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Söyleşi 

 Bültenimizin bu sayısındaki söyleşimiz Orman ve 

Su İşleri Uzmanı Sayın Ahmet Rıfat İLHAN ile yapılmıştır. 

Değerli zamanlarını ayırarak sorularımıza verdikleri içten 

cevaplar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.  
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      Bültenimizin bu sayısında baş yazı olarak Genel Müdürlüğümüz Taşkın Yönetimi Şube 

Müdürlüğü’nden Uzman Tuğçehan Fikret GİRAYHAN’ın  “Nicel Taşkın Risk Değerlendiril-

mesiyle Hasar Modellemesi ve Metodolojinin Geliştirilmesi” konulu tez çalışmalarının bir 

bölümüne yer verdik.  

YAYINCI: SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

SYGM ADINA GENEL YAYIN YÖNETMENİ:     

AYŞE ÇELİKYAY 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:     

DOÇ. DR. ÖZLEM SILA OLGUN 

BAŞYAZI 

klasik taşkın koruma yaklaşı-

mından ziyade AB Taşkın 

Direktifine uygun, risk esaslı 

ve havza bazlı taşkın yönetim 

planlama çalışmalarına başla-

nılmıştır.   

(Konunun devamı  2. sayfamız-

dadır.) 

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

4 ayda bir yayınlanır                 Cilt: 3 Sayı:14                                                           Kasım 2017 

Bu sayıda: 

Nicel Taşkın Risk Değer-

lendirmesiyle Hasar Mo-

dellemesi ve Metodolojinin 

Geliştirilmesi 

 

Akarsu yatakları ve do-

ğal taşkın alanları asırlardır 

medeniyetlerin kurulduğu 

ve geliştiği alanlar olmuş-

lardır. Taşkın yataklarında 

kalan bölgelerin ve akarsu 

çevrelerinin verimli ve zen-

gin biyoçeşitliliğe sahip 

olması, bu bölgelerde yerle-

şimin ve endüstriyel faali-

yetlerin yoğunlaşmasına 

sebep olmuştur. Gelişmekte 

olan birçok ülkede artan 

nüfus baskısı ve ekonomik 

gelişmeler taşkın yatakla-

rındaki yapılaşmayı ve en-

düstrileşmeyi arttırmakta, 

havzanın doğal yapısının 

bozulmasıyla taşkına daha 

hassas bölgeler meydana 

getirmektedir. Ayrıca iyi 

planlanmamış havza yöneti-

mi, kötü mekânsal uygula-

malar, yetersiz mevzuat ve 

akarsu yataklarına yapılan 

müdahaleler doğal bir olay 

olan taşkının büyük hasarlar 

vermesine neden olmaktadır. 

 

Türkiye’de son yıllarda 

hızlı bir şekilde ekonomik 

gelişme yaşanmış, şehirleş-

mede artış meydana gelmiş 

bu sebeplerden şehirlerin 

taşkına olan hassasiyeti de 

artmıştır. Ayrıca iklim deği-

şikliğinin Türkiye’de taşkın 

ve kuraklık gibi hidrometeo-

rolojik ekstrem olayların 

görülme ve şiddetinde de bir 

artışa sebep olduğu gözlen-

mektedir. Bu sebepten ötürü 
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Ülkemizin maruz kaldığı taşkın olaylarına karşı AB üye ülkelerinde de uygulanmaya başlayan nicelleştirilmiş riskin belir-

lenmesine dair bir yöntemin gerekli olduğu tespit edilmiş ve bu çalışmayla taşkın hasarlarının modellenmesiyle riskin nicelleşti-

rilmesine odaklanarak çalışma gerçekleştirilmiştir.  

 

 Çalışma neticesinde taşkın riskinin doğru olarak belirle-

nebilmesi için taşkınların meydana getireceği ekonomik hasarların 

nicelleştirilmesine odaklanılmış ve bir değerlendirme aracı olarak 

taşkın hasar modellemesinin esasları belirlenerek ve AB ülkelerin-

deki iyi uygulamalar doğrultusunda Türkiye için uygun bir meto-

doloji tespit edilmiştir.  

 

 Geliştirilen metodoloji ile taşkın hasar modellemesinin 

prensipleri hidrolojik ve hidrolik modelleme aşamalarından başla-

narak ele alınmış, taşkın hasarlarının ekonomik olarak değerlen-

dirmesiyle ilgili kriterler tespit edilerek taşkın hasar modellemesi-

nin aşamaları kapsamlı bir yaklaşım ile belirlenmiştir. Ayrıca taş-

kın hasarlarının modellenmesi için gerekli veri kaynağını sağlayacak hasar veri tabanının geliştirilmesinin esasları ortaya konul-

muştur. Bu kapsamda önerilen metodolojiye uygun olarak Terme ilçesinde taşkın hasar metodolojisinin esaslarına dair bir uygu-

lama gerçekleştirilmiştir. AB üye ülkelerindeki uygulamalar ve Türkiye’deki taşkın yönetiminin mevcut durumu gözetilerek 

hasar modellemesine esas öneriler sunulmuştur. Çalışmanın sonucu olarak aşağıda ifade edilen çıkarımlara ulaşılmıştır. 

 

 Taşkınlardan koruma odaklı yaklaşımın yanında AB Taşkın Direk-

tifinin esaslarına uygun olarak taşkın risk yönetimine geçilmelidir.  

 Taşkın riskinin yönetilmesi farklı disiplinlerdeki uzmanlıkların 

koordinasyonu ile mümkün olabileceğinden kurumlar arası işbirliği 

artırılmalıdır. 

 Mekânsal planlama çalışmalarında hasar modellemesi neticesinde 

elde edilen taşkın riskleri göz önüne alınmalıdır. 

 Taşkın Yönetim Planlarını uygulanabilir kılmak için mümkün ol-

duğunca yüksek doğrulukta hasar modellemesiyle fayda-maliyet 

esaslı yaklaşıma odaklanılmalıdır. 

 Hasar-Su Derinliği fonksiyonlarının Türkiye için üretilebilmesi için araştırma projeleri başlatılmalıdır. 

 Taşkın su hızının yollara ciddi hasarlar vermesinden ötürü taşkın hızının yüksek olabileceği Karadeniz Bölgesi’nde bu 

yapıların tasarımında su hızının etkisi dikkate alınmalıdır. 

 Çeşitli bina, altyapı tesisi, fabrikalar gibi varlıkların ortalama değerlerinin belirlenebilmesi için ilgili kurumlarla bir arada 

çalışılmalıdır. 

 Taşkın hasarları ile ilgili verilerin tek bir çatı altında tutulduğu taşkın hasar veri tabanı kurulmalıdır. 

 Hasar modellemesinin pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gelişmiş ülke örneklerine benzer CBS tabanlı hasar 

modelleme yazılımları geliştirilmelidir. 

 Taşkın yönetim planlarında hasarın yüksek hassasiyet ve doğrulukla belirlenmesi ve önerilecek olan tedbirlerin bu çerçe-

vede alınması söz konusu planların uygulanabilirliğini mümkün kılacaktır. 
 

 

                                                                                                                                    Tuğçehan Fikret GİRAYHAN 

                                                                                                                                                           Uzman                        
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 Bültenimizin bu sayısındaki söyleşimiz, Genel Müdürlüğü-

müz çalışanlarından, Orman ve Su İşleri Uzmanı Sayın Ahmet   

Rıfat İLHAN ile yapılmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 

  

 
Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Uzmanım, bize Genel Müdürlüğümüz kurulduğunda çevre ve 

su sektörünün durumundan ve sektörde yapmakta olduğunuz işlerden kısaca bahseder 

misiniz? 

 
 Genel Müdürlüğümüz, suyu ülkemizde havza bazlı ekosistem esaslı tek elden yönetmek maksadıyla, Su Yönetimi Ge-

nel Müdürlüğü adı ile, 04 Temmuz 2011 tarihinde kurulduğunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nda Çevre ve Orman Uzmanı olarak görev yapmaktaydım. Bu tarihe kadar yaklaşık 

10 yıl boyunca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Akdeniz Eylem Planı (MAP) Temiz Üretim Ulusal Odak Noktası 

ve Akdeniz Kirlilik Değerlendirme ve Kontrol Programı (MEDPOL) Ulusal Koordinatörü olarak ülkemizi temsil etme görevini 

de yürütmüştüm.  

 

 Bu 10 yıl boyunca, denizlerimiz her yıl düzenli, sistemli ve bilimsel bir şekilde izlenmiş, ülkemize önemli miktarda dış 

kaynak aktarılmış ve istatistiki olarak doğrulanmış yıllara sari bir veri seti kazandırılmıştı. Bununla birlikte, ülkemizde temiz 

üretim çalışmaları başlatılmış ve bu alanda ülkemizin durumunu, eksikliklerini ve kat etmesi gereken yol haritasını gösteren bir 

kitapçık da hazırlatılmıştı. İç sularımızda ise maalesef benzer gelişmeler yaşanamamış ve denizlerimiz için MEDPOL’e entegre 

olunarak kurulan ulusal izleme ve değerlendirme sistemi, iç sularımız için kurulamamıştı. Tehlikeli maddeler ve mikro kirletici-

ler ise henüz gündemde bile değildi. Bu durum, denizlerimizi büyük ölçüde kirleten kara kökenli kirlilik kaynaklarının tespitini 

neredeyse olanaksız hale getiriyordu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin başı çektiği gelişmiş ülkelerin çevre kirliliğini önleme-

de belki de en fazla önem verdikleri temiz üretim uygulamaları ise, ülkemizde çok az sayıda münferit örnekle, son derece yeter-

siz kalmaktaydı. 

 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın İlhan, Genel Müdürlüğümüzde görev yapmaya ne zaman başladınız? Kuruluş süreci si-

zin açınızdan nasıl geçti, ilk başlarda uğraştığınız işler nelerdi? 

 
 Ülkemiz çevre yönetiminde, özellikle iç sularımızda dile getirilen ve yaşanan sorunların çözümünü hedefleyen, su 

odaklı bir yeniden yapılanma olacağını öğrendiğimde, ben de bu heyecanlı sürecin dışında kalmak istemedim. Genel Müdürlüğü-

müzün kuruluş tarihinden 1 hafta sonra da geçiş dilekçemi vererek Genel Müdürlüğümüzün ilk çalışanlarından biri oldum.   

 
 Genel Müdürlüğümüzde çalışmaya henüz daha Çevre Yönetimindeyken başlamıştık. İlk başlarda, daha önce hiç çalış-

madığımız çok farklı konulara el atmamız ve hızla kendimizi geliştirmemiz gerekmişti. İhtiyaçlar o kadar fazla ve geniş bir yel-

paze içerisindeydi ki, bir yandan ulusal su yönetimini yeniden yapılandırmaya, bir yandan da artık pek de rutin olmayan yeni 

işlerimizi yürütmeye çalışıyorduk. Hatta o dönem, yeni kurulan Bakanlığımıza kurumsal bir slogan bulmak için bile fikir üret-

memiz gerekmişti ki; “Orman, Su Varsa Hayat Var” sloganının fikri de bu dönemde aklıma gelmiş ve Strateji Geliştirme Baş-

kanlığımıza iletilmişti.  
 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Uzmanım, Genel Müdürlüğümüzün kuruluşu ve sonrasında süreç nasıl gelişti, gelişim 

sürecinde gözünüze çarpan en belirgin ve ayırt edici özellikler ne oldu? 

 
 Daha sonra, Genel Müdürlük olarak, hızlı bir büyüme ve gelişme döneminden geçtik. Neredeyse 1 yıl içerinde 50 kişi-

den 150 kişiye ulaşan personel sayımız, böylece 3 katına çıktı. Yurt dışına burslu eğitime gönderilen arkadaşlarımızın gelişi ile 

beraber bu sayı hali hazırda 180’e ulaşmış durumda. Uzmanlaşmanın çok büyük ehemmiyet taşıdığı bir Birim olan Genel Mü-

dürlüğümüzde Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı olan arkadaşlarımız uzman ünvanı alabilmek için, eskiden en fazla 1 saat 

içerisinde tamamlanan uzmanlık tez jürilerinde, 5 saate yakın ter dökmeye başladılar. Genel Müdürlüğümüzün temellerinde öz-

verili çok çalışma vardır.   

 

 Tabii biz eski çalışanlar da bu arada çoğunlukla, diğer kurumlarla olan yetki çakışma ve çatışmalarını çözmeye çalış-

makla meşgul oluyorduk. Diğer Bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara kendimizi tanıtmamız ve anlatmamız sandığımızdan çok 

daha uzun sürdü ve meşakkatli oldu diyebilirim. Fakat gelinen bu son noktada epey yol kat edildiğini de memnuniyetle görüyo-

rum.  

 

 Entegre havza yönetimine geçiş, suda tehlikeli maddelerin ve mikro kirleticilerin tespiti ve izlenmesi, AB Su Çerçeve 

Direktifi’ne tam uyum, Su Kanunu ve bunlar gibi, Ülkemizde olmaz veya henüz çok erken denilen daha birçok konuya el atıldı 

ve atılmaya da halen devam ediliyor. Yenilikçi, ilerici ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasında, Genel Müdürlüğümüzde oluşturu-

lan, bilimsel ve teknik araştırmayı zorunlu kılan ortamın çok büyük katkısı olduğu kanaatindeyim.   
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 Genel Müdürlüğümüzün doğuş sürecinin başından beri var olan ve bizimle birlikte bizden biri gibi, varını yoğunu orta-

ya koyup, gecesini gündüzüne katarak, canla başla çalışan, bize her zaman olumlu, yapıcı ve motive edici bir şekilde yol göste-

ren ve önderlik eden Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Cumali KINACI olmasaydı süreç bu kadar hızlı ve kolay ilerleye-

mezdi. 

 

 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın İlhan, bizlere son olarak söylemek istediklerinizi, bu noktada duygu ve düşüncelerinizi 

alabilir miyiz? 

 
 “Ülkemiz su kaynaklarını hem miktar hem de kalite açısından korumak, geliştirmek, kontrol etmek ve sürdürülebilir 

şekilde kullanmak için katılımcı ve bütünleşik bir yaklaşımla havza bazında suyu yönetmek” vizyonumuz ve “Su kaynak-

larının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, mevzuat hazırlamak, hav-

za bazında üst planlamaları yaparak bütünleşik havza yönetimini sağlamak, Ülkemizin ulusal ve uluslararası su yöneti-

mini koordine etmek.” misyonumuz ile belir lenen ilke ve esaslar  doğrultusunda, yine ilk günkü azim, şevk ve coşku ile 

çalışmalarımızı sürdürmekte ve daha büyük başarılara doğru yol almakta olduğumuz kanaatini taşıyor; nerede orman, su varsa 

orada hayatın da var olacağına gönülden inanıyorum. 

 

 

 

 

                                                                                        Ahmet Rıfat İLHAN 

                                                                                          Orman ve Su İşleri Uzmanı 

                                                                                        T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

                                                                                         Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

                                                                                          Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 

                                                                                          Etki Değerlendirme Şube Müdürlüğü 
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 3 Pilot Havza AB Projesi Açılışı ve Genel Müdürlüğümüzün Kuruluşunun  

6. Yıl Dönümü Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

        Akarçay, Batı Akdeniz  ve Yeşilırmak nehir havza yönetim planları kapsamında ekonomik analizler ve su verimliliği çalış-

maları için teknik destek projesi açılışı ve Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 6. yıl dönümü toplantısı  Anadolu Otel’de Sayın 

Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun teşrifleriyle gerçekleştirildi. Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun 

TÜFEKÇİ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, Sayın Ali Rıza DİNİZ ve Sa-

yın İbrahim ÇİFTÇİ, İspanya Krallığı Türkiye Büyükelçisi, AB Delegasyonu Müsteşarı, DSİ Genel Müdürü Murat ACU, Bakan-

lığa bağlı Genel Müdürlüklerin katılımının yanı sıra, üniversitelerden akademisyenler de yüksek katılım sağladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Toplantının açılış oturumunda sırayla; Sayın Rafael Lopez MANZANO (TYPSA-Hidrolik Altyapı ve Su Yönetimi Bö-

lüm Başkanı), Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI (Müsteşar Yardımcısı), Sayın Mr. François BEGEOT (AB Delegasyonu Müste-

şarı), Sayın Mr. Rafael MENDİVIL PEYDRO (İspanya Krallığı Türkiye Büyükelçisi), Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. 

 

 

         Sayın Bakanımız  EROĞLU tarafından ya-

pılan konuşmada,  Su yönetiminde nehir havzala-

rının önemi, Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilır-

mak pilot havzalarında yapılacak çalışmalar, geç-

mişte su yönetimindeki aksamaların  havza bazın-

da su yönetimi yapılmamasından kaynaklandığı 

belirtildi.  Sayın Bakanımız EROĞLU ayrıca,  

Genel Müdürlüğümüzün çok önemli çalışmalara 

imza attığını vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB) 

ile ileri derece arıtılmış suları bir derece daha 

arıtarak sulamada kullanılmasına yönelik yeni bir 

projenin başlatıldığına da değindi. 

https://www.haberler.com/avrupa-birligi/
https://www.haberler.com/ab/
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                 İspanya Krallığı Türkiye Büyükelçisi Mr. Rafael MENDİVIL PEYDRO                              Mr. François BEGEOTAB Delegasyonu Müsteşarı 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Açılış toplantısında, Sayın Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından yapılan konuşmada, 2011 yılın-

dan itibaren Genel Müdürlüğümüzce  su alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiği, söz konusu çalışmaların çoğunun ül-

kemizde ilk kez gerçekleştirilen çalışmalar olduğu, bu kapsamda, birçok mevzuat çalışmasının yanı sıra önemli projelerin hayata 

geçirildiği, 2011 yılından bugüne kadar AB ile uyum ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak 12 yönetmelik, 5 tebliğ, 3 Başbakan-

lık Genelgesi,  Ulusal Havza Strateji Belgesi yayımlandığını belirterek Genel Müdürlüğümüz projelerinden kısaca bahsetti. Bu-

nunla birlikte Nehir Havza Yönetim Planları ile Havza Koruma Eylem Planları AB normlarına ve standartlarına uygun hale geti-

rilmekte olduğu, ekosistem bazlı su yönetimi hayata geçirildiğini, su kalitesi izleme çalışmalarının daha detaylı olarak yapılarak 

su miktarı ve kalite hedefleri bütüncül bir şekilde değerlendirildiğini belirterek hedeflerinin, 2023 yılına kadar, havza koruma 

eylem planlarının tamamının nehir havza yönetim planlarına dönüştürülmesi olduğunu ifade etti. 
 

         Ayrıca, Sayın KINACI konuşmalarında, su kaynaklarımızın havza bazında kalite ve miktar olarak birlikte yönetilmesi, 

su kirliliği açısından hassas alanların ve nitrata hassas alanların tespiti ve izlenmesi, Ulusal Su Bilgi Sisteminin kurulması, Ulu-

sal Su Politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve takibi; AB Su Çerçeve Direktifine uyumun sağlanması ulusal ve uluslararası 

düzeyde su ile alakalı kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması gibi Genel Müdürlüğümüzün kuruluş maksatlarının büyük 

bir titizlikle yerine getirildiğini belirterek, kuruluşumuzun 6’ncı yılını Sayın Bakanımızın teşrifleriyle hep birlikte kutluyor olma-

nın mutluluk ve kıvançlarını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.  



 7 

 

 Toplantının tanıtım oturumunda; Rafael Lopez MAN-

ZANO (TYPSA), Jean Marc ROUSSEL(EGIS), İrfan AKER 

(DOLSAR) tarafından konsersiyum tanıtımı gerçekleştirildi. 

Roza MANZO ENGUIX tarafından proje tanıtımı yapılarak 

kısaca aşağıdaki bilgiler aktarıldı. 

 

Projenin 3 Ana Başlığı: 

   

1)   Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması:          

Bu bileşenin alt aktiviteleri; 

a)      İdari ve hukuki boşluk analizi, 

b)      Mevcut durum belirlenmesi, 

c)      Kalite ve miktar yönetimi açısından sıcak noktalar tespiti,  

d)      Çevresel hedefler, izleme neticeleri de dikkate alınarak belirlenmesi, 

e)      Çevresel hedeflere ulaşmak maksadıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi, 

f)       Su hizmetlerini ve  kullanımlarının ekonomik analizi ile tedbirlerin sosyo-ekonomik analizi, 

g)      Havzalarda suyu kullanan sektörlerde su verimliliğine ilişkin somut çözüm önerileri gerçekleştirilmesi, 

h)      Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanması, 

  

2) Ekonomik Analiz: Su kullanımlar ının ekonomik analizi, maliyet etkinlik ve fayda -maliyet analizi gibi NHYP hazırlan-

masında ihtiyaç duyulan ekonomik analiz çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.  

  

3) Su Verimliliği: İçme suyu temininde, sanayide ve tar ımda su ver imliliğine ilişkin somut çözüm öner iler i gerçekleştir ile-

cektir.  

  

Toplantı, Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 6.yılına denk gelen 3 pilot havzada (Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilır-

mak)  ekonomik analizler ve su verimliliği çalışmalarının yapılacağı AB Projesinin ülkemize hayırlı olması temennilerinin ardın-

dan toplu fotoğraf çekimiyle nihayetlendirildi. 
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4 Havzada NHYP Hazırlanması Projesi Kapsamında 11. Aylık Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 
 

 

 Avrupa Birliği malî desteği ile yürütülen "Havza Koruma 

Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi 

Projesi" kapsamında Proje Yüklenicisi, Merkezi Finans İhale Birimi 

ve Proje Faydalanıcısı olan Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin katı-

lımıyla 11. Aylık Değerlendirme Toplantısı 18 Ağustos 2017 tarihinde 

yapıldı. 

 

 Toplantıda proje ile ilgili mevcut çıktıların durumları ile iler-

leyen dönemde yapılması planlanan faaliyetlere yönelik istişare sağ-

landı. 

 

 

 

 

 

Gediz NHYP Hazırlanması Projesinin Yönlendirme Kurulu 3.Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

 

Gediz Nehir Havza Yönetim Planının (NHYP) Hazırlanması 

Projesi 11 Temmuz 2016 tarihinde başladı. 2 yıl sürecek olan bahse ko-

nu projenin maksadı, 2000/60/AT sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Di-

rektifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Gediz Havzası için 

Nehir Havza Yönetim Planının hazırlanmasına yönelik çalışmaları ger-

çekleştirmektir.  
 

Söz konusu projenin Yönlendirme Kurulu 3. Toplantısı,  Genel 

Müdür Yardımcımız, Dr. Yakup KARAASLAN’ın başkanlığında, 26 

Temmuz 2017 tarihinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığında ilgili kurum 

ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumu, DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüzden 50 kişilik bir katılım sağlandı. 
  

Toplantıda proje yüklenicisi, projenin başlangıcından itibaren gerçekleştirilen ve gelecek üç ay için planlanan faaliyetle-

ri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Proje yüklenicisi, havzanın mevcut durumu, havzadaki su kaynaklarına ilişkin izleme sonuçla-

rı ve havzadaki su kullanımlarına yönelik ekonomik analiz çalışmaları hakkında Yönlendirme Kurulu üyelerine bilgi verdi. Yön-

lendirme Kurulu üyelerinin proje faaliyetlerine ilişkin soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, toplantı sonlandırıldı. 
 

 

4 Havzada NHYP Hazırlanması Projesi Kapsamında Modelleme Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

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

rülmesi Projesi"  29 Aralık 2014 tar ihinde başlamıştır . 3 yıl sürecek olan projenin maksadı, Havza Koruma Eylem Plan-

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

Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu süreçte millî kapasiteyi artırmaktır.  
 

                                                                                                      
 Proje kapsamında, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi-

ne göre Büyük Menderes, Susurluk, Meriç-Ergene ve Konya 

Havzalarında yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının bütünleşik plan-

lanması ve yönetimi için Aquatool ve WFD-Explorer modelleri 

kullanılmaktadır. 
 

            Proje yüklenicisi tarafından anılan modeller kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmalara ve yapay sinir ağları (PUNN) çalış-

masına yönelik 6-7 Eylül 2017 tarihleri arasında toplantılar ger-

çekleştirildi.  
 

              Toplantılarda modelleme çalışmaları ile alakalı soru, 

mütalaa ve katkılar dâhilinde istişareler gerçekleştirildi. 
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Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 1.Paydaş Katılımı Toplantısı                       

Manisa’da Gerçekleştirildi 

 
 

 Gediz Nehir Havza Yönetim Planının (NHYP) Ha-

zırlanması Projesi, 11 Temmuz 2016 tarihinde başlatılmış 

olup, 2 yıl sürecek olan projenin maksadı, 2000/60/AT sayılı 

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktif-

lerle uyumlu şekilde Gediz Havzası için Nehir Havza Yöne-

tim Planının hazırlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştir-

mektir.  

 Söz konusu projenin 1. Paydaş Katılımı Toplantısı, 

Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI baş-

kanlığında, 12 Eylül 2017 tarihinde, Manisa’da ilgili kurum 

ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

 Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Merkez ve Taşra Teşkilatından, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı İl Müdürlüklerinden, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge 

Müdürlüklerinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Merkez ve Taşra Teşkilatından, İçişleri Bakanlığından, EÜ-

AŞ Genel Müdürlüğünden, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden, Halk Sağlığı İl Müdürlüklerinden, DSİ Genel Müdürlüğü ve 

Bölge Müdürlüklerinden, Orman Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlü-

ğünden, İlbank Merkez ve Taşra teşkilatından, Organize Sanayi Bölgelerinden, İl ve İlçe Belediyelerinden, Su ve Kanalizasyon 

İdarelerinden, Sulama Birliklerinden, Sulama Kooperatiflerinden, Üniversitelerden, Sivil Toplum Kuruluşlarından ve Genel Mü-

dürlüğümüzden 100 kişilik bir katılım sağlandı.  

 

Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KI-

NACI açılış konuşmasında, ülkemiz su havzalarının doğal 

kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği 

amacıyla, 17.10.2012 tarihinde “Su Havzalarının Korunma-

sı ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönet-

melik”in yürürlüğe girdiğini, 20.05.2015 tarihinde ise 

“Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Tebliği”nin  revize edildiğini, bu kapsam-

da, 81 vilayette İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları 

(İSYKK) ve Havza Yönetim Heyetlerinin (HYH) teşkil 

edildiğini belirtti. 
 

İlaveten, “Nehir havza yönetim planı su havzasın-

daki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını ve 

geliştirilmesini sağlamak; bozulmasını önlemek üzere su 

kaynakları için sürdürülebilir koruma – kullanma dengesi 

gözetilerek havzanın bütünü esas alınarak hazırlanan plandır ve Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile uyumludur. Nehir Havza 

Yönetim Planlarında; 

 

 Nehir havzasının özelliklerinin analizi, 

 İnsani faaliyetlerin yerüstü ve yeraltı suları üstündeki etkilerinin değerlendirilmesi, 

 Belirli su kalitesi unsurlarının gözetimsel, operasyonel ve araştırmacı izlemeden oluşan izleme ağının kurulması, 

 Tüm su kütlelerinin kalite ve miktar açısından ulaşacağı çevresel hedefler, muafiyet ve ertelemelerin belirlenmesi, 

 Ekonomik analizlerin sonuçlarını da göz önünde bulundurarak çevresel hedeflere ulaşmak üzere alınacak önlemlerin 

sosyo-ekonomik analizlerle belirlenmesi yer almaktadır.   

 

“Su kaynaklarının yönetimi ve planlanmasında ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesinin en 

önemli şartlarından birinin, hazırlanan nehir havza yönetim planlarının ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilen diğer 

planlama süreçleriyle uyumlu olması gerektiğini vurgulamak isterim. Dolayısıyla, “arazi kullanım kararlarının bir bakıma su 

kullanım kararı” olduğu görüşünden hareketle, Nehir Havzası Yönetim Planlarının ülkemizde yürürlükte olan her tür ve ölçekte-

ki mekânsal ve stratejik planlamalarla entegrasyonu büyük önem taşımaktadır.” açıklamalarını yaptı. 

 

Toplantıda açılış konuşmaları ardından, projede şimdiye kadar gelinen aşama projenin genel durumu, baskı-etki-risk 

analizi çalışmaları, ekonomik analiz çalışmaları, izleme çalışmaları başlıkları için ayrı ayrı sunumlarla katılımcılara anlatıldı. 

 

Katılımcıların proje faaliyetlerine ilişkin soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, toplantı sonlandırıldı. 
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4 Havzada NHYP Hazırlanması Projesinin 10.Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

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

rülmesi Projesi"  29 Aralık 2014 tar ihinde başlamıştır . 3 yıl sürecek olan projenin maksadı, Havza Koruma Eylem Plan-

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

Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu süreçte millî kapasiteyi artırmaktır. 

  

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

ları hazırlanacaktır. Nehir Havza Yönetim Planlarının temel yapısını bütüncül yönetim anlayışı oluşturmaktadır. Söz konusu 

planlar ile havza bir bütün olarak ele alınmakta ve su yönetimini etkileyen bütün unsurlar değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anılan projenin 10. Yönlendirme Kurulu Toplantısı, Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI’nın başkan-

lığında 14 Eylül 2017 tarihinde Bakanlığımız’da gerçekleştirildi. Toplantıya; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birli-

ği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Merkezi Finans İhale Birimi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsü temsilcileri tarafından iştirak edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toplantıya ayrıca, proje yüklenicisi konsorsiyum temsilcileri tarafından da katılım sağlandı. 

            

Sayın KINACI, tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra proje yüklenicisi tarafından 15 Haziran 2017-14 

Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Yüklenici tarafından proje kapsamında 

gerçekleştirilen izleme faaliyetleri, ekonomik analiz çalışması, tedbirler programı ve modelleme çalışmalarına yönelik sunumlar 

yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yönlendirme Kurulu Üyelerinin, proje faaliyetleri hakkında soru, mütalaa ve katkıları dâhilinde istişareler gerçekleşti-

rildi. 

 

 Son olarak, bir sonraki yönlendirme toplantısının tarihinin 14 Aralık 2017 günü olması kararlaştırıldıktan sonra toplantı 

sonlandırıldı. 
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3 NHYP Projesinin 1.Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen ve 29.05.2017 tarihinde başlayan “3 Pilot Havzada Nehir Havza Yöne-

tim Planı Kapsamında, Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi” kapsamında Akarçay, Batı 

Akdeniz ve Yeşilırmak Havzalarında, Nehir Havza Yönetim Planının hazırlanmasının yanı sıra, ekonomik analiz çalışmaları, 

havza özelinde su verimliliği ile su fiyatlandırmasına ilişkin eylem planları ve somut önerilerin hayata geçirilmesi için fizibilite 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. Böylece söz konusu 3 havzada suyun etkin yönetimi için ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçların 

karşılanması için en doğru eylemler tespit edilmiş olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Söz konusu projenin I. Yönlendirme Toplantısı 25.09.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı Genel Müdürümüz 

Sayın Dr. Bülent SELEK’in açılış konuşmalarının ardından, projenin bileşen ve aktivitelerine ilişkin genel bilgilendirme yapıl-

mış, projede çalışacak uzmanlar tanıtılmıştır. Sunumların ikinci bölümünde ise veri toplama aşamasında paydaş kurumlardan 

beklenen katkılar ve projenin sonraki 3 aylık dönemi için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Toplantıya proje paydaşları olan Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Merkezi Finans İhale 

Birimi,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Tür-

kiye Su Enstitüsü’nden temsilciler iştirak etmişlerdir. 
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Akarçay ve Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projelerinin                        

2. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 Akarçay ve Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis 

Planı Hazırlanması Projeleri kapsamında, projelerin her aşamasın-

da elde edilen çıktıların kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, pay-

daşlarla birlikte projenin yönlendirilmesi ve takibinin sağlanması 

için oluşturulan Yönlendirme Kurulu’nun 2. Toplantısı 23 kurum 

ve kuruluştan 71 temsilcinin katılımıyla 10 Ağustos 2017 tarihinde 

gerçekleştirildi. 

 
 Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup 

KARAASLAN yaptığı açılış konuşmasında, su tahsis planlarının 

su yönetimi açısından önemine vurgu yapmış, tahsis planlarıyla 

beraber hazırlanan eylem planlarının, havza bazında uygulanma-

sıyla kamunun asıl faydasını göreceğini belirtmiştir. 

 

 Açılış konuşmasını müteakip proje yüklenicisi tarafından, 

projede tamamlanan ve devam etmekte olan çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Sunumda;  projenin 

amacının Konya Kapalı Havzası’nda gelecekte her sektörün ihtiyacı olan suyun verimli ve adil bir şekilde karşılanması için hav-

za ve sektörel alt havza ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı’nın hazırlanması olduğunu belirtilmiştir. 

 

Veri temini aşamasının büyük ölçüde tamamlandığı projede, havzanın mevcut durumu ortaya konulmuş ve yapılmakta 

olan analizlerle sektörlerin su ihtiyacının 2040 yılına kadar projeksiyonları tamamlanmıştır. Bununla birlikte, yapılan kuraklık 

analizleriyle kuraklık senaryolarının belirlenmesi ve gelecek dönemler için su potansiyeli tahmin çalışmaları devam etmektedir. 

Proje kapsamında yapılan sosyoekonomik analiz çalışmalarıyla, ödeme istekliliği anketi ve sektörlerin önceliklendirilmesi yapıl-

maktadır. Ayrıca projenin en temel çalışmalarından birisi olan su kalitesi değerlendirme çalışmalarıyla su kalitesinin sektörlerin 

su kullanımına etkisi değerlendirilecektir. 

 

 

Proje kapsamında çevresel su ihtiyacı çalışmalarının yürü-

ten Sayın Doç. Dr. Nusret KARAKAYA mevcut durum ve plan-

lanan çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulunarak,  çevre-

sel akış ihtiyacının hesaplanması için Baz Akım, Debi Süreklili-

ği, Islak Çevre, GEFC ve Tennant Yöntemlerinin kullanılacağını, 

en uygun sonuç veren yöntemin tercih edileceğini belirtmiştir. 

 

Ayrıca, çevre sektörü çalışmalarından biri olan “Ödeme 

İstekliliği Anket Çalışması” hakkında sunum yapan Sayın Sosyo-

log Ersin ÖZTÜRK; tam otomatik elektronik bir altyapı ile yapı-

lan anket çalışması hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. ÖZ-

TÜRK; hazırlık sürecinde anket formu tasarımı, anketör eğitimi 

ve saha planı ile birlikte kullanıcı hatasını asgariye indiren altya-

pı ile hedeflenen şekilde “Ödeme İstekliliği Anket Çalışması”nın 

yapıldığını ifade etmiştir. 

 

 

 İçme ve kullanma suyu ile turizm sektörlerine ilişkin 

olarak, Sayın Prof. Dr. Ayşegül TANIK; DSİ, Belediyeler ve 

TÜİK’ten temin edilen verilerin analizinin ve içme ve kullanma 

suyu kaynaklarının tespitinin gerçekleştirildiğini belirtmiştir. 

Yapılan içme suyu bilgi anketi ile yerleşimler için, birim su tüke-

timlerinin hesaplandığını, kabullerin ve şebeke kayıp-kaçak oran-

larının tespit ve tahmininin yapıldığını ve 2040 yılına kadar içme 

ve kullanma suyu projeksiyonlarının tamamlandığını bildirmiştir. 

Turizm sektöründe de benzer şekilde mevcut durumu ile yapılan 

projeksiyonlarla geleceğe dönük su kullanım ihtiyaçlarının ortaya 

konulduğunu dile getirmiştir. 

 

 Çevre Yük. Müh. Sayın Ekrem ÖZYÜREK, havzadaki 

tüm sanayi tesislerinin su kullanım miktarlarının ve su temin edi-

len kaynakların belirlendiğini, atıksu geri kazanımı ve teknoloji-

leri açısından değerlendirmelerin yapıldığını ve 2040 yılına kadar sektörel projeksiyonların tamamlandığını bildirmiştir. Ayrıca 
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sanayi sektörünün ekonomik açıdan değerlendirilmesinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirileceğini belirtmiştir. 

 
Sayın Doç. Dr.  Asude HANEDAR, enerji ve madencilik sektörünün mevcut durumu, su kullanımlarını ve projeksiyonlar 

dâhilinde ihtiyaç duyulan su miktarlarını sunmuştur. Sayın HANEDAR, Konya Kapalı Havzası kuraklık çalışmalarının başlan-

gıç, kısa, orta ve uzun dönemler için normal, hafif, orta ve şiddetli kuraklık senaryolarıyla çeşitlendirileceğini, SPI, SPEI ve SDI 

indislerinin kullanılacağını ve meteoroloji gözlem istasyonları ve akım gözlem istasyonları verilerinden faydalanılacağı bilgisini 

vermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantının ikinci bölümünde, Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi, yüklenicisi Yaşlıoğlu Proje’den Sayın 

Dr. İ.Kaan TUNÇOK, tamamlanan ve devam etmekte olan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapmıştır. Sayın TUN-

ÇOK, Sektörel Su Tahsis Planı hazırlanmasında önemli faktörlerden yerüstü su kaynakları potansiyeli, kuraklık analizi, çevresel 

akış ve sektörel su tahsis senaryolarının analizi, meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklık türleri hakkında bilgilendirmelerde 

bulunmuş ve proje kapsamında göz önüne alınan kuraklık indislerini ve SPI indisi sonuçlarını sunmuştur. 

 

Sayın TUNÇOK, Sektörel Tahsis Analizleri çalışmalarında, önemli bir çalışma bölümünü anket çalışmalarının oluşturdu-

ğunu ifade etmiştir. Daha sonra Sayın Prof. Dr. Nazım AVCI ve  Sayın Doç. Dr. Veysel GÜLDAL anket çalışmasının başta de-

mografik ve sosyolojik olmak üzere detayları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin tarım sektörü danışmanlarından Sayın Cenk AKŞİT, tarımsal su kullanımları hakkında bilgilendirme yaparak, 

yapılan hesaplamaları ve yapılan çalışmalar aktarmıştır. Ayrıca, hafif, orta ve şiddetli kurak yıllarda beklenen yağış değerlerini 

ve havzada yetiştirilen bitki deseni hakkında bilgilendirme yaparak bitki su tüketimi, sulama zamanının planlanması, su-verim 

ilişkileri konularında yapılan çalışmaları ve ayrıntılı net gelir tablolarının hazırlanışını izah etmiştir. 

 

Sayın TUNÇOK tarafından içme ve kullanma sektöründe yapılan ve planlanan çalışmalar, sanayi, madencilik ve jeoter-

mal sektörlerindeki mevcut durumu aktararak, WEAP modeli kullanılarak yapılacak sektörel su tahsis planı, simülasyon ve opti-

mizasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmıştır. 

 

Sunumların ardından katılımcıların soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona ermiştir. 
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Küçük Menderes Ve Gediz Havzaları Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi Başladı 

 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, ülkemizdeki 25 hav-

za için sektörel su tahsis planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar 

kapsamında, Küçük Menderes ve Gediz Havzaları Sektörel Su Tahsis 

Planlarının Hazırlanması Projesi başladı. Projenin imza töreni 16 Ağustos 

2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

 
 Törende, Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI, 

suyun havza ölçeğinde yönetimi açısından sektörel su tahsis planlarının 

önemini vurgulamış, Küçük Menderes ve Gediz’in su tahsis planlamasın-

da, sektörel açıdan kritik öneme sahip havzalar olduğunu ve bölge şartla-

rının gözetilerek plan hazırlıklarının yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Sayın KINACI, hazırlanmakta olan ve tamamlanan sektörel su tahsis 

planları çerçevesinde edinilen deneyimin bu projeye yansıyacağını belirt-

miştir. 

 

 Projenin yüklenicisi Sayın Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN ise, su kaynaklarının adil, verimli ve planlı bir şekilde kullanılma-

sının çok önemli olduğunu belirterek, heyecan ve sorumluluk bilinciyle bütün bilgi ve birikimlerini bu proje için kullanacaklarını 

ifade etmiştir. 

 

 Yapılan konuşmaların ardından yapılacak çalışmaların ülkemiz için hayırlı olması temennileriyle imza töreni sonlandırıl-

mıştır. 

 

 

 

Büyük Menderes Havza Yönetim Heyeti Aydın’da Toplandı 

 

 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında, 

Büyük Menderes Havzası Havza Yönetim Heyeti 2017 yılı 1. Toplan-

tısı, Aydın Vali Vekili Sayın Abdullah ASLAN başkanlığında 5 Tem-

muz 2017 tarihinde DSİ 21. Bölge’de gerçekleştirildi. 

 
 

 Toplantıya, Aydın Vali Yardımcısı Sayın Ömer Faruk GÜ-

NAY, Uşak Vali Yardımcısı Sayın Mesut Taner GENÇ, Genel Müdür-

lüğümüzü temsilen, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAAS-

LAN ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. 

 

 Aydın Vali Vekili Sayın Abdullah ASLAN’ın açılış konuşmalarının ardından, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KA-

RAASLAN, Havza Koruma Eylem Planlarının Uygulanmasındaki güncel durumu heyet üyelerine aktardı. Havza Yönetimi Baş-

Mühendisi Mehmet Censur, “Büyük Menderes Havzası Su Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Havzadaki Baskılar” ile “Denizli, 

Muğla, Aydın, Uşak ve Afyon İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarında Alınan Önemli Kararların Değerlendirilmesi” ve 

“2016/1 nolu Havza Yönetim Heyetleri Toplantısında Alınan Kararların Takibi ve Gözden Geçirilmesi” konularında sunumlar 

gerçekleştirdi.                                                         

 Sunumların ardından, Aydın Vali Vekili Sayın Abdullah ASLAN, Aydın Vali Yardımcısı Sayın Ömer Faruk GÜNAY, 

Uşak Vali Yardımcısı Sayın Mesut Taner GENÇ ve  Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN sunumlarla ve konuyla 

ilgili olarak görüşlerini belirttiler. Özellikle havzada yer alan kirletici 

kaynaklar (Organize Sanayi Bölgeleri, Evsel atıksu tesisleri vb.) husu-

sunda ve zeytin işleme tesislerinden ortaya çıkan zeytin salamura suyu 

ile prina’yı kullanarak enerji üreten örnek tesis hakkında bilgilendirme 

ile tesisin ekonomik getirisi üzerine yapılan değerlendirmeler toplantı-

nın ana gündemini oluşturdu. 
 

 Kurum ve kuruluşlardan, katılımcıların gerçekleştirdiği su-

numlarla ilgili görüş, katkı ve önerilerinin ardından, Aydın Vali Vekili 

Sayın Abdullah ASLAN, Heyet üyelerine katılımlarından dolayı teşek-

kür ederek toplantıyı sonlandırdı. 
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Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti 2017 Yılı 1. Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin 

Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında, Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti 

2017/1 Toplantısı Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet CEYLAN başkanlığında, 5 Temmuz 2017 tarihinde Tekirdağ’da gerçekleştiril-

di.  

        Toplantıya; Kırklareli Valisi Sayın Orhan ÇİFTÇİ, Edirne Vali 

Yrd. Sayın Beyazit TANÇ, Tekirdağ Vali Yrd. Bekir Sıtkı HAMLI-

OĞLU, Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI, Su 

Enstitüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ, DSİ 11. Böl-

ge Müdürü Sayın Nesip ÖZDEN,TESKİ Genel Müdürü Sayın  Şafak 

BAŞA, Belediye Başkanlıkları ve OSB  Müdürlük temsilcileri başta 

olmak üzere Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti Üyesi kurum ve 

kuruluş temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 

        Toplantıda; Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINA-

CI tarafından; 

 

 Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem Planının uygulanmasın-

daki son gelişmeler ve yaşanan darboğazlar, 

  Kentsel atıksu yönetimi kapsamında yaşanan işletme problemleri, 

  Endüstriyel atıksu yönetimi kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı durumları, atıksu arıtma tesisleri güncel ve 

iş planına uygunluk durumları, 

  Marmara’ya Derin Deniz Deşarjı projesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin  güncel ve iş planına uygunluk durumları, 

 Yeraltı suyundan aşırı su çekiminin önlenmesi için planlanan, “Meriç Nehri’nden Çorlu-Çerkezköy Bölgesine Su Temini 

Projesi” ile ilgili konuları içeren bir sunum gerçekleştirildi. 

 

 

         Toplantının devamında, Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mü-

hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Lokman TECER 

tarafından, “Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazır-

lanması Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bir 

sunum gerçekleştirildi. 

 

        Toplantıda son olarak, TÜBİTAK 1003 – ÖNCELİKLİ ALAN-

LAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında 

yürütülen 115Y008 proje numaralı Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi 

projesine  ilişkin olarak Yıldız Teknik  Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Sayın Prof. Dr. Güleda ENGİN tarafından bilgi verildi.   

 

        Sunumların ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alın-

masını müteakip, Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet CEYLAN ve  Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından 

gerçekleştirilen genel değerlendirme konuşması ile toplantı sonlandırıldı. 

 

 

Batı Akdeniz Havza Yönetim Heyeti 2017 Yılı 1. Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin 

Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında, Batı Akdeniz Havzası Havza Yönetim Heye-

ti 2017/1 Toplantısı Muğla Vali Yrd. Sayın Mehmet Fikret ÇAVUŞ başkanlığında, 6 Temmuz 2017 tarihinde Muğla’da gerçek-

leştirildi. 

 Toplantıya; Antalya Vali Yrd. Sayın Ekrem BÜYÜKATA, Burdur Vali Yrd. Sayın Mustafa ÇELİK, DSİ 21. Bölge 

Müdürü Sayın Mehmet Akif BALTA, Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Daire Başkanlığı Havza Planları Takip Şube Mü-

dürü Sayın Altunkaya ÇAVUŞ, başta olmak üzere Batı Akdeniz Havza Yönetim Heyeti üyesi kurum ve kuruluş temsilcileri tara-

fından katılım sağlandı. 
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 Muğla Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Fikret ÇAVUŞ’un açılış ko-

nuşması ile başlayan toplantıda; Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Daire 

Başkanlığı Havza Planları Takip Şube Müdürü Sayın Altunkaya ÇAVUŞ tara-

fından Batı Akdeniz Havza Koruma Eylem Planı kapsamındaki son gelişmele-

ri içeren bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, havzanın su kaynakları üzerinde 

önemli baskı oluşturan; nüfusu 2000’in üzerinde olan ve henüz atıksu arıtma 

tesisi olmayan yerleşimler için AAT yapımı, kentsel hassas alanlarda kalan 

yerleşimlerden kaynaklı atıksuların azot ve fosfor giderimi yapılacak şekilde 

arıtılması, düzensiz katı atık depolama sahalarının rehabilite edilmesi çalışma-

larının eylem planına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ayrıca havzada 

yoğun olarak gerçekleştirilen zeytincilik faaliyetlerinden kaynaklanan zeytin 

karasuyunun bertarafına ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler 

verildi.   

 
 Havza Yönetimi Başmühendisi Mehmet CENSUR, tarafından 

“Büyük Menderes Havzası Su Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Havzadaki 

Baskılar” ile “Denizli, Muğla, Aydın, Uşak ve Afyon İl Su Yönetimi Koordi-

nasyon Kurullarında Alınan Önemli Kararların Değerlendirilmesi” ve “2016/1 

nolu Havza Yönetim Heyetleri Toplantısında Alınan Kararların Takibi ve 

Gözden Geçirilmesi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.  

 Sunumların ardından, havzada yer alan balık üretim çiftliklerinin 

havzadaki su kaynaklarına etkileri tartışılmış olup, bu konuda bir komisyon 

kurulmasına ve öneri geliştirmesine karar verildi. 

 

 Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip, Kurul Başkanı Muğla Vali Yrd. Sayın Mehmet Fikret ÇA-

VUŞ tarafından gerçekleştirilen genel değerlendirme konuşması ile toplantı sonlandırıldı. 

 

 

 

Akarçay Havza Yönetim Heyeti 2017 /1  Toplantısı Afyonkarahisar’da Gerçekleştirildi 

 

 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında, Akarçay Havza Yönetim 

Heyeti Toplantısı Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Sayın Cafer SARILI baş-

kanlığında, 6 Temmuz 2017 tarihinde Afyonkarahisar’nda gerçekleştirildi. 

 

 Toplantıya; Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Daire Başkanı 

Taner KİMENÇE, DSİ 18. Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü BAYSAL ve 

Akarçay Havza Heyeti üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından 

katılım sağlandı. 

 

 Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Sayın Cafer SARILI’nın açılış konuşmasının ardından; Genel Müdürlüğümüz Havza 

Yönetimi Daire Başkanı Sayın Taner KİMENÇE tarafından yapılan sunum ile Akarçay Havzası Koruma Eylem Planı kapsamın-

da yürütülen çalışmaların güncel durumu ve yaşanan sorunlara ilişkin heyet üyeleri bilgilendirilerek çözüm önerileri geliştiril-

miştir. Sunumda, havzanın su kaynakları üzerinde önemli baskı oluşturan; nüfusu 2000’in üzerinde olan ve henüz atıksu arıtma 

tesisi olmayan yerleşimler için AAT yapımı, kentsel hassas alanlarda kalan yerleşimlerden kaynaklı atıksuların azot ve fosfor 

giderimi yapılacak şekilde arıtılması, düzensiz katı atık depolama sahalarının rehabilite edilmesi çalışmalarının eylem planına 

uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekilmiştir.  

 

 Gündemdeki sıraya göre, 18. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi 

İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Başmühendisi Yusuf YALÇIN tara-

fından; 2017 yılı 1. ve 2. İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararları 

heyete sunulmuş, alınan kararlardaki gerçekleşen ve gerçekleşmeyen hu-

suslar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sunumların tamamlanmasından sonra 

sorunlar ve çözüm önerilerine geçilmiştir. Gündem konuları ile ilgili so-

runlar ve çözüm önerileri hakkında kurum ve kuruluşların yetkilileri ile 

karşılıklı görüş alış verişinden sonra toplantı sonlandırılmıştır. 
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Konya Havzası Yönetim Heyeti Konya İli’nde toplandı 

 

 

 

 

 

 

 

  20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin 

Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında, Konya Havzası Havza Yönetim Heyeti 2017 yılı 

1. Toplantısı Konya Vali Yardımcısı Sayın Hasan KARAKAŞ başkanlığında, 27 Temmuz 2017 tarihinde DSİ 4. Bölge Müdürlü-

ğü Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. 

 

 Toplantıya, Isparta Vali Yardımcısı Sayın Faruk EKİZ, DSİ 4. Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR, Genel Müdürlüğü-

müzü temsilen Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Taner KİMENÇE,  Şube Müdürü Işıl SAKIN ve Uzman Selçuk COŞKUN ile 

ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. 

 

 Konya Vali Yardımcısı Sayın Hasan KARAKAŞ’ın açılış konuşmalarının ardından DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Havza 

Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Mevlit DİRİ, İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları ve 1. Havza Yöneti-

mi Merkez Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi hususunda bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumu müteakip, Genel Müdürlüğü-

müz Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Taner KİMENÇE, Havza Koruma Eylem Planlarının uygulanmasındaki güncel durumu 

heyet üyelerine aktardı. Su Elçileri Projesi ile ilgili DSİ Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Özgür AYDINCAK’ın sunumu 

sonrası Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özgür Kıvılcım KILINÇ, Niğde İli,  İklim Şartlarında Kinoa 

Bitkisinin Üretim ve Adaptasyon Potansiyelini değerlendiren bir sunum gerçekleştirdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sunumların ardından katılımcılar sunumlarla ve konularla ilgili olarak görüşlerini belirttiler. Toplantı sonunda, su ka-

yıplarının önlenmesi adına açık sulama kanallarının hızla kapalı sisteme dönüştürülmesi için ilgili Bakanlıklarca gerekli çalışma-

ların yapılması, havzanın kaliteli tohumculuk üretiminde dünyanın en uygun platoları arasında yer alması nedeni ile konu ile 

ilgili Devlet yatırımları ve teşvikine ağırlık verilmesi,  AK-TAR-SU (Akıllı Tarımsal Sulama) gibi projelerin üreticilere benim-

setilmesi, faydalarının anlatılması ve havza bazında yaygınlaştırılması ve suyu az tüketen bitkilerin Orta Anadolu’da yaygınlaştı-

rılması havzaya uygun gelir getirici alternatif ürünlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenmesi hususla-

rının Havza Yönetimi Merkez Kurulu’na taşınması uygun mütalaa edildi. Ayrıca  Sayın Taner KİMENÇE tarafından bir sonraki 

Havza Yönetim Heyeti toplantısında, Kuraklık Yönetim Planı ve havzada gerçekleştirilen Özel Hüküm çalışmaları ile ilgili su-

numların gerçekleştirilmesi heyet üyelerinin uygun görüşlerine sunularak kabul edildi.  

 

 Kurum ve kuruluşlardan katılımcıların gerçekleştirilen sunumlarla ilgili görüş, katkı ve önerilerinin ardından Konya 

Vali Yardımcısı Sayın Hasan KARAKAŞ, heyet üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı 
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Gediz Havzası Yönetim Heyeti Manisa’da Toplandı 

 
 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul 

ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında, Gediz Havzası Havza Yönetim Heye-

ti 2017 yılı 1. Toplantısı Manisa Vali Yardımcısı Sayın Ünal ÇAKICI başkanlığın-

da 03 Ağustos 2017 tarihinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Tesisle-

ri’nde gerçekleştirildi. 
 

 Toplantıya, Uşak Vali Yardımcısı Sayın Mesut Taner GENÇ, DSİ 2. Böl-

ge Müdür Yardımcısı Sayın Cüneyt ÇAĞLAR, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nü 

temsilen Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN ve Uzman 

Selçuk COŞKUN ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. 
 

 Manisa Vali Yardımcısı Sayın Ünal ÇAKICI’ nın açılış konuşmalarının ardından, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Havza Yö-

netimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğünden Ahmet Avni ATAYOL, “Manisa İli Akhisar ve Gördes İlçelerinde Yaşanan 

Sülfürik Asit Tankeri Kazalarının Değerlendirilmesi” hususunda bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumu müteakip Genel Müdür 

Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN, Havza Koruma Eylem Planlarının uygulanmasındaki güncel durumu heyet üyelerine ak-

tardı.  

 Sunumların ardından katılımcılar sunumlarla ve konularla ilgili olarak 

görüşlerini belirttiler. Toplantı sonunda, meydana gelebilecek (H2SO4 kazaları 

gibi) kazalarda öncesi, esnası ve sonrasında kurumların rollerinin ve sorumluluk-

larının belirlenmesinin önemi ve jeotermal faaliyetlerin oluşturduğu kirlilikle ilgili 

alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar ele alındı.  
 

 Kurum ve kuruluşlardan katılımcıların gerçekleştirilen sunumlarla ilgili 

görüş, katkı ve önerilerinin ardından Manisa Vali Yardımcısı Sayın Ünal ÇAKI-

CI, heyet üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı. 

 
 

Küçük Menderes Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı İzmir’de Gerçekleştirildi 

 

 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”  kapsamında, Küçük Menderes Havza Yöne-

tim Heyeti 2017/1 Toplantısı İzmir Vali Yardımcısı Sayın Ahmet Ali BARIŞ baş-

kanlığında 8 Ağustos 2017 tarihinde DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. 
 

 Toplantıya DSİ 2. Bölge Müdürü Sayın Ali Fuat EKER, Genel Müdürlü-

ğümüz, DSİ Genel Müdürlüğü ve Küçük Menderes Havza Yönetim Heyeti üyesi 

kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 İzmir Vali Yardımcısı Sayın Ahmet Ali BARIŞ’ın açılış konuşmasının 

ardından; Genel Müdürlüğümüz temsilcisi Uzman Cahit YAYAN tarafından Küçük Menderes Havza Koruma Eylem Planı kap-

samında kaydedilen gelişmelere ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda havza su kaynaklarının kirliliğe karşı korunabil-

mesi için belirlenen tedbirlerin eylem planı iş takvimine uygun bir şekilde yapılmasının ve uygulanmasında gecikme yaşanan 

eylemlerin hızlandırılabilmesi için gelişmelerin Havza Yönetim Heyetine düzenli 

bir şekilde raporlanmasının önem  taşıdığı vurgulanmıştır. 
  
 Toplantı gündeminin ikinci sunumu  Ege Çevre ve Kültür Platformu 

(EGEÇEP) Derneği Yürütme Kurulu Üyesi Erhan İÇÖZ tarafından gerçekleştiril-

miştir. Sivil Toplum Kuruluşlarının Havza Yönetimine Bakışını Küçük Menderes 

Havzası özelinde ele alan İÇÖZ,  Havza Yönetimi ve Planlama çalışmalarına hal-

kın katılımının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sivil toplum kuruluşlarının 

havza ile ilgili bilgi ve verilere erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların oluştu-

rulması gerektiğini belirtmiştir. 

 
 Toplantıda son olarak, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından havzada Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP) kapsamında 4 noktada yapılan alıcı ortam su kalitesi 

izleme sonuçları ve yapılan denetimler hakkında heyet üyelerine sunum yapılmıştır. 

 



 19 

 

Seyhan Havzası Yönetim Heyeti 2017 2. Toplantısı Adana’da Gerçekleştirildi 

 
 Seyhan Havza Yönetim Heyeti’nin 2017 yılı ikinci toplantısı Ada-

na Vali Yardımcısı Sayın Mustafa AYDIN Başkanlığında, Genel Müdür 

Yardımcımız Sayın Dr. Yakup KARAASLAN, DSİ 6. Bölge Müdürü 

Mevlüt AYDIN ile paydaş kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı 

ile 12 Eylül 2017 tarihinde Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleş-

tirildi.  
 

 Sayın Vali Mustafa AYDIN açılış konuşmalarında toplantı günde-

mine değinmiş, heyetlerin oluşumunun tebliğden daha kuvvetli bir mevzu-

ata dayanması gerektiğini ve Genel Müdürlüğümüzün bu konuda çalışma-

lar yaptığını belirtmiştir. 

 

 Açılış konuşmaları sonrası söz alan Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN yaptığı sunumda Havza 

Koruma Eylem Planının (HKEP) uygulanmasında yaşanan gecikmelere ve Seyhan Sektörel Su tahsisi Eylem Planı çalışmalarına 

değindi. HKEP'lerde yer alan 15 eylemin düzenli olarak takibinin yapıldığını ve eylem planlarının güncellendiğini belirterek, 

2023'e kadar güncellenen kitapçıkların takibinin süreceğini, sonrasında ise hazırlıkları tamamlanacak daha detaylı planlar olan 

Nehir Havza Yönetim Planlarının takibinin sürdürüleceğini belirtti. Suyun tahsisi hususunda farklı kurumların yetkili olmasının 

sıkıntı oluşturduğunu ifade ederek, su tahsisinin havza bazında sektörel 

ihtiyaç ve öncelikler gözetilerek tek elden yapılması gerektiğni ve bu 

kapsamda mevzuat çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Pilot bir çalışma 

olan Seyhan Sektörel Su Tahsis Planının da, Seyhan Master Planı gibi 

havzada yapılan çalışmalar gözetilmek suretiyle bu kapsamda hazır-

landığını; söz konusu plan çerçevesinde sektörel analizler ve kuraklık pro-

jeksiyonlarının yapılarak sektörel tahsislerin belirlendiğini ifade etti. 

Sektörlerin optimum çalışma koşullarının gözetildiğini, gelecek ih-

tiyaçlarının belirlendiğini ve hazırlanan bütün projeksiyonlarda içme suyu 

ve çevresel ihtiyacın garanti altına alındığını belirtti. Plana ek olarak sektör 

bazlı eylem takvimi oluşturulduğunu ifade eti. Sunum kapsamında ayrıca 

Seyhan Havzasında yeralan ve içme suyu amaçlı kullanılan Çatalan Barajı 

Havzasında yapılaşmanın arttığını, hem konvansiyonel parametreler hem 

de bir adet pestisit açısından A3 kalite sınıfında olduğu belirlenen baraj gölünde özel hüküm çalışmalarının yapılması gerek-

tiğini, geçmişte özel hüküm yapılan havzaların durumunda iyileşme görüldüğünü; bu kapsamda Genel Müdürlük olarak da 

yardımcı olunabileceğini belirtti. Son olarak SYGM tarafından gerçekleştirilen Göller ve Sulak Alanlar Yönetimi, Kuraklık 

Yönetimi ve Taşkın Yönetimi çalışmalarına değindi.  

 Toplantı kapsamında ayrıca 2017 yılı 1. HYH toplantısı, Seyhan Havzası’nda yer alan illerde düzenlenen İSYKK top-

lantıları kararları ve iş takvimleri değerlendirildi. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Başmühendisi Ayşe AYDIN tarafından Su 

Elçileri projesi kapsamında yapılan çalışmalara dair sunum gerçekleştirdi. 
 

 Havza Yönetim Heyeti Toplantısı katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile son buldu.  

 

Marmara Havzası Yönetim Heyeti 2017/1 Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi 

 

 20 Mayıs 2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Gö-

revleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında, 

Marmara Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı İstanbul Vali Yar-

dımcısı Sayın Nihat NALBANT başkanlığında 19 Eylül 2017 tarihinde 

DSİ 14. Bölge (İstanbul)  Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. 

 Toplantıya, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Yakup KARAAS-

LAN, DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat ÖZPINAR, İstanbul Teknik Üni-

versitesi (İTÜ)’nden Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK ve Prof. Dr. Yurdanur 

ÜNAL ve Marmara Havza Yönetim Heyeti üyesi kurum ve kuruluşların 

temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 
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 İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Nihat NALBANT’ın açılış konuşmasının ardından İTÜ’den Sayın Prof. Dr. Yurdanur 

ÜNAL tarafından ‘İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi ve Marmara Havzası için İklim Modellemesi Projeksi-

yonları’ konularında bir sunum gerçekleştirildi. Sayın Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL sunumunda küresel iklim modelleri hakkında 

bilgi vererek çeşitli model tahminlerine göre Marmara Bölgesi’nde gelecekteki olası su sıkıntıları ve sonuçları hakkında katılım-

cıları bilgilendirdi. 
 

 Sayın Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL’ın sunumunun ardından İTÜ’den Sayın Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK ilk sunumunu ‘İklim 

Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi’ üzerine gerçekleştirdi. Sayın Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK sunumunda; Türkiye’nin 

su potansiyeli, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi’nin amacı ve kapsamı, su bütçesi hesaplamaları, hidrolik de-

ğerlendirme, havzalar arası su transferi konularında bilgi verdi. Marmara Bölgesi’nde gelecekte küresel ısınmayla ilgili bir su 

sıkıntısı olabileceğinin altını çizen Sayın ÖZTÜRK, gerekli önlemlerin alınmasının önemine değindi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK ikinci sunumunu ‘Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Marmara Denizi’ne Derin Deniz De-

şarjı’ hakkında gerçekleştirdi. Sayın ÖZTÜRK sunumunda; Ergene Projesi hedefleri, MEMPİS Projesi, Türk Boğazlar Sistemi 

Akım Düzeni ve Uzak Alan Taşınım Modellemesi konularında katılımcıları bilgilendirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Toplantının son sunumu  Genel Müdür Yardımcımız Dr. Yakup KARAASLAN tarafından ‘Havza Koruma Eylem Pla-

nının Güncel Durumu’ hakkında gerçekleştirildi. KARAASLAN sunumunda; Marmara Havzası’nın kapsamı ve havza nüfusu, 

havza koruma eylem planı, ulusal havza yönetimi, strateji belgesi, nehir havza yönetim planı, Marmara Havzası’ndaki sıcak nok-

talar, su kalitesi durumu, kentsel ve endüstriyel atık su yönetimi,  kirlilik yönetimi ve kontrolü ile içme suyu havzalarındaki yer-

leşim alanlarının genişleme durumları konularında katılımcıları bilgilendirdi. 

 

 Sunumların tamamlanmasından sonra sorunlar ve çözüm önerilerine geçilmiştir. Gündem konuları ile ilgili sorunlar ve 

çözüm önerileri hakkında kurum ve kuruluşların yetkilileri ile karşılıklı görüş alış verişinden sonra toplantı sonlandırıldı.  
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Doğu Akdeniz Havza Yönetim Heyeti 2017 2. Toplantısı Adana’da Gerçekleştirildi 

 

 Doğu Akdeniz Havza Yönetim Heyeti’nin 2017 yılı ikinci toplantısı Mersin Valisi Sayın Ali İhsan SU Başkanlığında, 

Antalya Vali Yrd. Sayın Ekrem BÜYÜKATA, Karaman Vali Yrd. Sn İsmail Hakkı ÇINARSOY,  DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt 

AYDIN, Genel Müdürlüğümüzden Havza Planları Takip Şb. Md. Sayın Altunkaya ÇAVUŞ ve Uzman Sayın Güney CAN ile 

paydaş kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla 28 Eylül 2017 tarihinde Mersin Valiliği’nde gerçekleştirildi 

 Mersin Valisi Sayın Ali İhsan SU yaptığı açılış konuşmalarında 

temiz ve kullanılabilir su kaynaklarının az olduğu ve dikkatli kullanılması 

gerektiğini, aksi takdirde gelecekte bu hususta problemlerin yaşanabileceği-

ni; Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını, bu kapsamda su yönetimi 

alanında yapılan toplantıların sürdürülebilir kalkınma ve toplum refahı için 

öneminin büyük olduğunu belirtti. 

  

 

 SYGM Havza Planları Takip Şube Md.V. Sayın Altunkaya ÇA-

VUŞ gerçekleştirdiği sunumda Havza Koruma Eylem Planı (HKEP) Uygu-

lamalarında yaşanan gecikmeler ve içme suyu havzalarında yaşanan yapılaş-

maların artışına değindi. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan HKEP Kitap-

çıklarının merkezi ve yerel paydaşların görüşleri doğrultusunda güncellene-

rek 26.09.2017 tarihli Müsteşar İmzalı yazı ile Havza Yönetim Heyetleri (HYH) ve ilgili kurumlara gönderildiği, söz konusu 

kitapçıklarda yer alan eylem takvimlerinin 2023 yılına kadar takibinin sağlanacağını, sonrasında Nehir Havza Yönetim Planları-

nın takibine başlanacağını ifade etti. Kentsel atıksu arıtma tesislerinin planlanması sürecinde özellikle hassas alan olarak belirle-

nen yerlerde azot-fosfor giderimi proseslerinin seçilmesinin önemli olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

tamamlanan “Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” çıktıları da heyetin değerlendirmesi maksadıyla sunu-

larak, revizyon, bakım onarım ve yeni atıksu arıtma tesisi yapımı gereken 

yerleşimler değerlendirildi. Havza Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 

hazırlanan “İçme suyu havzalarında yaşanan yerleşim alanı genişlemeleri”ne 

ilişkin çalışma da Heyet üyelerine sunularak, Berdan ve Pamukluk Barajı 

havzalarında yaşanan yerleşim alanı değişiklikleri verildi. Berdan, Pamuk-

luk ve Gökçeler Barajları’nın su kalite parametreleri değerlendirilerek içme 

suyu kaynaklarının yerinde korunmasının önemli olduğu, böylece gelecekte 

karşılaşılabilecek sorunların ve daha yüksek arıtma maliyetlerinin önüne 

geçilebileceği vurgulandı. Sunum sonunda ayrıca hazırlıkları tamamlanan ve 

yayımlanması beklenen “İçme Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönet-

melik”e de değinilerek, söz konusu mevzuat ile içme suyu havzalarında hav-

za koruma planlarının 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiğini ifade etti. 

 

 

 Toplantı kapsamında ayrıca 2017 yılı 1. HYH toplantısı, Doğu Ak-

deniz Havzası’nda yer alan illerde düzenlenen İl Su Yönetimi Koordinasyon 

Kurulu toplantıları kararları ve iş takvimleri değerlendirildi. DSİ 6. Bölge 

Müdürlüğü Havza Başmühendisi Sayın Ayşe AYDIN tarafından Su Elçileri 

projesi kapsamında yapılan çalışmalara dair sunum gerçekleştirilerek güncel 

kamu spotları yayınlandı.  

 Havza Yönetim Heyeti Toplantısı katılımcıların görüş, öneri ve 

değerlendirmeleri ile son buldu. 
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 Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında                

Üçüncü Modülün İkinci Eğitim Aktivitesi Gerçekleştirildi   

 

 Yeraltı suyu yönetimi konusunda teknik kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla eğitim faaliyetleri, çalıştaylar ve uygu-

lama aktivitelerini de içeren Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesi’nin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Yeraltı Suları-

nın Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, AB Yeraltı Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi ge-

reksinimleri doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi ve Akarçay ve Sakarya Havzalarında uygulama örneklerinin gerçekleştiril-

mesi hedeflenmekte olup projenin doğal arka plan seviyelerinin belirlenmesi, eşik değerlerin belirlenmesi, kütlelerin kalite ve 

miktar durumlarının belirlenmesi, kirlilik trendlerinin ortaya konulması ve uygun bir tedbirler programının oluşturulması konulu 

Altıncı Eğitim Faaliyeti Konya'da yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Eğitim aktivitesinin Açılış Konuşması Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN 

tarafından gerçekleştirildi. Sayın DİKMEN projenin önemini ve maksadını vurgulayarak projeden beklentilerine ve proje kapsa-

mında yapılan ve yapılması gereken çalışmalara dikkat çekti. Eğitim aktivitesinin temel konuları üzerinde duran Sayın DİKMEN 

konuşmasında yeraltı sularının kalite ve miktarının belirlenmesi çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken hususlara 

ayrıca dikkat çekmiş ve çalışmanın bulunduğu aşamayı belirterek ülkemizin diğer havzalarında gerçekleştirilecek çalışmalar için 

önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Eğitim aktivitesine Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge 

Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın temsilcileri katılım sağladı. 

 

 

 

 

 

 

 Cuma gününe kadar devam eden beş günlük eğitim boyunca AB Yeraltı Suyu Direktifi ve su Çerçeve Direktifi doğrul-

tusunda doğal arka plan seviyelerinin belirlenmesi, eşik değerlerin belirlenmesi, kütlelerin kalite ve miktar durumlarının belirlen-

mesi, kirlilik trendlerinin ortaya konulması ve uygun bir tedbirler programının oluşturulması konularında Proje Takım Lideri 

Francois Baudry, Kilit Uzman Susie Roy ve Kilit Olmayan Uzman Georges Tentes tarafından sunumlar ve grup çalışmaları ger-

çekleştirildi. 
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Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi          

I. Çalışma Gurubu ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi 

  

 

 

 

 

 

 

 Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlen-

mesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” I. Çalışma Gurubu ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı, 25.07.2017 tarihinde Ba-

kanlığımızda Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI  başkanlığında gerçekleştirildi. 

Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyon Genel Müdürlüğü temsilcileri ile birçok 

akademisyen tarafından katılım sağlandı.  

 Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI  yaptığı açılış konuşmasında durgun sularda sıklıkla karşılaşılan 

ötrofikasyon probleminin önlenmesi ve bu suların etkin bir şekilde yönetimi için fizikokimyasal parametreler ve besin elementle-

ri açısından izleme çalışmalarının yapılarak özümleme kapasitelerinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ötrofik göl ve 

barajlarda sıklıkla görülen siyanobakteri artışının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini belirterek, göllerimizde su kalitesi-

nin yönetimi için yapılan çalışmaların önemini ifade etti. 

 Açılış konuşmasının ardından Alka Çevre Laboratuvarları Proje Koordinatörü Mehmet AÇIKGÖZ tarafından yapılan 

sunumda proje kapsamında yürütülecek iş paketleri ve kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi sunulmuş olup I. ve II. dönem izle-

me çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi. Ayrıca, projede bir sonraki üç aylık dönem içerisinde yapılacak çalışmalar değer-

lendirildi. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrenim Üyesi Prof. Dr. Sedat V. Yerli tarafından biyolojik izleme çalışmaları, 

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ertürk tarafından özümleme kapasitesinin ve su bütçesi-

nin belirlenmesine yönelik yapılacak modelleme çalışmaları ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Melike Gürel tarafından tedbirler kapsamında iyi yönetim uygulamaları sunuldu.  

 

 

 

 

   

 

 

“Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” Hakkında Bilgi 

 Göl, baraj ve göletlere noktasal ve yayılı kirlilik kaynaklarından ulaşan azot ve fosfor gibi besin elementleri, sucul eko-

sistem ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebep olmakta, su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimi için, fizikokimyasal 

parametreler ve biyolojik kalite bileşenlerinin izlenerek özümleme kapasitelerinin  belirlenmesini gerekli kılmaktadır.  

 Bu çerçevede, 2016-2018 yılları arasında yürütülecek proje ile önceliklendirme yapılarak belirlenen Akarçay, Büyük 

Menderes, Ceyhan, Meriç-Ergene, Gediz, Kızılırmak, Küçük Menderes, Konya Kapalı, Sakarya, Susurluk  ve Yeşilırmak Hav-

zaları içerisinde yer alan 8 hektar ve üstü 422 durgun su kütlesinde, noktasal ve yayılı kirletici kaynaklar için mevcut ve gelecek-

teki kirlilik yükleri belirlenecek,  izleme çalışmaları yapılarak su kütlelerinin kirlilik durumu ortaya koyulacaktır. Ayrıca, bati-

metri haritaları oluşturularak su bütçeleri hesaplanacak ve özümleme kapasiteleri tespit edilerek suyun miktar ve kalitesinin iyi-

leştirilmesi maksadıyla tedbirler belirlenecektir. 
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Gediz Havzası Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi Projesi                          

Kapanış Toplantısı Manisa’da Gerçekleştirildi 

  Genel Müdürlüğümüzce Gediz Havzası’nda 

2015-2017 yılları arasında çalışmaları yürütülerek tamamlanan 

"Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konul-

ması ve Değerlendirilmesi Konusundaki Uygulamalar: Gediz Hav-

zası Örnek Çalışması Projesi’nin kapanış toplantısı ile “Gediz Ne-

hir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”nin Paydaş Ka-

tılımı 1. Toplantısı 12.09.2017 tarihinde Manisa Organize Sanayi 

Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonunda ilgili kurum ve kuruluş-

ların merkez ve taşra teşkilatlarından katılımcıların iştiraki ile 

Müsteşar Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI Başkanlı-

ğında gerçekleştirildi. 

 Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez 

ve taşra teşkilatından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlük-

lerinden, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkila-

tından, İçişleri Bakanlığından, EÜAŞ Genel Müdürlüğünden, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden, Halk Sağlığı İl Müdürlükle-

rinden, DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinden, Orman Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğünden, İlbank merkez ve taşra teşkilatından, Organize Sanayi Bölgelerinden, il ve ilçe Beledi-

yelerinden, Su ve Kanalizasyon İdarelerinden, Sulama Birliklerinden, Sulama Kooperatiflerinden, Üniversitelerden, Sivil Top-

lum Kuruluşlarından ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden olmak üzere 100 kişilik bir katılım sağlandı. 

 Kapanış Toplantısının ilk konuşması proje yüklenicisi Fugro Sial Yerbilimleri Müş.  ve Müh. Ltd. Şti. Genel Müdürü 

Sayın Dr. Orhan ŞİMŞEK tarafından gerçekleştirilmiş olup Sayın. ŞİMŞEK konuşmasında; proje adımları hakkında genel bilgi-

ler vererek, projenin ülkemizde yeraltı suyu yönetimi konusunda ilk proje olması ve başarı ile tamamlanmasından dolayı duydu-

ğu memnuniyeti ifade etti. 

 Kapanış Programının bir sonraki konuşması Sayın 

Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Sayın KINACI konuşmalarında; ülkemiz 

yeraltı suyu kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi maksa-

dıyla, ülkemizde yeraltı suyu kalitesi yönetimi ile ilgili olarak 

atılmış en önemli adımın “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bo-

zulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” in 2012 yılı-

nın Nisan ayında yayımlanmış olması olduğunu belirterek söz 

konusu yönetmeliğin ilk uygulandığı proje olan ve kapanışını 

yapmakta olduğumuz Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özellik-

lerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Konusundaki Uy-

gulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışmasının mezkûr yönetme-

liğin tüm adımlarını dikkate alarak yürütüldüğü ilk ulusal proje 

olması bakımından önem taşıdığını vurguladı. 

 Sayın KINACI konuşmalarının devamında; proje ile Gediz Havzası’nda, Avrupa Birliği standartlarında bir yeraltı suyu 

yönetimi metodolojisi geliştirildiği ve ülkemizde ilk defa havza bazında: 

 Yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, 

 Yeraltı suyu kütlelerinin başlangıç ve ileri karakterizasyonları, 

 Baskı-etki analizinin yapılması 

 Risk durumunun değerlendirilmesi, 

 Hazırlanmış olan izleme programı dahilinde üç dönem miktar ve kalite izleme çalışmaları, 

 Kirletici parametrelerin doğal arka plan seviyelerinin, kriter değerlerin ve akabinde eşik değerlerin belirlenmesi, 

 Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumlarının değerlendirilmesi  

 Havzada iyi kalite ve miktar durumunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik bir Tedbirler Programı hazırlanması çalış-

malarının yürütüldüğünü ifade etti. 

 Sayın KINACI ayrıca, bu çalışmanın bundan sonra gerçekleştirilerek olan çalışmalara yol gösterici olması maksadı ile 

proje kapsamında rehber dokümanlar oluşturulduğunu belirterek bu projenin bir çıktısının da bütün uygulama adımlarının inte-

raktif ortamda sorgulanabildiği bir web ara yüzü olduğunu ifade etti.  Yaklaşık 2 yıl süren, Bakanlığımızın ve paydaş kurumların 

fedakârca çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bu proje sonuçlarının ivedilikle uygulanmaya başlanacağını ve uygulamada gerek-

li hassasiyetin gösterileceğini vurgulayarak, paydaş kurumlara, proje yüklenicisine ve projede emeği geçen kurum çalışanlarına 

şükranlarını sunduğunu, bütün bu çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olması temennileri ile konuşmalarını 

tamamladı. 
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 Proje kapanış toplantısının son konuşması yüklenici fir-

ma proje koordinatörü Sayın Dr. Burcu DURU tarafından gerçek-

leştirildi. Burcu Hanım konuşmalarında projenin tüm uygulama 

adımları hakkında detaylı bir bilgilendirme sunumu yaparak proje 

süresince oluşturulan rehber dökümanlar, yararlanılan metodoloji-

ler ve proje esnasında oluşturulan metodolojilere değindi. Projenin 

ülkemiz adına konu ile ilgili ilk proje olması ve başarı ile tamam-

lanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Bakanlık 

çalışanlarının projeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür 

etti. 

 Proje kapanış toplantısı katılımcıların soru, cevap, görüş 

ve önerilerinin alınmasının ardından tamamlandı. 

 

 

Su Kaynaklarımızda Bulunan Endokrin Bozucu Kimyasallar Araştırılıyor 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan 

“Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştı-

rılması Projesi” kapsamında Çalışma Grubu ve Yönlendirme Ku-

rulu II. Toplantısı, Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Deniz-

li ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdareleri temsilcileri ile çeşitli 

üniversitelerden konuda uzman akademisyenlerin katılımıyla 

15.09.2017 günü Bakanlığımızda gerçekleştirildi.  

 Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİK-

MEN'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yüklenici İTÜ-

NOVA Teknoloji A.Ş. adına Sayın Doç. Dr. Özlem KARAHAN 

tarafından proje kapsamında su kaynaklarımıza etki eden endokrin 

bozucu kimyasalların belirlenmesi, endokrin bozucu kimyasalların 

kaynağı olabilecek endüstriyel faaliyetlerin ortaya konulması ve bu maddelerin su kaynakları ile atıksulardaki seviyelerinin be-

lirlenmesine yönelik izleme çalışmaları hakkında bir sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. 

 Sunumun ardından katılımcıların çalışmalara ilişkin değerlendirmeleri ve planlanan çalışmalara ilişkin önerileri alınarak 

toplantı sonlandırıldı. 

 

Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında                           

3. Vaka Çalışması Gerçekleştirildi  

 Yeraltı suyu yönetimi konusunda teknik kapasitesinin 

geliştirilmesi maksadıyla eğitim faaliyetleri, çalıştaylar ve uygula-

ma aktivitelerini de içeren Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi 

Kapasitesi’nin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Yeraltı Sularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetme-

lik,  AB Yeraltı Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi gereksi-

nimleri doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi ve Akarçay ve 

Sakarya Havzalarında uygulama örneklerinin gerçekleştirilmesi 

hedeflenmekte olup projenin doğal arka plan seviyelerinin belir-

lenmesi, eşik değerlerin belirlenmesi, kütlelerin kalite ve miktar 

durumlarının belirlenmesi, kirlilik trendlerinin ortaya konulması 

ve uygun bir tedbirler programının oluşturulması konulu  3. Vaka 

Çalışması Ankara Wyndham Otel’de yapıldı. 

 Eğitim aktivitesinin Açılış Konuşması Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bilal DİKMEN 

tarafından gerçekleştirilmiş olup Sayın DİKMEN projenin önemini ve maksadını vurgulayarak projeden beklentilerine ve proje 

kapsamında yapılan ve yapılması gereken çalışmalara dikkat çekti. Eğitim aktivitesinin temel konuları üzerinde duran Sayın 

DİKMEN konuşmasında yeraltı sularının kalite ve miktarının belirlenmesi çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken 

hususlara ayrıca dikkat çekmiş ve çalışmanın bulunduğu aşamayı belirterek ülkemizin diğer havzalarında gerçekleştirilecek ça-
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lışmanın bulunduğu aşamayı belirterek ülkemizin diğer havzalarında gerçekleştirilecek çalışmalar için önemli bir zemin oluştur-

duğunu belirtti. Eğitim aktivitesine Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlükleri temsilcileri 

katılım sağladı. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Cuma gününe kadar devam etmiş olan beş günlük eğitim boyunca AB Yeraltı Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi 

doğrultusunda doğal arka plan seviyelerinin belirlenmesi, eşik değerlerin belirlenmesi, kütlelerin kalite ve miktar durumlarının 

belirlenmesi, kirlilik trendlerinin ortaya konulması ve uygun bir tedbirler programının oluşturulması konularında Andreas Pana-

gopoulos, Hans Schutten, Barbora Gavuliakova, Katarina Pilatova ve Kilit Uzman Susie Roy tarafından sunumlar ve grup çalış-

maları gerçekleştirildi. 

 

Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi                                                       

6. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi 

 Yeraltı suyu yönetimi konusunda teknik kapasitesinin geliş-

tirilmesi maksadıyla yürütülen Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi 

Kapasitesi’nin Geliştirilmesi Projesi ile Yeraltı Sularının Kirlenmeye 

ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik,  AB Yeraltı 

Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi gereksinimleri doğrultusunda 

çalışmaların yürütülmesi ve Akarçay ve Sakarya Havzalarında uygu-

lama örneklerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup proje kapsa-

mında her üç ayda bir Yönlendirme Komitesi Toplantıları düzenlen-

mektedir. Bu kapsamda, 20.09.2017 tarihinde, Projenin 6. Yönlendir-

me Komitesi Toplantısı, Bakanlığımızda gerçekleştirildi.    

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 

Bölge Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-

ğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale 

Birimi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Yüklenici Firma NI-

RAS IC Sp. Z.O.O’nun temsilcilerinin katılım sağladığı toplantının açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sa-

yın Bilal DİKMEN tarafından gerçekleştirilmiş olup Sayın DİK-

MEN  projenin önemini ve maksadını vurgulayarak projeden beklen-

tilerine ve proje kapsamında yapılan ve yapılması gereken çalışmala-

ra dikkat çekti. Toplantıda ele alınacak konular üzerinde de duran 

Sayın DİKMEN konuşmasında proje kapsamında yapılacak aktivite-

ler ile ilgili beklentilerini dile getirerek bu aktivitelerin gerçekleştiril-

mesinde dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaptı.   

 Açılış konuşmasını müteakiben, Yüklenici Firma temsilci-

leri tarafından proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaları, 

eğitim faaliyetlerini, çalışma ziyaretlerini, izleme çalışmalarını ve 

ekonomik analiz çalışmalarının son üç aylık gelişmelerini içeren 

sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından, katılımcıların soru 

ve değerlendirmeleri alınarak toplantı sonlandırıldı. 
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Yerüstü Suları İhtisas Heyetinde Kimyasallar Konusu Ele Alınıyor 

 Bakanlık personelini konularında ihtisas sahibi yapma gayesiyle teşkil edilmiş ihtisas heyetlerinden birisi olan Yerüstü 

Suları Yönetimi İhtisas Heyeti’nin çalışmaları kapsamında 2017 yılı 1. Toplantısı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Su Kali-

tesi Daire Başkanlığı üyelerinin katılımı ile 4 Ekim 2017 tarihinde Bakanlığımızda yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantıda, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet ÇOK tarafından “Günümüz Çocukları-

nın Saklambaç Arkadaşı Kimyasallar” konulu sunumları ile günümüzde maruz kaldığımız tehlikeli kimyasallar, taşınımları ve 

etkileri konuları ele alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Yapılan sunumda; Avrupa Birliği, Amerika ve diğer büyük pazarlarda mevcut kimyasallar, çocukların kimyasallara 

maruz kalma yolları, maruziyetin test edilme yöntemleri ve bu kimyasalların etkileri, günümüzde önemle üzerinde durulan “alev 

geciktiriciler”, doğal kaynaklardan maruz kalınan radyasyonun büyük bölümünü oluşturan “Radon” gazı ve etkileri üzerinde 

duruldu. Katılımcıların konu ile ilgili soruların cevaplandırıldığı ve genel bir değerlendirmenin yapıldığı soru-cevap bölümü ile 

toplantı sonlandırıldı. 
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“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi”  

Başarıyla Tamamlandı 

 

 “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” Proje Sonuçlar ı Değer len-

dirme Toplantısı, Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, 

projede görev alan akademisyenler, proje yürütücüsü firma yetkilileri ve Bakanlığımız personellerinin katılımı ile 07.09.2017 

tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Toplantıda, Sayın Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI  tarafından su kaynaklarının mevcut kalite durumu-

nun ortaya konulması, kalitesinin ve miktarının korunması ve iyileştirme önlemlerinin belirlenmesi için su kaynaklarında izleme 

çalışmalarının yapılmasının gerekliliği, bunun içinde özellikle 2000 yılında Su Çerçeve Direktifinin yürürlüğe girmesi ile ekoloji 

odaklı bir anlayışın benimsenmiş olduğu ve Genel Müdürlüğümüzce yürütülen projelerde, Su Çerçeve Direktifine uyumlu bir 

izleme yaklaşımının sergilendiğine değinildi. 
 

 Toplantının devamında, Genel Müdürlüğümüz uzmanlarından Hümeyra BAHÇECİ tarafından proje kapsamında ta-

mamlanmış olan çalışmalar hakkında yapılan genel bir sunumun ardından, proje süresince görev alan değerli akademisyenler 

tarafından projede gerçekleştirdikleri çalışmalar, geliştirdikleri veya önerdikleri indeksler ile ilgili bilgileri içeren sunumlar ya-

pıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Söz konusu projenin başladığı günden itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızdan ve üniversitelerimizden büyük ilgi gör-

düğü ve proje çıktılarının bundan sonraki çalışmalar için önemli bir altyapı oluşturduğu katılımcılar tarafından önemle vurgulan-

dı. Ayrıca, proje ile Ekolojik Değerlendirme Sisteminin kurulmasına yönelik bir altyapının oluşturulduğu, referans izleme ağının 

kurulması ve referans durum kriterleri kullanılarak ülkemiz için sucul flora ve faunaya dayalı olarak ekobölgelerin belirlenmesi 

çalışmalarının tamamlanması ile su kalitesi değerlendirmesi için esas teşkil edecek olan Ekolojik Değerlendirme Sisteminin ta-

mamlanmış olacağı belirtildi. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkıları, görüş ve önerileri ile birlikte genel bir değerlendirme 

yapılarak toplantı sonlandırıldı. 
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Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi’nin Çalışmaları  

Hızla Devam Ediyor 

 
 “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi”nin sözleşmesi imzalanmış olup, 14.12.2016 tarihi itibarıyla işe 

başlanmıştır. Proje 2016-2020 yılları arasında yürütülecektir. “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi” ile refe-

rans alanların ve bu alanları temsil eden referans noktaların belirlenmesi maksadıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları yapıla-

rak 25 havzada referans izleme ağının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında ilk 8 havzada (Kuzey Ege Havzası, 

Batı Akdeniz Havzası, Susurluk Havzası, Gediz Havzası, Konya Kapalı Havzası, Küçük Menderes Havzası,  Büyük Menderes 

Havzası, Antalya Havzası ) nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında her bir biyolojik kalite bileşeni (bentik makroomurgasız, fitoplank-

ton, fitobentoz, balık, makrofit, makroalg-angiosperm) için tipe özgü yeterli sayıda aday referans alan belirlenmesi, izleme çalış-

maları neticesinde elde edilen sonuçlara göre nihai referans izleme noktalarının seçimi, ülkemiz için referans izleme ağının oluş-

turulması hedeflenmektedir. Projede ayrıca ülkemiz için henüz belirlenmemiş olan geçiş suyu kütleleri belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proje kapsamında ilk 8 havzada (Kuzey Ege Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Susurluk Havzası, Gediz Havzası, Konya 

Kapalı Havzası, Küçük Menderes Havzası,  Büyük Menderes Havzası, Antalya Havzası ) fizikokimyasal, biyolojik ve hidromor-

folojik izleme çalışmalarını içeren 2 dönem izleme çalışmaları tamamlanmış olup, 3. Dönem arazi çalışmaları devam etmektedir. 

Referans alan belirleme ve izleme metodolojileri nihai hale getirilerek, bir adet Başlangıç Raporu ve izleme çalışmaları sonuçla-

rını içeren 1. İlerleme Raporu sunulmuştur.  
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 Ekolojik değerlendirme sisteminin önemli bir ayağı olan referans durum kriterleri ve bu kriterleri sağlayan alanların 

belirleneceği proje ile ülkemizde su kalitesinin değerlendirilmesi hususunda büyük bir boşluk doldurulmuş olacaktır. 
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Ülkemize Özgü Nehir ve Göl Hidromorfolojik Değerlendirme İndeksleri Geliştirildi 

 Su kalitesinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınıp, doğru bir şekilde değerlendirilmesi için izlenmesi ve değerlendiril-

mesi gereken kalite bileşenlerinden biri de hidromorfolojidir. Özellikle 2000 yılında yayınlanan Su Çerçeve Direktifi  (SÇD), su 

kütlelerinin bütüncül bakış açısı ile değerlendirilmesi için kimyasal su kalitesi izleme ve değerlendirme çalışmaların yanında 

ekolojik su kalitesi izleme ve değerlendirme çalışmalarının da yapılmasını kapsamakta olup, ekolojik su kalitesi değerlendirme 

çalışmalarının ise biyolojik kalite unsurları ile bu biyolojik kalite unsurlarını destekleyen fizikokimyasal ve hidromorfolojik kali-

te unsurlarını içermesi gerekmektedir. 

 Hidromorfolojik kalite bileşeni genel itibarı ile su kütlelerinin fiziksel, hidrolojik ve morfolojik karakteristiklerini ve bu 

karakteristiklerin altında yatan süreçleri inceleyen ve değerlendiren kalite bileşeni olarak tanımlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hidromorfolojik izleme ve değerlendirme çalışmaları genel olarak hem Avrupa’da hem de Avrupa dışı ülkelerde; de-

ğerlendirme kriterlerini de içeren veri toplama formları (indeksler) ile gerçekleştirilmektedir. Bu formlar aracılığıyla hem incele-

nen su kütlesindeki fiziksel, morfolojik, hidrolojik ve niteliksel bilgiler toplanmakta, hem de incelenen su kütlesinin hidromorfo-

lojik durumu değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ülkemizde nehir ve göl su kütlelerinde hidromorfolojik izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi 11.02.2014 tarih ve 

28910 sayılı “Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” madde 24 (4) ile hüküm altına alınmıştır. Bu 

kapsamda aynı yönetmeliğin madde 24 (5) amir hükmü uyarınca Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İzleme ve Su Bilgi Sistemi 

Dairesi Başkanlığı tarafından nehir ve göller için hidromorfolojik indeks geliştirme çalışmaları yürütülmüş olup, çalışma kapsa-

mında detaylı literatür taraması ve 7 havzada (Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Doğu Karadeniz, Konya Kapalı, Kuzey Ege, Me-

riç Ergene, Susurluk) gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda ülkemiz koşullarını dikkate alan ve ülkemizin farklı özellik ve 

yapıya sahip olan havzalarında uygulanabilecek göl ve nehir hidromorfolojisi izleme ve değerlendirme yöntemi geliştirildi. 
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 Bununla birlikte geliştirilen indekse yönelik arazi formları oluşturularak, arazi formlarının doldurulmasında yol gösteri-

ci ve açıklayıcı olması maksadıyla  göl ve nehirler için görsel değerlendirme kılavuzları oluşturuldu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemize Özgü Nehir ve Göl Hidromorfolojik Değerlendirme İndeksleri Eğitim Çalışmaları  

Devam Ediyor  

 
 Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen hidromorfolojik değerlendirme indeksleri ile doğru ve standart izleme değerlendir-

me çalışması yürütülebilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda; hidromorfolojik izlemeden sorumlu kurum olan DSİ Genel 

Müdürlüğü personeline ve yürütülen diğer projeler kapsamında firmaların izleme yapan personeline indekslerin tanıtılması, in-

dekslerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususların aktarılması ve hidromorfolojik izleme ve değerlendirme ile ilgi-

li kapasitenin geliştirilmesi maksadıyla eğitimler düzenlenmektedir.  Bu kapsamda 16-17, 19-20, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde 

İndekslerin çalışma prensipleri ve parametrelerinin kavranması için bir gün teorik eğitim ve hidromorfolojik değerlendirme 

formlarının doğru ve güvenilir bir şeklide doldurulması maksatlı daha önceden belirlenen büyük ölçüde değiştirilmiş ve doğal 

nehir ve göl su kütlelerinde uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. 
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 Bakanlığımızca yürütülen tüm izleme çalışmalarında ve projeler kapsamında gerçekleştirilen izlemelerde Ülkemize 

özgü nehir ve göl hidromorfolojik değerlendirme indeksleri kullanılacağından söz konusu eğitim çalışmalarına devam edilecek 

ve hidromorfolojik izleme ve değerlendirme ile ilgili kapasitenin geliştirilmesi sağlanarak, doğru ve standart bir değerlendirmeye 

doğru önemli adımlar atılmış olacaktır.  
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 Ulusal Su Bilgi Sistemi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Personeline Tanıtıldı 
 

 

 

 Ulusal Su Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı Sayın 

Müsteşar Yardımcısı  Prof. Dr. Cumali KINACI  başkanlı-

ğında 15.08.2017 tarihinde Bakanlığımız’da gerçekleştirildi. 

Söz konusu toplantıya Genel Müdürlük personeli tarafından 

yoğun katılım sağlandı. 

 

 Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Cumali 

KINACI’ nın açılış konuşmasının ardından TÜRKSAT A.Ş. 

yetkilileri tarafından Ulusal Su Bilgi Sistemi Modüllerin 

genel kullanımı ve ekran yapısına ilişkin detaylı bir bilgilen-

dirme sunumu yapıldı. Sunumu müteakip katılımcıların ko-

nuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri alınarak sistemin 

yapısı ve veri formatına yönelik hususlar tartışıldı. 

 

 Toplantı, Ulusal Su Bilgi Sistemi sürecinde işbirli-

ği içerisinde çalışmaların devam ettirilmesi temennisiyle 

sonlandırıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal Su Bilgi Sistemi Son Kullanıcı Eğitimleri Devam Ediyor 

 

 Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi ile Ülkemizde suyun tek bir sistem aracılığıyla yönetilmesini ve vatandaşa e-devlet ka-

pısı üzerinden hizmet verilmesi amaçlanmakta olup projede pilot aşamaya geçilmiştir.  

 
 Bu aşamada Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Personelinin Ulusal Su Bilgi Sistemini etkin bir şekilde kullanabilmesi 

maksadıyla 10 gün sürecek olan Son Kullanıcı Eğitimleri düzenlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 Eğitim kapsamında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözüm Mimarı Murat KARAHAN tarafından Ulusal Su Bilgi Sistemi 

Modüllerinin genel kullanımı, ekran yapısı ve CBS araçlarına yönelik detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. 
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Ülkemize Uygun Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modellerin Geliştirilmesi Projesi              

(PROJE HİDROTÜRK) 2. Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi. 

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

rilmesi Projesi çalışmaları kapsamında 2. Çalışma Grubu Toplantısı Genel Müdür Yardımcımız Sayın Bilal DİKMEN’in başkan-

lığında 10.08.2017 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi. Toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğretim üyeleri ve yüklenici firma İTÜNOVA temsilcileri katıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sayın DİKMEN HİDROTÜRK projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak 

toplantının açılışını gerçekleştirdi. Sayın Dikmen konuşmasında söz konusunun toplantının Eylül ayında idareye sunulacak olan 

1. İlerleme Raporu kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmak maksadıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. 

Projenin mevcut durumu hakkında İTUNOVA Genel Müdürü Sayın Ercan ÇİTİL tarafından bilgilendirme yapıldı. Akabinde 

Sayın Doç. Dr. Okan FISTIKOĞLU hidroloji modülüne ilişkin yürütülen çalışmalar ve kod yazımında gelinen durum hakkında 

bir sunum gerçekleştirdi.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sayın Dr. Kağan CEBE tarafından da HİDROTÜRK modelinin Hidrodinamik Modülü kapsamında dikkate alınan un-

surları açıklanarak, oluşturulan modülün uygulamasının katılımcılara gösterilmesini müteakip toplantı sonlandırıldı. 
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Su Çerçeve Direktifine Göre Sedimanın Ve Biyotanın Kimyasal İzlenmesi  

Taıex Çalıştayı Düzenlendi 

 
 Genel Müdürlüğümüzce Su Çerçeve Direktifine göre Sedimanın ve Biyotanın Kimyasal İzlenmesi konusunda bilgi sa-

hibi olmak ve bu konularda Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek maksadıyla, 25-26 Eylül 2017 

tarihinde Ankara da oldukça teknik ve detaylı paylaşımların gerçekleştirdiği bir TAIEX çalıştayı düzenlenmiştir. 

 

 Genel Müdürlüğümüzden, DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinden, İstanbul, Bursa, İzmit ve İzmir Su ve 

Kanalizasyon İdarelerinden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştiren çalıştayda, sediman-

da ve biyotada kimyasal izleme konusu kapsamlı bir biçimde ele alınmış olup sedimanda ve biyotada kimyasal izlemenin önemi, 

sedimanda ve biyotada izlenecek kimyasal maddelerin seçimi, biyota türlerinin seçimi, sediman izlemesinde ekipman seçimi, 

sediman ve biyota analiz metotları, sedimandan numune alma ve normalizasyon, sediman ve biyota izemesinin İzleme Program-

larındaki yeri ve Avrupa Birliği Üye ülkelerindeki örnek çalışmalar hakkında bilgiler aktarılmıştır. 
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Taşkın Yönetim Planları Hazırlanıyor 
 

  

 Susurluk ve Ceyhan Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Pro-

jeleri taşkın tehlike haritaları hazırlanmış olup, taşkın risk haritaları çalışmaları de-

vam etmektedir. Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 

hidrolik modelleme çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 Aras, Kızılırmak, Batı Akdeniz ve Burdur, Büyük Menderes ve Akarçay 

Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Hidroloji Raporu tamamlan-

mış olup hidrolik modelleme çalışmaları devam etmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 Kuzey Ege Gediz Küçük Menderes Havzaları Taşkın Yönetim Planının 

Hazırlanması Projesi hidroloji çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Proje-

si başlamış olup proje kapsamında 2 arazi seyahati gerçekleştirilmiştir. Ön Ra-

por hazırlanması çalışmaları devam etmektedir   
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 Fırat - Dicle Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Proje-

si başlamış olup proje kapsamında bir arazi seyahati gerçekleştirilmiştir. Ön 

Rapor hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 

 

 Doğu Akdeniz Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Pro-

jesi ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri İş İlerleme Toplantıları Gerçekleştirildi 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sakarya, Susurluk, Ceyhan Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 5. İş İlerleme Toplantısı, Aras 

Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3. İş İlerleme Toplantısı, Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının 

Hazırlanması Projesi 2. İş İlerleme Toplantısı, Kuzey Ege Gediz Küçük Menderes Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlan-

ması Projesi 2. İş İlerleme Toplantısı, Büyük Menderes Akarçay Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3. İş 

İlerleme Toplantısı ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

 

 

Taşkın Mevzuatı Süreli Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

  

 

 “Taşkın Mevzuatının İncelenerek Boşluk Analizinin Yapılması 

ve Önerilerin Geliştirilmesi Taşkın İhtisas Süreli Çalışma Grubu”nun 

üçüncü toplantısı 19 Ekim 2017 tarihinde Bakanlığımzda yapılmıştır. 

 

Bahse konu toplantıya;  

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, 

Hukuk Müşavirliği,  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Mekânsal Planlama Genel Mü-

dürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel 

Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 



 39 

 

 
 

 İçişleri Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, 

 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Karayolları Genel Müdürlüğü, ve Altyapı Yatırımları Genel Müdür-

lüğü, 

 Kalkınma Bakanlığı, 

 Sağlık Bakanlığı, 

 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,  

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 

 Türkiye Belediyeler Birliği, 

 İstanbul Üniversitesi,  

 İstanbul Teknik Üniversitesi,  

 Gazi Üniversitesi,  

 Anadolu Üniversitesi,  

 Sakarya Üniversitesinden, 

toplam 40 kişi katılım sağlamıştır. 

 Toplantı Süreli Çalışma Grubu Başkanı ve Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ’ın konuşma-

larıyla başlamıştır. Sayın AKBAŞ konuşmalarında ülkemizde doğrudan veya dolaylı olarak taşkınlara yönelik faaliyette bulunan 

çok sayıda Kurum ve Kuruluş ile birlikte çok sayıda da yasal düzenleme bulunduğunu belirtmiştir. Bu sebeple Taşkınlarla ilgili 

gerekli tedbirlerin yerinde ve zamanında alınması ve kurumlar arasında koordinasyonun tam olarak sağlanabilmesi için taşkın 

mevzuatının incelenerek boşluk analizinin yapılması ve öneriler geliştirilmesi konularında çalışmak üzere “Taşkın Mevzuatının 

İncelenerek Boşluk Analizinin Yapılması ve Önerilerin Geliştirilmesi Taşkın İhtisas Süreli Çalışma Grubu”nun kurulduğunu 

ifade etmiştir.  

 

 Daha sonra Taslak Taşkın Kanunu metni üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Toplantı sonucunda Taşkın Kanunu Taslağı-

nın süreli çalışma üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda değerlendirilmesine devam edileceği ifade edilmiş olup bir sonraki 

toplantının 9 Kasım 2017 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

 

AB Taşkın Çalışma Grubu 22. Toplantısı (WGF22) ve Çalıştayı’na Katılım Sağlandı 

 
  

 Ortak uygulama stratejisi kapsamında Avrupa Komis-

yonu tarafından oluşturulmuş olan Taşkın Çalışma Grubu 2006 

yılından beri faaliyet göstermektedir. Bünyesinde üye ülkelerden 

gelen uzmanların yanı sıra aday ülkeler, Avrupa Çevre Ajansı 

üyeleri, Avrupa Komisyonu, sivil toplum kuruluşları, uluslarara-

sı havza yönetim grupları temsilcilerini de barındırmaktadır.  

 

 Temel amacı Taşkın Direktifinin uygulanmasını destek-

lemek ve söz konusu Direktife ilişkin bilgi paylaşımını sağlamak 

olan Taşkın Çalışma Grubu kapsamında düzenli olarak toplantı-

lar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. 
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 Bu çerçevede 18-20 Ekim 2017’de Tallinn’de (Estonya) 22.si gerçekleştirilen toplantıya Daire Başkanlığımızca katılım 

sağlanmış olup Taşkın Direktifi’nin üye ülkelerde uygulanması, taşkınlar ile ilgili gelecek projeler, toplantılar, çalıştaylar, ilgili 

AB politikası ve Avrupa Komisyonu faaliyetleri ile ilgili bilgi alışverişi sağlanmıştır. 

 

 

Fırat-Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanıyor 

 
Fırat-Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 1. İş İlerleme Toplantısı Yapıldı. 

 

 
 Fırat-Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlan-

ması Projesinde yapılan çalışmalar ve bundan sonraki üç ayda neler 

yapılacağının değerlendirildiği 1. İş ilerleme toplantısı Sayın Müs-

teşar Yardımcımız Prof. Dr. Cumali KINACI başkanlığında, 25 

farklı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yüklenici firma yetkili-

leri ve müşavir akademisyenlerden oluşan 67 kişilik yönetici ve 

uzmanın katılımıyla 26.07.2017 tarihinde gerçekleştir. 

 

 Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sayın Müs-

teşar Yardımcımız Prof. Dr. Cumali KINACI, iklim projeksiyonları 

göz önüne alındığında Türkiye’nin en büyük alanına sahip havzası 

olan Fırat-Dicle Havzasının iklim değişikliğinden en çok etkilene-

cek havzalardan biri olduğu ve bunun neticesinde oluşabilecek ku-

raklıklara hazırlıklı olunması maksadıyla hazırlanacak olan kurak-

lık yönetim planının önemine vurgu yaptılar. Bu çalışmaların yapıl-

masında tüm kurumlarımızı katkı ve katılımları çalışmaların daha 

sağlıklı olması için büyük önem arz ettiğini ifade ettiler. 

 

 

 

 Söz konusu toplantıda, Fırat-Dicle Havzası Kuraklık Yö-

netim Planının Hazırlanması Projesi kapsamında projenin başlangı-

cından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar Fırat ve Dicle alt havza-

ları için ayrı ayrı değerlendirildi ve gelecek 3 aylık dönemde ger-

çekleştirilecek çalışmalar ile ilgili metodoloji detaylı bir sunum 

gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sunumda havzaya ait elde edilen 

bilgiler ile birlikte gerçekleştirilmekte olan kuraklık analizleri ile 

ilgili bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Sunumun ardından, kurum ve 

kuruluşların temsilcilerinin proje ile ilgili görüş ve önerileri alındı. 

Projenin 2. İş ilerleme toplantısının havzanın içinde yer alan Şanlı-

urfa ilinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplantı, kurum ve 

kuruluşların temsilcileri ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi 

ile sona erdi. 
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Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Çalışma Toplantısı  

Van İli’nde Gerçekleştirildi 

 
 

Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3. İş İlerleme Toplantısı Yapıldı. 

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından düzenlenen ve ilgili kurum ve kuruluşların 

katılımı ile Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi çalışma toplantısı 01 Ağustos 2017 tarih saat: 

10:00-13:00 arasında Van Hilton Double Tree Oteli’nde, Van Vali Yardımcısı Mehmet PARLAK, Sayın Müsteşar Yardımcımız 

Prof. Dr. Cumali KINACI, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı, Maruf ARAS, kamu kurumlarının temsilcilerinin, Yük-

lenici firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

  

 Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlan-

ması Projesi 3. İş İlerleme Toplantısına; Van Valiliği, AFAD, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, VASKİ, Van Belediye Baş-

kanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlü-

ğü,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Mü-

dürlüğü, OSİB 14.Bölge Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

tarafından katılım sağlandı. Toplantıda çalışmayla ilgili süreçte 

neler yapıldığı ve bundan sonraki dönemde neler yapılacağının 

değerlendirildi. 

 

 Açılış konuşmalarında, Vali Yardımcısı Mehmet PAR-

LAK, Van ilinde yaşanan su kıtlığının önemine gelecek yıllar 

içinde oluşabilecek su stresine karşı alınabilecek önlemler ve 

tarım sektörünün bu konuda öncelikli ele alınarak önlem politikalarının oluşturulmasından bahsetti. Su Sayın Müsteşar Yardım-

cımız Prof. Dr. Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara, Su Kanunu tasarısı hakkında, 

sulama sistemlerinde kapalı sistemlere geçiş olmadığı takdirde gereksiz su kullanımı ve yeraltı su kalitesinin tuzluluk, fosdor, 

azot, sebebi ile kötüleşmesi hakkında bilgiler vererek özellikle gelecek yıllar içerisinde küresel iklim değişikliğinin önemine 

vurgu çeken Sayın KINACI, gelecek yıllar içinde yaşanması muhtemel kuraklık halinde oluşabilecek su kıtlığı ve sürdürülebilir 

su yönetim planlarının öneminden bahsetti. Toplantı, Su Yapı firmasının alt yüklenici firması DHI’ın çalışanlarından Egemen 

FIRAT beyin Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planı 3. İş İlerleme Toplantısı başlıklı sunumuyla devam etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Söz konusu toplantıda Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesinde bu zamana kadar yürütü-

len çalışmalardan bahsedildi. Değerlendirmede, havza genelinde Meteorolojik, Hidrolojik ve Tarımsal kuraklık şiddet sınıflan-

dırması ile risk haritalarından bahsedilerek Van Gölü Havzasında en çok hangi alanların risk altında olduğu ayrıntılı bir şekilde 

anlatıldı.  Toplantı, bundan sonraki çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek olan hidrolojik modelleme, su potansiyeli, sektörel 

etkilenebilirlik, iklim değişikliğinin etkileri çalışmaları ile ilgili metodoloji sunuldu. Toplantı, kurum ve kuruluşların temsilcileri 

ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi. 
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Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzalarının Kuraklık Yönetim Planları Hazırlanıyor 

 
Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Sözleşmesi İmzalandı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seyhan, Ceyhan ve Asi havzalarının muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin 

azaltılmasına ve kuraklığa karşı hassasiyetinin belirlenmesine yönelik olarak kuraklık öncesinde, kuraklık esnasında ve kuraklık 

sonrasında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaların planlanması ve yönlendiril-

mesi maksadıyla Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzalarında Kuraklık Yönetim Planı hazırlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”nin sözleşmesi 17.08.2017 tarihinde 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Yüklenici Firma arasında imzalanmıştır. Söz konusu proje 2019 yılında tamamlanacaktır.  

 

 

 

Kuzey Ege, Küçük Menderes ve Doğu Akdeniz Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması 

Projeleri Hızla Devam Ediyor 

 
 Kuzey Ege, Küçük Menderes ve Doğu Akdeniz Havzaları Kuraklık 

Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3. İş İlerleme Toplantısı Su Yönetimi 

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ’ın başkanlığında, kamu ku-

rumlarının temsilcilerinin ve Yüklenici Firma Yaşlıoğlu İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. 

yetkililerinin katılımıyla 22.08.2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

 

 Kuzey Ege, Küçük Menderes ve Doğu Akdeniz Havzaları Kuraklık 

Yönetim Planının Hazırlanması Projeleri 3. İş İlerleme Toplantısına; Su Yöneti-

mi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden katılım sağlandı. 

 

 Söz konusu toplantıda yapılan sunumda Projelerin kapsamında, alt havzalara ilişkin veriler kullanılarak su potansiyeli-

nin belirlenmesi maksadıyla hidrolojik modelleme çalışmalarının yapıldığı, su kullanan sektörlerin güncel mevcut su kullanım 

miktarlarının ayrıntılı bir şekilde belirlendiği ve bunların gelecek projeksiyonlarının yapılarak havzada olması muhtemel değişik-

liklerin incelendiği belirtilmiştir. Bundan sonra ki 3 aylık süreçte havzaların Sektörel Etkilenebilirlik Analizi çalışmaları yapıla-

cağı bildirilmiştir. Toplantı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi. 
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Batı Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Bilgilendirme Toplantısı 

Muğla İlinde Gerçekleştirildi 

 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan Batı Akdeniz Havzası Ku-

raklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapsamında 3. İş İlerleme Toplantısı ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile 27 

Eylül 2017 tarihinde Muğla İli’nde gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Batı Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3. İş İlerleme Toplantısına; Gölhisar Belediye 

Başkanlığı, Altınyayla Belediye Başkanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji 4. 

Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, DSİ 18. ve 13. Bölge 

Müdürlükleri, AFAD Muğla İl Müdürlüğü, Antalya ve Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Antalya Valiliği Çev-

re ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  ASAT Genel Müdürlüğü, DESKİ Genel Müdürlüğü, 

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından katılım sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Açılış konuşmalarında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü- Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf 

ARAS Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara değinmiştir. Ayrıca gelecek yıllar içinde havzada sıcak-

lıkların 4-6 dereceye kadar artması beklenmektedir. Dolayısıyla yaşanması muhtemel kuraklık halinde oluşabilecek su kıtlığı ve 

sürdürülebilir su yönetimi için kuraklık yönetim planlarının öneminden bahsetti. Toplantı, Temelsu firmasından Sayın Nurullah 

SEZEN’in Batı Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planı 3. İş İlerleme Toplantısı başlıklı sunumuyla devam etti. 

  

 Söz konusu toplantıda Batı Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesinde bu zamana kadar 

yürütülen çalışmalardan bahsedildi. Değerlendirmede, havza için alışılan hidrolojik modelleme sonuçları ayrıntılı bir şekilde 

paylaşıldı. Toplantı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi. 
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 Antalya ve Burdur Havzaları Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi 3. İş İlerleme 

Toplantısı Yapıldı 

 

 Antalya ve Burdur Havzaları Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesinde bu güne kadar neler yapıldığı ve 

bundan sonraki üç ayda neler yapılacağının değerlendirildiği 3. İş ilerleme toplantısı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sa-

yın Hüseyin AKBAŞ başkanlığında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf 

ARAS, kamu kurumlarının temsilcilerinin ve Yüklenici Firma Dolsar Mühendislik A.Ş yetkililerinin katılımıyla 10.10.2017 tari-

hinde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir. Sayın AK-

BAŞ konuşmasında su kaynakları yönetiminde kuraklığın sektörel etkilerine değinmiş, doğru önlemlerin alınmasının gereklili-

ğinden söz etmiştir. Ardından Yüklenici Firma yetkilileri proje hakkında genel bilgiler vermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Söz konusu toplantı Antalya ve Burdur Havzaları Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi kapsamında yapı-

lan hidroloji ve kuraklık çalışmalarının Prof. Dr. Zekai ŞEN tarafından sunumu ile devam etmiş ve kurum ve kuruluşların temsil-

cileri ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi ile sona ermiştir. 
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Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı 

 

 Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında Başbakanlık Genelgesi 31 Ağustos 2017 

tarihinde yayımlandı. 

 

Havza Yönetim Heyeti Toplantılarına Katılım Sağlandı 

 
 06 Temmuz 2017 tarihinde Akarçay Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısına,  27 Temmuz 2017 tarihinde Konya 

Kapalı Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısına katılım sağlamış olup kurul üyelerine kuraklık yönetim planlarının takibi ile 

ilgili bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum İhtisas Heyeti Toplantıları Gerçekleştirildi 

 
 20 Ağustos 2013 tarih ve 28741 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmelik ve 26 Mayıs 2017 

tarihli Makam Olur’u kapsamında belirlenen ihtisas heyetlerinden biri olan "İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum İhtisas Heye-

ti’nin 1. ve 2. Toplantısıları koordinasyon görevini üstlenen Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire-

si Başkanlığınca düzenlendi.  
 

 Söz konusu heyeti oluşturan Su Yönetimi, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Mü-

dürlüklerinin İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Çalışma Grupları ile; Orman Genel Müdürlüğü’nün Yutak Alanlar ve İklim 

Değişikliğine Uyum Çalışma Grubu ve ÇEM Genel Müdürlüğü’nün İklim Değişikliğine Uyum Çalışma Grubu temsilcilerinin 

katılım sağladığı toplantılarda, 2017 yılı içerisinde heyete ilişkin yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi 

öngörülen çalışmalar planlandı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek 

23. Taraflar Konferansı (COP23) öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla görüşler paylaşıldı.  
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Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneline (IPCC) Katılım Sağlandı 

 
 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 1988 yılında Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak faaliyet gösteren iki 

uzman kuruluş, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından, iklim değişikliği 

konusunda mevcut bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgi ve çalışmaların değerlendirilmesi, bilimsel çıktılar ışığında iklim 

değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında karar vericilere yol göstermek üzere kurulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IPCC 46. Oturumunda ülkemizi temsilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir temsilci, Bakanlığımız birimlerinden 

Orman Genel Müdürlüğünü temsilen bir, Meteoroloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü 

temsilen bir kişi olmak üzere ülkemiz 4 kişi tarafından temsil edildi. Türkiye Delegasyonu 2. Çalışma Grubu (Etki, Uyum ve 

Hassasiyet) ile 3. Çalışma Grubu (İklim Değişikliği Zarar Azaltma) Taslak Rapor içerikleri konusunda teknik olan yazılı önerile-

rini e-posta aracılığı ile Sekretaryaya iletmiş ve nihai hale gelen rapor içeriklerinde bu önerilerimizin önemli ölçüde dikkate alın-

dığı görüldü. Toplantılarda  sentez raporlarıyla birlikte üç ayrı Çalışma Grubunun IPCC 6. Değerlendirme Raporu konu başlıkla-

rı belirlendi ve onaylandı.  

 

 

“Su ve İklim Zirvesi” Roma’da Toplandı 

 
 İtalyan Çevre, Kara ve Deniz Bakanlığı öncülüğünde Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve Uluslararası Havza 

Örgütleri Ağı (INBO) tarafından 23-25 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Su ve İklim” konulu “Dünyanın Büyük Nehir-

leri Toplantısı” İtalya’nın Roma kentinde gerçekleştirilmiştir. 

 

 İtalyan Başbakanı tarafından açılış yapılan ve 06-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Bonn-Almanya’da düzenlenecek BM 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Toplantısı (COP23) ile Mart 2018’de Brezilya’da gerçekleştirilecek Dünya Su 

Forumu’na hazırlık niteliğindeki toplantıya Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır.  

 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansı (COP23)               

hazırlıkları devam etmektedir 

 
 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansı (COP 23), Kyoto Protokolü 12. Ta-

raflar Konferansı (CMP 13),Uygulama Yardımcı Organı 47. Oturumu (SBI 47), Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Or-

ganı 47. Oturumu (SBSTA 47) ve Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu 1.4 Oturumu (APA 1.4) 6-17 Kasım 2017 tarihleri 

arasında Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleştirilecektir.  

 

 BMİDÇS’nin ülkemiz odak noktası ve sekretaryası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 29-31 Ekim 

2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenmiş olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansı 

(COP 23) hazırlık toplantısına Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır. 
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Etiyopya Diplomatik Heyeti Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti 

 

 

 T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 

heyetine yönelik olarak 17-24 Eylül 2017 tarihleri arasında “Sınıraşan Sular” konusunda düzenlenen eğitim programı kapsamın-

da, 10 kişilik diplomatik Etiyopya heyeti tarafından 19 Eylül 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüze bir ziyaret gerçekleştirilmiş-

tir. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su Hukuku ve Politikası Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen ziyaret programı kapsamında öncelikle Müsteşar 

Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından bir açılış ve hoş geldin konuşması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin Afri-

ka Açılım Politikası kapsamında, başta Etiyopya olmak üzere diğer Afrika ülkelerine yönelik olarak “su yönetimi” konusunda 

düzenlenecek eğitim programlarına her türlü desteğin verilerek, edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasından duyu-

lacak memnuniyet ifade edilmiştir. 

 

 Akabinde Genel Müdürlüğümüz uzmanları tarafından “Su Hukuku ve Politikası, Havza Yönetimi, Su Kalitesi, Su Kay-

naklarının Etkin ve Verimli Kullanımı ve Kuraklıkla Mücadele” konularında bilgilendirilme sunumları gerçekleştirilmiştir. Su-

numlarla ilgili olarak gelen sorular interaktif biçimde cevaplandırılmıştır. Heyete dağıtılan Genel Müdürlüğümüzü tanıtıcı bro-

şürler, ülkemizde su yönetimi alanında yürütülen bilimsel çalışmalarla ilgili yayınlar ve ülkemizi tanıtıcı görsel materyaller vası-

tasıyla da hem ülkemizin hem de kurumumuzun tanıtımı en iyi şekilde sağlanmaya çalışılmıştır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 yılının Ocak ayında, Etiyopya Cumhurbaşkanının ise Şubat 2017 tarihlerinde karşılık-

lı gerçekleştirilen ziyaretleri akabinde, artarak gelişen diplomatik ve teknik işbirliği faaliyetleri kapsamında, Genel Müdürlüğü-

müz ile Etiyopya arasında ikili işbirliğimizin temelini oluşturacak nitelikteki program, tarafların ziyaretten duydukları memnuni-

yeti ifade etmesiyle başarıyla tamamlanmıştır. Diplomasi Akademisi tarafından yürütülen eğitim programının izleyen günlerinde 

heyet tarafından Bakanlığımızın su ile alakalı diğer birimlerini ziyaret de öngörülmektedir.  
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Ulusal Su Politikaları İlkelerinin Sistematik Bir Şekilde Değerlendirilmesi ve Çıktılarının 

Yaygın Bir Şekilde Uygulanabilmesine Yönelik Ulusal Su Planı Çalışmalarına Başlandı 

 
 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından bir süredir yürütülen “Taslak Ulusal Su Planı” çalışmalarının somut bir bel-

geye dönüştürülmesi bağlamında kapsayıcı bir adım olan Ulusal Su Planı Çalıştayı 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara Beşte-

pe Anadolu Hotels Downtown’da gerçekleştirilmiştir. 

 

  

 Son 20 (yirmi) yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun 

sonucu olarak artan su talebi küresel bir su krizini gündeme ge-

tirmiştir. Küreselleşme süreci, hızla artan dünya nüfusu, kentleş-

me ve iklim değişikliği etkileri göz önünde bulundurulduğunda, 

kullanılabilir su kaynaklarının kalite ve miktar açısından durumu 

ve sektörel tahsisi, karar vericilerin en fazla üzerinde durduğu 

konulardan biri haline gelmiştir. Ayrıca artan su talebiyle birlikte 

ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ile su 

temini krizi ciddi boyutlara ulaşmıştır. 

 

 21. yüzyılın en önemli sorunu sayıldığı günümüzde, su 

temini krizi, gelecekte dünyayı bekleyen en büyük 5 risk arasın-

da ilk sırada göster ilmektedir . OECD ver iler ine göre günü-

müzde dünya genelinde yaklaşık43 farklı ülkede 700 milyondan 

fazla insan su kıtlığı çekmektedir.  İstatistiksel değerlendirmeler 

neticesinde küresel nüfusun 2050’de 9 milyara ulaşacağı göz 

önünde bulundurulursa, dünya nüfusunun yaklaşık  % 65’inin 

ciddi su stresiyle karşı karşıya kalacağı aşikârdır. 

 

 Ülkemiz, 2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen yaklaşık 1.500 m³ kullanıla-bilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülke-ler 

arasında yer almaktadır. 2030 yılında kişi başına düşen 1.100 m³ kullanılabilir su miktarıyla, Türkiye su sıkıntısı çeken bir ülke 

durumuna gelebilecektir. 

 

 Su Kaynaklarının Korunması 

 Planlaması 

 Kalite Kriterlerinin Geliştirmesi 

 İzlenmesi 

 İzin, Denetim ve Yaptırım uygulanması ve 

 Su kaynaklarının tahsisi  

konularında bir çok kurum yetkili olup, bu hususlarda yetki karmaşası mevcuttur. Taslak Su Kanununun yürürlüğe girmesi ile bu 

sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayabilecektir. Su yönetiminin temel bileşenleri olan planlama, izleme, denetim ve yaptı-

rım yetkilerinin merkezde tek elde toplanması, etkin su yönetiminin temininde hayati önem taşımaktadır. Bu itibarla iklim deği-

şikliği etkilerinin ciddi bir şekilde hissedildiği Ülkemizde su kaynaklarının daha akılcı ve daha verimli olarak sürdürülebilir yö-

netimi için mevcutta ve gelecekte Ülkemiz politikalarına yön veren bir “Ulusal Plan” a ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 04.07.2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi”nde “Havzaların su 

kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı” kapsamında bir sonraki aşama olarak verilen “Ulusal Su Planı”nın 

hazırlanması, Taslak Su Kanunu’nda da yer  almıştır . Mezkûr  planın 6 (altı) yılda bir  güncellenmesi ve ihtiyaç duyuldu-

ğu takdirde ara dönemlerde de planda değişiklikler yapılabilmesi yine Taslak Su Kanunu ile hüküm altına alınmıştır.   

 

 İlaveten, 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda 2023 yılı vizyonunda yer alan su konusuna ilişkin 

hedeflerden biri de “Ulusal Su Politikası Oluşturulmuş Bir Türkiye” olarak belirlenmiştir. 

 

 Ulusal Su Planı, Kalkınma Planlarıyla uyumlu ve havza yönetim planları, taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim 

planları, havza mastır planları ve su ile ilgili diğer bütün planlara yön verecek şekilde hazırlanacaktır.  
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 Ulusal Su Planının; mevcut su yönetimi yapısı, su kay-

nakları envanteri, su kaynaklarının miktar ve kalite açısından 

korunması ve iyileştirilmesi, arz-talep dengesi, finans, bütçe ve 

işletme, sosyo-ekonomik (sosyal etkilenirlik) analizleri, su yöne-

timinde bilgi ve karar destek sistemleri, su güvenliği, ulusal ve 

uluslararası su politikaları yaklaşımları, su yönetiminin genel 

değerlendirmesi, sorunlar ve çözüm önerileri hususlarını muhte-

va etmesi planlanmaktadır. 

 

Ulusal Su Planının; mevcut su yönetimi yapısı, su kaynakları 

envanteri, su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması 

ve iyileştirilmesi, arz-talep dengesi, finans, bütçe ve işletme, 

sosyo-ekonomik (sosyal etkilenirlik) analizleri, su yönetiminde 

bilgi ve karar destek sistemleri, su güvenliği, ulusal ve uluslara-

rası su politikaları yaklaşımları, su yönetiminin genel değerlen-

dirmesi, sorunlar ve çözüm önerileri hususlarını muhteva etmesi 

planlanmaktadır. 

 

Plan ile; 

 

 Su kaynaklarının hem miktar hem de kalite açısından korunması, geliştirilmesi ile sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi 

maksadıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, 

 Ulusal havza sınıflama sisteminin, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliş-

tirilmesi, 

 Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması, su kaynaklarının 

korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması, 

 Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve kullanımın tarife-

lendirilmesinin sağlanması, 

 İklim değişikliğinin ile su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi 

ile havzalarda su verimliliği çalışmaları ile su tasarrufu sağlama, tarımsal sulama maksatlı aşırı su çekiminden kaynaklı 

olumsuz etkilerle ve kuraklıkla mücadele ile kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması hedeflenmek-

tedir. 

 

 

Yurt Dışı Geçici Görevlendirme (YDGG) Bilgilendirme Toplantılarına Devam Ediliyor 

 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlatılan Yurt Dışı Geçici Görevlendir-

me (YDGG) Bilgilendirme Toplantıları’na düzenli aralıklarla devam edil-

mekte olup, söz konusu toplantılar ile bilgi paylaşımı ve farkındalık arttır-

manın yanı sıra başta kurumumuz olmak üzere ülkemiz adına maksimum 

fayda hedeflenmektedir. 

 

 İkili ve çoklu taraflı ilişkiler, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar 

nezdinde yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak yurt dışı geçici göreve katılan 

personelimizin, yurt dışı görev dönüşünü takip eden on beş gün (15) içerisin-

de ifa edilen göreve ilişkin olarak Genel Müdürlük personelinin bilgilendiril-

mesine yönelik uygulama sonucunda Temmuz-Ekim 2017 tarihleri arasında 

11 adet toplantı düzenlenmiştir.  

 

Söz konusu toplantılar kapsamında Avrupa Birliği Su Çerçeve Di-

rektifi kapsamında oluşturulan çalışma grubu toplantılarından Genel Müdür-

lüğümüz yetkililerince takip edilen 32. Yeraltı Suyu Çalışma Grubu Toplan-

tısı, Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi 6. Uzman Grubu Toplantısı, Avrupa 

Birliği Su ve Deniz Direktörleri Toplantısı hakkında bilgilendirme sunumları 

gerçekleştirilmiştir. Uluslararası kuruluşlar kapsamında Avrupa Çevre Ajan-

sı (AÇA) tarafından düzenlenen EIONET Tatlı Su Çalıştayı, Avrupa-

Akdeniz Su Bilgi Sistemi (EMWIS) tarafından gerçekleştirilen Su Bilgi Sis-

temleri Eğitimleri, Uluslararası Fotonik ve Optik Topluluğunca (SPEI) dü-

zenlenen Uzaktan Algılama Konferansı, Uluslararası Su Kaynakları Birliği 

(IWRA) tarafından organize edilen 16. Dünya Su Kongresi, BM Hükümetler 

Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 46. oturumu hakkında personelimizin 

kapasitesini arttırmaya yönelik sunumlar yapılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Türkiye’deki İçme Suyu Kay-

naklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında İtalya’ya düzenlenen çalışma ziyareti ile Bakanlığımız 

heyetinin Pakistan’da gerçekleştirdiği teknik ziyaretlere ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olunmuştur.  
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Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi”  

VII. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında projede gelinen 

son durum hakkında değerlendirme yapmak ve paydaş kurumların görüşlerini almak üzere Müsteşar Yardımcımız Sayın Prof. 

Dr. Cumali KINACI Başkanlığında 06 Ekim 2017 tarihinde Bakanlığımızda VII. Yönlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştiril-

di. 
 

 Toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa 

Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı, İller Bankası, Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, An-

kara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gaziantep Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Aksaray Belediye Başkanlığı, Isparta Belediye Başkanlığı ve yüklenici firma MWH 

temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

  

 Müsteşar Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI yaptığı açılış konuşmasında, toplam 508 adet içme suyu temini 

maksatlı kullanılan yerüstü su kaynağı olduğunu belirterek bu kaynaklar için uygun arıtma arıtma metotlarının önerilmesinin 

insan ve çevre sağlığı açısından önemini ve bu projenin çıktılarının mevzuata aktarılmasının gerekliliğini vurguladı. 
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 Açılış konuşmasının ardından, MWH proje ekibinden Cenk GÜMÜŞ-

KAYA, Hilal UFLAZ, Esra GİRESUNLU ve Kaan TUNÇOK tarafından yapılan 

sunumlarda proje kapsamında tamamlanan çalışmalar anlatıldı ve proje bitiminde 

Ulusal Su Bilgi Sistemine entegre edilecek olan İçme Suyu Bilgi Sistemi yazılımı 

tanıtıldı. 

Proje kapsamında bugüne kadar; 

     

   · İçme suyu sektörünün kurumsal ve yasal açıdan değerlendirilmesi maksadıyla 

Yasal ve Kurumsal Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 
 

   · Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin envan-

teri çıkarılmıştır. 
 

   · 193 adet içme suyu arıtma tesisi için ayrıntılı kimlik kartları doldurulmuş, 

tesis ziyaretleri yapılmış ve bu bilgiler doğrultusunda Mevcut Durum Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 
 

   · İçme suyu kaynaklarından ve içme suyu arıtma tesislerinden alınan numunelerde 41 konvansiyonel parametre, 5 biyolojik 

parametre ve 89 adet mikrokirletici bir yıl boyunca izlenmiş olup izleme neticeleri değerlendirilmiştir. 
 

   · İçme suyu kaynakları ve arıtma tesislerine ilişkin bilgileri içeren İSBİS (İçme Suyu Bilgi Sistemi) yazılımı geliştirilmiştir. 

 

   · İçme Suyu Arıtma Metotları ve Kimyasallar Raporu hazırlanmıştır. 
 

   · Ülkemizde su kaynaklarında ve arıtma tesislerinde tespit edilen mikrokirleticilerin arıtma yöntemlerinin araştırılması ve kon-

vansiyonel ve mikrokirletici parametreler için kalite sınıf değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 
 

   · 193 adet içme suyu arıtma tesisinin revizyon ihtiyaçlarının tespit edildiği “Ham ve Arıtılmış Su Analiz Raporu” hazırlanmış-

tır. 

   · 6 adet belediyenin içme suyu arıtma tesisinin revizyonu için konsept tasarım raporu hazırlanmıştır. 
 

2017 yılı sonunda tamamlanacak projede bundan sonraki süreçte Eğitim, Çalıştay ve Seminer çalışmaları yapılacaktır.  

 

“Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi”                               

Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 05.10.2017 tarihinde MWH firmasının yetkilileri ve Isparta Üniversitesi 

Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ ile Bakanlığımızda Kullanılmış Suların 

Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi Başlangıç Toplantı-

sı gerçekleştirildi. İki yıl sürecek olan projenin kapsamı ve yapılacak çalışmaların 

görüşüldüğü toplantıya Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARA-

ASLAN başkanlık ederek proje süresince atılacak adımları değerlendirdi. 

 Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendiril-

mesi Projesi ile ülke genelinde kullanılmış suların yeniden kullanımı ile alakalı 

uygulama teknolojileri ve stratejileri için gerekli araştırma çalışmaları yapılacak 

ile idari ve teknik açıdan kapasite geliştirilmiş olacaktır. 
 

 

 

 Proje kapsamında yapılacak işler; 

 

   ·  Miktar Analizi: Ülkemizdeki kullanılmış su potansiyeli güncel veriler ışığında ortaya konacaktır. 

 

   ·   Kalite Analizi: Ülke genelinde kullanılmış suların karekterizasyonu havza bazında ortaya konacaktır. 

 

   ·  İhtiyaç Analizi: Ülke geneli için havza bazında kullanılmış suların “yeniden kullanım alanları” ve “kullanılmış su      

depolama yerleri” bölgesel olarak belirlenecektir.  

 

   ·  Ülkemiz için yeniden kullanım kriterleri, kullanılmış suyun arıtımı için gerekli arıtma prosesleri belirlenecek ve 

Yeniden Kullanım Eylem Planı Taslağı hazırlanacaktır. 

 

   ·  Yeniden kullanım uygulamalarının teknik açıdan incelenerek, uygulama şekilleri hakkında bilgi veren bir Rehber 

Doküman hazırlanacaktır. 
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   ·  Yeniden kullanım uygulamalarının faydaları ve riskleri ortaya konacaktır. 

 

    ·  Yeniden kullanım uygulamalarının maliyet analizi yapılacaktır. 

 

    ·  Seçilecek iki pilot ilde yeniden kullanım kapasitesi belirlenecek, çeşitli kullanım alternatifleri değerlendirilecek şekilde fizi 

bilite çalışması yapılacak ve şehrin en büyük atıksu arıtma tesisinden çıkan kullanılmış suyun yeniden kullanımı için gerekli 

arıtma prosesi ve iletim hatları için uygulama projesi yapılacaktır. 

 

    ·  Proje için internet sitesi ve kamu spotu hazırlanacaktır. 

 

    ·  Projenin çıktıları ile ilgili eğitim ve çalıştay yapılacaktır. 

 

 

GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin 

Araştırılması Projesi 3. Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 
  

 "GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü 

ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Pro-

jesi" 3. Çalışma Grubu Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında 03 

Ekim 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. 

 Söz konusu toplantı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanlığı-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK-

MAM temsilcileri ile projede görev alan Harran ve Dicle Üni-

versitesi öğretim üyeleri katılımı ile gerçekleştirildi. 

  
 Proje kapsamında yapılan çalışmalar ve iş süreçleri 

konusunda TÜBİTAK-MAM proje yürütücüsü Dr. Burcu KI-

RAN tarafından yapılan sunumda, şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra kapalı sistemlerde yapılan analizlerin 

sonuçları, belirlenen depolama alanları ve drenaj sularının yönetimi konusundaki değerlendirmeler ile yapay sulak alan alternati-

fi anlatıldı. 

 

 Doç. Dr. Kasım YENİGÜN depolama alanları ve maliyetlerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, drenaj suyu-

nun iyileştirilmesi için arıtma alternatifleri, tasarım kriterleri ve GAP Bölgesi genelinde drenaj sularının iyileştirilmesi için atıl-

ması gereken adımlar Prof. Dr. Sinan UYANIK tarafından sunuldu.                             

 

 

 

 

 GAP Bölgesi’nde sulamadan dönen sularının kalite ve 

miktarının tespit edilmesi, içerdiği kirleticilerin ve yeraltı sula-

rına etkisinin araştırılması konusunda bundan sonraki süreçte, 

 

 Kapalı sulama sisteme geçilmesi durumunda drenaj 

suyu kalitesinin belirlenerek iyileştirme önerilerinin 

getirilmesi, 

 Depolama alanlarına ilişkin planlamaların tamamlan-

ması, 

 Döngüsel kullanım alternatifinin detaylandırılarak yak-

laşık bir maliyetin belirlenmesi, 

 Su bütçesi çalışmalarının tamamlanması planlanmakta-

dır. 
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“Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” Başladı 

 

 
 Kullanılmış suların yeniden kullanılması, suyun etkin kul-

lanımında en önemli tasarruf seçeneklerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Suların tekrar kullanılması ile mevcut su kaynaklarına 

olan ihtiyaç azaltılacak ve sürdürülebilir su yönetiminde önemli bir 

merhale geçilmiş olacaktır. 
 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent SELEK’in 

katılımları ile 26/09/2017 tarihinde gerçekleştirilen imza töreninde 

“Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlen-

dirilmesi Projesi”ne ait Sözleşme, yüklenici firma MWH UK LIMI-

TED temsilcisi Sayın Dr. Murat SARIOĞLU ile imzalanmıştır. 

Proje iki yıl sürecek olup 2019 yılı sonunda tamamlanacaktır. 

 

  

Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin 

Değerlendirilmesi Projesi ile ülke genelinde kullanılmış 

suların yeniden kullanımı ile alakalı uygulama teknolojileri ve stratejileri için gerekli araştırma çalışmaları 

yapılacak ile idari ve teknik açıdan kapasite geliştirilmiş olacaktır. 

  
Proje kapsamında yapılacak işler: 

 

1) Miktar Analizi: Ülkemizdeki kullanılmış su potansiyeli güncel veriler ışığında ortaya konacaktır. 
 

2) Kalite Analizi: Ülke genelinde kullanılmış suların karekterizasyonu havza bazında ortaya konacaktır. 
 

3) İhtiyaç Analizi: Ülke geneli için havza bazında kullanılmış suların “yeniden kullanım alanları” ve “kullanılmış su depola-

ma yerleri” bölgesel olarak belirlenecektir.  
 

4) Ülkemiz için yeniden kullanım kriterleri, kullanılmış suyun arıtımı için gerekli arıtma prosesleri belirlenecek ve Yeniden 

Kullanım Eylem Planı Taslağı hazırlanacaktır. 
 

5) Yeniden kullanım uygulamalarının teknik açıdan incelenerek, uygulama şekilleri hakkında bilgi veren bir Rehber Dokü-

man hazırlanacaktır. 
 

6) Yeniden kullanım uygulamalarının faydaları ve riskleri ortaya konacaktır. 
 

7) Yeniden kullanım uygulamalarının maliyet analizi yapılacaktır. 
 

8) Seçilecek iki pilot ilde yeniden kullanım kapasitesi belirlenecek, çeşitli kullanım alternatifleri değerlendirilecek şekilde 

fizibilite çalışması yapılacak ve şehrin en büyük atıksu arıtma tesisinden çıkan kullanılmış suyun yeniden kullanımı için 

gerekli arıtma prosesi ve iletim hatları için uygulama projesi yapılacaktır. 
 

9)  Proje için internet sitesi ve kamu spotu hazırlanacaktır. 
 

10) Projenin çıktıları ile ilgili eğitim ve çalıştay yapılacaktır. 
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne                                                             

Teknik Ziyaret Gerçekleştirildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Cumali KINACI, beraberindeki heyetle birlikte İSU Genel Müdürlüğü Labora-

tuvarı ve Asım Kibar OSB Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. 

  

 Teknik ziyarette Genel Müdür Yardımcıları Dr. Yakup KARAASLAN ve Bilal DİKMEN, Daire Başkanı Taner Kİ-

MENÇE ve teknik personel de hazır bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan BAYRAM, İSU Genel Mü-

dürü Ali SAĞLIK, Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili teknik personel tarafından İSU’nun faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi veril-

mesinin ardından, heyet tarafından İSU Merkez Laboratuvarı incelendi.   

  

 Kocaeli'de temiz su kaynaklarının özellikle Sapanca Gölü’nün korunması maksadıyla hayata geçirilen "Geri Kazanım 

Suyu Projesi" kapsamında kentin atık suyu, arıtma işlemlerinden geçirilerek sanayide kullanılabilir hale getirilmektedir.Körfez 

Atıksu Arıtma Tesisi, Körfez ilçesi, Hereke, Kirazlıyalı ile Derince ilçesi yerleşim alanlarından gelen atıksuları arıtan uzun hava-

landırmalı aktif çamur prosesine sahip bir atıksu arıtma tesisidir. Tesis bünyesinde 45.000 m3/gün kapasiteli hızlı kum filtresi, 

UV dezenfeksiyon ve basınçlı kum filtre sistemlerini içeren geri kazanım ünitesi bulunmaktadır. Burada ileri arıtıma tabi tutulan 

arıtılmış sular TÜPRAŞ tesislerinde kullanılmaktadır. 
 

 

 İzmit ilçesinde içme suyu şebekelerinde yaşanan su kayıplarına son vermek için başlatılan proje kapsamında, kayıp 

oranının % 25'e düşürülmesi hedeflemektedir. İçme suyu altyapı şebekelerinin haritalandırılarak altyapı ve üstyapı varlıkları 

coğrafi bilgi sistemine aktarılması, şebeke hatları mahalle bazında izole bölgelere ayrılarak sistem tamamen kontrol altına alınıp 

yönetilebilir hale getirilmesi ve şehir merkezinde % 20’lerde olan kayıp kaçak oranının tüm il genelinde aşağıya çekilmesi için 

çalışmalar yürütülmektedir. 

  

 İSU Merkez Laboratuvarı 17 milyon TL’lik yatırımla hizmete açılmıştır. Laboratuvarın bünyesinde İçme Suyu, Atıksu 

ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Atıksu Laboratuvarında gelişmiş laboratuvar cihazlarıyla yüzey aktif maddeler (mBAS), toplam azot, amonyum azotu, 

ortofosfat, fenolik maddeler, nitrit, nitrat, toplam siyanür, klorür, sülfür, ağır metal yağ, gres, TOK ölçümleri yapılmaktadır. 
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 Mikrobiyoloji Laboratuvarında su kaynaklarından, arıtma tesislerinden ve şebekenin çeşitli yerlerinden alınan numune-

lerde bakteri ve alg analizi yapılmaktadır. Laboratuvarda koliform bakteri, e.coli, enterekok bakteri, toplam bakteri, clostridium 

perfringens, pseudumonas aeruginosa’nın yanı sıra klorofil-a da ölçülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İçme Suyu Kimya Laboratuvarında içme ve kullanma suları, geri kazanım suları ve içme suyu elde edilmesi planlanan 

sularda izlenmesi gereken kimyasal parametreler izlenmektedir. Laboratuvarda anyon ve katyonların ölçümü için iyon kromo-

tografi cihazı, mikrokirleticilerin, pestisitlerin ölçümü için LC MS MS ve GC MS MS cihazları, ağır metallerin ölçümü için ICP 

MS cihazı bulunmaktadır. 

  

 İSU Genel Müdürlüğü ziyaretinin ardından Asım Kibar OSB’ye ait MBBR (akışkan yataklı biyoreaktör) teknoloji ile 

işletilen atıksu arıtma tesisi ziyaret edildi. 
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 Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi konum olarak İzmit Körfezi’nin doğusunda Alikahya Beldesi, İzmit Belediyesi 

sınırları içerisinde kalmakta olup, Kuzeyinde Alikahya OSB ve Küçük Sanayi Alanı, Güneyinde Uzunçiftlik Beldesi sanayi alan-

larıyla çevrilidir. OSB’de Hyundai Assan, Posco Assan TST, Assan Hanil, Hyundai Steel, Hyundai Mobis ve İspak Ambalaj gibi 

otomotiv, çelik sanayi ve ambalaj firmaları bulunmaktadır. 

  
 OSB’nin Atıksu Arıtma Tesisi 2015 yılında işletmeye alınan, Veolia firması tarafından inşa edilen 6000 m3/gün debiye 

göre projelendirilen tesis mevcut durumda 4000 m3/gün’lük bir debiye hizmet vermektedir. Tesisteki MBBR prosesi sayesinde 

klasik aktif çamur sistemlerindeki gibi çamur oluşmamakta, kopan parçalar yüzmeye meyilli olduğu için yüzeyden alınmakta-

dır.   

  

 Tesis patentli ileri teknolojilerinin bir kombinasyonunu Multiflo™; AnoxKaldnes™ ; MBBR (Moving Bed Biofilm 

Reactor); Idraflot™ DAF kombinasyonu (kimyasal arıtma + akışkan yataklı biyoreaktör + çözünmüş hava flotasyonu) olup gele-

neksel bir tesisin işgal edeceği alanı yüzde 75 oranında azaltmıştır. MBBR teknolojisi sayesinde 20.000 m2 yerine 5.800 

m2 alanda biyolojik aktif çamur giderimi sağlanmaktadır. MBBR havuzu 8,5 m derinliğinde ve 90 cm beton kalınlığına sahiptir.  

  

 2018 yılında tamamlanması planlanan atıksu geri kazanım projesi ile arıtılmış suyun geri kazanımı için DAF ünitesin-

den sonra katyonik polimer ve FeCl3 ilavesi, aktif karbon ünitesi, ters ozmos ve ultrafiltrasyon membranları ile içme suyu kalite-

sinde su elde edilmesi hedeflenmektedir. 
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Arıtma Tesislerine İlişkin Erzurum ve Kars İllerine Ziyaret Gerçekleştirildi 

 

 Kars merkezde yapılması planlanan atıksu arıtma tesisi ile ilgili mevcut durumu görmek ve yapılacak arıtma tesisi için 

uygun prosesleri önerebilmek maksadıyla 28.07.2017-29.07.2017 tarihleri arasında Erzurum ve Kars ilinde Su Yönetimi Genel 

Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN, Havza Yönetimi Daire Başkanı Taner KİMENÇE, DSİ Atıksu Daire Başkanı Ah-

met İ. ÖĞÜN ve MWH Genel Müdürü Dr. Murat SARIOĞLU ile ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
  

 Ziyarete Erzurum ilinden başlanmış olup Erzurum DSİ 8. Bölge 

Müdürü Emrah KÖLEOĞLU makamında ziyaret edilmiş ziyaretin maksa-

dıyla ilgili bilgi verilmiş ve bölgede su yönetimine ilişkin olarak yürütülen 

çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. 

 

 Ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürü Mevlüt VURAL makamında ziyaret edilmiş, Erzu-

rum ilindeki su ve atıksu hizmetlerine ilişkin bilgi alınmıştır. Erzurum Su 

ve Kanalizasyon İdaresinin (ESKİ) bünyesinde bulunan İçme Suyu Arıtma 

Tesisi ziyaret edilmiştir. Erzurum İçme Suyu Arıtma Tesisi konvansiyonel 

bir su arıtma tesisidir. Palandöken Barajı’ndan su alan tesiste yer alan arıt-

ma prosesleri; permanganat oksidasyonu, havalandırma, ozonlama, hızlı 

karıştırma, yavaş karıştırma, çöktürme, hızlı kum filtrasyonu ve dezenfeksi-

yon şeklindedir. 

 Daha sonra ziyaret edilen Erzurum Biyolojik Atıksu  Arıtma Tesisi, Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen bir proje olup 

30.09.2015 tarihi itibariyle proje tamamlanmış ve yüklenicinin 2 yıllık işletme sorumluluğu devam etmektedir. Halihazırda 

85.000-90.000 m3/gün’lük atık su arıtılarak Karasu Nehrine deşarj edilmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Atıksu arıtma tesisinin bileşenleri; kaba ızgara, pompa istasyonu, ince ızgara, yağ ve kum tutucu, ön çöktürme, havalan-

dırma tankı (nitrifikasyon ve denitrifikasyon), durultucu (çöktürme tankı), çamur yoğunlaştırıcı, çamur susuzlaştırıcı, koku arıt-

ma sistemi, çürütücü ile biyogaz üretimi şeklindedir. Tesisin işletilmesi, soğuk hava şartlarında karşılaşılan problemlere ilişkin 

olarak ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Özcan ALKAN ve ESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Nuri KALİ’den bilgiler alınmış-

tır. 

 

 Kars İlinde DSİ 24. Bölge Müdürü Adil SABANCI, Kars Belediye Başkanı 

Murtaza KARAÇANTA ve ilgili teknik ekip ile birlikte planlanan Kars atıksu arıt-

ma tesisinin yeri, Kars Nehri ve kolektör hattı, yeni yapılan Kars Barajı ve Sarıka-

mış ilçesindeki atıksu arıtma tesisi ziyaret edilmiştir. 

 

 Kars il merkezinde atıksu arıtma tesisi yapılması için planlama çalışmaları 

2007 yılında ÇED süreci ile başlamış olup Avrupa Birliği IPA projesi kapsamında 

2009 yılından bu yana projelendirme çalışması devam etmektedir. Kars Nehrinin 

kirlenmesinin önlenmesi için ivedilikle yaklaşık 8 yıldır proje aşamasında olan bu 

atıksu arıtma tesisinin projelendirme ve inşaat çalışmalarının tamamlanıp arıtma 

tesisinin işletmeye alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan ziyarete ilişkin 

hazırlanan değerlendirme raporu ilgili makamlara sunularak sürecin hızlandırılması 

için yapılması gerekenler belirlenecektir. 
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İçme Suyu Temin ve  Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü  

El Kitabı ve Standart Su Dengesi Programı  Hazırlandı   

 
 İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliğinde yer 

alan bilgilerin Belediyeler tarafından daha iyi anlaşılması ve ilgili idarelere yol gösterici olması maksadı ile Su Kayıplarının 

Kontrolü El Kitabı hazırlanmış ve Belediyelere dağıtılmıştır. 

 

 Ayrıca mevzuat gereğince idarelerin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığımıza göndermekte olduğu Su Kayıpları 

Yıllık Raporunda yer alan Standart Su Dengesi Formunun daha doğru ve kolay doldurulabilmesini sağlamak üzere bir program 

hazırlanmıştır. 

 

 Hazırlanan Su Kayıplarının Kontrolü El Kitabı ve Standart Su Dengesi Programına Genel Müdürlüğümüz web sitesin-

den ulaşılabilmektedir. 
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Genel Müdürlüğümüzde Görev Değişimi 
 
 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün kurulduğu Temmuz 2011 tarihinden itibaren Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görevi-

ni başarı ile yürüten Ülkemiz için birçok başarılı hizmetlere imza atan Prof. Dr. Cumali KINACI Orman Su İşleri Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcılığı görevine terfi etmiştir. 
 

            Sayın KINACI, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görevini Sayın Müsteşarımız Akif ÖZKALDI ve Müsteşar Yardımcıları-

mız Cemal Nogay, Ali Rıza DİNİZ ve İbrahim ÇİFTÇİ' nin  teşrifleri ile Bakanlığımızda düzenlenen bir törenle DSİ Genel Mü-

dür Yardımcısı Sayın. Dr. Bülent SELEK’e teslim etmiştir. 

 

           Müsteşar Yardımcımız sayın Prof. Dr. Cumali KINACI ve Su Yönetimi Genel Müdürümüz Dr. Bülent SELEK’in yeni 

görevlerinde muvafakatlar diler Ülkemize ve Genel Müdürlüğümüze hayırlı  olmasını temenni ederiz. 
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Turkish Journal of Water Science and Management (Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi)”nin            

İkinci Sayısı Yayımlandı 
 
 

 

 Yeraltı ve yer üstü su kaynakları ile iklim değişikliği gibi suyla doğrudan ve dolaylı konularda, özellikle ülkemizde 

yürütülen akademik ve bilimsel çalışma ve araştırmalar ile projelerin uluslararası camiayla paylaşılması gerekliliğinden hareketle 

Bakanlığımızın sorumluluğunda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce çıkarılmakta olan,  “Turkish Journal of Water Science and 

Management (Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi)” Dergisinin ikinci sayısı yayımlandı.  

 

 Ulusal ve uluslararası üniversitelerin kıymetli öğretim elemanları ile uzmanlarımız tarafından kaleme alınan bilimsel 

makalelerin yayımlandığı dergiye http://waterjournal.ormansu.gov.tr  ve http://dergipark.gov.tr/tjwsm internet adreslerinden eri-

şim sağlanabilir. 
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Genel Müdürlüğümüz Ailesi Büyümeye Devam Ediyor… 

 

Gökçen &  Bahar GÖKDERELİ’nin Derin Gürkan 
Serdar KOYUN’un  Meryem 

isimli bebekleri dünyaya merhaba dediler. 
 

GÖKDERELİ ve KOYUN                       

 

ailelerine çocukları ile beraber uzun,  
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. 
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Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü                         

Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 - Yenimahalle / ANKARA, PK: 06510             

Tel: (+90 312) 207 50 00 

https://www.facebook.com/suyonetimi/ https://mobile.twitter.com/SuYonetimi 

http://waterjournal.ormansu.gov.tr 

http://waterjournal.ormansu.gov.tr/

