
 

  

2000/60/EC sayılı Su Çer-
çeve Direktifi (SÇD), yerüs-
tü su kaynaklarının kalitesi-
nin korunması ve sucul eko-
sistemlerin durumunun iyi-
leştirilmesi hedefine yönelik 
olarak çevre koruma ve yö-
netimi konusunda bütünle-
şik bir yaklaşım getirmekte-
dir. Bu yaklaşımlardan biri 
de, su kaynakları için risk 
teşkil eden tehlikeli madde-
ler için çevresel kalite stan-
dartlarının (ÇKS) belirlen-
mesi ve uygulamaya alınması 
şeklindedir. 

İnsan sağlığı ve çevreyi ko-
rumak için belli bir kirletici 
veya kirletici gruplarının su, 
sediman veya biyotada aş-
maması gereken konsantras-
yonları olarak tanımlanan 
ÇKS (YSKY, 2012), temel 

olarak alıcı ortamlarda sağ-
lanması gereken kalite du-
rumunu ifade eder. 
ÇKS’ler, su kütlelerinin 
ekolojik ve kimyasal durum 
tespiti ve değerlendirilmesi 
için gerekli araçlar olmakla 
birlikte su, sediman, ve bi-
yota için bağımsız olarak 
türetilmektedir.  

Kirleticiler için ÇKS belirle-
me adımları 5 temel basa-
maktan oluşmaktadır. Söz 
konusu temel basamaklar 
sırasıyla aşağıdaki gibidir 
(EC, 2011): 

 

 Risk altındaki alıcı 
(reseptör) ve ortamların 
belirlenmesi 

 Veri toplanması ve veri 
kalitesinin değerlendiril-

mesi 

 ÇKS’nin hesaplanması 
(Ekstrapolasyon) 

 ÇKS’nin önerilmesi 

 ÇKS’nin uygulanması 

Kirleticilerin kısa ve uzun 
dönemli etkilerinin kontrolü 
açısından su kolonunda 2 tür 
ÇKS belirlenmektedir.  

(Konunun devamı 2. ve 4.  

sayfalarımızdadır.) 

 

Doç. Dr. Özlem Sıla  
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Bültenimizin bu sayısında baş yazı olarak Uzmanımız Aybala KOÇ OR-
HON’un “Yerüstü Sularında Bulunan Tehlikeli Maddelere İlişkin 
Çevresel Kalite Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik Metodoloji” 
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Bu minvalde; kimyasalın kısa dönemli etkilerine karşı koruma sağlamak maksadıyla akut toksisite verileri esas 
alınarak su kolonu için geliştirilen ve MAK-ÇKS olarak bilinen kabul edilebilecek en yüksek konsantrasyon 
değeri, uzun dönemli etkilerine karşı koruma sağlamak maksadıyla kronik toksisite verileri esas alınarak su ko-
lonu için geliştirilen ve YO-ÇKS olarak bilinen yıllık ortalama konsantrasyon değeri kullanılmaktadır. Ancak, 
biyota ve sediman için uzun vadeli etkiler söz konusu olduğundan, bu matrisler için sadece YO-ÇKS değeri 
hesaplanmaktadır (EC, 2011). 

 

ÇKS’lerin hesaplanması sırasında kullanılacak olan yöntem, veri sayısı ve türüne bağlı olarak değişiklik göstere-
bilmektedir. ÇKS çıkarımında 2 temel metot kullanılmaktadır. Bunlar; “deterministik” ve “probabilistik” me-
totlardır. Deterministik metot, ekotoksikolojik veri sayısının kısıtlı olması durumunda kalite standardı belirle-
mede kullanılan bir yöntem olup, güvenilir en düşük toksisite verisi baz alınarak bu veriye 1 ila 10000 arasında 
değişen bir değerlendirme faktörü (DF) uygulanmakta ve bu şekilde elde edilen değer ÇKS olarak belirlenmek-
tedir. Probabilistik metot ise, ÇKS belirleme yöntemi olarak türlerin hassasiyet dağılımı (SSD) modelini esas 
alan istatistiki bir yöntem olup, kimyasala ilişkin tüm güvenilir toksisite verileri sıralanarak ETX 2.0 yazılımı ile 
model çalıştırılmakta ve bu sayede kısaca HC5 olarak da bilinen söz konusu kimyasala karşı türlerin %95’i için 
koruma sağlayabilecek konsantrasyon eşiği belirlenmektedir (EC, 2011). Probabilistik metotla hesaplanan ÇKS 
değerleri, deterministik metoda oranla genelde daha yüksek ve daha gerçekçi olmaktadır. 

 

SÇD’ye göre, ÇKS’ler öncelikli maddeler ve spesifik kirleticiler için oluşturulmaktadır. Öncelikli maddelere 
ilişkin ÇKS’ler sırasıyla “2008/105/EC sayılı Çevresel Kalite Standartları Direktifi (ÇKSD)” ve “Su Politikası 
Alanında Öncelikli Maddeler Açısından 2000/60/EC Sayılı Direktifi ve 2008/105/EC Sayılı Direktifi Değişti-
ren 2013/39/EU Sayılı Direktif” ile Avrupa Birliği (AB) düzeyinde belirlenmiştir. Diğer taraftan; spesifik kirle-
ticiler ve bu kirleticilere ilişkin ÇKS’ler ise, SÇD’de verilen muhtemel madde grupları esas alınarak, her bir ülke 
tarafından kendi endüstriyel ve tarımsal üretim portföyüne bağlı olarak belirlenmektedir (EC, 2015).  

 

Söz konusu hususlar çerçevesinde, SÇD ve ilgili alt direktiflerinin uyumlaştırılması için Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde bir ilk niteliğinde olan önemli çalışmalar yürütül-
müş ve halen büyük bir özveri ile yürütülmeye devam etmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi şüphesiz ki 
2012 yılında yasalaştırılan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (YSKY)’dir. Bahse konu Yönetmelik ile ÇKS kavra-
mı ulusal mevzuatımıza kazandırılmış, o zamanın şartlarında sayısı 33 olan öncelikli madde listesi uyumlaştırıl-
mış ve muhtemel spesifik kirletici grupları ilk kez ulusal anlamda yasal bir belgede kendine yer bulmuştur. Yö-
netmeliğin sürdürülebilirliğini sağlamak ve dinamik tutabilmek adına, ülkemize özgü spesifik kirleticilerin ve bu 
kirleticilere ilişkin alıcı ortam standartlarının belirlenmesi maksadıyla 2011-2014 yılları arasında eş zamanlı pro-
je çalışmaları da gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalar sayesinde planlamalara bir anlamda yön verilmiştir. Projeler-
de aday kirletici olarak birçok maddenin örnekleme ve analizi ülkemizde ilk kez gerçekleştirilmiş ve bu konuda 
ciddi bir analiz kabiliyeti geliştirilerek teknik altyapı açısından önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.  

 

“Yerüstü Sularında Bulunan Tehlikeli Maddelere İlişkin Çevresel Kalite Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik Metodoloji” başlıklı 
tez çalışması kapsamında da, ÇKS kavramı ve ilgili yasal düzenlemeler yoluyla ülkelere getirmiş olduğu yükümlülükler araştırı lmış, 
konu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olabilecek ulusal ve uluslararası toplamda 20 mevzuat incelenmiş ve genel bir değerlen-
dirme yapılmıştır. Ayrıca, SÇD kapsamında 2011 yılında hazırlanan “Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Teknik 
Rehber Doküman (27 No’lu Rehber Doküman)” esas alınarak ÇKS belirleme metodolojisi, izlenen temel basamaklar, hesaplama 
yöntemleri (deterministik ve probabilistik yöntemler) ve bu yöntemlerin genel karşılaştırması detaylı olarak ortaya konulmuştur. Bu-
nunla birlikte; ülkemizde önemli miktarda kullanıldığı bilinen “Triklosan” (TCS) maddesi için literatürdeki akut ve kronik toksisite 
verilerinden faydalanılarak, tatlı sular ve tuzlu sular için ÇKS hesaplanmasına ilişkin örnek uygulama yapılmıştır. Yapılan örnek uygu-
lama sonuçlarına göre; TCS’ye ait tatlı sular ve tuzlu sular için yıllık ortalama ÇKS değerleri deterministik yöntemle 0,0015  µg/L ve 
0,0003 µg/L, probabilistik yöntemle 0,085 µg/L ve 0,017 µg/L olarak bulunmuştur.  Söz konusu maddeye ilişkin maksimum ÇKS 
değerleri ise tatlı sular ve tuzlu sular için aynı hesaplanmış ve deterministik yöntemle 0,11 µg/L, probabilistik yöntemle 0,10 µg/L 
olarak bulunmuştur. Örnek uygulama sonuçları, mevcut toksisite verisinin ve kullanılan hesaplama yönteminin belirlenen ÇKS’ler 
üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu göstermiş ve veri sayısının yeterli olduğu durumlarda kullanılan probabilistik metodun su 
kolonu için genel anlamda daha güvenilir ÇKS’ler oluşturduğunu ortaya koymuştur. Diğer taraftan, TCS için sediman ve biyotada da 
ÇKS hesaplaması yapılmış olup, tatlı sular ve tuzlu sular için sediman ÇKS değerleri 43,2 µg/kg ve 8,6  µg/kg (kuru ağırlık c insin-
den) olarak; biyota ÇKS değerleri 20000 µg/kg ve 2000 µg/kg olarak ortaya konulmuştur. Hesaplamalar sonucunda, beklenildiği 
üzere, tuzlu sular için elde edilen değerlerin tatlı sulara göre daha sıkı olduğu görülmüştür. 
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Bununla birlikte; tez çalışmasında AB ülkelerinde ve ülkemizde ÇKS’lerin belirlenmesine yönelik uygula-

nan yaklaşımlar incelenmiştir. AB ülkelerinin birçoğu spesifik kirletici ve ÇKS’lerini belirlerken SÇD il-

kelerine tam anlamıyla sadık kalmamıştır. Birçok ülke, yoğun miktarda deşarj edilmesine rağmen, stratejik 

nedenlerle, bazı maddeleri spesifik kirletici olarak tayin etmemiş ve ÇKS’leri tatlı su ve tuzlu su özelinde 

yıllık ortalama ve maksimum standartlar olarak oluşturmamıştır. Buna karşın, ülkemiz adına Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde çok kapsamlı bir kimyasal 

listesi üzerinden gidilerek, üretim prosesine katılan tüm kimyasalların kapsanması amaçlanmış ve büyük 

bir titizlikle kalite standartları geliştirilmiştir. Özetle, konuya yönelik AB’deki çalışmalar daha önceden 

başlatılmış olmakla birlikte, ülkemizin bu yöndeki çalışmaları 2011 yılı itibariyle ivme kazanmış olmasına 

rağmen, ülkemiz birçok AB ülkesine oranla kısa bir sürede büyük bir aşama kaydetmiş ve yürütmüş oldu-

ğu projeler ve mevzuat çalışmaları ile diğer ülkelere öncülük edebilecek noktaya gelmiştir. 

 

Diğer taraftan; ÇKS’lerin belirlenmesine yönelik ülkemiz adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çalışmalarının sonuçları bir arada değerlendirilerek ve tehli-

keli maddelere ilişkin analitik yöntemlerle elde edilebilen tespit limitleri ile birlikte diğer ülkelerde uygu-

lanan kalite standartları gözetilerek, 27 No’lu Rehber Doküman’ın ilkeleri doğrultusunda, mevzuata akta-

rılması planlanan ülkemize özgü noktasal kaynaklı 117 spesifik kirletici ile yayılı kaynaklı 133 spesifik 

kirletici için tatlı su ve tuzlu sular özelinde ulusal bazlı nihai ÇKS’ler önerilmiştir. Bu çalışma yapılırken, 

söz konusu standartların teknik ve pratik açıdan uygulanabilir olması hedeflenmiş ve temel yaklaşım ola-

rak su kalitesini korumayı da garanti altına alacak şekilde makul standartların önerilmesi yönünde gayret 

gösterilmiştir. Bahse konu çalışmada öne çıkan hususlardan biri, spesifik kirleticiler arasında yer alan me-

taller için ÇKS’lerin önerilmesi aşamasında arkaplan konsantrasyonunun gündeme gelmesidir. Metaller 

doğada kendiliğinden bulunan maddeler olduğundan, nihai ÇKS’leri projeler kapsamında hesaplanan en 

yüksek değer ve arkaplan konsantrasyonunun toplamı olarak önerilmiştir. Metallerin doğal arkaplan de-

ğerleri havzadan havzaya farklılık gösterebileceğinden, havza bazında arkaplan konsantrasyonlarının bi-

limsel çalışmalar sonucu belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Böylelikle, havzalar arasında eşitsizli-

ğin önüne geçilerek adil standartların uygulanması temin edilmiş olacaktır. Arkaplan belirleme çalışmala-

rında, ilerleyen dönemde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirle-

necek olan referans su kütlelerindeki yapılan/yapılacak olan izleme çalışmalarından faydalanılması da bir 

alternatif olarak değerlendirilmelidir. Arkaplan belirleme çalışmaları tamamlanana kadar, bu metaller için 

hâlihazırda uygulanmakta olan alıcı ortam standartları mevcutsa, bu standartların uygulanması da geçici 

bir çözüm olarak düşünülmelidir.  

 

Öte yandan, tez çalışması kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu, ekotoksikolojik veri eksikliği ne-

deniyle ÇKS değerleri belirlenemeyen maddeler olduğu ve bu nedenle mevzuata aktarılamayacağı durumu 

hâsıl olmuştur. Bu kapsamda; söz konusu maddelere yönelik alıcı ortam kalite standartlarının oluşturulma-

sı için veri eksikliğinin giderilmesi ve güvenilir verilerin üretilmesi yönünde bilimsel toksikolojik çalışma-

ların yapılması ve bu çalışmaların desteklenmesi gerekliliklerin yerine getirilmesi açısından önem arz et-

mektedir. Bu aşamada, araştırma kurumları ve üniversitelere büyük görevler düşmektedir. 

 

Ayrıca, tez çalışması kapsamında önerilen ÇKS’lerin ülkemizde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi 

maksadıyla, uygulama adımları ve uygulamada yaşanabilecek muhtemel sorun ve aksaklıklar detaylı bir 

şekilde incelenerek, ülkemiz özelinde çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

 

Bundan sonraki süreçte, SÇD’ye tam uyumun sağlanabilmesi için bahse konu spesifik kirleticiler ile önce-

likli maddelere ilişkin kıyı ve geçiş suları ile içsulardaki ÇKS’lerin YSKY’ye eklenmesi ve ilerleyen za-

manda nehir havza yönetim planları ile strateji dokümanlarına entegre edilerek su kaynaklarının planlama 

sürecine dahil edilmesi ve uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, su kaynaklarının kalitesinin 

korunması ve iyileştirilmesi ancak tüm paydaşların politika üretme ve uygulama sürecinde aktif olarak yer 

alması ile mümkündür.  
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Bu sebeple; konuya ilişkin mesul tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile bilgilendirme amaçlı çalıştay ve eğitim 
seminerleri gibi faaliyetlerin yapılması, bütüncül su kaynakları yönetiminin sağlanması açısından gerekli görül-
mekle birlikte, belirlenen ÇKS’lerin çevresel hedeflere ulaşma aşamasında uygulanabilirliğini önemli ölçüde 
arttıracağı düşünülmektedir. 
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Sayın Müsteşarım, uzun sayılabilecek bir meslek hayatınız olduğunu biliyoruz bunu bir defada siz-

den dinlemek istiyoruz. Bu konuda bize neler anlatırsınız? 

 

Öncelikle teşekkür ederim. Meslek hayatımız su ile başladı su ile devam etmekte. Daha öğrenciyken Dev-

let Su İşleri Genel Müdürlüğü burslusu olarak su ile ilgilenmeye başladım. 1986 yılında İTÜ İnşaat Fakül-

tesinden mezun olunca DSİ’de göreve başladım. Aşağı yukarı her kademede düz Mühendis, Başmühendis, 

Şube Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı olarak DSİ’de çalıştık. En son 2011-2015 yılları 

arasında DSİ Genel Müdürü olarak çalışmalarımıza devam ettim. 2015 Şubat ve Haziran arasında kısa bir 

siyaset denemesinden sonra 15 Hazirandan itibaren ilk olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden sorumlu 

Müsteşar Yardımcısı olarak tekrar Bakanlığımızda göreve başladım.  2015 Eylül ayından itibaren DSİ de 

sorumluluğumuza verildi. Ayrıca şu an itibariyle sorumlu olduğumuz diğer birimler, Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği olarak genişledi. Mesleğimiz Su 

mühendisliği olduğu için hem içme suyu hem tarımsal sulama, çevre koruma, taşkın ve enerji konularında 

doğrudan ilgiliyiz. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU ile birlikte uzun yılardır bu konularda ça-

lışmaktayız.  

 

Sayın Müsteşarım, Türkiye’nin güzide kurumlarından biri olan DSİ Genel Müdürlüğünüz sırasında 

altına imza atmaktan gurur duyduğunuz birkaç önemli projeden bahsedebilir misiniz? 

 

Burada Projelerden önce önemli birkaç adımdan bahsedeyim isterseniz. Adımlar projeleri getiriyor çünkü. 

DSİ burslusu olarak ABD’de mastır yapıp 1991 yılında döndüğümde, Türkiye’de maalesef eski sulama 

sistemleri uygulanıyordu. Kayıp kaçağın çok olduğu işletmenin iyi yönetilemediği, klasik eski iptidai de-

diğimiz sulama sistemleri kullanılıyordu. Yüksek Lisansım boyunca modern sulama sistemleri üzerine ça-

lışmalar yaptım. Ve orada gerçekten güzel çalışmalara rastladım. Bütün hayalimiz ülkemize döndüğümüz-

de bunları nasıl uygulayabiliriz idi. Döndüğümde küçük projelerde bunları uygulamaya başladık ama çok 

fazla büyük adımlar olmadı bunlar. En büyük adımımız ben şube müdürüyken Sayın Bakanımızın 2003 

yılının Şubat ayında bize Genel Müdür olması ile gerçekleşti. O zaman DSİ Genel Müdürü olan Sayın Ba-

kanımız bizleri topladı dedi ki “büyük bir değişime geçiyoruz eski sistemleri bırakıyoruz tamamen modern 

sulama sistemlerine kullanacağız”. O an bizim hayatımızda belki de en çok heyecanlandığımız andır. Çün-

kü yıllardan beri hayalini kurmuş olduğumuz bir şeyi Genel Müdürümüzün yapmak için bizlere söylediği-

ni görünce gerçekten çok heyecanlandım. Kendisine bu konuda neler yapabileceğimizi aktardım. Sağ ol-

sunlar bize her türlü desteği verdiler. 2003 yılında çalışmalarımıza başladık. Öncelikle 1. Ulusal Sulama 

Sempozyumu yaptık. Burada bütün kamuoyuna sulama ile ilgili kamu kurumlarından tutunda proje firma-

ları, inşaat firmaları, üniversiteler, STK lar bu konuyla ilgili kimler varsa şu mesajı verdik. Sulama konu-

sunda çok büyük değişime gidiyoruz. Artık eski sistemi bırakıyoruz Türkiye’de modern borulu yağmurla-

ma damlama sistemlerine geçiyoruz. Ayrıca modern sulama sistemlerinin avantajları anlatıldı bu sempoz-

yumda. Her şeyden önce suyun daha ekonomik daha etkin kullanımı, işletmenin daha etkin olması, işleti-

miyle birlikte düşündüğümüzde yatırımların dolayısıyla maliyetlerin düşeceği buna bağlı olarak, teknolo-

jik gelişmeler olacağı anlatıldı. Başlangıçta değişim kolay olmadı. Ama kararlı bir biçimde, yeni başladığı-

mız projelerde modern sulama sistemleri kullanıldı ve ihale edilmiş projelerin revizyonu yapıldı ve böyle-

ce değişim adım adım gerçekleştirildi. Hemen hemen ülkemizin her tarafında bu sistemler uygulandı.  
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İkinci büyük adım yine Sayın Bakanımızın Genel Müdür olduğu ilk günlerde başlatmış olduğu “su kulla-

nım hakkı anlaşması” olmuştur. O günlerde 4628 EPDK Kanunu yeni çıkmıştı buna bağlı olarak Su Kul-

lanım Hakkı Yönetmeliği DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çıkartıldı. Bu yönetmeliğin özü şudur. DSİ’nin 

meşgul olduğu 4 sektörden biriside enerji sektörüdür. Ülkemiz sanayisinin ve teknolojisinin gelişimi, nüfu-

sun artışı, kentlerin büyük şehirlerin gelişmesine bağlı olarak enerjiye olan talep her geçen gün dünya orta-

lamasının üstünde artmaktadır. Dolayısıyla o günlerde yapmış olduğumuz hesaplarda Devlet tarafından ya-

pılan enerji tesislerinin arzı, talebi belli bir süre sonra karşılayamayacağını bu gidişatla Türkiye’de büyük 

bir enerji krizi olabileceğini gördük. Dolayısıyla bunu önlemenin tek yolu Enerji sektörünün her boyutu 

düşünüldüğünde HES’lere özel sektörü de dahil etmek olduğu anlaşıldı. İşte su kullanım hakkı anlaşması 

yönetmeliği bu çalışmaların karşılığıdır. Bu aşamada 4 önemli iş yaptık: 

1. Kendi yapmakta olduğumuz barajların santrallarını özel sektöre açtık. 

2. Hiç başlamadığımız ancak bizim yapmamız gereken baraj ve santralleri özel sektöre açtık. 

3. Bizim projemizde olmayan ancak özel sektörün bulup getirdiği santralin yapılmasını, incelmelerimiz 

sonunda uygun görülürse bir ay gibi bir süre ilan edilerek başka yapmak isteyen firmalarda haberdar 

edilerek en yüksek katkı payını veren o özel sektöre veriyorduk.  

4. Yine Sayın Bakanımızın Genel Müdür olduğu dönemde çıkarılan bir kanun marifetiyle, maliyetleri çok 

yüksek ikili işbirliği antlaşmaları iptal edildi. Bu projeler yine özel sektöre açıldı. Çıkarılan söz konusu 

Kanunla iptal edilen ikili işbirliği anlaşmalarını imzalayan şirketler, projeleri yapmak isterlerse öncelik 

onlara verildi. Böylece, İkili işbirliği antlaşmalarının yüksek olan maliyetlerinden devletimiz kurtulmuş 

oldu bir diğer faydası ise devlete maliyet gelmeden özel sektör tarafından faydaya dönüşmüş oldu.   

 

Biraz önce bahsettiğim gibi kendi yapmamız gereken işleri özel sektöre yaptırarak ve aynı yöntemle reka-

bet sonucu en yüksek katkı payını veren firmayı birkaç sınıfta, kategoride sınıflandırma yaparak HES’leri 

özel sektöre açtık. Bu çalışma enerji sektöründe bir milattır. Özel Firmalardan çok sayıda başvuru oldu ve 

öyle bir noktaya gelindi ki hemen hemen neredeyse, 2003 yılından itibaren özel sektörün yaptığı yatırımlar 

13 yıl gibi kısa sürede, DSİ Genel Müdürlüğünün 62 yılda yapmış olduğu yatırımları yakalamış hatta geç-

miş vazıyettedir. 

 

Bunun faydası öncelikle potansiyelinizi hemen devreye almanızdır. Almadığınız takdirde başka enerji kay-

naklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu kaynaklardan bir çoğu doğalgaz ve petrol olmak üzere dışa bağımlı 

olmamıza neden olmakta. Dışa bağımlı olmak demek dış ticaret açığımızın da bütçe yönüyle olumsuz etki-

leneceği anlamına gelmektedir. Bir diğer faydası da, enerji kaynağının yerli kaynak olması, yenilenebilir 

kaynak olması, çevreye olan zararın çok az olması, milli bir kaynak olmasıdır. Ayrıca bir başka avantajı ise 

mali yönüyle bunları özel sektör yapmazsa devlet yapmak zorunda kalacaktı. Devletten bir bütçe çıkacaktı. 

Devletin buraya ayıracağı bütçeyi başka sektörlere ayırma imkânı oldu. DSİ Genel Müdürlüğünde Sayın 

Bakanımızla birlikte sulamadan sonra enerji sektöründe atmış olduğumuz en önemli adımdır bu adım. 

Üçüncü önemli adım ise yine Sayın Bakanımızın içme suyu konusunda başlatmış olduğu adımdır. 1053 

sayılı Kanun ile DSİ Genel Müdürlüğüne “Ankara İstanbul ve nüfusu yüz binin üzerinde olan illerin içme 

suyu ihtiyacını karşılaması” görevi verilmiştir. 2007 yılında yapılan bir kanuni düzenlemeyle yüz bin nüfus 

kriteri kaldırıldı. Artık belediye olan bütün yerleşimlere tabi küçük belediyelere de grup halinde birkaç ilçe-

yi belki köye de hizmet verecek şekilde İçme suyu ihtiyacı karşılanıyor. İçme suyu konusunda alınan bu 

karar sonrasında ülkemizde içme suyu ihtiyacı olan birçok ilimizin ve ilçemizin içme suyu problemi çözül-

dü. Buna yönelik DSİ Genel Müdürlüğünde İçme suyu eylem planı hazırlandı. Uzun yıllara sarih başta İs-

tanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük İllerimiz olmak üzere ülkemizin hemen hemen bütün İllerinde iç-

me suyu problemi çözülmüş oldu.  

 

Bu adımları saydıktan sonra önemli projelere gelecek olursak; Enerji konusunda Genel Müdürlüğümüz  

döneminde bitirilen dünyada 6. Sırada, Avrupa’da 3., Ülkemizde de kendi sınıfında 1. sırada olan  Deriner 

Barajı gelmektedir. 249 metre yüksekliğinde olan barajımız, 12.12.2012 tarihinde Başbakanımız olan Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından toplu olarak açılışı yapılan bir tesistir. Böyle bir projede imzamız ol-

duğu için gurur duyuyorum. Bu barajımızdan daha büyük olan 270 metre yüksekliğindeki Yusufeli Baraji 

projesini de başlattık. Çoruh Nehri üzerinde yapılan böyle bir projeyi de başlatmaktan dolayı da yine gurur 

duyuyorum.  
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Bir diğer barajımız Ilısu Barajıdır. Ilısu Barajı benim Genel Müdürlüğümden önce başlamıştı. Fakat çok 

fazla ilerleme kaydedilmemişti. Henüz dolgusu başlamıştı. Derivasyon tünelleri yapılıyordu. İşin başların-

dan şu ana kadar yaklaşık %85’e yaklaşıldı. Ülkemizde Atatürk Barajından sonra Dicle nehri üzerinde ya-

pılan en büyük barajdır. Hem enerji maksadı hem de Cizre, İdil ovalarında sulama maksadı vardır. Stratejik 

bir öneme haiz olan Ilısu Barajımızla birlikte birçok barajımız var ama bunların içinde en büyükleri  bu 

projelerdir.  

 

Tabi içme suyu konusunda da birçok projeler yaptık. Bunlardan en önemlisi asrın projesi dediğimiz Kuzey 

Kıbrıs su temini projesidir. Kurumumuzun yürüttüğü ve yürüteceği en büyük projedir. Göreve geldiğim-

de bu projenin birinci bileşeni Alaköprü Barajı çok yeni başlamıştı, hızlı bir şekilde baraj yapılmaya baş-

landı. Arkasından Türkiye tarafında 23 kmlik kara yapıları inşaatları başlatıldı. 80 km deniz geçişi olan bu 

projenin 250 m derinliğindeki denizin altından geçiş yapısı dünyada bir ilk olarak bu işin en önemli kısmı-

dır. Böyle büyüklükte bir sistem henüz dünyada uygulanmış değildir ve ilk defa bizim ülkemizde uygulan-

mıştır. Kıbrıs tarafına geçildiğinde ise pompa istasyonları, kara yapıları ve Geçitköy Barajı inşaatlarını baş-

latıldı. Güzel yalıda bir pompa istasyonunu yapıldı. Söz konusu pompa istasyonundan Geçitköye su basıldı. 

KKTC ile yapılan antlaşmaya göre Türkiye’nin görevi Geçitköy Barajı yapımıyla bitiyordu. Ancak Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Geçitköy Barajının temelini atmaya gidildiğinde bize 

“Baraja kadar su getirdikten sonra bundan sonrasında siz yapın” diye bir talimatı oldu. Bunun üzerine biz 

DSİ Genel Müdürlüğü olarak daha önceden hazırlamış olduğumuz projeler doğrultusunda yukarıda Çamlı-

bel bölgesinde bir arıtma tesisi ve yaklaşık 477 km uzunluğunda 4 grup halinde ana iletim hatlarının inşaat-

larını da yapmaya başladık. Arıtma tesisinin inşaat ihalesinden sonra projeler tamamlandıkça önce birinci 

kısımda Lefkoşe isale hattını, ikinci kısımda Girne hattını üçüncü kısımda Magosa, son olarak da Dipkar-

paz ana dağıtım hatlarını ihale ettik. Şu an itibariyle Alaköprü Barajı bitmiştir. Deniz geçişi de 17 Ekim 

2015 de Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızın katılımı ile açılmıştır. 1 Ekim 2015 tari-

hi itibariyle Kıbrıs’a su verilmeye başlandı ve Kıbrıs tarafında pompa istasyonları, Geçitköy Barajı, ve arıt-

ma tesisi tamamlandı. 4 grup halinde ihale etiğimiz hatlardan Lefkoşe hattı tamamlanmış olup diğer kısım-

larda ise hemen hemen tamamlanma aşamasına gelmiştir. Şu anda, sadece KKTC ile Türkiye arasında iş-

letmenin nasıl yapılacağı konusunda görüşmeler devam ediyor. Umut ediyorum önümüzdeki  günlerde gö-

rüşmeler karara bağlanacaktır. Böylece asrın projesi dediğimiz projeyi fayda yönüyle Kıbrıslı kardeşlerimi-

ze götürmüş olacağız.  

 

Altına imza atmaktan gurur ve mutluluk duyduğum başka bir projemizde tarımsal maksatlı “1000 günde 

1000 gölet/Gölsu Projesi”dir. Genel Müdürlüğüm döneminde 2012 yılının başında başlayıp 2014 yılının 

sonunda bitirilmiştir. 1000 göleti yapmak kalay değildi. Bu projenin en büyük faydası sulamada olmuştur. 

Bazı yerlerde yerleşimlerin içme suyu ihtiyacı vardı o da bu proje sayesinde karşılanmıştır.  Bazı yerlerde 

de çok yağış alan özellikle Karadeniz Bölgesinde Güney bölgelerinde taşkın probleminin önlenmesi nokta-

sında çok büyük faydası oldu.  

 

Sayın Müsteşarım, Türkiye’de suyun durumu, geleceği, suyun verimli kullanımı kanunlarındaki dü-

şünceleriniz hakkında bilgi verimisiniz? 

 

Biliyorsunuz Türkiye yarı kurak bir ülkedir. Bazı yerlerde çok düşük yağış alıyoruz. Özellikle iç Anadolu 

bölgesinde, Konya kapalı havzasında. Buna rağmen bazı bölgelerimizde çok fala yağış alıyoruz. İç kısım-

larda 250 mm, kuzey kesimlerde 2500 mm varan yağışlar alıyoruz. Bölgeler arasında nerdeyse on kat fark 

olan bir ülkede yaşıyoruz. Zaman zaman kuraklık yaşıyoruz, zaman zaman da yağış fazla olan bölgelerde 

de taşkın problemi yaşıyoruz. Her iki problemin önlenmesinin yegâne yolu depolama tesislerimizdir. Bun-

dan dolayı, barajlara öncelik vermek zorundayız. Dolayısıyla kışın gelen akımları barajlarda depolamak, 

yazın bunları sulamada, içme suyunda ve enerji üretiminde değerlendirmek çok çok önemli. Türkiye’de 

eskiden bilinen 642 mm birim alana düşen ortalama yağışın aslında 574 mm olduğu son yapılan çalışmalar-

la ortaya çıktı. Kullanılabilir yıllık 112 milyar m3 kapasitemizin, şu anda 44 milyar m3 nü kullanıyoruz. Bu 

rakamın yaklaşık %73 ü sulamada, kalan diğer kısım ise içme suyu ve sanayi kullanma suyu olarak sarf 

ediliyor. Sulamada kullanılan %73’lük oran çok fazla.  
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Bizim hedefimiz mevcut sistemleri rehabilite ederek modern sistemler kullanmak. Modern sulama yöneti-

minin daha etkin kullanarak %73 oranları  %65’li oranlara çekmeyi hedefliyoruz. Suyu daha etkin ve daha 

ekonomik kullanmak için,  iki şey önemli. Özetle birincisi suyun bir gramının bile boşa gitmeyecek şekil-

de depolanması, ikincisi ise yine suyun bir gramının bile başa gitmeyecek şekilde etkin kullanımı. Suyun 

etkin kullanılması sadece sulamada değil içme suyunda da önemli. Maalesef bir çok yerleşim yerinde ka-

yıp kaçakların çok olduğunu biliyoruz.  %50 - %60’lara varan kayıp kaçaklar var. İçme suyu sektöründe 

de bu kayıp kaçakların önlenmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda da bildiğiniz gibi halihazırda, 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Buna büyük önem vermemiz lazım. Böylece ka-

yıpları önlersek suyu daha etkin yönetirsek, İnşallah Türkiye’de suyu iyi yönetmiş oluruz.  

 

Sayın Müsteşarım, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Kuruluşundan bu güne geldiği aşamalar 

hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2011 yılında kurulmuş olan yeni bir Genel Müdürlüğümüzdür. Sizlerin de 

bildiği gibi Bakanlığımız kurulmadan önce Çevre ve Orman Bakanlığı idik. Merkezde Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğümüz vardı DSİ ise yine Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı görev yapan bir kuruluşu-

muzdu. Tabi hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda, Çevre bölümü Çevre ve Şehircilik ile bir-

leşince, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü buraya geçti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulunca Merkez 

Birim olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu. Hatta kurulma ve teşkilatlanmasında da birazcık ol-

sun bizde görev aldık. Önemli bir Genel Müdürlük. Taşra teşkilatı yok. Sayın Bakanımızın talimatı 

“Merkezde burası var Taşrada DSİ de suyun yönetiminde birlikte çalışsın. DSİ Genel Müdürlüğünün Böl-

ge Müdürlükleri, Şube Müdürlükleri var Merkezden hep birlikte planlayalım yerelde de uygulamasını ya-

palım” şeklindeydi. Güzel çalışmalar yapılıyor. En önemli çalışmalardan bir tanesi havza koruma eylem 

planlarımız. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi planı çıkartıldı. Yürüttüğümüz çalışmalardan biraz önce bah-

settim. İçme suyu kayıp kaçak konusunda çalışmalarımız var. Taşkın ve kuraklık konusunda çalışmaları-

mız var halen devam ediyor. Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetimi Eylem Planlarına 

dönüştürülmesi yönünde güzel çalışmalar var. Pilot bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Bizlerde ya-

kından takip ediyoruz. İzleme konusu çok önemli. Hemen hemen tüm havzalarda izleme programları 

SYGM tarafından hazırlandı. Bunlar DSİ Genel Müdürlüğümüze iletildi. DSİ’nin de teknik kapasitesi bü-

tün bu parametreleri izlemeye yeterli değil. Yapabildiği ölçüde kendisi, kendi imkanları ile yapamadığını 

da dışardan ihale yoluyla hizmet alımı yaparak izleme işlerini de yapmaya çalışıyor. Bu hususta, yeraltı 

suyu izleme çok çok önemli. Yeni bir AB projesi başlattık. Akarçay ve Sakarya Havzasında birlikte iki 

havzayı değerlendiren izleme çalışması yapılacak. Bunların dışında Havza Yönetim Kurulu toplantıları 

yapılıyor. İllerde de İl Yönetim Kurulu toplantıları yapılıyor. Onlarda SYGM’nin takibinde. Bunların dı-

şında Ergene de büyük bir kirlilik vardı. Bununda koordinasyonu SYGM yapıyor. DSİ Genel Müdürlüğü-

nün de uygulamaları var ancak koordinasyonu SYGM yürütüyor. Gediz havzasında da güzel çalışmaları-

mız var. Sapanca gölü maalesef çok iyi durumda değildi. Son birkaç yıldır yine Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğümüzün koordinasyonunda iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Yani SYGM kuruluşundan bu yana 

geçen süreçte kendisini yenileyip geliştirmekte. Birlikte çalışmaktan da mutluyum. SYGM ve aynı zaman-

da DSİ ile birlikte sürekli bir araya geliyoruz. Hem DSİ Genel Müdürlüğünün projelerini hem SYGM’nin 

projelerini birlikte arkadaşlarla değerlendirip istişare ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim tüm projelerde her 

iki kurumun elemanları birlikte çalışıyor. Böylece güçleri bir araya getirip bakanlığımızın faaliyetlerini 

yürütüyoruz.  
 
Sayın Müsteşarım, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde Mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlarımıza 

neler tavsiye edersiniz?  

 

Geleceğimiz olan gençlere çok şey tavsiye edebilirim. Biz artık çalışmaları bir yerden alıp bir yere kadar 

getirmişiz. Bu görevleri bir süre sonra gençlere bırakacağız. Dolayısıyla gençlerin bana göre yapması ge-

reken en önemli şey yaptığı işleri sevmesi. Yaptığınız işi sevmeniz lazım. Yaptığınız işi sevmiyorsanız o 

işte başarılı olma şansınız yoktur. Yanlış meslek seçmişinizdir. Yaptığınız işi severek yapıyorsanız, hayat-

ta başarılı olursunuz demektir.  
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Suyla ilgilenen bir kurum olarak biz kendimizi şanslı adlediyoruz. Çünkü su hayattır diyoruz. Sadece in-

sanlara değil bütün canlılara götürdüğünüz su hayat veriyor. Sadece bunu düşünseniz yeter. Bu maddi an-

lamda böyle bunun birde manevi yönü var. Yaptığınız tesisler götürdüğünüz su uzun yıllar fayda getirece-

ği için bunların manevi yönden bize sevabı bizden sonrada devam edecektir. Gençlerin bunu düşünmeleri 

önemli.  

 

Birde gençlere vereceğimiz en önemli tavsiye, çalış-

manın yöntemini iyi belirlemeleri lazım. Çok çalış-

mak gerekli fakat çok çalışmak bize göre yeterli de-

ğil düzenli ve programlı çalışmak esastır. Bizim lise 

yıllarında öğrendiğimiz bir yöntem var. Bazen kon-

feranslarda da hep gençlere bahsediyorum. “24 saat 

kuralı”. 24 saat kuralı şu: Bir öğrenci okula gitti 

gördüğü dersi 24 saat geçmeden kısa bir tekrar ede-

cek. Ama bunu 24 saati geçmeden yapacak. 24 saat 

içinde beynin tekrar hatırlama algılama ve yerleştir-

me kapasitesi yüksek oluyor. 24 saat geçtikten sonra 

başka şeyler araya girdiğinden onu tekrar hatırlamak 

daha fazla enerji harcamayla oluyor. Ben bunu lise-

de bir öğretmenimizden öğrenmiştim. Bütün öğren-

ciliğimiz döneminde gerek İTÜ’de okurken gerekse 

ABD de Yüksek Lisans yaparken bu yöntemi uyguladım ve çok çok faydasını gördüm. İş hayatına atıldık-

tan sonrada bunu işime yansıttım. O günün işini ertesi güne bırakmamalı. Zaten bu konuda da bir atasözü 

de var “Bu günün işini yarına bırakmayın” gençlere benim en önemli tavsiyelerimden biri de bu. Düzenli, 

tertipli, planlı ve 24 saat kuralını uygulayarak çalışsınlar.  

 

Gençlere yapabileceğimiz bir diğer tavsiye ekip çalışması. Şimdi biraz gelişmesine rağmen 

biz ekip çalışmasını çok az becerebilen bir toplumuz. Bireysellikte iyiyiz. İyi bir fizikçi, iyi 

bir kimyacı, iyi bir laborant yetiştirmek konusunda çok iyiyiz. Ama hadi bir araya gelelim 

bir proje yapalım yürütelim denildiği zaman burada zorlanıyorduk. İnanın ileri ülkeler bunu 

çok güzel başarmışlar. Ekip çalışmasını çok iyi yapmamız lazım. Sadece problem olduğun-

da değil belli aralıklarda bir araya gelip toplanıp fikirleri, düşünceleri paylaşıp, alınan yol-

ları da yazarak çalışmamız lazım. Ekip çalışmasını ve yeri gelmişken hemen söyleyeyim 

yazarak çalışmayı gençlerin öğrenmesi lazım. Kafadan değil asla kafadan ezberleyerek iş 

yapmasınlar. Her şey yazılı olmalı. Bir not defteri olabilir, ajanda olabilir bir yere bugün 

benim bunları yapmam lazım deyip yazılması gerekli. Şimdi randevu programı var sekrete-

ri varsa sekreterine mutlaka bir yere yazmaları gerekli. Toplantıda yapılan işlerinde mutlaka 

yazılması lazım. Ne yaptık biz bu toplantıda, hangi kararlar alındı, bir sonraki toplantı ne 

zaman yapılacak alınan kararlar kimler tarafından ne şekilde ne zaman uygulanacak, bunla-

rın mutlaka yazılması ve ilgililer tarafından okunması bir sonraki toplantı yapıldıktan son-

rada bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Toplantı eğer verimli yapılmazsa zaman kaybın-

dan başka bir şey değildir. Toplantı verimli yapılırsa iyi bir ekip çalışmasıdır da aynı za-

manda. Kısaca, gençlere tavsiye edeceğim en önemli şeylerden birisi de ekip çalışmasını 

öğrenmeleri çalışma ve toplantılarla ilgili iyi not tutmalarıdır. 
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Yönetici olmaya başladıktan itibaren de en önemli şey, neyi yöneteceği bilmektir. Bir yöne-

tici işi yönetir, insanı da yönetir, zamanı yönetir, tabi ki o işi yaparken lazım olan parayı da 

yönetir. Bunların içerisinde en önemlisi zaman yönetimidir. Bir tek sabit olan odur. Saydık-

larımızın diğerleri değişkendir. Paranız üç olur beş olur, işiniz çok olur az olur, çalışanınız 

on olur beş olur, bunlar hep değişkendir ve ayarlayabilirsiniz. İşiniz çok paranız yetmedi 

ilave para bulunur. Bu yönetimler içinde biraz öncede vurguladığımız gibi, en önemlisi ve 

sabit olan zamandır. Bir gün 24 saattir ve 25 saat yapamayız. Bu nedenle, 24 saati çok iyi 

kullanmamız lazım. 

 

 Bunun yanısıra, hayat sadece çalışmaktan ibaret değil. İnsanın iyi çalışması için sağlığının 

da çok iyi olması lazım. Kendimize iyi bakacağız uykumuzu düzenli uyuyacağız, beslen-

memize dikkat edeceğiz, sosyal hayatımız da olacak. Sosyal ve beşeri münasebetler dediği-

miz faaliyetlerinde olması lazım. Her insanın yatkın olduğu bir yönü vardır. Kimi insan 

gezmeyi sever, kimi insan sporu sever. Hoşlandığınız yön neyse birazcık onlara da zaman 

ayırması lazım. Tiyatro, sinema veya kitap okuma gibi, faaliyetleri yaptığınız zaman beyni 

boşaltıyorsunuz dolayısıyla hafızayı da rahatlatıyorsunuz. Aynı zamanda, insana motivas-

yon ve terapi olması adına insanların hoşlandığı ne varsa onu yapmasında fayda var. Bunla-

rı yaparken de mümkün mertebe ekip halinde yapılırsa daha faydalı olur.  Nasıl çalışma 

ekip halinde olduğu zaman verim fazla oluyorsa bu tür sosyal aktivitelerinde birlikte olma-

sı her zaman faydalıdır. İnsanlar hep bir birlerinden öğreniyor bir çok şeyi. Sadece okumak 

yetmiyor. Duyarak, konuşarak ve sorarak da öğreniyoruz.  

 

Sayın Bakanımızın bir formülü var, ondan da bahsetmek isterim. Tecrübexheye-

can=başarı derler kendileri. Yani bir insan düşünün 40 yıllık tecrübesi var ama heyecanı 

sıfır çarptığın zaman sıfırlıyor. Tersini düşünelim çok genç bir arkadaşımız var çok heye-

canlı yaptığı işi seviyor sürekli bir şey üretmek istiyor. Kendini geliştirmek istiyor. Bu in-

san başarılı olur. Dolayısıyla Gençlerin önünü açmamız lazım. Gençleri her konuda destek-

lememiz lazım gençleri sevmemiz lazım onlara imkan vermemiz lazım onlara her şeyden 

önce güvenmemiz lazım. Çömez ne anlar işten gibi sözler yıkıcıdır. Gençler kendilerine 

güvenildiğini bilmeleri lazım. Sevildiklerini bilmeleri lazım. Sevgiyle saygı birliktedir. 

Sevmezseniz saygı göremezsiniz. Korkuyla da saygı olmaz sadece itaat olur onda da başarı 

sağlayamazsanız korku yönetimiyle yönetimden ziyade sevgi ile yönetim en güzel yöne-

timdir.  

 

Biz gençlerimizi seviyoruz, onlar bizim geleceğimiz onlardan çok şeyler bekliyoruz ve bi-

zim emanetlerimizi başarı ile sahip çıkacaklarına inanıyoruz. 

 

Burada konuşmalarıma son verirken öncelikle gençlere ve tüm Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü ailesine mutlu başarılı bir yıl geçirmelerini ve çalışmalarında başarılar diliyorum. 
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Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi 

Kapsamında Susurluk Havzasında Yeraltı Suyu Kütleleri-

nin Belirlenmesi Çalışmaları Gerçekleştirilmiştir. 

 

Avrupa Birliği malî desteği ile Genel Müdürlüğümüz tarafın-

dan yürütülen “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Hav-

za Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi” kapsamında 4 

havzada (Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük Mende-

res) Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması çalışma-

ları devam etmektedir.  

 

2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer 

kardeş direktiflerle uyumlu şekilde su yönetimindeki tüm unsur-

ların ele alınacağı söz konusu Proje ile 4 havzada yeraltı suyu 

kütlelerinin belirlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. 

 

 İlki 8-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Konya Kapalı Havza-

sı’nda,  ikincisi 14-17 Eylül 2015 tarihleri arasında Büyük Men-

deres Havzasında gerçekleştirilen su kütlelerinin belirlenmesi ça-

lışmalarına 29 Eylül-2 Ekim 2015 tarihlerinde Susurluk Havza-

sı’nda devam edilmiştir.  

 

Susurluk Havzası’nda Bursa Hilton Oteli’nde Proje’yi gerçekleştiren Konsorsiyum ve Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğünden uzmanlar ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Bursa, Balıkesir ve Eskişehir DSİ Böl-

ge Müdürlükleri temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen 4 günlük çalışma kapsamında, söz konusu 

havzanın alt havzaları dikkate alınarak taslak yeraltı suyu küt-

leleri belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışma sonunda Susurluk Havzası’nın taslak yeraltı suyu 

kütleleri belirlenmiş olup, Proje kapsamında gerçekleştirile-

cek yeraltı suyu izleme çalışmaları ile yeraltı suyu kütleleri 

nihai halini alacaktır. 

 

 Proje kapsamında yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi çalış-

malarına 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Meriç-Ergene Hav-

zası’nda devam edilecektir. 

 

Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Ger-

çekleştirildi. 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilerek 20 Ma-

yıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-

ren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Yeşilırmak Hav-

zası için Havza Yönetim Heyeti 2015 yılı 2’nci Toplantısı 08 

Ekim 2015 tarihinde Amasya ilinde gerçekleştirilmiştir  
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Amasya Valisi Sayın Halil ÇOMAKTEKİN’in başkanlık yaptığı 

toplantıya, DSİ 7. Bölge Müdürü Sayın Ahmet KANIK, Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Uzmanı Altunkaya 

ÇAVUŞ ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan 

ilgili diğer kurum/kuruluş temsilcileri tarafından katılım sağlan-

mıştır. 

Heyet toplantısı açılışından sonra Orman ve Su İşleri Uzmanı 

Sn. Altunkaya ÇAVUŞ 20 Mayıs 2015 tarihinde revize edilerek 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Havza Yönetim Heyetlerinin Te-

şekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 

hakkında heyet üyelerine bilgilendirme sunumu gerçekleştirmiş 

ve revize tebliğe ilişkin soruları cevaplandırılmıştır. Heyetin işleyişine ilişkin birkaç husus dile getirildik-

ten sonra, Amasya Valisi Sn. Halil ÇOMAKTEKİN tarafından kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir. 

 

Şanlıurfa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı 

Gerçekleştirildi. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilerek 20 

Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalış-

ma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Şanlıurfa İl 

Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı 21 Ekim 2015 

tarihinde Şanlıurfa İli Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştiril-

miştir. 

 

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sayın Ahmet YILDIZ’ın başkanlık yaptığı toplantıya, DSİ 15. Bölge Müdürü 

Sayın Oğuz ATAY, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Uzmanı Altunkaya ÇAVUŞ, Mü-

hendis Bahadır ÖZÇAM ile Tebliğ gereği İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda yer alması gereken 

ilgili diğer kurum/kuruluş temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. 

 

Vali Yardımcısı Sayın Ahmet YILDIZ’ın kısa açılış konuşmala-

rı akabinde, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü’nce Revize Tebliğ’e iliş-

kin kısa bir bilgilendirmeden sonra gündem maddelerine geçil-

miştir. Özellikle kültürel ve sosyal açıdan çok önemli bir yeri 

olan Balıklı Göl havzasında su miktarı üzerinde bulunan baskılar 

tartışılmış ve buna yönelik alınması gereken önlemler üzerinde 

durulmuştur. Konunun iyice araştırılması ve baskıların bertarafı-

na ilişkin çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Son yıllarda 

komşu ülkelerdeki savaş durumundan kaynaklanan Şanlıurfa’da-

ki çok ciddi nüfus artışının içme suyu arıtımı ve kentsel atıksu 

arıtımı konularına nasıl yansıdığı ve sorunların nasıl çözüldüğü 

üzerinde konuşulmuştur. Kentsel atıksu artımı yönetiminde Şanlıurfa İlinde ve bağlı yerleşimlerinde nasıl 

çalışmalar yapılıyor buna ilişkin bir sunumun sonraki toplantıda Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresince 

Kurul üyeleri ile paylaşılmasına karar verilmiştir.  

 

Fırat-Dicle 2. Alt Havza Yönetim Heyeti 2015/2 Toplantısı 

Gerçekleştirildi. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilerek 20 

Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-

ğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında Fırat-

Dicle 2. Alt Havza Yönetim Heyeti 2. Toplantısı 2 Aralık 

2015 tarihinde Diyarbakır İli DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Top-

lantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. 
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Diyarbakır Vali Yardımcısı Sayın Kürşat Güleryüz’ün baş-

kanlık yaptığı toplantıya, Şırnak, Siirt, Batman, Hakkâri 

Vali Yardımcıları, DSİ 10. Bölge Müdürü Sayın Yunus AL-

GIN, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube 

Müdürü, Burhan Fuat Çankaya, Orman ve Su İşleri Uzmanı 

Altunkaya ÇAVUŞ ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heye-

ti’nde yer alması gereken ilgili diğer kurum/kuruluş temsil-

cileri tarafından katılım sağlanmıştır. 

 

 

Vali Yardımcısı Sayın Kürşat Güleryüz’ün kısa açılış konuş-

maları akabinde, DSİ 10. Bölge Müdürü Sayın Yunus Algın 

DSİ’nin bölgedeki çalışmalarından bahsetti. Toplantı gündemi 

doğrultusunda, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi 

Başmühendisi Şehmus Eloğlu tarafından Ardından sırasıyla 

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

(DİSKİ) Su Te-

sisleri Daire 

Başkanı Murat Taban, “Dicle Baraj Gölü Havza Koruma” 

sunumunu, Mardin Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-

nel Müdürlüğü (MARSU) İşletmeler Daire Başkanı Eşref 

Dağdelen “Mardin ili Su Kaynakları, Kentsel Altyapı Duru-

mu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” sunumunu ve Diyarba-

kır Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Funda İpek ise 

“Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi” sunumunu gerçekleş-

tirdi. Sunumların ardından, soru-cevap ve değerlendirme 

oturumu yapılarak toplantı sona erdirildi.  

 

2. Su Kayıp Ve Kaçakları Türkiye Forumu Düzenlendi. 

2. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu; Orman ve Su 

işleri Bakanlığı himayelerinde, başta Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşların deste-

ğiyle Marmara Belediyeler Birliği ve Altyapı Kazısız Tek-

noloji Derneği (AKATED) tarafından 28 – 29 Eylül 2015 

tarihlerinde düzenlenmiş olup, ülkemizdeki su kayıp ve ka-

çakları ile nasıl mücadele edileceği ve gelişmiş ülkeler sevi-

yesine nasıl ulaşılabileceği gibi konular tartışılmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin 

ulusal ve uluslararası düzeyde katılımıyla gerçekleştirilen 

forumda “Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar” konulu otu-

rumu yöneten ve “Gelecek Su İçin Neler Getirecek?” ko-

nulu bir sunum gerçekleştiren Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI; Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı tarafından AB ile uyum süreci doğrultusunda tüm planlamaların yapıldığının altını çizmiş-

tir. “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik 

Usuller Tebliği” hakkında sunum yapan Su Ekonomisi ve Verimliliği Şube Müdürü Sn. Bahar SEL ise 

“Türkiye’de kaynaktan aldığımız suyun neredeyse yarısının hiç kullanılmadan kaybedildiğini ve yeni su 

kaynağı arayışına başlamadan önce mevcut şebekedeki su kayıplarının azaltılmasının önem arz ettiğini 

dile getirmiştir. 
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Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü Ve Su 

Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı 

Çalışma Grubu Oluşturuldu. 

Sulama suyunun etkin kullanılması, sulama sistemlerindeki 

su israfının önlenmesi, kayıp-kaçakların azaltılması ve verim-

liliğin arttırılması maksadı ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

koordinasyonunda SYGM, DSİ Genel Müdürlüğü ve Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinden oluşan Çalış-

ma Grubu tarafından “Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının 

Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetme-

lik Taslağı” oluşturulmuş, 06.10.2015 tarihinde Genel Mü-

dürlük sayfasında duyurularak 9 Kasım 2015 tarihine kadar 

kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin görüşlerine açılmıştır. 3 

Aralık 2015 tarihinde Çalışma Grubu toplantısı yapılarak ge-

len görüşler değerlendirilmiştir. 9 Aralık 2015 tarihinde çalış-

ma grubu tarafından son bir toplantı yapılarak Taslak Yönetmelik nihai halini almıştır. Yönetmelik Taslağı 

yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilecektir.  

 

3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları 

Kapsamında Ekonomik Analiz Ve Su Verimliliği 

Çalışmaları İçin Teknik Asistanlık Alımı Projesi 

İçin Teknik Şartname Hazırlanması Projesi” Baş-

latıldı. 

 

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı 

(IPA)’nın Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapı-

lanma Bileşeni - 2013 yılı Türkiye Ulusal Programı 

kapsamında yürütülecek olan “3 Pilot Havzada Nehir 

Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik 

Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik 

Asistanlık Alımı Projesi” nin teknik şartnamesini ha-

zırlamak üzere yürütülecek olan SEI danışmanlık 

hizmet alımı projesi, 24 Ağustos 2015 tarihinde Ge-

nel Müdürlüğümüzde düzenlenen açılış toplantısı ile resmen başlatılmıştır  
Teknik Şartname Proje süresi 1 Aralık 2015 tarihinde tamamlanmış olup taslak şartname final raporu res-

mi yazı ile Merkezi finans ihale birimine gönderilmiştir. Gönderilen taslak şartnamenin Merkezi Finans 

İhale Birimi tarafından incelemesi yapılacaktır  
 
Ilısu Barajı Ve Hes Projesi Bilim Komitesi Çalışmalarına 

Devam Ediyor. 

Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında oluşturulan Ilısu Bi-

lim Komitesi'nin 2015 Yılı 3. Saha Ziyareti 2 grup halinde 

gerçekleştirilmiştir. 1. grup (Çevre, Yeniden Yerleşim ve Yö-

netişim Komiteleri) saha ziyareti 2-4 Aralık 2015 tarihlerinde, 

2. grup (Kültürel Miras Komitesi) ise 7-9 Aralık 2015 tarihle-

rinde gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonrasında, 10 Aralık 

2015 tarihinde Bakanlığımız 22. kat çok amaçlı toplantı salo-

nunda saat 10:00 da Bilim Komitesi üyeleri, Su Yönetimi Ge-

nel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, TOKİ yetkililerinin yanı sıra Batman, Diyar-

bakır illeri Vali Yardımcıları, Hasankeyf Kaymakamı ile müşavir firmaların temsilcileri tarafından katılım 

sağlandığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan genel değerlendirme toplantısında projenin 

son durumu, tespitler ve öneriler dile getirilmiştir.  
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Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi 

I. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi. 

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi kap-

samında projenin her aşamasında elde edilen çıktıların kurum ve 

kuruluşlarla paylaşılması, paydaşlarla beraber projenin yönlendiril-

mesi ve takibinin sağlanması için Yönlendirme Komitesi ile Çalış-

ma Grubu oluşturuldu. I. Yönlendirme Komitesi Toplantısı, paydaş 

kurumların katılımıyla 30 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 

Genel Müdürümüz Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI’nın başkanlığında 

gerçekleştirilen toplantıda, açılış konuşmaları sonrasında pro-

je yüklenicisi Alfar Proje ekibi tarafından proje kapsamında 

yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sunumların ardın-

dan kurum temsilcileri proje hakkında görüşlerini bildirdiler. 

Yönlendirme Komitesine dahil tüm kurumlar tarafından katı-

lım sağlanarak, 20 kurum temsilcisinin katkıları ile verimli bir 

toplantı gerçekleştirildi. Katılımcılar özellikle kurumlar arası 

işbirliğinin önemine değinerek bu toplantıların sürdürülmesi-

nin gerekli olduğunu belirttiler. Toplantı sonucu proje ile ilgili 

çeşitli tespitlerde bulunularak, II. Yönlendirme Komitesi Top-

lantısının 12 Ocak 2016’da yapılmasına karar verilmiştir. 

 

Seyhan Sektörel Su Tahsis Planı Projesi Havza Bilgilendir-

me Toplantısı Yapıldı. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından havzalarımızda su kaynakları 

potansiyelinin değerlendirilerek en uygun sektörel gelişim 

projeksiyonunun belirlenmesi; nihayetinde sektörel su tahsis 

planının hazırlanması ve böylece planlı su kullanımını tesis 

edilmesi hedeflenmekte olup, bu doğrultuda Seyhan Havzası 

Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi sürdürülmekte-

dir. 

Proje kapsamında tamamlanan çalışmaların ve gelişmelerin 

paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileriyle paylaşılması, gö-

rüş ve önerilerinin proje sürecine yansıtılması amacıyla 19 Kasım 2015 tarihinde Adana’da “Havza Bilgi-

lendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. 

 DSİ 6. Bölge Müdürü Sn. Ali KILIÇ ve Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Abdurrahman ULUIR-

MAK tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından Alfar Proje’den Proje Koordinatörü Sn. Hamza 

ÖZGÜLER yaptığı sunumda proje kapsamında yapılan çalışmalara yer verdi.   Proje kapsamında çalışan 

akademisyenler tarafından, nüfus analizleri ve planları, çevresel akış analizleri, havzada yer alan içme-

kullanma, sanayi ve enerji sektörleri, proje doğrultusunda havzada gerçekleştirilecek tarımsal ürün deseni 

optimizasyonu ile tarım sektörüne tahsis edilebilecek su miktarı ve gerçekleştirilecek ekonomik analiz ça-

lışmalarına ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi. 

İlgili 30 paydaş kurumun hem taşra hem de merkez teşkilatından 100 katılımcının katıldığı toplantı, soru-

cevap ve görüşlerin alınması ile son buldu. 

 

Havza Yönetimi Hizmet İçi Eğitimi Antalya’da Düzenlendi. 

Ülkemiz su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şe-

kilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, havza bazında 

üst planlamaları yaparak bütünleşik havza yönetimini sağlamak, 

ulusal ve uluslararası su yönetimini koordine etmek üzere Genel 

Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yü-

rütülen bu çalışmalardan elde edilen tecrübelerin paylaşılması 

için, çok sayıda kurum ve kuruluştan temsilcinin de katılımıyla 4

-6 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da “Havza Yönetimi 

Hizmet İçi Eğitimi” düzenlendi. 
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Program kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi 

Genel Müdür Yardımcısı Sn. Abdurrahman ULUIRMAK yaptık-

ları açılış konuşmalarında su kaynaklarının korunmasına ve sür-

dürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturma-

nın, havza bazında üst planlamalara ilaveten bütünleşik havza 

yönetimini sağlamanın önemine vurgu yaptı. 

 

 

Hizmet içi eğitimde, Avrupa Birliği Bakanlığından AB İşleri Uz-

manı Mehmet ARSLAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Şe-

hir Plancısı Özge ÖZ, ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumundan Çevre Mühendisi H. Alper KÖŞGER tarafından sunumlar da gerçekleştirildi. 

 

Söz konusu eğitime, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakan-

lığı, Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra, Meteoroloji Ge-

nel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluş-

lardan yaklaşık 100 kişi tarafından da katılım sağlan-

dı. 

 

 Ayrıca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluş-

turulan Su Havzaları Yönetimi İhtisas Heyeti üyeleri de 

ihtisas alanı ile ilgili bilgilerinin arttırılması ve katkı sağla-

maları için eğitime davet edildi. 

 

 Üç gün süren Program 6 Kasım 2015 tarihinde gerçekleş-

tirilen eğitim değerlendirme çalışmasıyla sona erdi. 

 

 

Su Havzaları Yönetimi İhtisas Heyetinin III. Toplantısı Gerçekleştirildi. 

Su Havzaları Yönetimi İhtisas Heyeti’nin 2015 yılı üçüncü 

toplantısı, 16 Ekim 2015 Cuma günü 14:00 ile 16:00 saatle-

ri arasında Bakanlığımız 22. Kat çok amaçlı toplantı salo-

nunda gerçekleştirildi. Havza Yönetimi Daire Başkanı Sn. 

Taner KİMENÇE Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 

ihtisas heyeti üyeleri ile birlikte İzleme ve Su Bilgi Sistemi 

Daire Başkanı Sn. Bilal DİKMEN ve ekibinin yanı sıra Gı-

da Ta-

rım Ve 

Hay-

vancılık Bakanlığından da katılım sağlanmıştır. Top-

lantıda, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

öğretim görevlileri Prof. Dr. Meriç ALBAY ve Prof. 

Dr. Devrim MEMİŞ tarafından “Su Ürünleri Yetişti-

riciliğinde Kapalı Devre Sistemler" konulu sunum 

yapılmıştır. 
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Su Havzaları Yönetimi İhtisas Heyetinin IV. Top-

lantısı Gerçekleştirildi. 

Su Havzaları Yönetimi İhtisas Heyeti’nin 2015 yılı 

dördüncü toplantısı, 16 Aralık 2015 Çarşamba günü 

Bakanlığımızda gerçekleştirildi. Havza Yönetimi 

Daire Başkanı Sn. Taner KİMENÇE Başkanlığında 

gerçekleştirilen toplantıya ihtisas heyeti üyeleri tara-

fından katılım sağlandı. Doğa Koruma Merkezi Ge-

nel Müdür Yrd. Sn. Hatice DİNÇ SARISOY ve Tür 

Koruma Programı Koordinatörü Sn. Dr. Özge BALKIZ tarafından “Ekolojik Akış ve Su ile 

İlgili Ekosistem Hizmetlerinin Havza Yönetimiyle İlişkisi" konuları ile ilgili sunumlar ya-

pılmıştır. 
 
İlk olarak Ekolojik Akış hususunda bir sunum gerçekleştiren 

Sn. DİNÇ SARISOY, bu konuda ülkemiz mevzuatı, AB yak-

laşımı ve yurtdışı uygulamaları hakkında bilgi verdi. Ardın-

dan söz alan Sn. BALKIZ ise yaptığı sunumda ekosistem 

hizmetleri konusunu işleyerek, Binyıl Ekosistem Hedefleri 

2015 raporuna değindi ve ekosistemlerin sürdürülebilirliği-

nin insan yaşamı için önemini vurguladı. Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi kapsamında yapılan çalışmaları, Ekosistem Hiz-

metleri ile ilgili AB yaklaşımının tarihsel değişimi ve mev-

cut durumunu, Entegre Havza Yönetimi ile entegrasyonu 

için atılması gerekli 

adımları aktaran Sn. BALKIZ, Ekosistem Hizmetleri-

nin "fayda" algısının ilgililere yansıtılmasının Havza 

Yönetimi açısından yararlı olacağını belirtti. Ekosistem 

Hizmetlerinin kıymetlendirilmesi için yapılan aktif de-

ğer ve pasif değer çalışmalarına da değinerek, ülkemiz-

de yer alan Sultan Sazlığı ve Bolu Ormanları için ger-

çekleştirilen kıymetlendirme çalışmalarını ve Dün-

ya’da uygulanan yöntemleri aktardı ve Düzlerçamı 

Projesinde benzer çalışmaların karar destek sistemle-

rinde kullanılmasına değindi. 

 

Heyet üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendiril-

mesi, 2016 yılı için İhtisas Heyeti çalışmaları kapsamında işlenecek konuların değerlendi-

rilmesi ve soru-cevap bölümünden sonra toplantı son buldu.  
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“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su kalitesi Hedefleri-

nin Belirlenmesi Projesi” Kapsamında Su Kalitesi Hedefleri Belirleni-

yor. 

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin 

Belirlenmesi Projesi” ile 25 su havzasında bulunan yerüstü sularında su 

kirliliği açısından hassas su kütleleri, bu su kütlelerini etkileyen kentsel 

hassas alanlar ve nitrata hassas bölgeler, su kalitesi hedefleri ile su kalitesi-

nin iyileştirilmesi maksadıyla alınacak tedbirler belirlenecektir.  

TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülmekte olan projenin 2015 yılı sonunda 

tamamlanması hedeflenmektedir. Projede; 

 

 

 25 havzada 1805 nehir su kütlesi, 652 göl su kütlesi olmak üzere toplam 2457 adet su kütlesi belirlenmiştir. 

 Su kütleleri üzerindeki baskı ve etkiler ortaya konarak, uygulanan model ile kirlilik yükleri hesaplanmıştır. 

 25 havzada 73 adet göl su kütlesi, 542 adet nehir su kütlesi olmak üzere toplam 615 adet potansiyel hassas alan 

belirlenmiş ve bu alanlarda fiziko-kimyasal ve biyolojik izleme çalışmaları tamamlandıktan sonra nihai hassas 

alanlar belirlenmiştir. 

 Nihai hassas su kütlelerinde su kalite hedefleri belirlenmiştir.  

 Hedeflere yönelik iyileştirme tedbirlerini belirleme çalışmaları devam etmektedir. 

 Potansiyel hassas göl su kütlelerinde özümleme kapasitelerinin belirlenmesi işi tamamlanmıştır. 

 10 hassas su kütlesinde gerçekleştirilecek olan modelleme çalışmaları ile mevcut durumda ve gelecek yıllarda 

ötrofikasyon sürecinin varlığını ya da ilerleme hızını ortaya koyabilen ve senaryo analizine izin veren su kali-

tesi ekolojisi modeli geliştirme çalışmaları devam etmektedir.  

 

“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kali-

tesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” Kapsamında De-

ğerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.  

Projenin Değerlendirme Toplantısı, Su Yönetimi Genel Mü-

dür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN’nın başkan-

lığında 15 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

TÜBİTAK-MAM Proje Ekibi ile Su Kalitesi Yönetimi Dai-

resi Başkanı Sayın Mertkan ERDEMLİ ve Çalışma ekibinin 

katılım sağladığı toplantıda; TÜBİTAK-MAM tarafından 

“Noktasal bazlı kirleticiler için kirlilik yüklerine ilişkin ted-

birler ile yayılı kaynaklar için tarım alanlarında kirlilik azal-

tım oranları” konusunda kaydedilen gelişmeleri içeren bir 

sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantı söz konusu çalışmalara yönelik katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlen-

dirilmesiyle son bulmuştur. 

 

Hassas Su Alanları ve Bu Alanların İyileştirilmesi İle İlgili Tedbir-

lere Yönelik Çalışmalar Hızla Devam Ediyor. 

Projenin Değerlendirme Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdür Yardım-

cısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN’nın başkanlığında 15 Eylül 2015 

tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

TÜBİTAK-MAM Proje Ekibi ile Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanı 

Sayın Mertkan ERDEMLİ ve Çalışma ekibinin katılım sağladığı top-

lantıda; TÜBİTAK-MAM tarafından “Noktasal bazlı kirleticiler için 

kirlilik yüklerine ilişkin tedbirler ile yayılı kaynaklar için tarım alanla-

rında kirlilik azaltım oranları” konusunda kaydedilen gelişmeleri içeren 

bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantı söz konusu çalışmalara yönelik 

katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle son bulmuştur. 
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Öncelikli Maddeler, Belirli Kirleticiler ve Mevzuat Uyu-

mu Çalıştayı Gerçekleştirildi. 

Bakanlığımız bünyesinde, su kaynaklarımızın kalitesinin ko-

runması ve iyileştirilmesi maksadıyla noktasal ve yayılı kay-

naklı tehlikeli maddelere ilişkin yürütülmüş olan 3 adet proje 

neticesinde ülkemize özgü belirlenen 117 noktasal ve 133 

yayılı kaynaklı belirli kirletici ve çevresel kalite standartları 

ile AB Direktifleri ile belirlenen 45 öncelikli madde ve bu 

maddelere ilişkin çevresel kalite standartlarının, 30.11.2012 

tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-

ğe giren “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”ne derç edilerek 

ulusal mevzuatımıza aktarımı çalışmaları yürütülmektedir. 

Ayrıca, ilgili Yönetmelik ile yürürlükte olan genel kimyasal ve fiziko-kimyasal parametreler ile sınıf sınır 

değerlerinin gözden geçirilmesi ve trofik seviye tablolarının güncellenmesi yönünde çalışmalar da gerçek-

leştirilmektedir.  

Bu çerçevede, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerüstü Su Kalitesi Yönet-

meliği”nde yapılan revizyon çalışmalarının ilgili kurum/

kuruluşlarla paylaşılması maksadıyla, su kalitesinden sorumlu 

olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlı-

ğı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdür-

lükleri, SUEN, TÜBİTAK MAM, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Organize Sanayi Bölgele-

ri, Sanayi ve Ticaret Odaları, üniversiteler, çeşitli sanayi kuru-

luşları ve laboratuvarlardan temsilcilerin katılımları ile 3-4 Ara-

lık 2015 tarihlerinde Anadolu Hotels DownTown Ankara’da 

“Öncelikli Maddeler, Belirli Kirleticiler ve Mevzuat Uyumu Çalıştayı” düzenlenmiştir  

Söz konusu çalıştay, Bakanlığımız Müsteşarı Prof. Dr. Sayın Lütfi AKCA’nın açılış konuşmaları ile başla-

mıştır. Çalıştay süresince, Bakanlığımız bünyesinde tehlikeli maddelere ilişkin yürütülen çalışmalar, tehli-

keli kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ile Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'nin ülke-

miz açısından önemi, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nin revizyon çalışmaları ve alıcı ortam bazlı deşarj 

standartlarının belirlenmesi hususlarında sunumlar yapılarak paydaşlar bilgilendirilmiştir.  

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından deşarj stan-

dartlarının güncellenmesine ilişkin planlamalar konusunda ya-

pılan bilgilendirmenin ardından tartışma ve değerlendirme bö-

lümü ile çalıştayın ilk kısmı sona ermiştir.  

Çalıştayın ilk günü tamamlanmadan önce, Yönetmelik revizyo-

nuna ilişkin olarak katılımcıların görüşlerinin alınabilmesi 

maksadıyla, katılımcı bir yaklaşımla “Öncelikli Maddeler, Be-

lirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları” ve “Genel 

Kimyasal-Fizikokimyasal Parametreler ile Trofik Seviyeler” 

ana başlıklarının ele alındığı 10 adet çalışma grubu oluşturul-

muş ve söz konusu çalışma gruplarında elde edilen çıktılar 

grup temsilcileri tarafından aktarılmıştır. 

Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, teh-

likeli maddelere ilişkin yürütülen çalışmaların ülkemiz için önemi vurgulanarak söz konusu yönetmelik re-

vizyonunun uygulama adımları, uygulama sırasında yaşanabilecek sorun ve aksaklıklar ile çözüm önerileri-

ne ilişkin paydaşların değerlendirmelerine müteakip çalıştay tamamlanmıştır.  

Söz konusu yönetmelik revizyonu ile Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda büyük bir yol kat 

edilmiş olacak, ayrıca yerüstü su kaynaklarında su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre ve in-

san sağlığının yanı sıra ekosistemin korunmasına yönelik önemli adımlar atılmış olacaktır.  
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Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Genelgesi Ko-

ordinasyon Toplantısı Gerçekleştirilmiştir. 

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun talimatıyla 

“Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı” 26 Ekim 2014-

22.08.2015 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ile hazırlanmış 

olup; 2015/5 Sayılı “Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem 

Planı Genelgesi“ 22.08.2015 Tarihli ve 29453 Sayılı Resmi Ga-

zete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve “Eylem Planı” dağıtımı 

yapılarak, Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanmaya 

başlanmıştır.  

Müsteşarımız Prof. Dr. Sayın Lütfi AKCA başkanlığında, 

"Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı” nın uygu-

lanması kapsamında gelişmelerin takibi ve koordinasyonu-

nu sağlamak maksadıyla, 17.11.2015 tarihinde Bakanlığı-

mız Müsteşarlık Katı Toplantı Salonu’nda Düzce Valiliği, 

İSKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve havza 

sınırları içerisinde yer alan Belediyelerin katılımı ile bir 

toplantı düzenlenmiştir. 

Toplantıda, başta evsel AAT’ler, kanalizasyon/kollektör ve 

iletim hatlarının inşası eylemi olmak üzere Melen Çayı Alt 

Havzası Koruma Eylem Planı’nın uygulanmasında karşıla-

şılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ile alakalı olarak Düzce Valiliği ile birlikte havzada yer 

alan tüm belediyelerin görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. 

 

Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması KAMAG Projesi 

Yönlendirme Kurulu 2. Toplantısı Ankara’da gerçekleşti-

rildi. 

TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında yer alan, Sü-

leyman Demirel Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 

konsorsiyumunda yürütülen “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için 

Çevresel Kalite Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodoloji-

nin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması 

Projesi” Yönlendirme Kurulu 2. Toplantısı 2 Kasım 2015 tari-

hinde Bakanlığımız Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, TÜBİTAK 

KAMAG temsilcisi ile proje izleyicilerinin yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili 

kurumlar tarafından katılım sağlandı.  

Toplantıda, proje ekibi tarafından projenin durdurulması-

nın öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalara 

ilişkin sunum yapılmış olup, tamamlanmış olan 2 dönem 

izleme çalışmalarının sonuçları ve değerlendirmeleri pay-

laşılmıştır. Proje kapsamında, AB Su Kalitesi İzleme Tek-

nik Yardım Projesi kapsamında belirlenen izleme noktaları 

ve Büyük Menderes Havzası İzleme Programı’nda yer alan 

izleme noktaları esas alınmakta olup, Su Çerçeve Direktifi 

ile uyumlu olacak şekilde bir yıllık süre boyunca öncelikli 

maddeler aylık olarak spesifik kirleticiler ise mevsimsel 

olarak izlenmektedir. Ayrıca biyolojik, fizikokimyasal ve hidromorfolojik parametrelerin de mevsimsel 

olarak izlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer taraftan, kimyasal izleme noktalarında yılda 1 kez 

sediman izlemesi yapılacaktır.  

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin genel değerlendirmelerin ardından katılımcılarla bir-

likte, proje ile ilgili soruların cevaplandırıldığı ve birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebilecek 

katkıların değerlendirildiği soru-cevap bölümü ile toplantı sonlandırılmıştır. 
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Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Revizyonu Çalışma Top-

lantısı Gerçekleştirilmiştir. 

Bilindiği üzere; 2000/60/EC sayılı Avrupa Birliği (AB) Su 

Çerçeve Direktifi (SÇD) ve 2008/105/EC sayılı Çevresel Ka-

lite Standartları (ÇKS) Direktifi ile 2013/39/EU sayılı SÇD ve 

ÇKS Direktiflerini Değiştirmeyi Öneren Direktif uyum çalış-

maları kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 

"Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”, 30.11.2012 tarih ve 28483 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Adı geçen Yönetmeliğin; ülkemizin AB çevre müktesebatına 

uyum yükümlülükleri de göz önünde bulundurularak; revize edilmesi maksadıyla, Genel Müdürümüz 

Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI’nın başkanlığında, 3 Kasım 2015 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında 

Bakanlığımız 22. Kat 2 No.'lu Toplantı Salonu'nda, ilgili kurumlardan ve üniversitelerimizden gelen tem-

silcilerin katılım sağlayacağı, bir danışma ve değerlendirme 

toplantı düzenlenmiştir. 

Bahse konu Toplantıya; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Su Ürünleri Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri 

ve Teknolojisi Enstitüsü, Harran Üniversitesi Mühendislik Fa-

kültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversi-

tesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ve 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre 

Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile birlikte Türkiye Bi-

limsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara 

Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü uzman araştırmacıları ve Genel Müdürlüğü-

müz temsilcileri tarafından katılım ve katkı sağlanmıştır.  

Anılan Toplantıda; Genel Müdürlüğümüz Su Kalitesi Yöneti-

mi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Yönetmelik Re-

vizyon Taslak Çalışması” ile “Hassas Alanlar Ötrofikasyon 

Sınır Değerleri Taslak Çalışması” sunumları gerçekleştiril-

miştir. Bu sunumların ardından, Yönetmelik revizyonu ile ala-

kalı, toplantıya katılım sağlayan öğretim üyeleri ve uzman 

araştırıcıların görüş ve önerilerinin alındığı tartışma ve değer-

lendirme bölümüne geçilmiştir. 

Bu bölümde yapılan görüşmeler; yerüstü su kütlelerinin kalite 

kriterleri ve sınıflandırması, kullanılan istatistiksel değerlen-

dirme yöntemleri, konvansiyonel parametreler, öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler için tespit edilen 

sınıf aralıkları, sınıf sınır değerleri ile çevresel kalite standartları ve yerüstü su kütlelerinin trofik seviyele-

ri üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Toplantıda; TÜBİTAK-MAM’dan katılım sağlayan uzman 

araştırmacılar tarafından, ülkemiz kıyı ve geçiş sularında gü-

nümüze kadar yapılan izleme sonuçlarının değerlendirilmesi 

neticesinde ortaya konulan ötrofikasyon sınıf sınır değerleri 

taslak çalışması da sunulmuştur. 

Toplantı; “Yönetmelik Revizyonu Taslak Çalışması”nın, 2015 

yılı Aralık ayı içerisinde, Ankara’da, daha geniş bir katılımla 

düzenlenmesi planlanan “Öncelikli Maddeler, Belirli Kirletici-

ler ve Mevzuat Uyumu Çalıştayı”na kadar, öğretim üyeleri ve 

uzman araştırmacıların ilave katkı ve destekleri ile olgunlaştı-

rılması yönünde karara bağlanarak kapatılmıştır.  
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Sularımızda Bulunan Siyanobakteri Miktarı Belirleniyor. 

"Yerüstü Suları ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kul-

lanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Sevi-

yelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Müca-

dele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi” III. Yönlendir-

me Kurulu ve Çalışma Grubu Toplantısı; yürütücü kurum 

olan İstanbul Üniversitesi temsilcileri ile Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediye-

leri ile ilgili diğer kurumlardan Yönlendirme Kurulu ve Ça-

lışma Grubu üyele-

rinin katılımları ile 

16.10.2015 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir. 

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI’nın 

başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, pilot alanlarda ve içme 

suyu arıtma tesislerinde gerçekleştirilen izleme çalışmaları ve 

analiz sonuçları, projede gelinen aşama, ülkemizdeki içme suyu 

arıtma tesislerinin genel durumu ve siyanobakterilerden kaynak-

lanan siyanotoksinin giderimi için gerekli olan teknik alt yapı ile 

ilgili yapılan değerlendirme Proje yürütücüleri tarafından Yön-

lendirme Kurulu ve Çalışma Grubu üyeleriyle paylaşılmıştır. 

Tüm katılımcılarının proje ile ilgili sorularının cevaplandırıldığı ve Su ve Kanalizasyon İdarelerinden ge-

len katılımcıların görüşlerinin alınarak değerlendirildiği soru-cevap bölümü ile toplantı sonlandırılmıştır. 

  

Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Genelgesi 

Takip Komisyonu I. Toplantısı Gerçekleştirilmiştir. 

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun talimatıyla 

“Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı” 26 Ekim 

2014-22.08.2015 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ile ha-

zırlanmış olup; 2015/5 Sayılı “Melen Çayı Alt Havzası Ko-

ruma Eylem Planı Genelgesi“ 22.08.2015 Tarihli ve 29453 

Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 

“Eylem Planı” dağıtımı yapılarak, Bakanlığımız resmi inter-

net sitesinde yayımlanmaya başlanmıştır.  

"Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı”nı kapsamında gelişmelerin takibi ve eylemlerin koordi-

nasyonunu sağlamak maksadıyla, 15.10.2015 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salo-

nu’nda bir toplantı düzenlenmiştir. 

Genel Müdür Yardımcımız Dr. Sn. Yakup KARAASLAN baş-

kanlığı’nda gerçekleştirilen ve bu Toplantıya, Düzce Valiliği, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdare-

si (İSKİ) başta olmak üzere, Düzce, Kaynaşlı, Gümüşova Gölya-

ka, Akçakoca, Çilimli, Cumayeri Belediye Başkanlıkları, Düzce, 

Düzce II. ve Çilimli OSB Bölge temsilcileri ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su 

İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz tarafın-

dan katılım ve katkı sağlanmıştır. Toplantıda, Melen Çayı Alt 

Havzası Koruma Eylem Planının uygulanmasına yönelik genel 

bir sunum yapılmış olup, her bir eylem için sorumlu/ ilgili ku-

rum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmiştir. 

Bu toplantılar; “2015/5 sayılı Genelge” ve Eylem Planı”nın, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda; 

mesul bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle ve bütün imkânlar seferber edilerek disiplinli 

bir şekilde uygulanmasının temini ve eylemlere ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesini sağlamak maksa-

dıyla, 3 ayda bir olmak üzere sürdürülecek ve gelişmeler 3’er aylık periyotlarla temin edilerek değerlendi-

rilecektir.  
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Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Hav-

zası’nda Uygulanması Projesi Çalışma Grubu 1. Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan 

ve 2015-2017 yılları arasında yürütülecek olan, Bakanlığımı-

zın sahibi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

(MAM)’nin yüklenicisi olduğu “Günlük Maksimum Toplam 

Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi” 

Çalışma Grubu 1. Toplantısı 27.10.2015 tarihinde Bakanlığı-

mızda gerçekleştirilmiştir.  

 

Toplantıya Genel Müdürlüğümüz ve TÜBİTAK MAM temsilcilerinin yanı sıra, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı, TOBB ve ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden temsilciler katılım sağlamıştır.  

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sn. Yakup KARAASLAN’ın başkanlığında gerçekleştirilen 

toplantıda, TÜBİTAK MAM Proje Yöneticisi Sn. Hande HAKSEVENLER tarafından projenin genel tanı-

tımı, bugüne kadar yapılan/yapılması planlanan çalışmaları konu alan sunum yapılmıştır.  

 

Projeye ilişkin genel bilgilendirmelerin ardından katılımcılarla birlikte, proje ile ilgili soruların cevaplan-

dırıldığı ve birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebilecek katkıların ortaya konulduğu tartışma ve 

değerlendirme bölümü ile toplantı sonlandırıldı. 

 

Bahse konu Proje ile, su kaynaklarımız üzerinde yoğun baskı oluşturan noktasal ve yayılı kaynaklı kirleti-

ciler için günlük maksimum toplam yük yaklaşımının (GMTY) Gediz Havzası’nda uygulanması, izleme 

çalışmaları yürütülerek kirlilik azaltım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu yöntem doğrultusunda alıcı ortam 

standardı bazlı deşarj standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Genelgesi Burdur’da 

düzenlenen imza töreni ile Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel 

EROĞLU tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Burdur ve Isparta illeri arasında yer alan Burdur Gölü’nde son 

yıllarda ortaya çıkan su seviyesindeki düşümün önüne geçilmesi 

ve gölün su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla Genel Müdür-

lüğümüz koordinasyonunda “Burdur Gölü Alt Havzası Eylem 

Planı” hazırlanmıştır. Bahse konu Eylem Planı’nın Genel Mü-

dürlüğümüz koordinasyonunda; mesul kurum ve kuruluşlar ta-

rafından, hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde uygulanmasının 

temini maksadıyla 2015/4 Sayılı “Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Genelgesi” 13.11.2015 tarihinde 

Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU tarafından Burdur ilinde paydaşların katılımı ile gerçekleşti-

rilen imza töreninde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.  

İmza töreninde Genel Müdürümüz Prof. Dr. Sayın Cumali KI-

NACI Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı’nı anlatan bir 

sunum yapmıştır. Burdur Gölü’nün son yıllarda su seviyesinde 

ciddi düşüşün yaşanması nedeniyle Bakanımız Prof. Dr. Sayın 

Veysel Eroğlu’nun talimatıyla Burdur Gölü Alt Havzası Ey-

lem Planı’nın hazırlandığını kaydeden Genel Müdürümüz, 

“Eylem Planı kapsamında göle olan baskılar ve etkiler ile hav-

zanın genel durumunu değerlendirerek, havzada tespit edilen 

tedbirler ve uygulaması gerekli görülen eylemlerin 9 ana baş-

lık altında toplandığını ifade etmiş ve her bir eylem ile ilgili 

açıklamalarda bulunmuştur. 
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Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Konusunda Gediz Havzasında Gerçekleştirilen Çalışmalar Hız 

Kazanmıştır.  

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Bakanlığımız tarafından 

çalışmaları yürütülen ve 04.06.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan 

"Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Kon-

ması ve Değerlendirilmesi Konusundaki Uygulamalar: Gediz 

Havzası Örnek Çalışması"nın Çalışma ve Yönlendirme Grubu 

toplantısı 16.11.2015 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde 

gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel 

Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve proje yüklenicisi olan 

Fugro Sial Yerbilimleri Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti. temsilcileri katılmıştır. Toplantının açılış konuşması, 

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Sn. KINACI konuşmasında, projeden beklenen çıktılar üzerinde durmuş ve toplantının konusu olan yeraltı suyu 

kütlelerinin belirlenmesi, karakterizasyon ve risk durumlarının belirlen-

mesi gibi çalışmaların bu projenin temelini oluşturduğunu ifade ederek 

gerçekleştirilecek çalışmaların ülkemizde ilk defa yapılacak olması se-

bebiyle diğer havzalarda yapılacak çalışmalara da örnek olması münase-

betiyle önemine dikkat çekmiştir. Açılış konuşmasını müteakiben,  Fug-

ro Sial Yerbilimleri Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti. tarafından ya-

pılan sunumlara geçilmiştir. Bu sunumlarda, yüklenici tarafından Gediz 

Havzası’nda yapılan arazi çalışmalarına ilişkin bilgiler sunulmuş olup 

belirlenmiş olan yeraltı suyu kütleleri ve bu kütlelerin karakterizasyon 

çalışmaları özetlenerek havzadaki baskı ve etkilerin genel bir değerlen-

dirmesi yapılmıştır. Toplantıda, ayrıca yeraltı suyu kütlelerinin risk de-

ğerlendirme çalışmalarına ilişkin bilgiler verilerek Drastic Metod yoluy-

la yapılmış risk değerlendirmesi de sunulmuştur. 

Toplantı sonucunda, Çalışma Grubunda yer alan temsilcilerin görüş ve önerileri alınarak toplantı sonuçlandırılmış-

tır. 

 

“Yeraltı Suyu Yönetimi Yönlendirme Grubu” nun 18. Toplan-

tısı Gerçekleştirildi. 

18.06.2012 tarihli Müsteşarlık Makamı Oluru ile oluşturulmuş 

olan “Yeraltı Suyu Yönetimi Yönlendirme Grubu” nun 18. 

Toplantısı 19 Ekim 2015 tarihinde saat 14:00’ da DSİ Genel Mü-

dürlüğü 9. Kat Toplantı Salonunda DSİ Jeoteknik Hizmetler ve 

Yeraltı Suları Daire Başkanı Sn. Kemal KARAKUŞ Başkanlığın-

da Yeraltı Suyu Yönetimi Yönlendirme Grubu Üyeleri ile ilgili 

kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı gündeminin takdiminin ardından, Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü mühendisle-

rinden Sn. Yusuf GÜRBÜZ tarafından “Yeraltı Sularında Tarımsal Kaynaklı Kirlilik İzleme Çalışmaları” hakkında, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Öğretim Görevlisi Sn. Prof. Dr. Ülkü YETİŞ tara-

fından “Yayılı ve/veya Noktasal Kaynaklı Baskılar Neticesinde Oluşan Kirleticilerin Yeraltı Suyuna Geçme Du-

rumlarının Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Metodoloji Oluşturulması ve Öncelikli Havzalarda Uygulanması Proje-

si” hakkında, son olarak DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Daire Başkanlığı mühendisle-

rinden Sn. Özlem YÜCEL’in Yeraltı Suyu Kütlelerinin Belirlenmesine Yönelik Yürütülen Çalışmalar kapsamında 

Konya Kapalı Havzası Başlangıç Yeraltı Suyu Kütlelerinin Belirlenmesine dair sunum yapılmıştır. 

Toplantı neticesinde;Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın nitrat izleme sistemi olan NİBİS verilerinin DSİ Ge-

nel Müdürlüğü’nün de kullanımına açılarak, başlangıç yeraltı suyu kütlesi izleme noktalarının belirlenmesi aşama-

larında faydalanılmasına, 

 Bir sonraki toplantıda, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite 

Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması” 

projesi hakkında yüklenici firma tarafından gelinen durum ve gelişmeler hakkında bilgilendirme sunumu yapılması-

na,  

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Yeraltı Suyu Kütlelerinin Belirlenmesine Yönelik Yürütülen Çalışmalar kapsa-

mında Sakarya Havzası Başlangıç Yeraltı suyu kütleleri hakkında sunum yapılmasına karar verilmiştir.  
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Su Kalitesi Yönetimi İhtisas Heyeti Toplantıları 

Devam Ediyor. 

9. Toplantı: 2013 yılının başlarında çalışmalarına 

başlayan Su Kalitesi Yönetimi İhtisas Heyeti’nin 

2015 yılı 9. toplantısı 29.09.2015 tarihinde gerçek-

leştirilmiştir. Toplantıda İzleme ve Su Bilgi Sistemi 

Daire Başkanlığı Biyolojik İzleme Şube Müdürlü-

ğü’nden Şube Müdürü Hümeyra BAHÇECİ, Uzman 

Tolga ÇETİN, Biyolog Hale DUMAN KUMRU, 

Mühendis Seda ARI, tarafından sunumlar yapılmıştır.   

      

“Biyolojik Örnekleme Teknikleri” konusunda yapılan sunumlarda; biyolojik izleme kav-

ramı hakkında bilgi verilerek, biyolojik unsurların izleme yöntemleri, standartları, araçları 

ve izlemelerde dikkat edilmesi gerekli hususlar dinleyicilere aktarılmıştır. Ayrıca, Su Çer-

çeve Direktifine göre biyolojik izlemenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler ve-

rilmiştir. Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle toplantı son bulmuştur.  

10. Toplantı: İhtisas Heyeti’nin 10. toplantısı 23.10.2015 tarihinde yapılmış olup, Yıldız 

Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKCI tarafından bir sunum yapılmıştır.  

 

“Ergene Havzası’nda Arıtılmış Atıksuların Tarım-

da Kullanılması ” konusunda yapılan sunumda; atık-

suların geri kazanımı ve yeniden kullanılmasının ge-

rekliliği, avantajları uygulama alanları hakkında bilgi 

verilmiştir. Sunumda “Ergene Havzasında Arıtılmış 

Atık Suların Sulamada Kullanılmasının Uygulanabi-

lirliğinin Araştırılması Projesi” kapsamında yapılan 

çalışmalar ve sonuçları anlatılmıştır. Katılımcıların 

görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle toplantı, 

son bulmuştur. 

11. Toplantı: İhtisas Heyeti’nin 11. Toplantısı 30.11.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. 

Filiz DADAŞER ÇELİK tarafından bir sunum yapılmıştır.    

                   

“Su Kalitesi Modellemesi” konusunda yapılan su-

numun birinci bölümünde temel kavramlar; model, 

model türleri ve model süreci anlatılmıştır. Sunu-

mun ikinci bölümünde su kalitesi modellemesi; ta-

rihsel gelişimi, temel prensipler, yüzey ve yeraltı 

suyu modellemesinde sık kullanılan modeller anla-

tılmıştır. Sunumun üçüncü bölümünde ise örnek uy-

gulamalar ve sonuçları verilmiştir. Katılımcıların 

görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve soru-

cevap bölümünden sonra toplantı son bulmuştur. 
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Türkiye’de İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Mevcut Duru-

mu Yakından Ele Alınıyor. 

Ülkemiz genelinde içme suyu sektörünün detaylı şekilde ele 

alınması maksadıyla IPA kapsamında ‘Türkiye’deki İçme 

Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi 

Projesi’ 05.10.2015 tarihi itibariyle başlatılmıştır.  

Proje paydaşlarının da katılım sağlayacağı ve bilgi alışverişin-

de bulunulacağı açılış toplantısının Ocak ayı içerisinde yapıl-

ması planlanmaktadır.  

 

 

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar; 

 Türkiye’deki içme suyu sektörü için yasal ve kurumsal durum incelenecek, 

 Bütün içme suyu artıma tesisleri ziyaret edilecek, 

 İçme suyu kaynaklarında, arıtma tesisi giriş ve  çıkışında İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi 

Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında 44 parametre ve buna ilave 89 

mikrokirletici parametre için analiz yapılacak, 

 İçme suyu giriş ve çıkış suyu kalite sonuçları ve arıtma tesisleri için toplanan verilerin girişinin yapıla-

cağı veri tabanı oluşturulacak, 

 İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalların ve etkilerinin değerlendirileceği rapor hazırla-

nacak ve kimyasal kullanımının azaltılması için öneriler sunulacak, 

 Mevcut içme suyu artıma tesislerinden seçilecek 5 pilot tesisi için; kapasite artırımı, modernizasyon, 

enerji verimliliği vb. gibi konularda iyileşme sağlamak üzere avam proje hazırlanacaktır. 

 

Çiftlik Atıkları ve Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Entegre Yönetimi Araştırıldı. 

 

Arıtma çamurlarının bertarafı konusunda günümüzde çevresel problemler yaşanmaktadır. Bu bağlamda 

hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Meriç-Ergene Havzası’nda ki evsel atıksu arıtma tesislerinden 

ortaya çıkan arıtma çamurlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması maksadıyla, arıtma çamur-

larının ve çiftlik atıkların bir sistematik içerisinde toplanarak en yüksek faydayı sağlayacak yönetim siste-

minin uygulanabilirliği araştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meriç-Ergene Havzasında Oluşan Çiftlik Atıklarının ve Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Yöneti-

mi ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması Projesi” ile; 

 Havza içerisinde atık oluşum yerleri tespit edilmiş ve atık üretim noktaları haritalara işlenmiştir. 

 Atıkları düzenli olarak toplayacak optimum bir sistem tasarlanmıştır. 

 Atıkların toplanacağı noktalar ile alternatif tesis konumları arasındaki mesafeler belirlenmiştir. 

 Atık tipi ve miktarlarına bağlı olarak enerji potansiyelleri hesaplanmış ve atıkların farklı kullanım al-

ternatifleri değerlendirilmiştir. 

 Havzada oluşan çiftlik atıkları ve arıtma çamurunun entegre yönetimi araştırılmış ve yaklaşık yatırım 

ve işletme maliyetleri tespit edilmiştir. 
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Su Kalitesi Yönetimi ve İçme Suyu, Atıksu Arıtımı Hizmet İçi Eğitimi 

Aydın’da Gerçekleştirildi. 

2015 yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan “Su Kalitesi Yönetimi ve 

İçme Suyu, Atıksu Arıtımı” hizmet içi eğitimi 23-27 Kasım 2015 tarihleri 

arasında Kuşadası, Aydın’da gerçekleştirildi. 

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI yaptığı açılış konuş-

masında su kaynaklarının korunması, kalitesi ve suyun sürdürülebilir olarak 

kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin önemine vurgu 

yapmıştır. Ardından, Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanı Mertkan ERDEM-

Lİ tarafından Daire Başkanlığı faaliyetlerine ilişkin tamamlanan, yürütülen 

ve planlanan projeler konusunda sunum gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim programı kapsamında; 

 Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent KESKİNLER, 

 İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail KOYUNCU,  

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ülkü YETİŞ  

 Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI  

sunum yapmıştır.  

Ayrıca içme suyu ve atıksu sektöründe planlama, kalite izlemesi, denetim ve işletmeye ilişkin çalışmalar, su kay-

nakları için risk teşkil eden tehlikeli maddeler, arıtma tesislerinin tasarım ve işletme esasları, atıkların enerji üretimi 

maksatlı arıtımı, Belediyelerin su ve atıksu arıtma deneyimlerine ilişkin konular üzerine Bakanlığımız personeli ve 

Büyükşehir Belediyelerinin yetkilileri tarafından da sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim programına Bakanlığımız ilgili birimleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İller Bankası ve Büyükşehir Bele-

diyelerinden katılım sağlanmıştır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesi Çalışmaları Yürütülüyor. 

 

"GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırıl-

ması Projesi" 13.11.2015 tarihi itibariyle başlamıştır. 

Projenin Açılış Toplantısı ve İmza Töreni 25.12.2015 tarihinde Bakanlığımız’da gerçekleştirilecektir. 

 Proje Kapsamında; 

 Yasal, teknik ve idari boşluk analizinin yapılması, 

 GAP bölgesinde hâlihazırda sulanan alanların mevcut ve çev-

resel şartlarının belirlenmesi, 

 Sulanan alanlardaki sulamadan dönen suların kalitesi ve içer-

diği kirleticilerin belirlenmesi,  

 Sulamadan dönen drenaj suların yeniden sulamada kullanıl-

ması ve alıcı ortamların kalitesinin korunması maksadıyla 

iyileştirilmesi için metotlarının araştırılması, 

 Projede elde edilen verilerin ulusal su bilgi sistemine entegrasyonu hedeflenmektedir. 

Projenin Açılış Toplantısı ve İmza Töreni 25.12.2015 tarihinde Bakanlığımız’da gerçekleştirilecektir. 
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Sularımızdaki Tehlikeli Maddeler ile Mücadeleye Devam 

Su kalitesi ile alakalı hâlihazırda yürürlükte olan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (30.11.2012/28483) yal-

nızca genel kimyasal, fiziko-kimyasal ve bakteriyolojik parametreleri kapsamakta olup, son yıllarda özel-

likle Avrupa’da farkındalığı oluşan yerüstü sularında bulunan tehlikeli maddelerin insan ve çevre sağlığına 

olan zararlarını ülkemiz mevzuatı tam anlamıyla kapsamamaktadır. Bu minvalde, Avrupa Birliği Su Çer-

çeve Direktifi’ne uyum çalışmaları kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili Yönet-

meliğin revizyon ihtiyacı hasıl olmuştur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülkemize Özgü Tehlikeli Maddeler Belirlendi. 

 

Bu çerçevede, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarımızın kalitesinin korunması ve iyi-

leştirilmesi maksadıyla noktasal ve yayılı kaynaklı tehlikeli maddelerin tespitine ilişkin olarak yürütülen 3 

adet proje, 2014 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır. Bu projelerin çıktılarının Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü tarafından değerlendirilmesi neticesinde ülkemize özgü 117 noktasal ve 133 yayılı kaynaklı belirli 

kirletici ve çevresel kalite standartları belirlenmiştir. Söz konusu 250 belirli kirletici ve AB Direktifleri ile 

belirlenen 45 öncelikli madde ile bu kirleticilere ilişkin belirlenmiş olan çevresel kalite standartları 

30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerüstü Su Kalitesi Yö-

netmeliği”ne derç edilerek ulusal mevzuatımıza aktarılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuatımız Tüm Kurumlar ile İşbirliği Yapılarak Geliştiriliyor 

 

Bu maksatla, “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”nde yer alan genel kimyasal ve fiziko-kimyasal paramet-

reler ile sınıf sınır değerlerinin gözden geçirilmesi ve trofik seviye tablolarının güncellenmesi yönünde re-

vizyon çalışmalarının ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılması maksadıyla, su kalitesinden sorumlu olan 

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

Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, SUEN, TÜBİTAK 

MAM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Sana-

yi ve Ticaret Odaları, üniversiteler, çeşitli sanayi kuruluşları ve laboratuvarlardan temsilcilerin katılımları 

ile 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Anadolu Hotels DownTown Ankara’da “Öncelikli Maddeler, Belirli Kir-

leticiler ve Mevzuat Uyumu Çalıştayı” düzenlenmiştir. 
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Kurum ve Kuruluşları Bilgilendiriyoruz 

 

Söz konusu çalıştay, Bakanlığımız Müsteşarı Prof. Dr. Sayın Lütfi AKCA’nın açılış konuşmaları ile başla-

mıştır. Çalıştay süresince, Bakanlığımız bünyesinde tehlikeli maddelere ilişkin yürütülen çalışmalar, tehli-

keli kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ile Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'nin ülke-

miz açısından önemi, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nin revizyon çalışmaları ve alıcı ortam bazlı deşarj 

standartlarının belirlenmesi hususlarında sunumlar yapılarak paydaşlar bilgilendirilmiştir.  

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından deşarj standartlarının güncellenmesine ilişkin planlamalar 

konusunda yapılan bilgilendirmenin ardından tartışma ve değerlendirme bölümü ile çalıştayın ilk kısmı 

sona ermiştir.  

 

 

 

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Katılımcı Yaklaşım ile Revize Ediliyor 

 

Çalıştayda, Yönetmelik revizyonuna ilişkin olarak katılımcıların görüşlerinin alınabilmesi maksadıyla, ka-

tılımcı bir yaklaşımla “Öncelikli Maddeler, Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları” ve “Genel 

Kimyasal-Fizikokimyasal Parametreler ile Trofik Seviyeler” ana başlıklarının ele alındığı 10 adet çalışma 

grubu oluşturulmuş ve söz konusu çalışma gruplarında elde edilen çıktılar grup temsilcileri tarafından akta-

rılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, tehlikeli maddelere ilişkin yürütülen çalışmaların 

ülkemiz için önemi vurgulanarak söz konusu yönetmelik revizyonunun uygulama adımları, uygulama sıra-

sında yaşanabilecek sorun ve aksaklıklar ile çözüm önerilerine ilişkin paydaşların değerlendirmelerine mü-

teakip çalıştay tamamlanmıştır.  
 
Söz konusu yönetmelik revizyonu ile Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda büyük bir yol kat 

edilmiş olacak, ayrıca yerüstü su kaynaklarında su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre ve in-

san sağlığının yanı sıra ekosistemin korunmasına yönelik önemli adımlar atılmış olacaktır.  
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Prof. Dr. Veysel Eroğlu Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendi-

rilmesi Projesi’nin Açılış Toplantısına İştirak Etti… 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Avrupa Birliği IPA Programı kapsamında başlatılan, 

"Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi"nin açılış toplan-

tısında yaptığı konuşmada, projenin başarıyla sonuçlanacağına inandığını dile getirdi. Prof. Dr. Eroğlu, 

"AB'in Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de AB'ye ihtiyacı var. Türkiye'siz Avrupa Birliği olmayacağını 

görüyoruz" ifadesini kullandı.  

Susuz hayat olmayacağını ve her şeyin temelinde suyun bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, 2 bu-

çuk milyon insanın yeterli derecede sağlıklı suya erişemediğini bildirdi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bunun 

vebalinin bilhassa zengin ülkeler üzerinde olduğunu belirtti. 

 

Prof. Dr. Eroğlu, şöyle devam etti: 

"Türkiye olarak onlara el uzatmaya karar verdik. Şu anda 

gayrisafi milli hasıla başına en çok yardım yapan ülke duru-

mundayız. Bu da ülkemiz için gurur verici bir husustur. Şu 

anda Devlet Su İşleri (DSİ), Afrika'da 1 milyon 600 bin ki-

şiye su götürüyor. Ben buradan çağrıda bulunmak istiyo-

rum; her insanın suya erişmesi lazım. Hiç kimsenin aç ve 

açıkta kalmaması lazım. Sadece zengin ülkeler israf etme-

yip de tasarruf ettikleri birtakım nimetleri oraya yönlendir-

seler, dünyada kimse susuz ve aç açıkta kalmaz, diye düşü-

nüyorum. Nitekim biz Afrika'daki susuz insanlara su götür-

meye devam edeceğiz."  

Ülkelere su, küresel iklim değişikliği ve çölleşme fonu oluşturulması ve fakir ülkelere destek verilmesi 

teklifinde bulunduklarını, ancak yeterli derecede teklif gelmediğini anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Biz 

'Ankara girişimi' adıyla bir fon tesis ettik. Bu konuda da bir girişim başlattığımızı haber vermek istiyorum" 

dedi. 

"Şehirlerin En Büyük Problemi Şebekelerdeki Kayıp-

lardır" 

 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şehirlerin en büyük probleminin 

şebekelerdeki kayıplar olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Eroğ-

lu, "Şu anda Türkiye'de su sıkıntısı çeken ve enerjiyle su 

temin etmeye çalışılan bazı şehirlerde su kayıplarının yüzde 

40-50'ye vardığını görüyoruz. Biz bir yönetmelik hazırla-

dık. Belediyeler belli bir nüfusa göre, belli bir seviyeye in-

dirmek mecburiyetinde. Yani ben diyorum ki belediye baş-

kanlarına, 'Festivali falan bırakın sizin en büyük işiniz va-

tandaşa sağlıklı su temin etmek, şebeke yenilemek, atık su-

ları, çöpleri toplayarak bunları bertaraf etmektir.' Kesinlikle belediyelere bu talimatı verdik. Esasen festi-

vallere falan çağırdıkları zaman ben gitmiyorum" ifadesini kullandı. 

İstanbul'da şebekeleri değiştirerek, toplam kayıpları yüzde 25'e indirdiklerini bildiren Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, vatandaşa sağlıklı içilebilir su vermek için arıtma tesislerinin de önemli olduğunu dile getirdi. 

Prof. Dr. Eroğlu, Türkiye'de ilk defa ön klorlama yerine ön ozonlama tesisi kurduklarına değindi. 

Türkiye'nin su açısından zengin bir ülke olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'de özel-

likle yağış olmayan yaz ayları için suların biriktirilmesi gerektiğini bildirdi. Prof. Dr. Eroğlu, "Bunun için 

biz baraj ve göletleri inşa ediyoruz. Şu ana kadar DSİ 3 bin 2 tesisi devreye soktu. 76 şehrin içme suyu me-

selesini kökünden çözecek olan su temini tesislerinin tamamı yapıldı" diye konuştu. 

Projede, "Su kalitesine uygun olarak arıtma tesisi uygun mu? Orada bunu işletecek yeterli eleman var mı" 

sorularının yanıtlarının bulunmasının önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları kaydet-

ti: "Bütün belediyelerin gerek içme suyu gerek atık su tesislerinin işletme elemanlarının çok iyi şekilde 

yetiştirmek gerekiyor. Hatta bunları zaman zaman yeterli mi değil mi bunları mutlaka kontrol etmek gere-

kir diye düşünüyorum. Uygun sistem, uygun şekilde işletme ve vatandaşa suyun uygun şekilde iletilmesi, 

şebekeden vatandaşın musluğuna kadar tertemiz gitmesi esastır." 
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“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” Çalışmaları De-

vam Ediyor. 

Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesinin genel amacı, Türki-

ye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek 5 hükümlerinin uygulanabilmesi için altyapı 

oluşturulmasıdır. 2014-2016 yılları arasında yürütülmesi planlanan proje kapsamında 8 havzadaki nehir, 

göl, geçiş ve kıyı sularında yapılacak 1 yıllık izleme sonuçları ve 25 havzada yapılacak envanter çalışması 

sonucunda biyolojik indeksleri ve referans koşulları içerecek şekilde su kalitesi ekolojik değerlendirme sis-

teminin kurulması hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında bir adet Başlangıç Raporu ve 4 adet İlerleme Raporu İdareye sunulmuş olup, İdarece 

onaylanmıştır.  Ayrıca dört 

dönem izleme çalışmaları 

tamamlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılacak çalışmalar ve proje çıktıları: 
 Ülkemizin 25 havzasını kapsayacak şekilde daha önce yapılmış ve yapılmakta olan tüm izleme çalış-

maları derlenerek envanter çalışması yapılacaktır.  

 AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel özelliklerini temsil ede-

cek 8 havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, Aras Havzası, Doğu 

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

kıyı sularında fizikokimyasal, hidromorfolojik ve biyolojik kalite elementlerinin (balık, bentik makroo-

murgasız, fitoplankton, fitobentoz, makrofit / makroalg / angiosperm) 1 yıl boyunca izlenecektir. 

 Sucul flora ve fauna tür listelerinin 8 havza ve diğer havzalar için hazırlanacaktır.  

 Biyolojik indeksler geliştirilecektir.  

 Tipe özgü referans noktalar ve durum belirlenecektir.  

 Tipe özgü sınıf sınır değerleri belirlenecektir.  

 Ekolojik durum/potansiyel belirlenecektir. 
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Kimyasal, Biyolojik Ve Hidromorfolojik İzleme, Numune Alma-

Analiz Yöntemleri Ve Ulusal Su Bilgi Sistemi Konulu Hizmetiçi Eği-

tim Antalya İlinde Yapılmıştır. 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2015 yılı Hizmetiçi Eğitim Programı kap-

samında yer alan “Kimyasal, Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme, 

Numune Alma-Analiz Yöntemleri ve Ulusal Su Bilgi Sistemi” konulu 

hizmetiçi eğitim Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 09.11.2015-

13.11.2015 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Söz konusu eğitime, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve DSİ 

Bölge Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Mü-

dürlüğü, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Sem LAB A.Ş.’nden 

temsilciler katılım sağlamıştır.  

Eğitimin açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ya-

kup KARAASLAN tarafından yapılmıştır.  

Eğitim kapsamında, teorik olarak Kimyasal İzleme, Havza İzleme Prog-

ramları, Numune Alma Programlarının ve Numune Alma Tekniklerinin 

Tasarımı, Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması, Nehir-

lerden / Göllerden / Denizlerden / Yeraltı Sularından / Sedimandan Nu-

mune Alma, Biyolojik İzleme, Bentik Makroomurgasız / Fitoplankton / 

Fitobentoz / Makrofit / Makro alg /Angiosperm / Balık / Mikrobiyolojik 

Örnekleme ve Analiz Yöntemleri, Hidromorfolojik İzleme, Gerçek Za-

manlı İzleme ve Ulusal Su Bilgi Sistemine ilişkin konular aktarılmıştır.  

Eğitim kapsamında ayrıca SEM LAB A.Ş. yetkilileri tarafından 

“Spektrometrik ve Kromotografik Analizler” konulu başlıklar özelinde 

Kromatografi Sistemleri ile Kalıcı Organik Kirleticilerin Analizleri ile Ato-

mik Spektroskopi Ürün Grubu ICP-MS ile ICP-OES Teknik ve Uygulama-

ları hakkında katılımcılara bilgi 

verilmiştir. 

Eğitim programı kapsamında 

Nehir İzleme konu başlığı çerçe-

vesinde Kimyasal, Biyolojik ve 

Hidromorfolojik İzleme ile Nu-

mune Alımı esaslarını içeren 

arazi çalışması kapsamında, eği-

tim süresince paylaşılmış olan 

teorik bilgilerin uygulamalarına yer verilmiştir.Eğitimin son gününde ise 

Hizmet içi eğitime katkı sağlayan eğitimcilerin ve katılımcıların sertifika-

ları İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanı Sayın Bilal DİKMEN ta-

rafından verilmiştir. 

 

Ankara Herbaryum'una Ziyaret Gerçekleştirildi.  
Genel Müdürlüğümüz İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı tarafından 

Su Kalitesi İzleme İhtisas Grubu 2015 

yılı çalışmaları kapsamında, 16 Kasım 

2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Bi-

yoloji Bölümü’nde yer alan ANK Her-

baryumu’na ziyaret gerçekleştirilmiştir.  

Ziyaret kapsamında uzman Selçuk Tuğ-

rul KÖRÜKLÜ tarafından bitkilerin 

muhafazası, teşhisi, teşhis anahtarları, 

herbaryumun tarihçesi ve herbaryum 

hazırlama tekniklerinin anlatıldığı bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ANK 

Herbaryumu’nda muhafaza edilen sucul bitki koleksiyonlarına ait örnekler 

incelenmiştir. Soru ve cevaplar kısmının ardından herbaryum hatıra defteri 

imzalanarak eğitim nihailendirilmiştir 

http://www.semlab.com.tr/
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Havza İzleme Programları Paydaş Toplantıları Gerçekleştirili-

yor. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 25 havzada izleme prog-

ramlarının hazırlanması çalışmalarında sona gelinmiştir. 19 havza-

da izleme programları tamamlanmıştır; kalan 6 havza olan Kızılır-

mak, Doğu Karadeniz, Çoruh, Aras, Van Gölü ve Fırat-Dicle Hav-

zalarında taslak izleme programları hazırlanmış olup nihai halinin 

verilmesi maksadıyla paydaş kurum toplantıları gerçekleştirilmek-

tedir. Bu kapsamda, öncelik-

le Kızılırmak, Doğu Karade-

niz, Çoruh ve Van Gölü Hav-

zalarında toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

07.12.2015 tarihinde Kayseri ili DSİ 12. Bölge Müdürlüğünün top-

lantı salonunda Kızılırmak Havzası taslak izleme programının değer-

lendirmesi maksadıyla toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya DSİ 

Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü personeli ile Gıda Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl 

Sağlık Müdürlüğü ile Belediyelerin temsilcileri katılmıştır. Kızılır-

mak Havzası izleme programı ile ilgili sunumun yapılmasının aka-

binde belirlenen izleme noktaları ile ilgili paydaş kurum temsilcileri-

nin görüşleri alınmıştır. 

 

09.12.2015 tarihinde Trabzon ili DSİ 22. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Havzası 

taslak izleme programının değerlendirilip nihai halinin verilmesi maksadıyla gerçekleştirilen toplantıya 

ise, DSİ Genel Müdürlüğü ile 22. ve 7. Bölge Müdürlüğü personeli ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-

dürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyelerin temsilcileri katılmıştır. 

İzleme programında yer alan izleme noktalarının uygunluğu katı-

lımcıların görüşlerine sunulmuştur. 

 

11.12.2015 tarihinde Artvin ili DSİ 26. Bölge Müdürlüğünde Ço-

ruh Havzası taslak izleme programının paydaş kurum temsilcileriy-

le değerlendirilmesi maksadıyla toplantı gerçekleştirilmiştir. Top-

lantıya DSİ 22. ve 8. Bölge Müdürlüğü personeli ile Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl 

Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katılmıştır. Çoruh Havzası izleme 

programına dair gerçekleştirilen sunumun akabinde havzada belir-

lenen izleme noktaları 

hakkında katılımcıların görüşleri alınmıştır. 

 

 

 

14.12.2015 tarihinde Van ili DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’nde Van 

Gölü Havzası taslak izleme programı nihai halinin verilmesi 

maksadıyla paydaş kurum temsilcileri ile istişare edilmiştir. Top-

lantıya katılım sağlayan DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 

İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediyelerin temsilcileri ile izleme nok-

taları değerlendirilmiştir. 

 

Aralık ayı sonuna kadar Artvin, Şanlıurfa ve Diyarbakır İllerinde gerçekleştirilerek tamamlanması planla-

nan toplantıların akabinde, taslak izleme programlarında yer alan izleme noktaları toplantılara katılım sağ-

layan temsilcilerin görüşleri dikkate alınarak nihai hale getirilecektir.  
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“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sis-

teminin Kurulması Projesi” Makrofit İndeksi Değerlen-

dirme Toplantısı Gerçekleştirildi. 

“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sistemi-

nin Kurulması Projesi” kapsamında Genel Müdür Yardımcı-

mız Sn. Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında 09.12.2015 

tarihinde Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda Makrofit 

İndeksi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

 

DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti firmasından proje 

koordinatörü Deniz YURTERİ tarafından proje kapsamında 

yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında kısa bir 

bilgi verilmiştir. Söz konusu projede görev alan Ankara Üni-

versitesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Ah-

met Emre YAPRAK tarafından nehirler için Fransa’da geliş-

tirilen bir indeks olan IBMR, göller için ise İngiltere’de geliş-

tirilen LEAFPACS2 indeksi hakkında detaylı bilgi verilmiş-

tir. Ayrıca Ceyhan Havzasındaki bir istasyonda her iki indek-

se ilişkin uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılmıştır. Biyolojik kalite unsurlarından biri olan 

makrofitin değerlendirilmesinde kullanılması planlanan IBMR ve LEAFPACS2 indeksleri hakkın-

da katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Referans alan belirleme, sınıf sınır değerle-

rinin belirlenmesi konularında izlenecek metodolojinin görüşülüp değerlendirileceği bir toplantının 

yapılması kararlaştırılarak toplantı nihailendirilmiştir. 

 

“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Siste-

minin Kurulması Projesi” Balık İndeksi Değerlendirme 

Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 

“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sistemi-

nin Kurulması Projesi” kapsamında Genel Müdür Yardımcı-

mız Sn. Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında 15.12.2015 

tarihinde Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda Balık İndek-

si Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

 

 

DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti firmasından proje koordinatörü Deniz YURTERİ tara-

fından proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Daha 

sonra Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerin-

den Yrd. Doç. Dr. Saniye Cevher ÖZEREN tarafından tatlı 

sularda ve tuzlu sularda geliştirilmesi ve kullanılması planla-

nan balık indeksleri hakkında sunum yapılmıştır. Ayrıca Doğu 

Karadeniz Havzasındaki bir istasyonda indeks uygulama örne-

ği katılımcılarla paylaşılmıştır. Tatlı ve tuzlu sularda balık ka-

lite unsurunun değerlendirilmesinde kullanılması planlanan 

IBI, EFI, Shannon Wiever ve Simpson gibi indeksler ve refe-

rans alan belirleme konusunda izlenecek metodoloji hakkında 

katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından toplantı nihailendirilmiştir.  
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Türkiye’nin Havza Bazında ilk Taşkın Yönetim Planı Yeşilırmak Havzasında Ha-

zırlandı. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim 

Planı Hazırlanması Projesi”nin kapanış toplantısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı 

Prof. Dr. Lütfi AKCA’nın katılımıyla Çorum’da gerçekleşti. Toplantıya Çorum Belediye 

Başkanı Sayın Muzaffer KÜLCÜ ve Çorum 

Valisi Ahmet KARA’da katılım sağladı.  
Toplantıda Çorum Belediye Başkanı Sayın 

Muzaffer KÜLCÜ, Su Yönetimi Genel Müdü-

rü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi AKCA ve Çorum Valisi Ahmet KARA 

açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.  
Çorum Belediye Başkanı Sayın Muzaffer KÜLCÜ, bölgesel çalışmaların önemli oldu-

ğunu ve lokal çalışmalara göre daha etkin sonuçlar verdiğini Ülke olarak son yıllarda 

bu konularda daha doğru adımlar atıldığını, Ülkemizin her tarafında barajlar ve hidroe-

lektrik santrallerin yapıldığını belirterek tüm bu çalışmalardan halkın haberdar olduğu-

nu vurgulamıştır.  

Sayın KÜLCÜ, konuşmasının devamında 

taşkının doğal bir olay olduğunu ancak bunu afet haline getirenlerin insanların yap-

tıkları veya yapamadıkları olduğunu belirterek "Yeşilırmak Havzası Taşkın Yöne-

tim Planı Hazırlanması Projesi”nin bu açıdan çok önemli olduğunu, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı'nın ülkemizi nereden nereye getirdiğinin iyi bilindiğini yapılan tüm 

çalışmalar için müteşekkir olduğunu belirterek konuşmalarını tamamladı  
Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. 

Cumali KINACI, Yeşilırmak Havzası Taş-

kın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi'nin 

Türkiye'de taşkın yönetimi konusunda AB 

standartlarında hazırlanmış ilk proje oldu-

ğunu vurguladı. 

Sayın KINACI, suyu sadece miktar olarak değil kalite olarak da yönetmeyi hedefledikle-

rini, iklim değişikliğinin neden olacağı etkilerin tespit edilerek buna uygun senaryolar ve 

planların hazırlandığını ifade etti. Konuşmasının devamında bazı konularda AB ülkele-

rinden daha ileride olunduğunu 2021 yılına kadar su ile ilgili bütün planların hazırlana-

rak AB ile uyumu sağlamayı hedeflediklerini belirterek konuşmasını sonlandırdı.  
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi AKCA toplantıda yaptığı konuşmada projenin hayırlı olmasını temenni 

ederek su kaynaklarının insanların hizmete sunulmasını bakanlığının en temel vazifesi olduğunu bu maksatla son 13 yılda 80 

milyar liralık yatırım yapıldığını ve bunun büyük kısmının su hususunda olduğunu vurguladı. 

Su kaynaklarını yönetilebilir hale getirmenin önemine değinen Sayın Akca, "Taşkınla mücadelenin planlı bir çalışmayı gerektir-

diği bu maksatla taşkınla mücadele için uzun vadeli planların hazırlandığını ve Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazır-

lanması Projesi'ninde bu kapsamda hazırlanmış olan ilk plan olduğunu vurgulamıştır. 

Sayın AKCA, Çorum'da sulama ve içme suyu projelerinin devam ettiğini ve Yeni 

Hayat Barajı Derivasyon projesi ile Koçhisar Barajı isale hattının bitmesi Çorum'un 

uzun yıllar içme suyu sorunu çözülmüş olacağını belirtmiştir.  
Çorum Valisi Sayın Ahmet Kara, 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'de baraj havzala-

rının korunamadığını ancak şu an bu sorunların aşıldığını ve su havzalarının dahi 

korunmasına başlandığını vurguladı.  

Sayın KARA, önceden sürekli olarak 

"Türkiye çölleşiyor" denildiğini ancak 

şimdi ise yeşilleştiğini belirterek yıl içeri-

sinde Çorum'a 3 milyon fidan dikileceği-

ni, yapılan tüm çalışmalardan ötürü Or-

man ve Su İşleri Bakanlığına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı  
 
Açılış konuşmalarının ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Taşkın ve Ku-

raklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf ARAS tarafından taşkın yönetimi husu-

sunda yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. 
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Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri Kapsamında Hidrolik 

Model Eğitimi Düzenlendi. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte olan Antalya 

Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması  Projesi kapsamında Hidrolik 

Model Eğitimi Ankara'da 05 Ekim 2015 tarihinde Taşkın ve Kuraklık Yönetimi 

Daire Başkanı Sayın Maruf 

ARAS’ın konuşmaları ile başladı.  

Eğitim kapsamında hidrolojik ve 

hidrolik modelleme çalışmalarını 

yapan Hollanda menşeili Deltares 

Firması tarafından hidrolik model ile 

ilgili sunumlar ve modelin havzada uygulanması üzerine uygulamalı eğitim veril-

meye başlanmıştır  

Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü temsilcileri katılım sağlamıştır.  

 

Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planları Hazırlanması Projesinde Taşkın 

Risk Haritaları Tamamlandı. 

Taşkın risk haritaları, taşkın tehlike haritalarında gösterilen alanlarda, farklı te-

kerrür debilerine karşılık gelen risk alanlarında su hızı, derinliği ve yayılım alanı, 

insan sayısı ve nitelikleri, ekonomik aktivite düzeyi, stratejik tesisler, olası eko-

nomik zararlar ve taşkında yaşanabilecek çevresel zararın boyutu kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

Taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları baz alınarak taşkın yönetim planının hazır-

lanması çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

 

Sakarya, Susurluk ve Ceyhan Havzalarında Taşkın Yönetim Planları Hazırlanmaya başlandı. 

Sakarya, Susurluk ve Ceyhan Havzaları Taşkın Yönetim Planları Hazırlanması Projeleri sözleşmesi 07.12.2015 tarihinde im-

zalanmış ve aynı gün işe başlanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlanıyor… 

 

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planının oluşturulması gayesi ile Genel Müdürlüğümüz koordinasyonun-

da düzenlenen, Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyeti Toplantısı ve Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Sü-

reli Çalışma Grubunun toplantısı 03 Eylül 2015 tarihinde Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf ARAS baş-

kanlığında gerçekleştirildi  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Maruf 

ARAS tarafından Kuraklık Yönetimi Çalışmaları, hazırlanacak Kuraklık Yönetimi 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı hak-

kında bilgiler verildi. 

Toplantıya; Boğaziçi Üniversitesin-

den Prof. Dr. Mehmet Levent KUR-

NAZ, Ankara Üniversitesinden Prof. 

Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM ve Sel-

çuk Üniversitesinden Dr. Selim DOĞAN ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,  Meteoroloji Genel Müdürlü-

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

Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığından temsilciler katılım sağladı. Toplantıda; Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı hakkında kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri üzerinde değerlendirmeler yapılarak bu doğrultuda 

Taslak Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı üzerinde düzeltmeler yapıldı.Ulusal Kuraklık Yönetimi Stra-

teji Belgesi ve Eylem Planı Süreli Çalışma Grubunun Beşinci Toplantısının gündemi ve tarihi ile ilgili planlama yapılarak 

toplantı tamamlandı.  
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Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması 

5. İş İlerleme Toplantısı Yapıldı. 

Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı tarafından yürütülen, Akarçay Havzası Kuraklık 

Yönetim Planı Hazırlanması Projesinin 5. İş ilerleme toplan-

tısı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ 

başkanlığında 06 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 

Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı tarafından yürütülen, Akarçay Havzası Kuraklık 

Yönetim Planı Hazırlanması Projesinin 5. İş ilerleme toplantı-

sı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ 

başkanlığında 06 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda Es Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. tarafın-

dan geçmiş üç aylık süreçte yapılan çalışmalar ve kalan süreç-

te yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Akarçay 

Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi kapsa-

mında yapılan CBS çalışmaları, veri tabanı çalışmaları hak-

kında sunumlar gerçekleştirildi.  

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileri ile birlikte genel bir 

değerlendirme yapılarak tamamlanmıştır. 

 

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlanıyor. 

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planının oluşturulması ga-

yesi ile Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda düzenlenen, Kuraklık Yöneti-

mi İhtisas Heyeti Toplantısı ve Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Ey-

lem Planı Süreli Çalışma Grubunun Beşinci ve son toplantısı 19 Kasım 2015 ta-

rihinde Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI başkanlı-

ğında gerçekleştirildi.  

 

Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından Kurak-

lık Yönetimi Çalışmaları, hazırlanacak olan Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi 

ve Eylem Planı hakkında bilgiler verildi.  

 

Toplantıya; Necmettin Erbakan Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Fatma Bedük ve Selçuk Üniversitesinden 

Yrd. Doç. Dr. Selim DOĞAN ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü,  Strateji Geliştirme Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Mü-

dürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığından temsilciler katılım sağladı. 

 

Toplantıda; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kurak-

lık Yönetimi Dairesi, Kuraklık Yönetimi Şube Müdürü Bilal 

KİRMENCİOĞLU tarafından “Taslak Ulusal Kuraklık Yöne-

timi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” nın son hali katılımcıla-

ra sunulmuştur. Taslak Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Bel-

gesi ve Eylem Planı hakkında kurum ve kuruluşların görüş ve 

önerileri üzerinde değerlendirmeler yapılarak bu doğrultuda 

belgeye nihai şekli verildi.  

 

Katılımcılardan gelecek görüşler ile Strateji Belgesi’ne son 

şeklinin verilmesi uygun görülerek toplantı tamamlandı. 
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İlk Kuraklık Yönetim Planı Olan “Konya Havzası 

Kuraklık Yönetim Planı” Kapanış Toplantısı Konya’ 

da Gerçekleştirildi. 

Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Da-

iresi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ilk kurak-

lık yönetim planı ‘’Konya Havzası Kuraklık Yönetim 

Planı Hazırlanması Projesi’’nin Kapanış Toplantısı 24 

Kasım 2015 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın 

Prof. Dr. Cumali KINACI katılımıyla Konya Hilton 

Garden Inn Otel’de gerçekleştirildi. 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı, kurumun asli görevinin 

kuraklık eylem planlarının yapılması ve izlenmesi olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda büyük bir 

cesaretle bu işe ilk olarak Konya Ovası'nda başlıyoruz" dedi. Kınacı, Konya Hilton Garden Inn 

Otel’de düzenlenen Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı Kapanış Toplantısı'nda, iklim deği-

şikliğinin su kullanımını önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Dünya nüfusunun bir asırda 2,5 kat 

büyüdüğünü, buna karşın su tüketiminin 10 kat arttığını ifade eden Kınacı, Türkiye'nin su kay-

naklarının sınırlı olduğunu bildirdi. Kınacı, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar 

yaptıklarını, bu anlamda Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı'nın dünyaya örnek olacağını 

vurguladı. İç Anadolu Bölgesi'nde kuraklık sorunu yaşandığına işaret eden Kınacı, şunları kay-

detti: "Konya kapalı havzasına özel bir önem göstermemiz gerekiyor. Kurumumuzun görevi, ku-

raklık eylem planlarının yapılması ve izlenmesidir. Bu doğrultuda büyük bir cesaretle bu işe ilk 

olarak Konya Ovası'nda başlıyoruz. Konya, su miktarı az ancak ihtiyacı fazla olan zor bir bölge. 

DSİ, KOSKİ, KOP İdaresi Başkanlığı, üniversitedeki bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve 

proje paydaşları büyük katkı sağladı. Ortaya kuraklık yönetim planı çıktı. Projede ilk etapta su 

yönetim planı hazırlayacağız. Suyu birlikte yöneteceğiz. Projenin paydaşlarını bir araya getirerek 

havza heyetlerini oluşturacağız. Türkiye'deki bütün havzalara örnek oldu. Diğer bölgelerde yapı-

lacak çalışmalar, buradaki çalışmanın üzerine bina edilecek." 

 

Toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdür-

lüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Mü-

dürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Karaman İl Müdür-

lüğü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdür-

lüğü, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Valiliği, Sel-

çuk Üniversitesi, Karaman Belediyesi, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarım-

sal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya Orman Bölge 

Müdürlüğü, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mevlana Kalkınma Ajansı, Sulama Birlikleri, Konya Ovası Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre Kuruluşları 

Dayanışma Derneği, Aksaray Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, TBMM ve proje yürütücüsü 

Dolsar Müh A.Ş’den temsilciler katılım sağladı.  

 

Toplantı sonunda katılımcıların proje hakkındaki görüşleri alınmış ve genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. 
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Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlandı. 

 

“Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı” Kapanış Toplantısı 

Bakanımızın Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU’ nun teşrifleriyle 

Afyon’ da Gerçekleştirildi. 

Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkan-

lığı koordinasyonunda hazırlanan “Akarçay Havzası Kuraklık Yöne-

tim Planı Hazırlanması Projesi’’ nin Kapanış Toplantısı 11 Aralık 

2015 tarihinde Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU’ nun 

teşrifleriyle Afyon İkbal Termal Otel’de gerçekleştirildi.  

İkbal Termal Otel’de Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu’ nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Afyonkarahi-

sar Valisi Hakan Yusuf Güner,  Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. 

Dr. Cumali KINACI, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Ali Rıza 

DİNİZ, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Bölge Mü-

dürleri ve il protokolü katılım sağladı.  

Açılış konuşmasında Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. 

Sayın Cumali KINACI, kurumun asli görevinin kuraklık ey-

lem planlarının yapılması ve izlenmesi olduğunu belirterek, 

dünya nüfusunun sürekli arttığını buna paralel olarak dünya-

daki su tüketiminin de arttığını ve Türkiye’nin su kaynakları-

nın sınırlı olduğunu, bu kaynakların en iyi şekilde korunması 

ve kullanılması gerektiğini belirtti. Hazırlanan Kuraklık Yöne-

tim Planlarının su kaynaklarının korunması açısından önemli 

olduğunu vurguladı.  

Daha sonra kürsüye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU; Türkiye’de su 

yönetiminin önemini vurgulayarak, su konusunda tedbirler almak öncelikli konular içerisinde yer almak-

tadır. Bu sebeple 40-50 yıllık planlar yapılmalıdır. Ben de yaptığım görevler çerçevesinde kriz yönetimi 

konularında başkanlık yaptım. Geleceğe emin adımlarla ilerlemek ve geleceğe iyi bir ortam hazırlamak 

için hepimiz sorumluyuz.  

Kuraklık su yokluğu demektir. Suyu iyi yönetmezsek bu durum 

kötü manzaralara sebep verebilir. Bizlerde bu manada önemli ça-

lışmalar yürütmekteyiz. Türkiye’de yılda ortalama 630 mm yağış 

var. Bu yağış miktarı bölgelere göre değişmektedir. Bu anlamda 

alınması gereken en önemli tedbir suyu biriktirmektir. Barajlara 

ve göletlere karşı çıkmak büyük bir cehalettir. Eğer suyu biriktir-

mezsek içme suyu ve tarımsal sulama yapmak için su temin et-

mek zor olacaktır.” dedi. 

Akarçay havzasına az yağış düşmektedir. Bu oran yılda 422 

mm’dir. Burada yürütülecek çalışmaları sadece bizler takip etme-

yeceğiz. Tüm bakanlığımız çalışanlarını da bu konudan sorumlu 

tutuyorum. Bizden önce bu havza çok kötü durumdaydı. Şimdi çok daha iyi durumdadır. Modern su arıt-

ma tesisi kurduk. Ayrıca burada vahşi sulama vardı. Bu anlamda da hemen bir çalışma başlattık. Daha 

çok elektrik ve su gideri olurken kapalı sisteme geçtik ve 350 bin dekar alanı kapalı sisteme kavuşturduk. 

Böylece göllerimizi kurtarmış olacağız. Bizler birçok tedbir planı hazırladık. Tabi bu tedbirler kitap üze-

rinde kalmayacak. Kime ne görev verildiyse herkes gereğince yerine getirecektir.  

Hangi bakanlığa bağlı olursa olsun, 6 ay sonra bir değerlendirme yapacağız. Tabi görevini yapmayan ku-

rumlara gereken işlemi yapacağız. Bu anlamda bu çalışma örnek bir çalışma olacak ve tarihe geçecek. 

Ben toplantıya katılmanızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, toplantının hayırlara vesile olma-

sını diliyorum.” dedi.Öğleden sonra gerçekleşen oturumda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Ku-

raklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf ARAS, Kuraklık Yönetimi Çalışmaları konusunda sunum 

gerçekleştirdi. Daha sonra yüklenici firma Genel Müdürü Sayın Salih Bilgin AKMAN ve Proje Uzmanı 

Dr. Kaan TUÇOK hazırlanan projede yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 
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İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Devam 

Ediyor. 

Ulusal bütçe ile finanse edilen “İklim Değişikliğinin Su Kaynakla-

rına Etkisi Projesi”nin amacı güncel ve hassasiyeti arttırılmış iklim 

değişikliği senaryolarının yüzey ve yer altı sularına havza bazında 

etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesidir. Ülkemizin 

tüm nehir havzalarında (25 havza) gerçekleştirilmekte olan proje 

ile  

(1)Tüm havzalarda iklim değişikliği projeksiyonlarının hazırlan-

makta, 

(2) Tüm havzalarda yüzey ve yer altı su potansiyelindeki değişi-

min projeksiyonları ile yüzey akışındaki değişimin projeksiyonları 

hazırlanmakta, 

(3) Tüm havzalarda iklim değişikliği etkisiyle su bütçesindeki de-

ğişim hesaplanmakta,  

(4) 3 pilot havzada da İklim değişikliğinin su kaynakları açısından 

sektörel etki analizi yapılarak ve uyum faaliyetleri önerilerinin 

oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

Proje sonunda elde edilecek verilerin ve sonuçların 

kamu ile paylaşılacağı CBS tabanlı olan ve internet ile 

erişimi sağlanabilecek ara yüzler ile derlenen İklimSu 

Veri Tabanı çalışmaları hız kazandı. Veri tabanının 

işlevselliğinin arttırılması amacıyla, Temmuz ve Ağus-

tos ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılar ile İk-

limSu Veri Tabanı test aşamasına getirilmiştir. Ayrıca 

proje, projenin gelişimi ve projenin çıktıları hakkında 

detaylı bilgiler, hizmete giren internet sitesinden takip 

edilebilmektedir.   
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Proje Yönlendirme Toplantıları devam ediyor … 
Ülkemiz su kaynaklarının korunması için gerekli önlemlerin belirlenme-

sini sağlayacak olan ve iklim değişikliği senaryolarının havza bazında 

yüzey ve yer altı sularına etkisinin tespiti ile uyum faaliyetlerinin belir-

lenmesi amaçlayan “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Proje-

si”nin ülkemize faydalı ve başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi ve sür-

dürülebilir olması için Kurumların katkıları ve katılımı önemlidir. Bu 

yüzden düzenli aralıklarla her üç ayda bir Yönlendirme Toplantıları ya-

pılmaktadır.  

I. Yönlendirme Toplantısı 22 Mayıs 2014, II. Yönlendirme Toplantısı 

21 Ağustos 2014,  III. Yönlendirme Toplantısı 24 Kasım 2014 ve IV. 

Yönlendirme Toplantısı 11 Mart 2015, V. Yönlendirme Toplantısı 18 

Haziran 2015, VI. Yönlendirme Toplantısı 29 Eylül 2015 tarihinde ya-

pılmıştır. Projenin VII. Yönlendirme Toplantısı’nın 22 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

 
Proje I. Ara Raporu ve II. Ara Raporu ile İklim Projeksiyonları Raporları Onay-

landı ve III. Ara Rapor çalışmaları devam ediyor… 
 

HadGEM2-ES ve MPI iklim modeli ve 2 senaryo (RCP8.5, RCP4.5) için 10 x 10 km 

gridlerde 25 Havza için (tüm Türkiye) iklim projeksiyonlarını ve su bütçelerinin genel 

değerlendirilmesini, Meriç-Ergene, Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Mende-

res,Büyük Menderesi, Marmara, Akarçay, Sakarya, Burdur, Batı Akdeniz, Doğu 

Akdeniz, Antalya, Batı Karadeniz Havzaları için iklim senaryoları kullanılarak hidro-

lik ve hidrolojik model çalışmalarını ve su bütçeleri hesaplarını içeren I. ve II. Ara Rapor ile, tüm HadGEM2-ES 

ve MPI ve CNRM-CM5.1 iklim modelleri kullanılarak tüm Türkiye’nin iklim projeksiyonlarının belirlenmiş oldu-

ğu İklim Projeksiyonları Raporu  onaylanmıştır.  

 

İklim Projeksiyonları Raporu’ndan Bazı Sonuçlar… 

Türkiye ölçeğinde ekstrem olayların sıklıklarındaki beklentileri ifade eden 17 iklim indisi hesaplanmıştır. Bu 

amaçla ekstrem yağışların görülme beklentisi, kuraklık, sıcak hava dalgalarının görülme sıklığı, donlu günler sayı-

sındaki değişimler vs. diğer bir deyişle yağış, sıcaklık gibi meteorolojik parametrelerin belirli bir eşik değerin üze-

rinde/altında kaldığı gün sayıları belirlenmiştir. Söz konusu indislerle ilgili değerlendirmeler, istatistiksel olarak 

anlamlı olması açısından 30’ar yıllık periyotlar için yapılmıştır. 

 

 İklim indisleri incelendiğinde her üç model için de 30 yıllık periyotlar boyunca don olan günler, serin soğuk 

geceler, serin soğuk günler ve soğuk hava dalgası olan günlerin sayılarında önemli düşüler tahmin edilmekte-

dir. Bu sonuçlara paralel şekilde, sıcak geceler, sıcak günler ve sıcak hava dalgası sayılarında da kayda değer 

artışlar beklenmektedir. 

 

 2015-2100 periyodu boyunca üç modelin de RCP4.5 ve RCP8.5 projeksiyonlarında sıcaklıkların artacağı ve 

bu artışların 2050’lerden sonra belirginleşeceği tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 Ülkemizde yağışların 2050’lerden itibaren belirgin şekilde azalması beklenmektedir. 2060’lar ve 2070’lerin 

yüzyılın en az yağış alan dönemi olması olasıdır. 2080’lerde bir miktar artacağı öngörülen yağışların yüzyılın 

sonuna doğru tekrar düşmesi beklenmektedir. 

RCP8.5 Senaryosuna Göre HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve 

CNRM-CM5.1 Modellerine Dayalı Türkiye Ortalama Sıcak-

lık Anomali Değerlerinin 10’ar Yıllık Değişimi 

RCP8.5 Senaryosuna Göre HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-

CM5.1 Modellerine Dayalı Türkiye Toplam Yağış Anomali Değerleri-
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Proje kapsamında eğitim faaliyetlerine devam ediliyor. 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Maruf ARAS’ın 

katılımıyla düzenlenen programda “İklim Değişikliğin Su 

Kaynaklarına Etkisi Projesi" kapsamında, 30 Eylül- 2 Ekim 

2015 tarihlerinde Ankara’da, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 

değerli akademisyenleri tarafından “Hidroloji, Hidrolik ve 

Sektörel Etkilenebilirlik" konulu bir eğitim verilmiştir. Eğitim 

programına Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli katılım 

sağlamıştır.  

 

 

 

Söz konusu eğitimde proje kapsamında 2015- 2100 yılları için 

çalıştırılan modeller (3 küresel ve bir bölgesel model, 2 senar-

yo) sonucu üretilen iklim projeksiyonlarının hidrolojik ve hid-

rolik süreçler değerlendirilirken bu süreçlere olan etkilerinin 

nasıl ele alındığı, hidrolojik ve hidrolik süreçlerin proje kapsa-

mında nasıl değerlendirildiği, proje’de kullanılan hidrolojik ve 

hidrolik modeller, proje kapsamında seçilen 3 havza’da (Meriç

- Ergene, Büyük Menderes ve Ceyhan)  iklim değişikliğinin su kaynakları özelinde meydana getireceği 

değişimlerin havza içerisinde öncelikli olarak etkilenmesi muhtemel olan en az 4 sektör üzerinde meyda-

na getireceği etkilerin belirlenmesinde izlenen yöntem ve tüm bu çalışmalara yönelik örnek uygulamalar, 

katılımcıların aktif katılımlarıyla, paylaşılmıştır.  
 

Uluslararası Toplantı ve Çalışmalar Yakından Takip Ediliyor… 

 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 

Toplantılarına katılım sağlanıyor… 

 
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 dü-

zenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Kon-

feransı’nda imzaya açılan BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’ne(BMİDÇS) Türkiye 2004 yılından 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 bağlayıcı yükümlülükler almalarını hedefleyen bir protokol olan Kyoto Prokolüne 

Türkiye 2009 yılı itibariyle taraftır.  

 

Sözleşme kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Toplantılarına – COP (Conference of Parties) ve ha-

zırlık toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bu amaçla Almanya’nın Bonn kentinde 31 Ağustos – 4 Eylül 

2015 tarihleri arasında düzenlenen Geçici Durban Platformu Çalışma Grubu (ADP) 2.10 Oturumu ve 19-

23 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen ADP 2.11 Oturumuna katılım sağlanmıştır.  

 

Ayrıca, Sözleşme altında oluşturulmakta olan Paris Anlaşması’nın son şeklinin verilerek imzaya açıldığı, 

30 Kasım-11 Aralık tarihlerinde arasında gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’na katılım sağlanmış-

tır. 
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BMİDÇS Uyum Komitesi 8. Oturumu ve Varşova Uluslararası Mekanizması İcra Komitesi Birinci 

Oturumunda ülkemiz temsil edildi.  

 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası tarafından düzenlenen, 

Almanya’nın Bonn kentinde 9-12 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uyum Komitesi’nin 

8.Oturumlarına ve Varşova Uluslararası Mekanizması İcra Komitesi Birinci Oturumuna katılım sağlan-

mıştır.  

 

ECRAN TAIEX Çalıştayı’na katılım sağlandı.  

Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı- (Environment and Climate Regional Accession Network - EC-

RAN) kapsamında 9-10 Kasım 2015 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagrep şehrinde, ulusal uyum politikaları 

ve mevzuat konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve Genel Müdürlüğümüz bu organizasyonda temsil 

edilmiştir.  

 

Uluslararası Çalışmalar Devam Ediyor… 

23-24 Kasım 2015 tarihleri arasında Lüksemburg’da düzenlenmiş olan 

Akdeniz için Birlik (AiB) Su Uzmanları Çalışma Grubu Toplantısı’na 

Genel Müdürlüğümüz adına katılım sağlanmış olup, görev kapsamında 

“İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” konusunda Türkiye’de 

iklim değişikliğine uyum konusunda yürütülen faaliyetler aktarılmıştır. 

 

Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor… 
 

Daire Başkanlığımızca düzenlenen "İklim Değişikliğinin Su 

Kaynaklarına Etkisi" konulu hizmet içi eğitim programı 30 Ka-

sım - 03 Aralık 2015 tarihleri arasında Bakanlığımız Merkez 

Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Ge-

nel Müdürlüğümüz personelinin katılımı ile Bursa'da gerçekleş-

tirildi. 

Eğitimin açılış konuşmaları Su Yönetimi Genel Müdür Yardım-

cısı Sayın Hüseyin AKBAŞ tarafından yapıldı. 

Söz konusu eğitimde, Prof. Dr. Ayşegül TANIK, Prof. Dr. Yur-

danur ÜNAL, Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM, Doç. Dr. Meh-

met ÖZGER ve Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı personeli tarafından çeşitli sunumlar 

gerçekleştirildi. 

 

Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Personelinin yanı sıra, Çölleşme ve Erozyon ile Mücadele Genel 

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

Parklar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı temsilcileri katılım sağladı. 

 

Eğitim kapsamında taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması 

ve iklim değişikliğine uyum konularına ilişkin olarak temel bilgiler, 

küresel, bölgesel ve Ülkemiz ölçeğinde şu ana kadar yapılanlar ve ya-

pılması gerekenler, kurum olarak yaptıklarımız ve yapılması planlanan-

lar, uluslararası ilişkiler, ihale mevzuatı detaylı olarak ele alınmış olup, 

konular karşılıklı olarak soru cevaplarla pekiştirildi. 

 

Hizmet içi eğitime katkı sağlayan eğitimcilerin ve katılımcıların sertifi-

kaları Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ ve Taş-

kın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf ARAS tarafından verildi. 
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Su Hukuku ve Politikaları İhtisas Heyeti “Dicle-Fırat 

Havzası” Gündemi İle Toplandı.  

 

“Su Hukuku ve Politikaları İhtisas Heyeti” 2015 yılı son 

toplantısında “Dicle-Fırat Sınıraşan Nehir Havzası Eksenin-

de Su Hukuku ve Politikalarındaki Gelişmeler”  konusu ele 

alındı. 

 

 

 

Heyet toplantısı 15 Aralık 2015 tarihinde Bakanlığımız 22. 

Kat Toplantı Salonunda Müsteşar Yardımcısı Akif ÖZKAL-

DI başkanlığında, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cu-

mali KINACI, Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin AKBAŞ 

ve Abdurrahman ULUIRMAK’ın katılımlarıyla gerçekleşti-

rilmiş olup, toplantı kapsamında Selçuk Üniversitesi Ulusla-

rarası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Va-

kur SÜMER tarafından “Dicle-Fırat Sınıraşan Nehir Havza-

sı Ekseninde Su Hukuku ve Politikalarındaki Gelişmeler”  

konusunda heyet üyeleri bilgilendirilmiştir. Bilgilendirme sonrası soru-cevap bölümüne geçilerek konu 

detaylı olarak ele alınmıştır. 

 

Toplantıda Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER tarafından ulusla-

rarası arenada Ülkemiz aleyhinde ve gerçeği yansıtmayan 

tezler hakkında da detaylı bilgiler paylaşılmıştır. 

 

Müsteşar Yardımcısı Akif ÖZKALDI tarafından Yrd. Doç. 

Dr. Vakur SÜMER’e yaptığı katkılardan dolayı “Teşekkür 

Belgesi” verilmesi ile toplantı nihayetlendirilmiştir. 

 

 

 

Su Kanunu Haziran 2016’ya Kadar Yürürlüğe Girecek 

Türkiye’nin su kaynaklarının daha akılcı, planlı verimli bir şekilde, çev-

re duyarlılığını da öne çıkartarak yönetilebilmesi için AB’nin Su Çerçe-

ve Direktifindeki ana unsurları da kapsayan Su Kanunu Tasarısı hazır-

lanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. 

 

Başbakan Sayın  Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU tarafından TBMM’de 

okunan  64. Hükümet Programı’nda Su Kanunu Taslağının 21 Haziran 

2016 tarihine kadar yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. 

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte; Ülkemiz su kaynaklarının en-

tegre yönetimi, havza bazında sürdürülebilir bir şekilde korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sektörel 

ve münferit bazda tahsisine dair esasların yanı sıra su tahsis sicili, su bilgi sistemi ve su kullanım öncelik-

leri hukuki mesnedini bulacaktır. 
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Su Kaynakları Modelleme Eğitimlerinin Dördüncüsü 

Gerçekleştirildi…  

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız 

bünyesinde modelleme konusunda kapasitenin arttırılması 

ve modelleme kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla “Su 

Kaynakları Modelleme Eğitimlerinin dördüncüsü olan 

“Hidrolojik Modelleme: WFLOW -HBV”  konulu eğitim 

23 Ekim 2015 tarihinde Bakanlığımızda düzenlenmiştir.  

 

Modelleme Şube Müdürlüğünden Çevre Yüksek Mühendisi Neşat Onur ŞANLI tarafından gerçekleştiri-

len eğitimin açılışı Envanter ve Araştırma Daire Başkanı Sa-

yın Bilal DİKMEN tarafından yapılmıştır. Eğitim kapsamın-

da  

 Hidrolojik modellemeye giriş 

 WFLOW-HBV modeli ve kurulumu 

 WFLOW-HBV Modeli için gerekli olan veriler 

 Modelde hassaslık analizi, kalibrasyon ve doğrulama  

 Büyük Menderes havzası uygulaması  

 

Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili personel tarafın-

dan katılım sağlamıştır. 

 

Modelleme İhtisas Heyetinin III. Toplantısı Gerçekleştiril-

miştir.  

 

Modelleme İhtisas Heyetinin III. Toplantısı 16.09.2015 tarihin-

de Envanter  ve Araştırma Daire Başkanı Sn. Bilal DİKMEN’in 

başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Taşkın ve Kurak-

lık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Taşkın Yönetimi Şube Müdür-

lüğü Uzman Yrd. Ahmet Murat ÖZALTIN ve Kuraklık Yöneti-

mi Şube Müdürlüğü Uzman Yrd. Mustafa Berk DUYGU tarafından “Kuraklık ve Taşkın Yönetim 

Planlarının Hazırlanmasında Kuraklık ve Taşkın Modelleme Çalışmaları” konulu sunumlar yapıl-

mıştır.  

Gerçekleştirilen sunumlar kapsamında aşağıdaki 

konu başlıklarında bilgiler verilmiştir. 

 

 Taşkın ve Kuraklık hakkında genel bilgiler, 

 Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması kapsa-

mında yürütülen modelleme çalışmaları,  

 Kuraklık indislerinin belirlenmesi kapsamında mo-

delleme yaklaşımları, 

 Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması kapsa-

mında hidrolojik ve hidrolik modelleme çalışmaları, 

 Taşkın Modelleme çalışmaları sonucunda taşkın 

risk ve tehlike haritaları çalışmaları, 

Heyet üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve soru-cevap bölümünden sonra toplantı son 

bulmuştur. 
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Nehir Havza Araştırıcısı (RBE) – Su Yönetimi Modelle-

me Platformu Paydaş Toplantısı Gerçekleştirilmiştir. 

Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı altında Modelle-

me Şube Müdürlüğü ile Hollanda’nın Deltares Enstitüsü 

tarafında yürütülmekte olan “Nehir Havza Araştırıcısı 

(RBE) – Su Yönetimi Modelleme Platformu” adlı proje 

kapsamında 09.11.2015 tarihinde Denizli Orman Genel 

Müdürlüğü toplantı salonunda ve 10.11.2015 tarihinde Ay-

dın DSİ Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda “Paydaş Top-

lantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantı Envanter ve Araştırma 

Dairesi Başkanı Sayın Bilal DİKMEN tarafından açılmıştır. 

Ardından Deniz Vali Yardımcısı Mehmet CANOĞLU tarafından açılış konuşması gerçekleştirilmiştir. 

 

 

DELTARES Enstitüsü uzmanlarından William Oliemans tara-

fından DELTARES Enstitüsüne ait bilgilendirme sunumu yapıl-

mış olup daha sonra DELTARES Enstitüsü uzmanlarından 

Erwin MEIJERS tarafından Nehir Havza Araştırıcısı (RBE) pro-

jesi kapsamında kullanılmış olan Hidrolojik (RIBASIM), Su ka-

litesi (WFD Explorer) ve Ekolojik modeller hakkında teknik bil-

giler verilmiştir.  

Toplantının ikinci 

oturumu interaktif 

çalışma grupları 

şeklinde planlanmış olup tüm katılımcılar üç farklı gruba 

ayrılmışlardır. Bu gruplarda kendilerine havzanın günü-

müzdeki durumunu hidrolojik, ekolojik ve su kalitesi açı-

sından temsil eden üç farklı harita sunulmuştur. Ayrıca hav-

zadaki sorunlara çözüm olabilecek farklı önlem kartları da-

ğıtılmıştır.  

Oturumlar, DELTARES firmasından Uzman William OLI-

EMANS tarafından yapılan sunum ve değerlendirmelerle sonlanmıştır. 
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Su Kaynaklarının Modellenmesi Hizmet İçi Eğitimi Antal-

ya’da Düzenlendi. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Envanter ve Araştırma Dairesi 

tarafından ortaklaşa düzenlenen  “Su Kaynaklarının Model-

lenmesi Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı” 17-20.11.2015 

tarihleri arasında Antalya ilinde Kemer Limak Otel’de gerçek-

leştirilmiştir. Söz konusu Hizmet İçi Eğitim Programı ile su 

kaynaklarının modellenmesine ilişkin katılımcıların bilgilendi-

rilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir . 

Program kapsamında Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanı 

Sn. Bilal DİKMEN yaptıkları açılış konuşmasında Su Kaynak-

larının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasında modelleme faaliyetlerinin önemine vurgu 

yapmıştır. 

 

Hizmet içi eğitim kapsamında uzman personeller tarafından Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde yapıl-

makta olan modelleme projeleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. Eğitim çerçevesinde alanlarında 

uzman hocalar tarafından çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu eğitime, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurum ve 

kuruluşlardan 60 kişi tarafından katılım sağlanmıştır. 

 

Dört gün süren Program 20 Kasım 2015 tarihinde ger-

çekleştirilen eğitim değerlendirme çalışmasıyla sona 

ermiştir. 
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YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANSLARINI TAMAMLA-

YARAK GÖREVE BAŞLAYAN 10 PERSONELİMİZ 

Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı ile Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak 

için yurtdışına lisansüstü eğitim amacıyla gönderilmeyi düzenle-

yen 1416 sayılı Kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ara-

cılığıyla Genel Müdürlüğümüzce 2011 yılında 14 personel, 2013 

yılında 18 personel, 2014 yılında 21 personel ve 2015 yılında 10 

personel olmak üzere toplam 63 personel yurtdışında eğitim al-

mak üzere gönderildi. Gönderilen personelimiz Almanya, Kana-

da, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi değişik ülkelerde 

Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri ile yüksek lisans eğitimi almaktadırlar. 

Bu çerçevede, 2011 yılında gönderilen 10 personelimiz, yurtdışında yüksek lisanslarını başarı ile tamamla-

yarak görevlerine başlamışlardır. Yeni bilgiler ve fikirlerle donanımlı olarak gelen personelimiz Genel Mü-

dürlüğümüz çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AKAT Çağla 
ESER TEHLİKELİ MADDELERİN SU KAYNAKLARINA ET-
KİSİ 

2 ALTIN Onurhan SU  YÖNETİMİNDE EKONOMİK ARAÇLAR 

3 DAL Mustafa SU POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

4 
DEMİ-
REL Mustafa HAVZA BAZLI TAŞKIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

5 KAYAL Melih SU AYAK İZİ 

6 ŞANLI Neşat onur HAVZA MODELLEME 

7 URAL Aslıhan 
KİRLİLİĞE VE/VEYA NİTRATA KARŞI HASSAS SU KÜTLE-
LERİ YÖNETİMİ 

8 YALÇIN Zehra İÇME SUYU HAVZALARI İÇİN ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME 

9 YAVUZ Ercan SU POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

10 
YÜCE-
ÇAM Ceren 

SU KÜTLELERİ ÇEVRESEL KALİTE HEDEFLERİNİN BELİR-
LENMESİ 

http://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=1416%20sayılı%20Kanun
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Dr. Metin ARSLAN tarafından Genel Müdürlüğümüz 

Çalışanlarına "Bilim Felsefesi" Eğitimi Verildi. 
 
Genel Müdürlüğümüze 22.12.2015 tarihinde Dr. Metin ARSLAN tarafın-
dan Bilim Felsefesi eğitimi verildi. Eğitim, Genel Müdürümüz Prof. Dr. 
Cumali KINACI, Genel Müdür Yardımcımız Hüseyin AKBAŞ, Daire Baş-
kanlarımız ve teknik ve idari personelimizin yoğun katılımı ile gerçekleştiril-
di. 
 

Sayın ARSLAN Pisagor, 

Aristo, Plato, Kant, 

Newton ve daha birçok 

değerli bilim insanının bilime ve felsefeye katkılarının özünü bütün 

dinleyenlere 2 saatlik kısa zamanda başarıyla anlatarak dinleyenlerin 

zihinlerinde konunun detaylı öğrenilmesi isteğini doğurmuştur. Perso-

nelimiz  tarafından büyük ilgi ile takip edilen sunum sonunda hocamı-

za birçok soru sorularak konunun detaylı öğrenilmesi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendisine personelimizin zihinlerinde birçok soru işareti doğurması, öğrenme isteğini tetiklemesi en 

önemlisi de Bilim Felsefesi gibi karmaşık olduğu düşünülen bir konuyu basite indirgeyerek, bilim felsefe-

si öğrenilmesi için pozitif bir temel atması nedeniyle çok teşekkür ederiz.  

 

Dr. Metin ARSAN tarafından gerçekleştirilen Bilim Felsefesi semineri , Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cu-

mali KINACI tarafından hocamıza takdim edilen Teşekkür Belgesi  ile sonuçlandırılmıştır.  
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Genel Müdürlüğümüz Hızla Uzmanlaşarak Büyü-

yor… 

29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı “Orman Ve Su İşleri Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararname ile kurulan Genel Müdürlüğümüze 13 

Temmuz’da ilk defa ve ilk personel olarak görevlendiri-

len Genel Müdürümüz Prof. Dr Cumali KINACI’dan bu 

yana Genel Müdürlüğümüz uzmanlaşarak büyüyor. 

 

2014 yılında 30 Uzman Yardımcımız Uzmanlık Kadrola-

rına atanırken, 2015 yılında 16 Uzman Yardımcımız Uz-

man olarak atanmıştır. Halen 10 Uzman yardımcımız 

tezlerini başarı ile savunarak Dil barajını ve Uzmanlık 

sınavı geçerek Uzman olarak atanacaktır. 

 

Bu çerçevede, 2014 yılında Uzman olan personelimiz gibi 2015 

yılında Uzman olan personelimiz de bütün Genel Müdürlüğü-

müz personeline ikramlı bir kutlama organize etmiştir. Kutlama-

ya Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KINACI, Genel Müdür 

Yardımcılarımız 

Hüseyin AKBAŞ, 

Dr. Yakup KARA-

ARSLAN, Abdu-

rahman ULUIR-

MAK, Daire Baş-

kanlarımız ve teknik ve idari personelimiz katılmış ve yeni 

atanan personelimi tebrik etmiştir. 

 

Bizde Genel Müdürlük ailesine 2014 ve 2015 yılında Uzman 

olarak katılan personelimizi tebrik eder, diğer Uzman yardım-

cısı personelimizin 2016 yılında atamalarının gerçekleşmesini 

di-
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2011 YILI GİRİŞLİ SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN KADROSUNA  

ATANAN PERSONELİMİZ 

Sıra No ADI SOYADI TEZ KONUSU 

1 Özge Hande SAHTİYANCI 
Su Çerçeve Direktifi Kapsanında Çevresel Hedefler ve Önlemler Programı: 
Büyük Menderes Havzası Örneği 

2 Altunkaya ÇAVUŞ 
Alt Ve Üst Ölçekli Planların Nehir Havza Yönetim Planları İle En-

tegrasyonu 

3 Erşans KOÇ 

Bazı Ülkelerde İçme Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Yer Altı Suyu 

Kütleleri İçin Koruma Alanı Yaklaşımları Ve Türkiye İçin Uygulana-

bilirliği 

4 Hülya SİLKİN 
İklim Değişikliğine Uyum Özelinde Bazı Uygulamaların Türkiye 

Açısından Değerlendirilmesi 

5 EBRU DOĞANAY 

AB Su Çerçeve Direktifine Göre Ülkemiz Sularının Fizikokimyasal 

ve Kimyasal Parametreler Açısından İzlenebilmesi İçin Kullanılabile-

cek Analiz Metotlarının Değerlendirilmesi 

6 Bahar Ayşe AYDIN 
Su Çerçeve Direktifine Göre Sedimanın Kimyasal İzlenmesi Ve Tür-

kiye’deki Uygulamaların Değerlendirilmesi 

7 Caner GÖK 
AB Adayı Türkiye İçin Yerüstü Sularında Kimyasal İzleme ve İzleme 
Noktalarının Belirlenmesi 

8 Tolga ÇETİN 
Su Çerçeve Direktifine Göre Biyolojik Kalite Elementleri: Fitoplank-

ton ve Fitobentoz 

9 Müge ERKAN 
Su Çerçeve Direktifi Kapsamında İnterkalibrasyon: Avrupa Birliği’nde 
Yapılan Çalışmalar Ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler 

10 Özgür GÜNHAN 
Yeraltı Sularının Kalitesinin Değerlendirilmesi Açısından Uygun Bir 
Metodoloji Araştırması 

11 Ozan SOYTÜRK 
Su Çerçeve Direktifine Göre Yeraltı Sularının İzlenmesi Ve Türkiye 
İçin Bir Değerlendirme 

12 Serap PERÇİN Genel Hatları İtibariyle ABD,  AB ve Türk Su Hukuku 

13 Çağatay AKÇA 
Sınıraşan Sularla İlgili Uluslararası Hukuki Metinlerin Değerlendiril-

mesi 

14 Duygu DOĞU KIRKICI Sınıraşan Sular Bağlamında Türkiye, Suriye ve Irak İlişkileri 

15 Bihter GÜNEY 
Havza Yönetim Planları İçerisnde Sulak Alanların Yeri, Kuş ve Ha-

bitat Direktifleriyle Olan İlişkisi 
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2011 YILI GİRİŞLİ SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN KADROSUNA  

ATANAN PERSONELİMİZ 

Sıra No ADI SOYADI TEZ KONUSU 

1 Şükran DENİZ Gerçek Zamanlı İzleme Sistemleri Meriç-Ergene Örnek Çalışması 

2 Tuğçe AKGÖZ 
USBS Kurulum Çalışmaları Kapsamında INSPIRE Hidrografya Tena-
sı'nın İncelenmesi 

3 Seçil KARABAY 

Türkiye ile Benzer İklim Koşuullarına Sahip Ülkelerin Uyum Poli-

tikaları ve Tedbirlerinin Türkiye'ye Uygunluğunun Değerlendiril-

mesi 

4 Yasemin KOCA CEYHAN Rize İyidere Alt Havzası İçin Birim Hidrografın Belirlenmesi 

5 Gülnur ÖLMEZ 
Yüzeysel Su Kaynaklarında Su Kalitesinin İyileştirilmesi için Çev-

resel Hedeflerin Belirlenmesi 

6 Necla ADALI 
Su Kirliliği Açısından Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin 

Belirlenmesi ile Hassas Alanların Yönetimine İlişkin Esaslar 

7 Nuray AYTEN Havza Bazında Sektörel Su Tahsisinin Esasları 

8 Gamze GÜÇLÜ 
Ankara İçme Suyu Şebeke Sisteminde Su Kayıplarının Belirlenmesi 

değerlendirilmesi ve Kontrolü 

9 Işıl SAKIN 
Taşkın Riski Yönetiminde Yetki- Sorumluluk ve Kurumlararası İş-

birliği: Türkiye İçin Öneriler 

10 Feyza SANCAK 
Yeraltısularından Numune Alma Kuyularının Özellikleri Ve Numu-

ne Alma Esaslarının Belirlenmesi 

11 Selin SAĞLAM 
Meriç nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Açısından Değerlendi-

rilmesi 

12 Yeliz SARICAN 
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kuraklık Yönetimi Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi 

13 Tuğba Canan OĞUZ 
İçme Suyu Arıtımında Yaygın Olarak Karşılaşılan Su Kalite Prob-

lemleri, Arıtımı İçin Çözüm Önerileri ve Örnek Ülke Uygulamaları 

14 Güney CAN Entegre Su Yönetiminde Yasal-Kurumsal Yapı ve İşleyiş 

15 Yusuf BAŞARAN 
Türkiye’de Kıyı Deniz Suyundan İçme Suyu Üretiminin Değerlen-

dirilmesi 
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2012 YILI GİRİŞLİ SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN KADROSUNA  

ATANAN PERSONELİMİZ 

Sıra No ADI SOYADI TEZ KONUSU 

1 
Simge TEKİÇ RAHMAN-

LAR 

Entegre Havza Yönetiminde Karar Destek Sistemi Olarak Coğrafi Bil-

gi Sistemleri 

2 
Tuğçehan Fikret GİRAY-

HAN 

Nicel Taşkın Risk Değerlendirmesiyle Hasar Modellemesi ve Metodo-

lojinin Geliştirilmesi 

3 Alper ATEŞ 
Su Konusunda Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar Özelinde 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Örneği 

4 Aysel KÖSE 

İçme Suyu Havzalarının KorunmasınA Yönelik Diğer Ülke Mevzuat-

ları ile Ülkemiz Mevzuatlarının Karşılaştırılmasıve Öneriler Geliştiril-

mesi 

5 Mustafa Berk DUYGU 
Büyük Menderes Havzasının Kuraklıktan Etkilenebilirliğinin Değer-

lendirilmesi 

6 Bilal KİRMENCİOĞLU 
Türkiye'de Dere Yataklarına Müdahalelerin Taşkınlar Üzerindeki Et-

kisi 

7 Bekir YILMAZ 
Akarçay Havzasında Çözünmüş Oksijen Değerlerinin Yapay Sinir 

Ağları ile Belirlenmesi 

8 Muhammet AZLAK 
Su Çerçeve Direktifine Göre Hidromorfoloji, Hidromorfolojik İzleme 

ve Türkiye İçin Öneri Geliştirme 

9 Aybala KOÇ ORHON 
Yerüstü Sularında Bulunan Tehlikeli Maddelere İlişkin Çevresel Kali-

te Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik Metodoloji 

10 Esra ŞILTU 
Su Ortamında Bulunabilecek Tehlikeli Maddelerin Öncelikler Açısın-

dan Türkiye'ye Uygulanabilecek Metodolojinin Belirlenmesi 

11 Kemal Berk ORHON Sınıraşan Yerüstü Suların Yönetiminde Dünya ve Türkiye Uygulama-

ları 

12 Ertuğrul KAHVECİ Sapanca Gölü Su Bütçesi 

13 Kamil AYBUĞA 
Suyla İlgili Mevzuatın Ulusal Su Bilgi Sistemi Kapsamında Değerlen-

dirilmesi 

14 Gökçen GÖKDERELİ 
Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlen-

mesinde Tanımlanan Metodoloji ve Türkiye için Öneriler 

15 Cahit YAYAN 
İçme Suyu Güvenliği Planlarına İlişkn Dünyadaki Uygulamalar ve 

Türkiye 
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UZMANLIK SINAVINI KAZANMIŞ OLUP, ANCAK DİL PUANI OLAMADIĞI İÇİN ATAMASI 

YAPILMAYAN UZMAN YARDIMCILARIMIZ 

Sıra No ADI SOYADI TEZ KONUSU 

1 Aslı Bayrak ARSLAN 
Su Çerçeve Direktifine Göre Biyolojik Kalite Unsuru: Bentik Mak-

roomurgasız 

2 Özge YILDIRIM Yeraltı Suyu Kimyasal Durum ve Eğiliminin Değerlendirilmesi  

3 Burak EKİNCİ Su Verimliliği Çalışmaları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği 

4 Nida BAKIR 
Su Çerçeve Direktifine Göre Biyolojik Kalite Elementleri: Makro-

fit 

5 Osman Şerif GÜLTEKİN 
Yeraltı Suyu Miktarındaki Değişimin Yeraltısuyu Kalitesine Etki-

leri 

2012 YILINDA GÖREVE BAŞLAMIŞ OLAN VE TEZLERİ TEZ JÜRİSİNDE KABUL EDİLMİŞ 

OLUP, SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN UZMAN YARDIMCILARIMIZ. 

Sıra No ADI SOYADI TEZ KONUSU 

1 Fulya KALEMCİ 
Su Yönetiminde Kullanılan Ekonomik Araçlar: Atıksu Deşarj İzni 

Borsasının Türkiye İçin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 

2 Onur ALTUN Evrensel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Maliyet İndexsi Geliştirilmesi 

3 Osman ÖZDEMİR Dunyada Sınıraşan Su Politikaları:Türkiye Değerlendirmesi 

4 Fatma EROL Sektörel Su Tahsis Planları ve Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Analizler 

5 Ahmet Vehbi MUSLU 

Dünyada ve Türkiye'de Su Fiyatlandırılması, Uygun Eknomik Para-

metrelere Göre Değerlendirilmesi, Doğal Kaynak ve Çevresel Maliyet 

Açısından İncelenmesi 

6 
Duygu TOKGÖZ YA-

YAN 

Durgun Sularda Balık Üretim Çiftliklerinin Besin Elementleri Açısın-

dan Su Ortamına Etkileri 

7 
Pınar BOZKURT HÜ-

YÜKTEPE 

Taşkın Riski Ön Değerlendirmesinde Yerbilimsel Veri/Bilgilerin Kul-

lanımı 

8 Ahmet Murat ÖZALTIN 
Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Metodojilerinin İncelenmesi ve Ba-

kırçay Alt Havzasında Uygulanması 
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Genel Müdürlüğümüz ailesine katılan arkadaş-

larımıza yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu ol-

masını temenni eder, başarılar dileriz. 

Hümeyra AKPINAR 

Havza Yönetimi Daire Başkanlığı 

Mustafa DEMİREL 

Onurhan ALTUN 

Eser BORA 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire  

Başkanlığı 

Neşat Onur ŞANLI 

Sena ÇETİNKAYA 

Envanter ve Modelleme Daire Başkanlığı 

Zehra YALÇIN 

Nilüfer TUTOĞLU 

Su Kalitesi  Yönetimi Daire Başkanlığı 

Ercan YAVUZ  

Mustafa DAL 

Su Hukuku ve Politikası Daire Başkanlığı 



 

56 

Genel Müdürlüğümüz personelinden  

Aylin OKULDAŞ (17 Ekim 2015) tarihinde  

Bahar Ayşe AYDIN (19 Aralık 2015) tarihinde evlendiler  

 

Genel Müdürlüğümüz personelinden; Yeliz SARICAN’nın prenses 

kızı  Derin ve Cahit YILMAZ’ın kızı Lena’ya uzun, sağlıklı ve ha-

yırlı bir yaşam dileriz. 


