir yol alındı-

ğı Sayın AKBAŞ tarafından ifade edilmiş olup kuraklık yönetimi için havza ölçeğinde çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir. 

Sayın AKBAŞ konuşmasının devamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, mevzuat çalışmaları ve 

diğer faaliyetler detaylı olarak anlatılmış, bahse konu eğitimin konusu olan Kuraklık Analizleri ve Metodolojileri ile ilgili bilgi-

ler vermiştir. Sayın AKBAŞ Eğitim programının verimli ve hayırlı olması dileğiyle konuşmasını sonlandırmıştır. 

 DSİ 15. Bölge Müdürü Sayın Ahmet Ersin GÖKÇE bölgenin 

kuraklık hassasiyetine değinerek gerçekleştirilen eğitim programının 

önemini vurgulayan bir açılış konuşması gerçekleştirdi. 

 Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Mü-

dürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Harran Üniversitesi, 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden 90 civarında temsilci katılım sağladı. 

Kuraklık ve İklim değişikliği ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı 

programda seçkin akademisyenlerin yanı sıra Taşkın ve Kuraklık Yöne-

timi Dairesi Başkanlığı personeli de çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 

 

  

 

 Eğitim programının ilk sunumunu Prof. Dr. Ömer Lütfi 

ŞEN (İTÜ), İklim Değişikliği ve Kuraklık konusunda gerçekleştir-

di. Sunumda; dünyada ve ülkemizde iklim değişikliğinden kaynak-

lı afetlerde son yıllarda artış olduğunu belirterek planlı bir çalışma 

yapılması gerektiğini ifade etti. 
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 Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM (Ankara Üniversitesi), Ta-

rımsal Kuraklığın İzlenmesindeki Gelişmeler, Zorluklar ve Beklentiler 

konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda; Tarımsal Kuraklığın izlen-

mesinde ülkemizde ve dünyada yürütülen çalışmalar ve metodolojiler ile 

ilgili bilgiler verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Dicle Üniversitesi), Kuraklık 

Hidrolojisi ve Su Bütçesi konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda; 

Havza Su Bütçesi hesaplanmasında ki yaklaşımlar, iklim değişikliği-

nin dünyada yaşanmış kuraklıklar üzerindeki etkilerinin önemine de-

ğindi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bakanlık Müşaviri Muhammet ÖZGÜR (Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı), Etkili İletişim Yöntemleri konulu sunumunu gerçekleştirdi. 

Sunumda; Etkili İletişimin ilkeleri ve kuralları hakkında detaylı bilgiler 

verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tuğrul YILMAZ (ODTÜ); Kuraklık 

Analiz Çalışmaları konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda; Kuraklık 

Analiz Çalışmalarında kullanılan indisler ve metodolojiler hakkında 

detaylı bilgiler verildi. 
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 Prof.Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI (Dokuz Eylül Üniversitesi); Sek-

törel Etkilenebilirlik Analizi konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda; içme-

suyu, tarım, sanayi, turizm ve ekosistemin nasıl etkilendiği analizi ve metodo-

lojileri hakkında detaylı bilgiler verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU (Harran Üniversitesi); 

Kuraklık Yönetim Planlarında Belirlenen Uyum Tedbirleri konulu sunumu-

nu gerçekleştirdi. Sunumda; İklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkile-

rinin azaltılması maksadıyla belirlenen uyum tedbirleri, GAP Bölgesinde bu 

tedbirlerin nasıl uygulanabileceği ile ilgili detaylı bilgiler verildi. 

 

  

 

 

 

 CBS ve Yazılım Uzmanı Alper DİNÇER; Kuraklık Veri Tabanı 

konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda; Kuraklıkla ilgili çalışmaların yer 

aldığı Veri Tabanı ve Web uygulaması hakkında bilgiler verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca eğitim kapsamında Türkiye’nin en 

büyük enerji potansiyeline ve gövde hacmi-

ne sahip Atatürk Barajına teknik gezi ger-

çekleştirildi. 
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Antalya ve Burdur Havzaları Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi 

 5. İş İlerleme Toplantısı Yapıldı 

 
 Antalya ve Burdur Havzaları Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi 5. İş İlerleme Toplantısı Su Yönetimi 

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin Akbaş’ın başkanlığında, kamu kurumlarının temsilcilerinin ve Yüklenici Firma Dolsar 

Mühendislik yetkililerinin katılımıyla 08.05.2018 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda 3 aylık süreçte neler yapıldığı ve bundan 

sonraki 3 ayda neler yapılacağının değerlendirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 

Orman Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 

katılım sağlandı. 

 Söz konusu toplantıda Nihai Rapor oluşturulması ve kuraklık tedbirlerinin belirlenmesi çalışmaları yapıldığı ifade edil-

di. Tedbirler belirlenirken planlanan sulama yatırımları ve tarım politikaları da dikkate alınarak iklim değişikliğinin havzanın 

düşük, orta ve şiddetli kuraklık riskleri üzerindeki etkisi, gelecekte yaşanması muhtemel kuraklıklar, gelecek su bütçesi, su kulla-

nan tüm sektörlerin (içme-kullanma, tarım, sanayi, turizm ve ekosistem) ne şekilde etkileneceği gibi hususların göz önünde bu-

lundurulduğu belirtildi. Bundan sonraki süreçte Nihai Kuraklık Yönetim Planının tamamlanacağı ifade edildi. 

  
 Toplantı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi. 

 

Gediz ve Büyük Menderes Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Çalışmaları 

Değerlendirildi  

 Gediz ve Büyük Menderes Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 2. İş İlerleme Toplantısı Su Yö-

netimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ’ ın başkanlığında, kamu kurumlarının temsilcilerinin ve Yüklenici Fir-

ma Alter Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd.Şti. yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Söz konusu toplantıda 1. ara rapor kapsamında bulunan, Kuraklık analizleri, kuraklık indis, indikatör ve eşik değerleri 

ile ilgili bilgiler verilmiş olup bundan sonraki 3 aylık süreçte 2. Ara rapor kapsamında yapılacak Su Bütçesi ve Hidrolojik Model 

çalışmaları hakkında bilgi verildi. 
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Fırat-Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanıyor  

 
 Fırat Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 4. İş İlerleme Toplantısı Su Yönetimi Genel Mü-

dür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ’ın başkanlığında, merkezde ve havzada yer alan kamu kurumlarının temsilcilerinin, yük-

lenici firma yetkililerinin ve proje danışmanı akademisyenlerin katılımıyla 14.05.2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fırat Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 4. İş İlerleme Toplantısına; Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Ge-

nel Müdürlüğü, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü (GASKİ), Siirt Belediye Başkanlığı, Van Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (VASKİ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi’nden katılım sağlandı. 

 

 Fırat Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 4. İş İlerleme Toplantısı’nda; Proje kapsamında 

yapılan çalışmalar ve devam etmekte olan; su bütçesi çalışmaları, kullanılan hidrolojik model özellikleri ve sonuçları, grace uy-

dusu ile su kaynakları potansiyeli değişiminin analizi ile ilgili bilgiler verildikten sonra önümüzdeki 3 aylık süreçte gerçekleştiri-

lecek çalışmalara değinilmiştir. 

 

İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisi Belirleniyor 

 İklim değişikliğinin Fırat-Dicle Havzasındaki Keban barajı membası 

alt havzasında kar yükü ve erimelerine etkisini ve bu erimelerin akarsu akım-

larındaki meydana getireceği değişimleri tespit etmeyi amaçlayan “İklim De-

ğişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi”nin 

Sözleşmesi 26.03.2018 tarihinde İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme 

Ltd. Şti. ile imzalandı. 

 İklim değişikliğinden en çok etkilenecek havzalarımızdan birisi olan 

Fırat-Dicle Havzası’nda yıllık akım hacminin takriben %60-70’i kar erimele-

rinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu havzadaki kar miktarındaki muhte-

mel değişimlerin ve kar erimeleri döneminin tespit edilmesi, havzadaki su 

kaynakları planlaması için elzemdir. Proje ile modeller ve iklim projeksiyonla-

rı kullanılarak kar erimelerinin iklim değişikliğinden hangi miktarda etkileneceği konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

Süresi 18 ay olan projenin adımları; 

1. Karla örtülü alanın ve kar örtüsünün karakterizasyonu, 

2. Akarsu akımlarının doğallaştırılması, 

3. Doğallaştırılmış akımlar ile bu akımların ait olduğu referans dönemde ölçülen 

sıcaklık, yağış, akış, kar örtüsü değişkenleri arasında ilişki kuran matematiksel 

modeller kurulması ve modellerin uydu ve yer gözlemleri ile doğrulanması,  

4. İklim projeksiyonları kullanılarak kar erimelerinin ve akarsu akımlarına ilişkin 

gelecek dönem tahminlerinin (2100 yılına kadar) kurulan modeller ile elde edilmesi 

olarak belirlenmiştir. 
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Paris Anlaşması Kural Kitabı 

Çalışmaları Devam Ediyor 
 

 

 İnsan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın 

iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslararası alanda atılan ilk ve en 

önemli adım 1992 yılında Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Mil-

letler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan BM İk-

lim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne(BMİDÇS) Türkiye 2004 yılın-

dan itibaren Ek-I listesinde “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” 

kapsamında farklı bir statüyle, taraftır.  

 

 BMİDÇS’ye taraf ülkelerin mevcut Sözleşmenin niteliğini 

güçlendirmek amacıyla ve özellikle gelişmiş ülkelerin kararlı ve bağla-

yıcı yükümlülükler almalarını hedefleyen bir protokol olan Kyoto Pro-

kolüne Türkiye 2009 yılı itibariyle taraf olmuştur. 2020 yılı itibarı 

Kyoto Protokolü yerine yürürlüğe girecek yeni iklim anlaşması olan 

Paris Anlaşması 21. Taraflar Toplantısı’nda hazırlanmış olup, Türkiye 

22 Nisan 2016 tarihinde söz konusu Anlaşmayı imzalamıştır.  

 

 Paris Anlaşması’nın uygulama esaslarının belirleneceği Paris Kural Kitabı’na yönelik hazırlık çalışmaları 2016 yılından 

beri devam etmekte olup, ülkemiz tarafından da ilgili müzakereler dikkatle takip edilmektedir.  

 

 2018 yılı sonunda gerçekleştirilecek olan 24. Taraflar Toplantı’nda hazırlanması beklenen Kural Kitabının son hazırlık 

toplantısı niteliğinde olan, 30 Nisan – 10 Mayıs 2018 tarihlerinde Almanya’nın Bonn şehrinde gerçekleştirilen Uygulama Yar-

dımcı Organı 48. Oturumu (SBI 48), Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı 48. Oturumu (SBSTA 48) ile Paris An-

laşması Geçici Çalışma Grubu 1.5 Oturumu (APA 1.5) toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum İhtisas Heyeti Toplantıları Gerçekleştirildi 

 

 27 Nisan 2018 tarihinde Bakanlığımızda “İklim 

Değişikliğinin Etkileri ve Uyum İhtisas Heyeti 1.Toplantısı” 

Heyet Başkanı Maruf ARAS’ın başkanlığında gerçekleştiril-

miştir. 

 
 İhtisas heyeti bünyesinde faaliyet göstermekte olan 

ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğüne bağlı ihtisas grubu üyeleri toplantıya katılım sağ-

lamıştır. 

Sunumların ardından, ihtisas heyeti üyelerine Gazi Üniversi-

tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. 

Dr. İbrahim GÜRER tarafından “İklim Değişikliği ve Kar 

Erimeleri” konulu bir eğitim verilmiştir. 

 

 Eğitim kapsamında heyet üyeleri ile 

          İklim değişikliğinin kar yüküne etkileri, 

          Karın hidrolojik çevrimdeki yeri, önemi, 

          Kar ölçümleri, zorlukları ve hata payları, 

          Ölçüm/yorumlama hatalarının nedenleri, 

          Türkiye’de karlı kaplı alanlar- karla beslenen havzalar, konu başlıkları altında bilgiler verilmiştir. 

 

 

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum İhtisas Heyeti 2018 Yılı 2. Toplantısı Gerçekleştirildi 

 29 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlığımızda İhtisas Heyeti Başkanı Maruf ARAS başkanlığında heyet üyelerinin katılımıy-

la gerçekleştirilen 2. toplantıda İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum İhtisas Heyeti bünyesinde faaliyet göstermekte olan ihtisas 

grupları temsilcileri tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ve planlanan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumları 

yapılmıştır. 
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AB Taşkın Çalışma Grubu Çalışmaları Düzenli Olarak Takip Ediliyor 

 Avrupa Komisyonu Ortak Uygulama Stratejisi çalışmaları kapsamında oluşturulan AB Taşkın Çalışma Grubu yılda iki 

defa toplanıyor ve toplantılara ülkemizi temsilen Genel Müdürlüğümüz düzenli olarak katılıyor.  

 

 20-22 Mart 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen "AB Taşkın Çalışma Grubu 23. Toplantısı” ve 

“İlk Taşkın Riski Yönetim Planlarının Uygulanması Çalıştayı”na Şube Müdür V. Işıl SAKIN ve İnşaat Yüksek Mühendisi Salih 

BABAGİRAY katılım sağladı.  
 

 Diğer ülkelerdeki uygulamalar ve ülkemizdeki uygulamalar ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği otu-

rumlar ve çalışma grubu takvimi ile ilgili görüşmelerin ağırlıklı olarak yer aldığı toplantılarda ayrıca ikili görüşmeler gerçekleşti-

rildi.  
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2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Kapsamında "2023'e Doğru Türkiye'nin Su Vizyonu   

Ne Olmalıdır?" Konulu Eğitim Gerçekleştirildi 

 
         

 Bakanlığımız 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında yer alan "2023'e Doğru Türkiye'nin Su Vizyonu Ne 

Olmalıdır?" konulu eğitim programı, Genel Müdür lüğümüz Su Hukuku ve Politikası Daire Başkanlığı koordinasyonun-

da 14 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiştir.  

  

               16 Mart 2018 tarihinde tamamlanacak eğitim programına, Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları (DSİ, MGM, ODM, 

SUEN) yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden olu-

şan yaklaşık 60 kişilik bir katılım ile gerçekleştirilmektedir. Program,  konusunda uzman akademisyenler tarafından da destek-

lenmiştir.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21. yy da küresel gelişmelere bağlı olarak, yaşam için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan suyun, önemi giderek artan 

stratejik bir kaynak haline gelmiş olması ile su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekliliklerini orta-

ya koymaktadır. Eğitim ile su yönetimi alanında sahip olunan teknik bilgiler yanı sıra idari ve hukuki süreçler ve politika oluş-

turma bileşenleriyle işlerliğin arttırılarak, gerek ulusal ve gerekse uluslararası boyutta süreç takibinin sağlanması örnek çalışma-

lar ile vurgulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Eğitim programının ev sahipliğini üstlenen DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat ÖZPINAR eğitimin açılış bölümünde hoş gel-

diniz mesajının ardından, İstanbul’un orta ve uzun vadede su ihtiyacını karşılamaya yönelik, ülkemizin en büyük içme suyu pro-

jesi olan “Melen Projesi” ile ilgili 10 dakikalık bir tanıtım filmi paylaşılmıştır. 
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 Film gösteriminin ardından Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARARASLAN tarafından, ülkemizde 

mevcut su yönetimi, su yönetimi kapsamında 645 sayılı KHK ile Bakanlığımıza ve Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler, hav-

za yönetim planları başta olmak üzere, taşkın, kuraklık yönetim planları ile ulusal su planı; idari ve hukuki düzenlemeler bağla-

mında kurumsal yapılanma, birincil ve ikincil mevzuat düzenlemeleri ile taslak su kanunun getirdiği ve/veya getireceği yenilik-

ler hakkında bir açılış konuşması yapılmıştır. 

 Daha sonra 22. Dönem Milletvekili Sn. Dr. Süleyman GÜNDÜZ tarafından suyun insanlık ve medeniyetler nezdinde 

önemi bağlamında “Medeniyetler Şehri Kudüs ve Su” konusunda bir takdim gerçekleştirilmiştir. Konu kapsamında, üç semavi 

dine ev sahipliği yapan Kudüs’ün tarihsel süreci ve bilhassa İslamiyet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı geçmi-

şinde Kudüs’e yapılan ihya faaliyetlerinde suyun önemine yer verilmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ardından (Mülga) Çevre ve Orman Bakanlığı Emekli Müsteşarı Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA tarafından 

“Türkiye ve AB Ülkelerinin Su Yönetiminde Kurumsal Yapılanma” konusunda İngiltere, Fransa, Almanya, Romanya, Bulgaris-

tan ülkeleri örnekleri ile su yönetiminin idari ve hukuki yapısı ile alakalı Sayın SARIKAYA’nın yaklaşık 50 yıllık meslek haya-

tındaki tecrübelerini paylaştığı bir sunum gerçekleştirilmiştir.  
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 Hizmet içi eğitim programı kapsamında, sürdürülebilir su yönetiminin önemi, dünyada bu konudaki yaklaşım ve viz-

yonlar, uluslararası su politikaları, kalkınma için suyun önemi, AB kapsamında su konusunda yürütülen çalışmalar, iklim deği-

şikliğine bağlı azalan su potansiyeli ve siyasi gelişmeler ışığında sınır komşularımızda ilişkilerimiz sınıraşan su kaynaklarında su 

kalitesi konusunda yaşanan sorunlar, ülkemiz için yeni bir perspektif oluşturacak ulusal su planı ve ulusal su güvenliği yaklaşı-

mı, ülkemizde su konusunda kamu kurumlarında, belediyelerde ve su kanal idarelerinde karşılaşılan başlıca hukuki sorunlar ve 

çözüm yolları konularında oturumlar düzenlenerek, interaktif bir şekilde katılımcılara bilgi aktarımı sağlanmıştır. Ayrıca katılım-

cılara sosyal hayatın en önemli unsuru olan iletişim teknikleri konusunda da farkındalık sağlayan kısa bir eğitim verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takip Edilen Ulusal Ve Uluslararası Faaliyetler 

 

1. Koruma ve kullanma dengesi gözetilerek havza esaslı bütüncül ve sürdürülebilir su yönetimi bağlamında faaliyetin sür-

dürmekte olan Genel Müdürlüğümüz 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 22 Mart 2018 tarihinde Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Büyük ve Güçlü Türkiye Yolunda Su Stratejileri" başlık-

lı sempozyuma katılım sağladı. Bu bağlamda yerel, bölgesel ve küresel su stratejileri, sınıraşan sular hususlarında Genel 

Müdürlüğümüz personeli Şube Müdürü Huriye İNCECİK CEYLAN tarafından "Ortadoğu Su Denkleminde Türkiye" 

başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. 
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2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Ülke Çevresel Performans Değerlendirme Raporlamasına ilişkin 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 3-5 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye'nin 

Üçüncü Çevresel Performans Raporunu oluşturmaya esas çalıştaya Genel Müdürlüğümüz adına Daire Başkanlığımız 

koordinasyonunda aktif katkı ve katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda su ve kentsel atıksu yönetimi, yeşil büyüme, iklim 

değişikliği, çevresel yönetişim gibi birçok alanda Genel Müdürlüğümüz görev ve faaliyetlleri kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalar ile planlanan ve kaydedilen gelişmeler OECD ilgili yetkilileri ile paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye'de Su ve Atık Su Yönetimi ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz adına Irak 

Heyetine SUEN’de eğitim verilmiştir. 

4.     Finansal Strateji" ve diğer çalışma konularında yer alan başlıklarda (su, sanitasyon ve hijyen, su-istihdam-göç, su-gıda-

enerji-ekosistem bağıntısı) ile alakalı gerçekleştirilen oturumlara ülkemiz adına katkı sağlamak amacıyla 3-4 Mayıs 

2018 tarihinde gerçekleştirilen Akdeniz için Birlik (AiB) Su Uzmanları Görev Gücü Toplantısına  Genel Müdürlüğümüz 

adına katılım sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Su Sözleşmesi Sekretaryası; Entegre Su Kaynakları Yö-

netimi Çalışma Grubu 13. Toplantısı 28-30 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenmiş olup söz konusu toplantı Genel Mü-

dürlüğümüz adına katılım sağlanmıştır.  
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   6.   07-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Taşkent-Özbekistan’da “Aral Felaketinin Olumsuz Sonuçlarının Azaltılmasına Yö-

nelik Ortak Eylemler” konulu uluslararası konferansa Bakanlığımızı temsilen Genel Müdürlüğümüz ve Orman Genel 

Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyet ile katılım sağlanmıştır. Özbekistan Ekoloji Hareketi ana koordinasyonunda 

düzenlenen konferans kapsamında, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyetinde Muynak kasabasında yer alan Gemi Mezarlı-

ğında teknik incelemelerde bulunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

Akabinde Taşkent’de gerçekleştirilen konferansta, Dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral Gölü Havzası’nda yaşanan 

kuraklık felaketi etkilerinin azaltılması, bölgede yaşayanların sosyo-ekonomik ve insani koşulların iyileştirilmesi için 

yeni yaklaşımlar, yenilikçi çözümler ve uygulamalar konusu ele alınarak uluslararası finansman ve işbirliği imkânları 

ele alınmıştır. Konferans sonucunda bir “Ortak Anlayış” belgesi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Konferans vesilesiyle, 

ülkemiz ile Özbekistan arasında TİKA kanalıyla başlatılan ormancılık alanındaki teknik işbirliği faaliyetlerinin, su yö-

netimi alanında genişletilerek devam ettirebileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7.    20 – 22 Haziran 2018 tarihinde Tacikistan- Duşambe de gerçekleştirilmiş olan Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslarara-

sı Su Eylem On Yılı Yüksek Düzeyli Konferansı’na. Müsteşar Yardımcısı Sayın Ali Rıza DİNİZ Başkanlığı’nda arala-

rında Su Yönetimi Genel Müdürü, Sayın Dr. Bülent SELEK’in de yer aldığı bir heyet ile katılım sağlanmıştır. 
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     8.    İsveç Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI) ve Uluslararası Biosalin Tarım Merkezi (ICBA) tarafından yürütülen ve İsveç 

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Teşkilatı (SIDA) tarafından fon sağlanan Fırat ve Dicle İşbirliği Programının (CPET) 

kapanış toplantısı 27-28 Haziran 2018 tarihinde Amman-Ürdün'de gerçekleştirilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz adına 

katılım sağlanmıştır.  
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GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü Ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin 

Araştırılması Projesi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 
 "GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeni-

den Kullanımı için İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi" çıktılarını de-

ğerlendirmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. 

Ali Rıza DİNİZ başkanlığında 7 Mart 2018 tarihinde değerlendirme toplantısı 

gerçekleştirildi. 

 Söz konusu toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Dr. Bülent 

SELEK, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Yakup KARAASLAN, Su Yöneti-

mi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 15. 

Bölge Müdürlüğü, TÜBİTAK MAM personeli ile Harran ve Dicle Üniversite-

si öğretim üyeleri katılım sağladı. 

  

Toplantıda projede kapsamında yapılan; 

 

 Drenaj suları ve yeraltı sularında yapılan izleme çalışmaları, 

 Harran ve Suruç Ovalarında yürütülen pilot ölçekli çalışma sonuçları, 

 Drenaj sularının yönetimi için çözüm önerileri, 

 Yapısal olmayan önlemler 

 Yapısal önlemler 

 Su bütçesi çalışması 

 Fayda maliyet analizi çalışmaları konularında sonuçlar sunularak projeye ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 

 

 

 

 

“Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi”  

1. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 
 Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Kullanılmış Suların Yeniden 

Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” 1. Yönlendirme Kurulu 

Toplantısı 18.05.2018 tarihinde Bakanlığımızda Su Yönetimi Genel Müdürü 

Sayın Dr. Bülent SELEK başkanlığında gerçekleştirildi. 

 Bakanlığımız ve paydaş kurum temsilcileri, projede görevli öğretim 

üyeleri ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 1. Yön-

lendirme Kurulu Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent SE-

LEK’in açılış konuşmasıyla başladı.   

 Dr. SELEK konuşmasında; ülkemizde çeşitli kullanımlar sonucu 

oluşan suların tekrar kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi konusunun, 

özellikle su stresi çeken ülkemiz için önemli bir değer taşıdığını ifade etti ve 

bu kapsamda projenin başlangıcından bu yana yapılan çalışmaları değerlen-

dirdi. Dr. Bülent SELEK ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 17 Bölge Müdürlüğünün çalışma kapsamında ziyaret edil-

diğini ve kalan bölgelerin ise önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanmasının planlandığını dile getirdi. 

Açılış konuşmasının ardından, proje müdürü Cenk GÜMÜŞKAYA tarafından projenin maksadı ve kapsamı, ilerleme durumu, 

tespitler ve önümüzdeki dönemde yapılacaklar ile ilgili çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcıların ve proje-

de yer alan akademisyenlerin soru ve cevapları ile toplantı sonlandırıldı.    

Proje kapsamında ülke genelinde; 

 Evsel ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suları, 
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 Tarımdan Dönen Sular, 

 Yağmur Suları, 

 Sanayiden Kaynaklı Suların, 

yeniden kullanım alternatifleri belirlenmektedir. DSİ Bölge Müdürlüklerinde yapılan toplantılara Bölge Müdürlüğü yetkililerinin 

yanı sıra Belediyeler, Su Kanalizasyon İdareleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 

Organize Sanayi Bölgeleri, Sulama Birlikleri temsilcileri katılım sağlamaktadır. Toplantı ve ardından yapılan arazi ziyaretleri ile 

her il özelinde, kullanılmış su kaynaklarının kullanılabileceği alanlar belirlenmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde oluşturula-

cak Yeniden Kullanım Eylem Planı Taslağı ile ülkemizde kullanılmış suların yeniden kullanımı için yol haritası çizilmiş olacak-

tır. 

 

 

“ÇED Raporları Kapsamında Projelerin Su Kaynaklarına Etkilerinin Değerlendirilmesi” Konulu 

Hizmet İçi Eğitim 

 

 
 Genel Müdürlüğümüz Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Baş-

kanlığı tarafından düzenlenen “ÇED Raporları Kapsamında Projelerin Su 

Kaynaklarına Etkilerinin Değerlendirilmesi” Konulu Hizmet İçi Eğitim 

Programı 20-21.03.2018 tarihleri arasında Ankara’da Bakanlığımız 22.kat 

toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.  

 

 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim programına Genel Müdürlüğü-

müzden ÇED Raporlarına görüş veren Daire Başkanlıkları personeli katı-

lım sağlanmıştır.  

 

 Eğitim programının ilk gününde Genel Müdür Yardımcımız Sa-

yın Yakup KARAASLAN tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardın-

dan, Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Sayın Özlem İRİTAŞ 

tarafından su kaynakları açısından ÇED raporlarının incelenmesi ve de-

ğerlendirilmesi sırasında dikkate alınacak hususlar ve ÇED Raporlarına verilen görüşlerin kalitesi ile ilgili bilgiler vermiştir. 

 Eğitim programının birinci günü sabah oturumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin 

ve Denetim Genel Müdürlüğünden, Şube Müd. V Nihan Şahin HAMAMCI ve Çevre Müh. Sevinç DEMİR tarafından ÇED Yö-

netmeliğinin amacı, süreci ve kapsamı, ÇED raporunun formatı, ÇED başvuru dosyasının hazırlanışı ve Stratejik ÇED Yönetme-

liği hakkında sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

  

 Eğitim programının birinci günü öğleden sonra oturumunda ise 

programa katılım sağlayan Öğretim Üyelerinden Prof. Dr.Ülkü YETİŞ ta-

rafından “Yatırım Faaliyetlerinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkilerinin 

Ortaya Konması – Etki Analizi” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.  

 

 Eğitim programının ikinci günü sabah oturumunda Öğretim Üye-

lerinden Prof. Dr.Ülkü YETİŞ tarafından “Başlıca Yatırım Faaliyetleri ve 

Su Kaynakları Etkileşimi, Madencilik, HES Yatırımları,   Doğrusal Faali-

yetler (Doğalgaz Boru Hattı, Demir yolu vb.), Atık Depolama ve Atık Gö-

leti Tesisleri, Termik Santraller)” ve Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ tarafından ise 

“Su Kaynakları Açısından En Önemli Yatırım Faaliyetleri ve Etkilerinin 

Yönetimi” konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

 

 Eğitim programının ikinci günü öğleden sonra oturumunda ise 

Genel Müdürlüğümüz Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Uz-

man Ceren AKSU, Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığından Mühendis Sedat GÖK ve İzleme ve Su Bilgi Sistemleri Dairesi Baş-

kanlığı’ndan Mühendis Erdem EROĞLU tarafından, “Yönetmelikler ve Eylem Planları Kapsamında ÇED Raporlarının incelen-

mesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar” konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir.  

 

 Genel değerlendirmenin ardından yapılan sınav ve sertifika töreni ile eğitim programı tamamlanmıştır. 
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde Devir Teslim Merasimi Gerçekleştirildi. 

 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevine 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanan 

Genel Müdür Yardımcısı  Bilal Dikmen görevine başladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Su Yönetimi  Genel Müdürü Dr. Bülent SELEK, Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI ve Genel Müdürlüğümüz üst yöneticilerinin 

katılımıyla makamda düzenlenen devir teslim merasimi ile görevini Bilal DİKMEN’e devretti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görevini teslim eden Genel Müdürümüz Sayın Dr. Bülent SELEK'e vermiş olduğu hizmetlerden 

dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileriz.  
 
Su Yönetimi Genel Müdürümüz Sayın Bilal DİKMEN'e yeni görevlerinde muvaffakıyetler dileriz.  
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Turkish Journal of Water Science and Management (Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi)”nin            

Dördüncü Sayısı Yayımlandı 
 
 

 

 Yeraltı ve yer üstü su kaynakları ile iklim değişikliği gibi suyla doğrudan ve dolaylı konularda, özellikle ülkemizde 

yürütülen akademik ve bilimsel çalışma ve araştırmalar ile projelerin uluslararası camiayla paylaşılması gerekliliğinden hareketle 

Bakanlığımızın sorumluluğunda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce çıkarılmakta olan,  “Turkish Journal of Water Science and 

Management (Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi)” Dergisinin dördüncü sayısı yayımlandı.  

 

 Ulusal ve uluslararası üniversitelerin kıymetli öğretim elemanları ile uzmanlarımız tarafından kaleme alınan bilimsel 

makalelerin yayımlandığı dergiye http://waterjournal.ormansu.gov.tr  ve http://dergipark.gov.tr/tjwsm internet adreslerinden eri-

şim sağlanabilir. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Dergi İnternet Sitesi: http://waterjournal.ormansu.gov.tr  

Dergi E-Postası: waterjournal@ormansu.gov.tr 

http://waterjournal.ormansu.gov.tr/
http://dergipark.gov.tr/tjwsm
http://waterjournal.ormansu.gov.tr/
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Genel Müdürlüğümüz Ailesi Büyümeye Devam Ediyor… 

 

Alev ADIGÜZEL’in Ümit 
Fatma SAĞDIÇ’ın Ömer Ali 

                                   Alper ATEŞ’in İpek 
  Ertuğrul KAHVECİ’nin Beyza 

isimli bebekleri dünyaya merhaba dediler. 
 

ADIGÜZEL,SAĞDIÇ,ATEŞ ve KAHVECİ                       

 

ailelerine çocukları ile beraber uzun,  
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. 
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Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü                         

Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 - Yenimahalle / ANKARA, PK: 06510             

Tel: (+90 312) 207 50 00 

https://www.facebook.com/suyonetimi/ https://mobile.twitter.com/SuYonetimi 

http://waterjournal.ormansu.gov.tr 

http://waterjournal.ormansu.gov.tr/

