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Söyleşi 
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ESEN ile Su Hukuku ve Politikası Geliştirme Dai-

resi Başkanı Sayın Emrah MERT ile yapılmıştır. 
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Bu sayıda: 

Yeryüzündeki hayatın 

devamlılığı için hayati 

önemi olan su kaynakla-

rı, hızla artan insan nüfu-

su yüzünden kentsel yer-

leşim ve tarım alanları-

nın çoğalması ve sanayi-

leşmenin hızlanması ne-

deni ile ortaya çıkan ev-

sel ve endüstiyel atıklar 

ile iklim değişikliği gibi 

nedenlerle  önemli bir 

tehdit altındadır. Su kali-

tesinin insani faaliyetler-

den kaynaklanan baskılar 

nedeniyle giderek bozul-

ması, bu baskıların  su ka

litesi üzerindeki etkisinin  

boyutlarının belirlenebil-

mesi için su kalitesi izle-

mesi metodlarının uygu-

lanmasını gerekli kılmış-

tır. “Su kalitesi izlemesi” 

su kütlesinin fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinin zamana 

bağlı değişimleri hakkın-

da veri elde edilmesi ola-

rak tanımlanabilir. Su ka-

litesi suyun fiziksel özel-

likleri ve barındırdığı su-

cul ekosistemin yanısıra 

sudaki organik ve inorga-

nik maddelerin konsantras  
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Avrupa Birliğinin (AB) su kalitesi ile ilgili temel direktifi olan Su Çerçeve Direktifine (SÇD) göre Avrupa’nın tüm yüzeysel su 

kütlelerinde “iyi durum”a ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için üye ülkelerin su kalitesi izleme sistemlerini 

kurmaları, bu sistemlerle su kütlelerinin ekolojik ve kimyasal durumlarını belirlemeleri ve düzenli aralıklarla Birliğe rapor et-

meleri gerekmektedir. Direktife göre ekolojik durum bentik makroomurgasız, makrofit, makroalg, angiosperm, fitobentoz, fito-

plankton ve balık faunası gibi biyolojik kalite bileşenleri kullanılarak ve su kütlelerinin fiziksel, kimyasal ve hidromorfolojik 

özellikleri de biyolojik kalite bileşenlerini destekleyici elementler olarak kullanılarak belirlenmelidir.  

Su kalitesi izleme sistemleri geleneksel olarak fiziksel ve kimyasal parametrelere odaklanmıştır. Ancak zamanla bu para-

metrelerin su kalitesinin sadece numune alım anındaki durumunu gösterdiği ve su kalitesi hakkında daha doğru yorumlar yapa-

bilmek için sucul canlıların da izlenmesinin gerektiği ortaya çıkmıştır. Sucul ekosistemin bileşeni olan canlılar, çok uzun bir 

dönemde ekosistemde varlıklarını sürdürmüşler ve morfolojileri, fizyolojileri, davranışları ile habitatlarına tam uyum 

sağlamışlardır. Birçok organizma yaşadıkları ortamdaki değişikliklere, ister insan kaynaklı (kimyasal kirlenme gibi) isterse doğal 

olsun (sellerden kaynaklanan bulanıklık gibi) oldukça duyarlıdır. Yaşama ortamlarında farklı nedenlerle ortaya çıkacak bir 

değişime (bozulmaya) sayılarının azalmasıyla, belli türlerin ortadan kalkmasıyla ve belli türlerin yaşama bölgelerini değiştirme-

siyle cevap verirler. Suda belirli organizma veya organizma gruplarının bulunması, belirli bir örnekleme noktasında, haftalık 

veya aylık su kalitesini gösterebilir; bu organizma gruplarının bulunmaması ise rutin kimyasal örneklemelerde gözden kaçabilen 

kesikli bir atıksu deşarjı veya kirleticinin varlığına işaret edebilir. Sucul organizmaların değişimler karşısındaki reaksiyonları 

belirlendiğinde, mevcut su ortamının kalitesi de belirlenmiş olur. Bu mantıktan hareketle biyolojik izleme insani faaliyetlerin 

neden olduğu çevresel değişimlerin biyolojik tepkiler yardımı ile değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. 

Gelişen sanayi ve hızlı nüfus artışı ile kirlenen su kaynaklarının kalitesinin belirlenmesine yönelik kullanılan fiziksel ve 

kimyasal metodların yerine biyolojik metotların kullanılmasının önemli avantajları bulunmaktadır. Kimyasal izleme ile sadece 

analiz edilen kimyasallar tespit edilirken, biyolojik izleme ile analiz edilen ve edilmeyen tüm parametrelerin kümülatif etkisi 

gözlenebilmektedir. Belirli bir nehir, göl, geçiş suyu ve kıyı suyu kütlesinde yaşayan balık, böcek, alg ve bitkilerin türü, sayısı, 

komposizyonu ve durumları o su kütlesinin kalitesi hakkında en doğru bilgiyi sağlar. Ayrıca, biyolojik izleme metodları fiziksel 

ve kimyasal izleme metodlarının tespit etmekte yetersiz kaldığı sucul kirleticilerin su kalitesi üzerindeki sinerjik ve antagononist 

etkilerinin belirlenmesi konusundaki boşluğu doldurmaktadır. Ancak biyolojik izlemenin tüm bu avantajlarının yanısıra diğer 

yöntemlere göre daha çok uzmanlık gerektirmesi gibi bir dezavantajı bulunmaktadır.  

Biyolojik izlemenin Su Çerçeve Direktifi ve 2014/101/AT Direktifi kapsamında yer alan standartlara uygun olarak yapılması 

gerekmektedir. Tüm ülkede örnekleme analiz ve tür teşhisleri için standart hale getirilmiş yöntem ve metotların kullanılması elde 

edilecek sonuçların birbiriyle uyumu ve tutarlılığı açısından büyük önem arzetmektedir. Bu amaçla, ülkemizde uygulanacak 

standartların belirlenmesi ve Biyolojik İzleme Tebliği’nin yayınlanmasına yönelik çalışmalar hali hazırda devam etmektedir.  

Biyolojik izleme sonucunda elde edilen ham biyolojik veriler tür veya taksa isim listeleri ve bolluklarıdır. İşin uzmanı olmayan 

biri için bu listelere bakarak su kalitesi hakkında fikir yürütmek imkansızdır.  Biyolojik indeksler uzun bir zaman diliminde çok 

sayıda istasyondan toplanmış ve bir çok tür ve parametreyi içeren verinin su kalitesine dönüştürülmesi için kullanılan metrik 

sistemlerdir. Biyolojik indeksler kullanılarak örneklenen alanın ekolojik durumu örneklenen türlerin varlığı, yokluğu, bolluğu, 

hassasiyet ve tolerans durumları dikkate alınarak belirlenebilir. Farklı biyolojik kalite bileşenleri için geliştirilmiş ve yaygın 

olarak kullanılmakta olan çok sayıda indeks bulunmaktadır. Ülkemizin biyolojik çeşitlilik bakımından zenginliği gözönünde 

bulundurulduğunda ülkemize özgü türlerin dikkate alındığı biyolojik indekslerin geliştirilmesi su kalitesinin doğru olarak belir-

lenmesi için öncelikli alanlardan biridir. Genel Müdürlüğümüzce bu kapsamda “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değer-

lendirme Projesi” yürütülmekte olup, proje tamamlandığında her bir biyolojik kalite bileşeni için ülkemize özgü biyolojik in-

deksler belirlenmiş olacaktır.   
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 İzleme sonuçlarının alınıp indeks değerlerinin belirlenmesinden sonraki aşama su kütlelerinin ekolojik kalite oranlarının ve ar-

dından ekolojik durum ve potansiyellerinin belirlenmesi aşamasıdır. Mevcut verilerin referans bölgelerden elde edilen verilere 

oranı “Ekolojik Kalite Oranı (EKO/EQR)” olarak ifade edilir. Bu oran 0 ile 1 arasında sayısal bir değerdir ve çok iyi durum 1’e 

yakın değerlerle, kötü durum 0’a yakın değerlerle ifade edilir.  

Direktife göre su kalitesi sınıflandırması “biri kötü ise hepsi kötü (one out all out) prensibine” göre yapılmaktadır. Ekolojik du-

rum bir dizi biyolojik kalite bileşenine (omurgasızlar, bitkiler,balıklar gibi), biyolojiyi destekleyen genel kimyasal ve fizikokim-

yasal parametrelere (oksijen,sıcaklık gibi), özel kirleticilere (pestisitler ve metaller gibi) ve sadece çok iyi durumunun belirlen-

mesine yardımcı olması için kullanılan hidromorfolojiye bağlıdır. En düşük kaliteyi gösteren unsur hangisiyse ekolojik durumu o 

belirler. Su kütlelerinin ekolojik durumlarının veya potansiyellerinin belirlenmesi sistemi su kütlelerinin tiplerinin belirlenmesi-

nin ardından tanımlanacak tipe özgü referans koşullara dayalı olmalı, kalite sınıfları izleme sisteminden edinilen verilerin mev-

cut veya hipotetik bozulmamış durumu yansıtan referans şartlar ile karşılaştırılarak belirlenmeli, değerlendirme sonucu su kütle-

leri direktifte yer alan normatif tanımlara uygun olarak beş su kalitesi sınıfından biri (çok iyi, iyi, orta, zayıf ve kötü statü) olarak 

sınıflandırılmalı ve değerlendirme sırasında biyolojik kalite bileşenlerinin kompozisyonu, bolluğu, çeşitliliği ve hassas türlerin 

mevcudiyeti gibi parametreler göz önünde bulundurulmalıdır.  

Ülkemizdeki rutin izleme çalışmalarını Direktifle uyumlu hale getirebilmenin yolu bir an önce biyolojik izlemeyi de içerecek 

şekilde izleme ağının kurulmasıdır. Genel Müdürlüğümüzce ülkemizin 25 havzası için direktifle uyumlu izleme programları 

hazırlanmış olup, izleme görevi DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Özellikle ülkemizdeki veri eksikliği göz önünde bulundu-

rulduğunda biyolojik izlemeye bir an önce başlanılması ve düzenli olarak yapılan izlemelerle biyolojik verinin toplanması gerek-

mektedir. İzlemeden gelen verinin su kalitesi sınıflarına dönüştürülebilmesi için öncelikli olarak her bir biyolojik kalite bileşeni-

ne yönelik olarak ülkemize özgü biyolojik indekslerin belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemize var olan farklı biyocoğrafik bölge-

lerin sucul flora ve fauna kompozisyonuna yol açması nedeni ile su kütlesi tiplerinin ve biyolojik izleme sonuçlarını değerlendir-

me sisteminin tanımlanması gereken eko bölgelere uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Ekolojik durum belirlenebilmesi 

için referans alanlar belirlenerek tipe özgü referans şartlar tespit edilmeli ve  tiplere özgü sınıf sınır değerleri belirlenmelidir.  

Tüm bu sayılan ön koşulların yerine getirilebilmesi için Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan “Ülkemize Özgü Su Kalitesi 

Ekolojik Değerlendirme Projesi” kapsamında çalışmalar devam etmekte,   referans izleme ağının kurulması için “Türkiye’de 

Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi”   ve  referans şartlar ile eko bölgelerin  belirlenebilmesi için ise AB finansmanlı 

“Türkiye’de Eko bölgeye Dayalı Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi”  nin yürütülmesi planlanmaktadır. 

Bazı ülkelerin yüz yılı aşkın biyolojik izleme tecrübesi ve verisinin bulunduğu düşünüldüğünde, ülke olarak bu konuda alınacak 

uzun bir yol olduğu  ortadadır. Biyolojik izleme ağının sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için  yeterli finansman kaynağı ve 

nitelikli insan kaynağının ayrılması zorunludur. Türkiye’nin yüzölçümü de dikkate alındığında 25 havzadaki biyolojik izleme 

ağının oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi için gereken yeterli sayıda ve biyolojik izleme ile tür teşhisi konularında tecrübeli 

biyologlar istihdam edilmelidir. Söz konusu personelin biyolojik izleme ile ilgili verilecek ayrıntılı eğitim programlarından geçi-

rilerek bu işi yapabilir duruma getirilmesi önem arz etmektedir. 

                                                                                                                                                     Hümeyra BAHÇECİ 

                                                                                                                            Uzman 

                                                                                                                                Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  
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      Bültenimizin bu sayısındaki ilk söyleşimiz bir önceki Yönetim Hiz-

metleri Daire Başkanımız Sayın Hasan ESEN ile yapılmıştır. Kendilerine 

çok teşekkür ediyoruz.  
Sayın Başkanım, uzun sayılabilecek bir meslek hayatınız olduğunu biliyoruz bunu bir defada sizden 

dinlemek istiyoruz. Bu konuda bize neler anlatırsınız? 

 

Meslek hayatım 1986 yılının Aralık ayında Malatya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Uzman Yardımcı-

lığı ile başladı. Yaklaşık 22 aylık bir görev sürecinden sonra 1988 yılında naklen Tekel Genel Müdürlüğü’ne 

atandım. Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı 

unvanlarında 2010 yılı Ocak ayına kadar burada görev yaptım. Asli görevlerimin yanında Tekel Spor Kulübü Yönetim Kurulu 

Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürüttüm. Merkezi İstanbul’da bulunan Genel Müdürlüğümüzün özel-

leştirilmesi neticesinde 22 yıllık meslek hayatımı geride bırakarak 2010 yılı Şubat ayında mülga Ankara İl Çevre ve Orman Mü-

dürlüğü’ne Araştırmacı unvanıyla naklen atandım. 

 

Sonrasında Mülga Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde görevlendirme ile çalıştım ve akabinde 645 sayılı KHK ile yeni 

kurulan Genel Müdürlüğümüze atandım. İdari İşler Şube Müdürlüğü görevi ve Müsteşarlık Makamında görevlendirme ile bir 

süre çalıştıktan sonra 2014 yılı Mayıs ayında Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına atandım. 

 

Başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere tüm amirlerimden ve birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımdan hep destek ve 

katkı gördüm. 22 yıllık Tekel Genel Müdürlüğü çalışmamı ve İstanbul’u geride bırakarak Ankara’ya geldim. Yeni başlayan bir 

memur gibi sıfırdan başlayarak buralara geldim, katkısı ve desteği olan herkese müteşekkirim. 

 

Çok şükür ki, kimseye sıkıntı yaşatmadan, alnımın akıyla, gönül huzuru ile ayrılıyorum. Bu satırların yayınlandığı günlerde 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Orman ve Su İşleri Uzmanı olarak naklen atanmış olmam sebebiyle    

görevimi yeni atanan arkadaşıma bırakmış olacağım. 

 

 Su Yönetimine ait güzel hatıraları ve güzel insanları hiç unutmayacağım. 

 

Sayın Başkanım, TEKEL Genel Müdürlüğünde önemli görevler yürüttünüz. Orada yaşadığınız bizim kurumumuz-

da olmasında yarar gördüğünüz bir proje yada bir uygulama var mı? 

 

Evet. 8.000 civarında memur, sözleşmeli personeli ve 30.000 civarında işçi personeli olan TEKEL gibi bir kurumda görev 

yaptım ve sonrasında özelleştirme sebebiyle Bakanlığımıza geldim. Özelleştirme süreci çok sıkıntılı bir süreç. Kapatılan, satılan 

işletmelerle, fabrikalarla ilgili arşiv, dosya işlemleri ile ilgili epeyce sıkıntılar yaşandı. Bu yüzden Genel Müdürlüğümüzdeki 

arkadaşlarıma arşiv ve dosyalama işlemlerine oldukça önem vermelerini tavsiye ediyorum. Personel motivasyonunu yüksek dü-

zeyde tutmak çok önemli. Genel Müdürlüğümüz artık koşmaya başladı çok şükür, benim bu konuda söyleyebileceğim çok fazla 

bir şey yok. 

 

Sayın Başkanım, Türkiye’de suyun durumu, geleceği, suyun verimli kullanımı konularındaki düşünceleriniz hak-

kında bilgi verir misiniz? 

 

Dünyamız aynı, kaynaklar aynı fakat dünya nüfusu hızla artıyor. Kaynaklar bilinçsizce çok büyük bir hızla tüketiliyor. Su 

geleceğin en önemli silahı olacak ve muhtemelen çıkacak savaşların birinci sebebi su olabilecek diye düşünüyorum. Bu yüzden 

öncelikle kendi içimizde her sektörde suyu verimli kullanmamız gerekiyor. Bu bir kültür meselesi, insanlarımızı yeni bir hayat 

şekline alıştırmak birdenbire olmuyor. Bu yüzden ilkokullara suyun verimli kullanımı ile ilgili yeni bir ders konulması gerektiği-

ni düşünüyorum. Kullanan öder prensibi ile suyu az kullananın az çok kullananın çok ücret ödemesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bu konuda Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün önemli bir misyon üstlendiğini ve suyun verimli kullanımı konusunda yakın za-

manda önemli katkıları olacağını da şimdiden görüyorum. 

 

Sayın Başkanım, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Kuruluşundan bu güne geldiği aşamalar hakkındaki düşünce-

leriniz nelerdir? 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulduğunda Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI dışında kimse yoktu. 

Kısıtlı sayıda personel, masa, araç gereç, teçhizat vb. temini bile birkaç ay sonra temin edilerek işe başlandı. 5 yıl dolmadan şu 

an 180 kişiye ulaştı sayımız. Şu anda nereye gittiğini/gideceğini bilen çok güzel epeyce oturmuş bir kadro oluştu. İnşallah yeni 

takviyelerle güçlenecek ve tüm personeliyle daha büyük hedeflere ulaşacaktır. 

 

Sayın Başkanım, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlarımıza neler tavsiye eder-

siniz? 

Her yeni başlangıç ilktir ve çok güzeldir. Bizde bir tabir vardır, nasıl başlarsan öyle gider. Öncelikle işlerini sevmeliler, 

araştırıcı olmalı, uyumlu, ılımlı, sabırlı, saygılı, bakımlı, zamanı iyi kullanmalı, iyi emsalleri kendilerine emsal almalı ve daha da 

önemlisi kısa, orta ve uzun şeklinde kendilerine hedef koymalılar bence. Hedefi olmayan insanları dalgalı denizdeki gemiye ben-

zetirim, dalgalar bir o yana bir bu yana sürükler. İnisiyatif başkalarında olur. 

Son sözüm, dümende kendilerinin olmasıdır. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gele-

cek diliyorum. 
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       Bültenimizin bu sayısındaki ikinci söyleşimiz ise Su Huku-

ku ve Politikası Geliştirme Daire Başkanımız Sayın Emrah 

MERT ile yapılmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.  
 

Sayın Başkanım, uzun sayılabilecek bir meslek hayatınız olduğunu biliyoruz bunu bir 

defada sizden dinlemek istiyoruz. Bu konuda bize neler anlatırsınız? 
 

Evet, an itibarıyla uzun olarak nitelendirebilirim. Çünkü bir asrın çeyrek kısmını tamamlamak üzereyim. Ge-

riye dönüp baktığımda bana da uzun bir süre olarak geliyor. Meslek hayatıma 1991 yılında başlasam da başlangıç tarihini, mec-

buri hizmetimin olması sebebiyle ailemden ayrılıp lise eğitimimi yatılı olarak almak üzere, Ankara Tapu ve Kadastro Meslek 

Lisesi’ne geldiğim yıl olan 1987 olarak kabul etmek de mümkün.  Şimdi bambaşka şekildeki Oran Semtinde, önünde şahin tepe-

si adlı bir tabela asılmış, çevresinde parmakla sayılabilecek bir yapılaşma olan bir okulda 4 yıllık lise eğitiminden sonra, kura 

günü gül şehri Isparta’yı çekip daha sonra becayiş yöntemi ile Akşehir Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak gö-

reve başladım.  

 

Ancak memuriyete başlamam, hayatımda belki de okul sırası üzerine yazdığım tek ifade olan” İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi” hedefimden beni uzaklaştırmadı. Mesleğe uyumdan dolayı yaşadığım problemden de güç alarak çalışmaya 

devam ettim. İlk denememde Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünü kazandım. Yarım dönem eğitime 

devam ettim. Ancak tayinim Ankara’ya yapılmadığı için okulu bıraktım. Bir üniversiteye kayıt yaptırdığım için hedefi bir sonra-

ki yıl da ulaşamadım. Yılmadan sınava hazırlanmaya devam ettim. 1994 yılında şehir kısmında bir sapma olsa da Selçuk Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştım. Eğitim sebebiyle Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne tayinden sonra içinde hem 

memuriyet, hem öğrencilik hem de akraba topluluğundan oluşan bir öğrenci evinin mesuliyeti olan zorlu bir süreç daha başladı. 

Netice olarak buna değdi mi diye sorarsanız, sonuna kadar en ufak bir şüphem bulunmadığını söylemek isterim. Emek verdiğiniz 

bir konuda başarıya ulaşmak hayatta alabileceğiniz en iyi hazlardan bir tanesi.   

 

Üniversite hayatının tamamlanmasını müteakip 2001 yılına kadar Konya’da çalışmaya devam ettim. Öğrenimini gördü-

ğüm alanı değiştirdikten sonra 2001 yılında kurum ve görev değişikliği ile Çevre Bakanlığı’na Hukuk Müşaviri olarak atandım. 

2002 yılında Erzurum’da Ordu Donatım 4. Kademe Komutanlığında kısa dönem olarak askerlik hizmetimi tamamladım. Bakan-

lıkların yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri 

olarak görev yaptım. 2012-2014 yılları arasında Bakanlık Birinci Hukuk Müşavirliğini vekaleten yürüttüm. 2014 Yılından itiba-

ren de Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde Su Hukuku ve Politikası Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmaktayım.   

 

Sayın Başkanım, Genel Müdürlüğümüze gelmeden öncede önemli görevler yürüttünüz. Ora-

da yaşadığınız Genel Müdürlüğümüzde de olmasında yarar gördüğünüz bir proje ya da bir uygula-

ma var mı? 
 Meslek hayatımın büyük bir bölümü Hukuk Müşavirliğinde geçti. Bu süre zarfında dört farklı Birinci Hukuk Müşaviri 

ile çalıştım. Hukuk Müşavirliğinin mevzuat uyarınca yürüttüğü görevler ve idare içerisinde üstlendiği rol gereği proje esaslı ça-

lışmaya uygun bir yapısı bulunmamaktadır.  

 

Hukuk Müşavirlikleri yapısı itibarı ile biraz içe dönüktür. Hukuk Müşavirlerinin idareleri kendi imzalarıyla temsil etme 

yetkileri de olduğundan dosya üzerinden daha çok bireysel çalışma sistemi mevcuttur. Bu süreçte benden önceki Birinci Hukuk 

Müşaviri zamanında başlatılan ve benim dönemimde de geliştirilip nihai hali verilen dava takip sitemini iyi bir uygulama olarak 

gösterebilirim. Bütün adli ve idari davalara, mütalaalara ait bilgilerin yer aldığı sistem, bazı kurum kuruluşların da ilgisini çek-

miş ve Bakanlığımızdan bilgi almak suretiyle örnek alınmıştır. Dava takip sistemi 15 bölge müdürlüğümüzde de uygulamaya 

geçirilmiş olup başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.   

 

Sayın Başkanım, Türkiye’de suyun durumu, geleceği, suyun verimli kullanımı konularındaki 

düşünceleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 
 

Meslek hayatımın yaklaşık üçte ikisini farklı adlar altında da olsa su ile alakalı görevleri olan Bakanlığımızda geçirdim. 

Ancak burada çalışmadan önce de hayatımın her döneminde -belki bunda yatılı okulun verdiği disiplinin de etkisi vardır- şahıs 

olarak su kullanımına hep dikkat ettim. Özellikle Genel Müdürlüğümüzde görev aldıktan sonra, ülkemizin su zengini bir ülke 

olmadığına, nüfus artışı ve diğer alanlardaki kullanımlar sebebiyle su ihtiyacının giderek arttığına, küresel ısınmaya bağlı iklim 

değişikliği ve su kaynaklarının bütün dünyada belli bir oranda azalmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda kişi başına düşecek su 

miktarında da önemli bir azalma meydana geleceğine bilimsel veriler ışığında vakıf oldum. Ülkemiz açısından suda kayıp kaçak 

oranlarının yüksek olması da aslında bizlerin konuya bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini mecbur kılıyor. 

 

Öncelikle bundan ne kadar tasarruf edilebilir ki düşüncesinden sıyrılarak evlerden başlamak üzere bütün kullanımlarda 

tasarrufu ön planda tutup bu konuda toplumda olabildiğince yüksek bir bilince ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bunun dışında özel-

likle belediyelerin yüksek oranlardaki kayıp kaçak oranlarını kademeli olarak kabul edilebilir seviyelere düşürmesi gerekmekte-

dir.  
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Mart ayı içerisinde Başbakanlığa sunulan, 64. Hükümet Eylem Planının altı ay içinde Bakanlığımız tarafından gerçek-

leştirilecek reformlar kısmında 92 nolu eylem olarak gösterilen ve 21 Haziran 2016 tarihine kadar kanunlaşması öngörülen Su 

Kanunu Tasarısı da suyun geleceği açısından çok önem arzetmektedir. Su yönetimindeki çok başlılığın önüne geçilerek, havza 

bazında su yönetiminin gerçekleşmesi, havza esaslı su tahsisinin yapılması, su kaynaklarının kullanılmasında ve yararlanılma-

sında uyulacak önceliklendirmenin yapılması, suyun miktar ve kalite olarak yönetiminin sağlanması, suyun devletin mülkiyet 

ve tasarrufunda olması, maliyetin karşılanması prensibinin uygulanması (Kullanan/Kirleten Öder), su yönetimine paydaşların 

iştirakinin sağlanması, su yönetiminde koordinasyon sağlanması, taşkın yönetim planları hazırlanması ve imar planlarında 

bunların dikkate alınması, Ulusal Su Planının hazırlanması, etkin bir izleme, izin, denetim, bilgi temini ve beyan sisteminin 

oluşturulması, Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin kurulması, alıcı ortam esaslı deşarj standartlarının belirlenmesi, su kullanımında ve 

su yapılarının inşasında ekosistem ihtiyaçlarının dikkate alınması, suyu usulsüz kullanan ve kirletenlere caydırıcı ceza getiril-

mesi, mevzuat çakışmasının, dağınıklığının ve boşluklarının giderilmesi, AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyumun sağlanması ile 

ülkemizin, suya daha doğru bir bakış açısı kazanacağını düşünüyorum.  

 

Sayın Başkanım, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde Mesleğe yeni başlayan genç arkadaşla-

rımıza neler tavsiye edersiniz? 

 
 Mesleğe taşra teşkilatında başlayan biri olarak, mesleğe taşra teşkilatında başlamak ile merkez teşkilatında başlamak 

arasında merkez teşkilatı lehine büyük bir fark olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yönüyle merkez teşkilatında göreve 

başlayan personelin daha fazla özgüvene sahip olduğu da tartışmasız. Özgüvenli bireyler olarak yetişmek mutlaka olumlu an-

cak ben öncelikle bu özgüvenin sınırlarının iyi belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben oldum tamam yerine, daha öğrene-

ceğim ve yapacağım çok şey var düşüncesinden hareket ederek çalışma hayatımızı sürdürmemiz bizden sonra gelecek nesle de 

güzel bir örnek olacaktır. Nasıl kendi evimizde herhangi bir iş yapan ustadan harika bir eser çıkarması beklentisi içindeysek, 

bize verilen görevleri de toplumun bir başka kesiminin bu yönde beklentisi olduğunu düşünerek yerine getirmeliyiz. Bazı ka-

mu görevlilerinin yaptığı gibi kamuda üstlendiğimiz görevlere devletin işi olarak değil de milletin işi olarak bakmak gerek-

mektedir. Neticede verilen hizmet kendimizin ve sevdiklerimizin de içinde yer aldığı bütün vatandaşlara verilmektedir. Top-

lumda üstlendiğimiz farklı roller açısından sadece bir ya da birkaç alanda hizmet verir konumundayken birçok alan açısından 

da hizmet alan konumunda olduğumuzu ve iyi hizmet alamadığımızda da mutsuz olduğumuzu ve ilgili kurum veya personelini 

olumsuz eleştirdiğimizi düşünerek çalışmamız gerekmektedir. Maksadımız problem oluşturmak değil problemi çözüp yavaş 

veya eksik işleyen bir sistem varsa buna olumlu katkı yapmak olmalıdır. Bu şekilde çalışmadan herhangi bir hastaneden ala-

madığımız hizmetten dolayı ilgili doktoru ve hastane yönetimini veya çocuğumuzun okuldaki kötü performansından dolayı 

öğretmeni ve okul yönetimini eleştirmek de kolaycılık olacaktır.  

 

Yaptığı işi severek yapan, hangi konumda olursa olsun yaptığı işin hakkını veren, gerektiğinde inisiyatif alabilen, 

işindeki hedefini usta bir mobilyacının, tamircinin, iyi bir mimarın ya da mühendisin ortaya çıkardığı esere ulaşmak olarak 

gören bireylerin sayısının artması dileğiyle mesleğe yeni başlayan arkadaşlara başarılar dilerim.  
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İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR 

 

 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; Mersin, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Mani-

sa, Kütahya, Aydın, Muğla, Denizli, Kırşehir, Malatya, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Konya, Kayseri, Bilecik ve Yozgat İl Su 

Yönetimi Koordinasyon Kurullarının 2016 yılı 1. Toplantıları gerçekleştirildi. 

 Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 Yılı 1. Toplantısı 17 Şubat 2016 tarihinde Mersin Valiliği Top-

lantı Salonunda gerçekleştirildi. 

 Mersin Vali Yardımcısı Sayın Süleyman DENİZ’in başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya DSİ 

67. Şube Müdürü Mehmet GÜNEŞ ve 56 üyeden oluşan Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımlarıyla 

gerçekleştirildi. 

 Mersin Vali Yardımcısı Sayın Süleyman DENİZ’in açılış konuşmasının ardından hazırlanan gündeme uygun olarak 

gerçekleşen toplantıda; DSİ 67. Şube Müdürlüğü İşletme Başmühendisi Sayın Adnan ERSEN tarafından “Mersin İli Doğu Ak-

deniz ve Seyhan Havzaları Taşkın Koordinasyonu” konulu sunum, Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Kadir 

İNCEPALA tarafından “Doğu Akdeniz ve Seyhan Havzaları Koruma Eylem Planları” konulu sunum ve Çevre Sağlığı Şube Mü-

dürü  Sayın Dr. Fatih ÖZ tarafından “Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü” konulu sunum gerçekleştirildi. 

 MESKi Genel Müdürlüğü yetkilisi Sayın Dr. Zafer ÖZER tarafından Mersin-Çamlıyayla ve Sebil İlçeleri Atıksu arıtma 

Tesisi Projeleri ve Mersin-Toroslar-Gözne ve Ayvagediği mahalleleri ile Mersin-Erdemli-Yenice, Tömük ve Arpaç bahşiş ma-

halleleri kanalizasyon projesi yapım işi sorunları gündeme getirildi. 

 Koordinasyon Kurulu Başkanı ve üyelerin salt çoğunluğuyla gündem konularına ilişkin kararlar alınarak toplantı son-

landırıldı. 
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 Amasya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 23 Şubat 2016 tarihinde Amasya Beledi-

yesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

 Amasya Valisi Sayın Halil ÇOMAKTEKİN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Amasya İl Su Yönetim Koordi-

nasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 Toplantıda ilk olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli Sayın T. Fikret GİRAYHAN tarafından Yeşilırmak Hav-

zası Taşkın Yönetim Planı’na ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra, DSİ 73. Şube Müdürü                              

SayınTurgut YORULMAZ “Yeşilırmak Nehri’nde Görülen Bulanıklığın Muhtemel Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu Ko-

misyon çalışmasına ilişkin özet bilgi sundu.   

 Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı           

Sayın Halil ÇOMAKTEKİN tarafından sonlandırıldı. 

 

 

 

 Balıkesir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 24 Şubat 2016 tarihinde Balıkesir Valiliği 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Balıkesir Vali Yardımcısı Sayın Bayramali KÖSE Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, DSİ 25. Bölge Müdürü              

Sayın Erol ŞENÖZ ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğünde Görevli Su Ürünleri Mühendisi 

Sayın Turgay ARASAN tarafından Balıkesir ilinde gerçekleştirilen su kalitesi ve izleme çalışmalarının ve sonuçlarının değerlen-

dirilmesi yapıldı. 

 Balıkesir Vali Yardımcısı Sayın Bayramali KÖSE ve DSİ 25. Bölge Müdürü SayınErol ŞENÖZ’ün konu ile ilgili de-

ğerlendirmelerini takiben, kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı ve bir sonraki toplantının gündemi belirlenerek toplantı son-

landırıldı. 
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 Eskişehir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 2. Toplantısı 25 Şubat 2016 tarihinde DSİ 3. Bölge Müdür-

lüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

 Eskişehir Vali Yardımcısı Sayın Cafer YILDIZ’ın Başkanlığında yapılan toplantı, DSİ 3. Bölge Müdürü Hayrettin 

BAYSAL ve Eskişehir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

 Eskişehir Vali Yardımcısı Sayın Cafer YILDIZ’ın toplantılarda katılımcı ve su konusunda çözüm odaklı olunması ge-

rektiğini belirttiği açılış konuşmasının ardından hazırlanan gündeme uygun olarak gerçekleşen toplantıda DSİ 3. Bölge Müdürlü-

ğünden Şube Müdürü Sayın Gökhan UMUR tarafından 1. Toplantı kararlarının sonuç değerlendirilmesinin yapıldığı bir sunum 

gerçekleştirildi. 

 ESKİ Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Sayın Şenay SUBAŞI’nın “Porsuk Barajı İçmesuyu Havzası Su Kalitesi 

İzleme Çalışmaları” konulu sunumunun akabinde ESKİ Genel Müdürlüğü’nden Atıksu Daire Başkanı Sayın Murat PİROĞLU 

tarafından “Sakarya Havzasının Korunması için Yapılan Çalışmalar” konulu bir sunum gerçekleştirildi. 

 Toplantı soru ve önerilerin alınmasının takiben sonlandırıldı. 
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 Manisa İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 25 Şubat 2016 tarihinde Manisa Valiliği 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Manisa Vali Yardımcısı Sayın Sıdkı ZEHİN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Manisa İl Su Yönetim Koordinas-

yon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 Toplantıda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü personeli Sayın Ebru BAYAR’ın havza koruma eylem planının takibi kapsamında 

kaydedilen gelişmeleri aktarmasının ardından, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü personeli Sayın Selçuk GÜZELSES tarafından ilde ger-

çekleştirilen taşkın kontrol çalışmalarına yönelik bir sunum gerçekleştirildi. 

 Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın 

Sıdkı ZEHİN tarafından sonlandırıldı. 

 

 

 

 Kütahya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 2 Mart 2016 tarihinde Kütahya Valiliği Top-

lantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Kütahya Valisi Sayın Şerif YILMAZ Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Sayın Şükrü Özcan, Belediye 

Başkan Vekili Sayın Galip Gültekin, DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürü Sayın Hayrettin Baysal ile kurul üyesi kurum ve kuruluşla-

rın temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 Toplantıda DSİ 34. Şube Müdürü Sayın Emre Moralıoğlu tarafından  “Büyük Su İşi Projeleri, Göl-Su Projeleri, Küçük 

Su İşleri, Taşkın Korumalar ve Havza Koruma Eylem Planları’ hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Ardından genel de-

ğerlendirme bölümüne geçilerek toplantı sonlandırıldı. 



 13 

 

 

 Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 2 Mart 2016 tarihinde DSİ 21. Bölge Mü-

dürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Aydın Vali Yardımcısı Sayın Kadir Serter TOPÇU başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Aydın İl Su Yönetim Ko-

ordinasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 Toplantıda ilk olarak DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürü Sayın Özgür Murat      

KARACA tarafından havza koruma eylem planı takip çalışmaları kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarıldı. Daha sonra,     

Aydın Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Sayın Orhan YILDIZ tarafından İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar ve 

karşılaşılan sorunlara ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Sayın Ömer YILDIZ, GEKA aracılı-

ğıyla yürütülen Söke Ovası Akıllı Sulama Sistemi Projesi’ne ilişkin bilgilendirme gerçekleştirdi. 

 Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın 

Kadir Serter TOPÇU tarafından sonlandırıldı. 
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 Muğla İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 3 Mart 2016 tarihinde Muğla 

Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.  

 Muğla Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Fikret ÇAVUŞ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Muğla İl Su Yönetim 

Koordinasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 Toplantıda ilk olarak DSİ 21. Şube Müdürlüğü personeli Sayın Aylin UĞUR tarafından havza koruma eylem planı ta-

kip çalışmaları kapsamında kaydedilen gelişmelere ilişkin sunum gerçekleştirildi. Daha sonra, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü’nü temsilen Sayın Nihal BAYRAKTAR tarafından MUSKİ’nin ildeki çalışmalarına ilişkin bilgilendirme ya-

pıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Dr. Hayal Demirhan tarafından İl Müdürlüğü’nün çalışmala-

rına yönelik sunum gerçekleştirildi.   

 Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın 

Mehmet Fikret ÇAVUŞ tarafından sonlandırıldı. 

 

 Denizli İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 4 Mart 2016 tarihinde Denizli Valiliği Top-

lantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Denizli Valisi Sayın Şükrü KOCATEPE başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Denizli İl Su Yönetim Koordinasyon 

Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 Toplantıda ilk olarak DSİ 213. Şube Müdürlüğü personeli Sayın Mehmet Hakan İLHAN tarafından havza koruma ey-

lem planı takibi kapsamında kaydedilen gelişmeler aktarıldı. Daha sonra, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sa-

yın Mahmut GÜNGÖR tarafından DESKİ’nin çalışmaları aktarıldı. Denizli Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Sayın Sezgin 

KUTLU tarafından İl Müdürlüğünün çalışmalarını yansıtan sunum gerçekleştirildi.  

 Sunumların ardından, kurul üyelerinin soru, görüş ve önerilerinin alınmasını müteakip toplantı Kurul Başkanı Sayın 

Şükrü KOCATEPE tarafından sonlandırıldı. 
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 Kırşehir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 7 Mart 2016 tarihinde Kırşehir Valiliği Top-

lantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Kırşehir Vali Yardımcısı Sayın Fehmi Sinan Niyazi Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye baş-

kanları, DSİ 12. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Coşkun ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım 

sağlandı. 

 Kırşehir Vali Yardımcısı Sayın Fehmi Sinan Niyazi açılış konuşmasında; Revize tebliğ gereğince Taşkın Koordinasyon 

Kurulunun lağvedilerek, İl Su Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu belirterek, insanın temel ihtiyaçlarından olan suyun 

temiz bir şekilde temini ve taşkın zararlarından korunma hususlarının da önemine değindi. 

 Ardından,  DSİ 12. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Coşkun tarafından, Kızılırmak Havzasında yer alan Kırşehir ilinin 

Su Yönetimi ve Taşkın çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.  Toplantı, suyun gereksiz kullanımına karşı alınacak ted-

birlerin, suyun kalitesinin korunmasının, içme suyunun 

sağlıklı bir şekilde temin edilmesinin ve taşkın ile sel afet-

lerinden korunmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ile 

sona erdi. 

Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçek-

leştirilen Malatya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

Toplantısı, Malatya Vali Yardımcısı Sayın Miktat ALAN 

Başkanlığında 8 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Top-

lantıya ayrıca; DSİ 9. Bölge Müdürü Sayın Okan BAL, 

DSİ 92. Şube Müdürü Sayın Yusuf Kenan KARABULUT, 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden  Mühendis Sayın 

Alev ALTUNDAĞ ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda yer alan kurul üyeleri tarafından katılım sağlandı. 

 DSİ Elazığ 9.Bölge Müdürü Sayın Okan BAL’ın açılış konuşmasının ardından;  DSİ 92.Şube Müdürlüğü’nün çalışma-

larına yönelik kısa bir tanıtım videosu gösterildi. Akabinde DSİ 92.Şube Müdürü SayınYusuf Kenan KARABULUT tarafından 

Malatya ilinde yaşanan taşkınlara, taşkınlara neden olan su yapılarına ve DSİ tarafından taşkın önleme çalışmalarına ilişkin de-

taylı bir sunum yapılarak bir önceki toplantıda alınan kararlara yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. 

 Toplantıda son olarak, kurul üyelerinin soru ve önerileri alındı. Malatya ilinde özellikle dere yataklarının ıslahı ile ilgili 

Büyükşehir belediyesi ile çalışmalarının devam ettiği, Bü-

yükşehir belediyesinin mülkiyet sorunlarını çözümledikten 

sonra kuşaklama kanallarının yapılmasına yönelik çalışmala-

rın devam edeceği, taşkın koruma tesisi devir çalışmalarıyla 

ilgili Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme hazırlandığı ve pro-

tokolle belediyeye devir yapılacağı hususları gündeme geti-

rildi. 

 Toplantı; kararların okunması ve onaylanmasının 

akabinde Vali Yardımcısı Sayın ALAN’ın kapanış konuşma-

sı ile sonlandırıldı.  
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 Hatay ili Su Yönetimi Koordinasyon Ku-

rulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 8 Mart 2016 tarihin-

de Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

 Hatay Vali Yardımcısı Sayın Bilal        

BOZDEMİR’in başkanlığında gerçekleştirilen top-

lantı; DSİ 63. Şube Müdürü Sayın Ali ÇAKMAK, 

DSİ 6. Bölge (Adana) Müdürlüğü temsilcileri, Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri Uzman Sa-

yın Kemal Berk ORHON ve Uzman Sayın Fulya 

YAYCILI ile 56 üyeden oluşan İl Su Yönetimi Ko-

ordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti-

rildi. 

 Sayın BOZDEMİR’in açılış konuşması ile 

başlayan toplantıda taşkın yönetimi kapsamında DSİ 

63. Şube Müdürlüğü Etüd ve Planlama Başmühendi-

si Bülent SÖNMEZ tarafından Hatay ilinde 2015 

yılında gerçekleştirilen ve 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan dere ıslahları ve taşkın kontrol çalışmalarına ilişkin sunum 

yapıldı. 

 Toplantıda ayrıca, Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünden Sayın Dr. Ümit Mutlu Tiryaki tarafından bir sunum yapıldı. Su-

numda Hatay ilindeki içme ve kullanma sularının durumuna ilişkin detaylara yer verildi.  

 Anılan toplantıda ilaveten, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Uzman Fulya YAYCILI tarafından “Susurluk Pilot 

Havzasında Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri Atıksularının Entegre Yönetiminin Araştırılması Projesi” konulu sunum yapıldı. 

Söz konusu sunum ile Hatay’da yer alan zeytinyağı işletmelerine yönelik zeytinyağı atıksu ve katı atık yönetimine dair bilgiler 

aktarıldı. Sunumun akabinde, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Hatay ilindeki zeytinyağı işletmelerinin zeytin kara-

suyunun oluşmaması maksadıyla 3 fazdan 2 faza geçirilmesine yönelik olarak 4 milyon TL bütçeli bir proje başlatılacağı belirti-

lerek yapılan sunumun bu projeye ayrı bir boyut kazandırabileceğinin önemi vurgulandı. 

 Toplantıda, bir sonraki İSYKK toplantısında Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından 

evsel atıksuların yönetiminin değerlendirilmesine yönelik, Hatay Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ise yayılı 

kaynaklı kirliliğe yönelik sunumların yapılması kararlaştırıldı. 

 Toplantı son olarak kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının akabinde sonlandırıldı. 

 Nevşehir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 9 Mart 2016 tarihinde Nevşehir Valiliği Top-

lantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Nevşehir Valisi Sayın Mehmet      

CEYLAN başkanlığında gerçekleştiri-

len toplantıya, Devlet Su İşleri 

12.Bölge Müdürü Sayın Hayrullah 

Coşkun, Nevşehir Belediye Başkan 

Yardımcısı Sayın Yusuf KAYA,     

Acıgöl ve Gülşehir Kaymakamları, 

İlçe belediye başkanları ve Koordinas-

yon Kurulunda yer alan kurum ve ku-

ruluşların temsilcileri tarafından katı-

lım sağlandı. 

Nevşehir Valisi Sayın Mehmet      

CEYLAN yaptığı açılış konuşmasında 

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

toplantısını ikinci kez yaptıklarını ve 

bu toplantının bir değerlendirme toplantısı olacağını belirtti. Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürü Sayın Hayrullah COŞKUN tara-

fından yapılan çalışmalar hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yapılmasının ardından toplantı sonlandırıldı. 
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 Osmaniye İl Su Yönetimi Koordinasyon Ku-

rulu 2016 yılı 1. toplantısı 9 Mart’ta, Osmaniye Vali Yar-

dımcısı Sayın Süleyman YILMAZ başkanlığında gerçek-

leştirildi.  Toplantıya; 6. Bölge Müdürlüğü ACO Sulaması 

İşletme ve Bakım Şube Müdürü Sayın Bekir PEHLİVAN, 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi ve ilgili kurum/

kuruluş yöneticileri iştirak etti. 

 Toplantı, Osmaniye Vali Yardımcısı Sayın Sü-

leyman YILMAZ’ın konuşmalarıyla başladı. Sayın     

YILMAZ tarafından, ildeki su kaynaklarının korunması-

nın önemi vurgulanarak il genelinde kirliliğe sebep olan 

unsurların ele alınması ve başlıca kirlilik kaynaklarının 

azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği belir-

tildi.  

 Toplantıda 6. Bölge Müdürlüğü ACO Sulaması İşletme ve Bakım Şube Müdürü Sayın Bekir PEHLİVAN tarafından 

Ceyhan Havzasında Taşkın Koruma-Önleme Faaliyetleri, Yapılan Çalışmalar, Aksaklıklar, Müdahaleler ve Koordinasyona Yö-

nelik Alınacak Tedbirler konulu bir sunum gerçekleştirildi.  

 Toplantıda ayrıca, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü faaliyetlerine ilişkin Kurul 

Üyelerine bilgilendirme yapıldı.  

 Toplantının son bölümünde katılımcılar tarafından ilde kirliliğin yoğun olduğu bölgelere ilişkin çözüm önerileri üzerin-

de duruldu. Bir sonraki toplantı için gündem önerilerinin alınmasıyla toplantı sonlandırıldı. 

 Konya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1.Toplantısı 10 Mart 2016 tarihinde Konya Valiliği Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Konya Vali Yardımcısı Sayın Mehmet USTA başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Devlet Su İşleri 4. Bölge 

Müdürü Sayın Birol ÇINAR, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın İsmail Selim UZBAŞ, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Uzmanları Sayın Gökçen GÖKDERELİ ve Sayın Mustafa Berk DUYGU ile Koordinasyon Ku-

rulunda yer alan kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 Toplantı, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Mevlit DİRİ tarafından Revize 

Tebliğ ve Havza Koruma Eylem Planı Takip Tabloları ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire 

Başkanlığında görevli Orman ve Su İşleri Uzmanı Sayın Mustafa Berk DUYGU tarafından Konya Havzasında Yapılan Kuraklık 

Yönetimi Çalışmaları konulu  sunumların gerçekleştirilmesiyle başladı.   

 Yapılan sunumların ardından toplantının genel değerlendirme bölümüne geçilerek Vali Yardımcısı Sayın Mehmet 

USTA tarafından kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı. Genel değerlendirme bölümünde Konya ilinin yeraltı potansiyeli 

konusu ele alındı. 

 Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR yeraltı suyu ile ilgili çalışmaların yapıldığını ve master planın 

bitmek üzere olduğunu belirtti. Konu ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın toplantılar 

yaptığı belirtildi. Diğer taraftan, Konya Havzasına havza dışından su transferi yapılabileceği vurgulandı. İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdür Yardımcısı Sayın Orhan ÖZÇALIK, bölgede tarımın çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu be-

lirterek, yeraltı suyunun daha az kullanılmasını sağlamak için ürün desenini değiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Bunun içinde 

devlet tarafından teşvik edici desteklerin yapılması gerektiği söylendi. Çumra Sulama Birliği Başkanı Sayın Ufuk YAĞCILAR, 

bölgede su sıkıntısının önemli bir sorun olduğunu ve bu sebeple tarım arazilerinde toplulaştırma çalışmaları ile basınçlı sulama 

sistemlerinin gerekliliğini vurgulayarak havza dışından su transferinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Su ve Kanalizasy-

on İdaresi Genel Müdürü Sayın İsmail Selim UZBAŞ, su kirliliğinin önemine dikkat çekerek nitrat kirliliğinin önemli bir sorun 

olduğunu vurguladı. Sayın Orhan ÖZÇALIK, konu ile ilgili olarak çalışmalarının olduğunu ve nitrat kirliliğinin izlendiğini be-

lirtti. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Yıldız TOSUN, yeraltı suyu kullanımından dolayı obrukların oluştuğunu ve bunların 

insan yaşamı için tehlikeli olduğunu vurguladı. 

 Vali Yardımcısı Sayın Mehmet USTA, havzalar arası su transferine dikkatli bir biçimde yaklaşılması gerektiğini be-

lirterek, diğer havzalardan alınabilecek suyun miktar ve kalitesi ile ilgili olarak ayrıntılı çalışmaların yapılıp yapılmadığına 

ilişkin bilgi talebinde bulundu. Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürü Sayın Birol ÇINAR, konu ile ilgili olarak bütün çalışmaların 
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yapıldığını ancak yapılacak su transferinin az bir miktar 

olacağını dolayısı ile bölgenin bütün tarımsal su ihtiyacını 

karşılayabilecek bir su miktarının mevcut olmadığını be-

lirtti. Vali Yardımcısı Sayın Mehmet USTA, bunun önem-

li bir husus olduğunu belirterek yeraltı suyu kullanımında 

çok hassas olunması gerektiğini belirtti. 

Yapılan değerlendirmelerin ardından, bir sonraki toplantı 

gündeminin oluşturulması için kurul üyelerinin öneri 

getirmesinin önemine değinilerek 2.İSYKK toplantısının 

Mayıs 2016 tarihinde yapılmasına karar verildi ve toplantı 

sonlandırıldı. 

 

 Kayseri İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1.Toplantısı 15 Mart 2016 tarihinde Kayseri Valiliği Toplan-

tı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Kayseri Valisi Sayın Orhan DÜZGÜN başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, 

DSİ 12.Bölge Müdürü Sayın Hayrullah COŞKUN ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı.  

 Kayseri Valisi Sayın Orhan DÜZGÜN, açılış konuşmasında; havza yönetimi konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı-

nın çalışması neticesinde bu toplantılarda kaynakların doğuşundan denize dökülüşüne kadar geçen coğrafya üzerinde alınması 

gereken tedbirler ile suyun kalitesinin korunması, içme suyunun sağlıklı bir şekilde temin edilmesi ve taşkın ve sel afetlerinden 

korunmak için alınması gereken tedbirlerin ele alınacağını belirtti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilecik İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun 2016 yılı 1. Toplantısı 15 Mart 2016 tarihinde Bilecik Valisi Sayın 

Ahmet Hamdi NAYİR başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

Vali NAYİR, toplantıda ilk olarak, suyun hayati önemine değinerek, gelecekte daha da önemli olacağına dikkat çekti. Su yöneti-

miyle ilgili belirli periyotlarda toplantılar gerçekleştirildiğini bildiren Vali NAYİR: havza yönetimi dâhilinde her ilin üzerine 

düşeni yaptığında yaşam kaynağımız olan suyun korunmasında faydalı bir yol alınmış olacağını ve sularımızı sanayide, tarımda, 

evde ve günlük ihtiyaçlarımız da kullanırken kıymetini bilip, kalitesini bozmadan kullanmamız gerektiğini belirtti.  

Toplantıda ayrıca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 33. Şube Müdürü Sayın Tevfik ASLANBAŞ tarafından "Taşkın koruma ve 

dere yatakları", Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği" ile Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü tarafından "Bilecik ve Sakarya Havzası" konulu sunumlar yapıldı. 

Toplantı, kararların okunması ve onaylanmasının akabinde Vali Sayın NAYİR tarafından sonlandırıldı.  
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 Yozgat İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2016 yılı 1. Toplantısı 17 Mart 2016 tarihinde Bilal Şahin Kültür Mer-

kezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir Yazıcı Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, DSİ 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, 

İlçe kaymakamları, Belediye başkanları, Bölge Müdür Yardımcıları ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından 

katılım sağlandı. 

 Toplantı, DSİ 12. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah COŞKUN tarafından gerçekleştirilen bir sunumla başladı. Yapılan 

sunumda;  Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Taşkın Mevzuatı ve Başbakanlık Taşkın Genelgeleri, İl Su Yönetimi Koordinasyonu 

Kurulu Görevleri, Yozgat İli Taşkın çalışmaları ve Taşkın Islah Projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.  

 Sunumun ardından Vali Sayın Abdulkadir YAZICI tarafından, Yozgat İlinde bulunan ve üzeri kapatılan derelerin açıl-

ması konusunda çalışma yapılması talimatı verildi. Ardından değerlendirme bölümüne geçildi. Katılımcıların soru ve görüşleri 

alınarak toplantı sonlandırıldı. 
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 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilerek 20 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 

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

Gaziantep İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı 10 Mart 2016 tarihinde Gaziantep İli Valilik Toplantı Salonun-

da gerçekleştirildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Gaziantep Valisi Sayın Ali YERLİKAYA’nın başkanlık yaptığı toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. 

Cumali KINACI, Genel Müdür Yrd. Sayın Dr. Yakup KARAASLAN, DSİ 20. Bölge Müdürü Sayın Emre KÖLEOĞLU, Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Md. V. Sibel Mine GÜÇVER, Orman ve Su İşleri Uzmanı Sayın Altunkaya ÇAVUŞ, Orman 

ve Su İşleri Uzmanı Sayın Esra ŞILTU ile Tebliğ gereği İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda yer alması gereken ilgili diğer 

kurum/kuruluş temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DSİ 20. Bölge Müdürü Sayın Köleoğlu’nun açılış konuşmalarının ardından kürsüye teşrif eden Genel Müdürümüz 

Sayın Kınacı, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulmasından itibaren 18 

mevzuatın yayımlandığı ve Genel Müdürlük uhdesindeki en önemli mevzuat çalışması olan Su Kanunu’nun ise bu yılın Haziran 

ayı sonuna kadar yayımlanacağını ifade ederek, Su Kanunu 

ile birlikte Havza Yönetim Heyetlerinin tüzel kişilik ka-

zanacağını ve su kullanıcılarının su yönetiminde daha etkin 

olacağını belirtmiştir. Sayın KINACI konuşmalarının de-

vamında, Ülkemizde yer alan 25 havzanın tamamı için 

Havza Koruma Eylem Planlarının hazırlandığını ve bu 

planlar ile su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine 

yönelik tedbirlerin belirlendiğini ifade etmiştir. Belirlenen 

bu tedbirlerin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarında 

gündeme getirilerek iş planına uygun yapılıp yapılma-

dığının sorgulanması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, 

Gaziantep ilinde su kayıp ve kaçak oranının % 50 seviye-

lerinde olduğu ve yerel yönetimin bu konuda çalışma yap-

ması gerektiğini vurgulandı. 
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 Sayın Genel Müdürümüzün açılış konuşmaları akabinde, Gaziantep Valisi Sayın Ali YERLİKAYA, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’nün oksijen ile birlikte en önemli hayati kaynak olan suyun yönetimi için kurulduğunu ifade ederek, 20 Mayıs 2015 

tarihinde yayımlanan “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in su 

yönetiminin sadece yerel idare olan Belediyeler tarafından değil tüm ilgili yerel birimler tarafından yönetilmesini temin açısın-

dan önemli olduğunu vurgulamıştır. Suyun yokluğunun bir afat varlığının ayrı bir afat olduğunu ifade eden Sayın YERLİKAYA, 

sahip olduğumuz su kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 

“Sacır Deresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı”nın uygulanması konusunda ise Valilik olarak ellerinden 

gelen her türlü çabayı göstereceklerini ifade etmişlerdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Açılış konuşmalarının ardından, DSİ 20.Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Sayın 

Hayri BOSTAN tarafından Revize Tebliğ bilgilendirmesi yapılmıştır.DSİ 202.Şube Müdürü Sayın Şefik ÖZTÜRK tarafından 

ise Gaziantep İlindeki taşkın koruma çalışmaları kurul üyelerine aktarıldı. 

 

 Toplantının ana gündem maddesini oluşturan “Sacır Deresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı”, 

Su Yönetimi Genel Müdür Yrd. Sayın Dr.Yakup KARAASLAN tarafından kurul üyelerine tanıtılmıştır. Sayın Karaaslan, Sacır 

Deresi ve Nizip Çayının özümleme kapasitelerinin dolduğunu belirterek, söz konusu bu su kaynaklarında arzu edilen iyileşmenin 

sağlanması için yapay sulak alan oluşturulmasının da yer aldığı toplam 18 eylem belirlendiğini ifade etti. 

 

 Toplantıda sunumların ardından, soru-cevap bölümüne geçilerek kurul üyelerinin gündeme ilişkin görüşleri ve soruları 

alınmıştır.Bu bölümün akabinde Gaziantep Valisi Sayın Yerlikaya, kurul üyelerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek top-

lantıyı sonlandırıldı. 

 
 

FIRAT-DİCLE 2. ALT HAVZA YÖNETIM HEYETI 2015/2 TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından revize edilerek 20 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 

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

Fırat-Dicle 2. Alt Havza Yönetim Heyeti 2.Toplantısı 2 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır İli DSİ 10.Bölge Müdürlüğü Top-

lantı Salonunda gerçekleştirildi. 
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 Diyarbakır Vali Yardımcısı Sayın Kürşat Güleryüz’ün başkanlık yaptığı toplantıya, Şırnak, Siirt, Batman, Hakkâri Vali 

Yardımcıları, DSİ 10. Bölge Müdürü Sayın Yunus ALGIN, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü, Sa-

yın Burhan Fuat Çankaya, Orman ve Su İşleri Uzmanı Sayın Altunkaya ÇAVUŞ ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyeti’nde 

yer alması gereken ilgili diğer kurum/kuruluş temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vali Yardımcısı Sayın Kürşat Güleryüz’ün kısa açılış konuşmaları akabinde, DSİ 10. Bölge Müdürü Sayın Yunus    

ALGIN DSİ’nin bölgedeki çalışmalarından bahsetti. Toplantı gündemi doğrultusunda, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Havza Yöne-

timi Başmühendisi Sayın Şehmus Eloğlu tarafından Ardından sırasıyla Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

(DİSKİ) Su Tesisleri Daire Başkanı Sayın Murat Taban, “Dicle Baraj Gölü Havza Koruma” sunumunu, Mardin Mardin Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) İşletmeler Daire Başkanı Sayın Eşref Dağdelen “Mardin ili Su Kaynakları, 

Kentsel Altyapı Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” sunumunu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Fun-

da İpek ise “Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi” sunumunu gerçekleştirdi. Sunumların ardından, soru-cevap ve değerlendirme 

oturumu yapılarak toplantı sona erdirildi. 
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6 NO’LU ALT KOMİTE TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “6 No’lu Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Ağları Alt Komitesi”nin 13.Tur Toplantısı 15-16 Mart 2016 

tarihlerinde Brüksel'de düzenlenmiş olup, toplantıya Genel Müdürlüğümüz tarafından Çevre Faslı Su Kalitesi Sektörünü 

temsilen katılım sağlandı. 

 

 Toplantı, ana oturum ve yan oturum olmak üzere toplam iki oturum olarak gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz 

koordinasyonunda gelişmelerin takip edildiği Su Kalitesi Sektörü çalışmaları hem ana oturumda hem de yan oturumda Avrupa 

Komisyonu yetkililerine aktarıldı. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ana oturumda, Çevre Faslının içerdiği toplam 9 sektörün sunumları Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

temsilcileri tarafından gerçekleştirilmiştir.Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen Su Kalitesi Sektörü 

kapsamında yapılan çalışmalar ve kaydedilen ilerlemeler yan oturumda detayları ile Komisyona aktarılmış olup, bu konuda Ülke 

olarak gösterdiğimiz çabalar takdir edilmiştir.Sonraki süreçlerde de Komisyonla ile yakın işbirliği içerisinde çalışılmasının 

faydalı olacağı ifade edildi. 
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 SAPANCA GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERI ÖN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

 Genel Müdürlüğümüzce Sapanca Gölü’nün su kalitesinin ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağla-

ma maksadıyla hukuki ve teknik esasları oluşturmaya yönelik hazırlanan Sapanca Gölü Havzası Taslak Özel Hükümleri’nin ön 

değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Sakarya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri 

(SASKİ ve İSU) ile DSİ Genel Müdürlüğünün katılımıyla 18 Ocak 2016 Pazartesi günü Sapanca ilçesinde gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI başkanlığında yapılan ön değerlendirme toplantısına SASKİ Genel 

Müdürü Sayın Dr. Rüstem KELEŞ, İSU Genel Müdürü Sayın İlhan BAYRAM, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup   

BAŞOĞLU ve Genel Müdür Yardımcımız Sayın Abdurrahman ULUIRMAK ile Genel Müdürlüğümüzün ve diğer kurumların 

yetkilileri ve uzman personeli katılım sağladı. 

 Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından yapılan açılış konuşmasında Sapanca Gölü Havza Koru-

ma Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiş ve ardından Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın-

Taner KİMENÇE tarafından Sapanca Gölü Havzası Taslak Özel Hükümleri’ne ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 

DSİ, SASKİ ve İSU Genel Müdürlükleri yetkililerinin Taslak Özel Hükümlere dair görüş ve önerileri alınarak toplantıya son 

verildi. 

SAPANCA GÖLÜ HAVZASI TASLAK ÖZEL HÜKÜMLERİ GÖRÜŞE AÇILMIŞTIR 

 

 

 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ve 

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan 

Sapanca Gölü Havzası Taslak Özel Hüküm-

leri 30.06.2009 tarih ve 27274 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel 

Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin 

Usul ve Esaslar Tebliği”nin 13. Maddesi 

gereği kamu kurum kuruluşları ile halkın 

bilgilendirilmesi, görüş, öneri ve itirazların 

toplanması maksadıyla 7 Mart 2016 tarihi 

itibariyle Kocaeli ve Sakarya Valiliklerinde 

bir ay süreyle askıya çıkarılacaktır. 
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SEKTÖREL SU TAHSIS PLANLARINDA TARIM SEKTÖRÜ  

 

 Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi 1. Çalışma Grubu Toplantısı ve Su Havzaları Yönetimi 

İhtisas Heyeti’nin 2016 yılı ilk toplantısı 23 Mart 2016 tarihinde  Bakanlığımızda gerçekleştirildi. Su Yönetimi Genel Müdürü 

Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uğur 

BÜYÜKHATİPOĞLU, İhtisas Heyeti Üyeleri ve Proje Çalışma Grubu Üyeleri tarafından katılım sağlandı. Toplantıda, Ankara 

Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Süleyman KODAL ve Sayın Prof. Dr. Y.Ersoy YILDIRIM tarafın-

dan “Sektörel Su Tahsis Çalışmalarında Tarım Sektörü” konulu bir sunum gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantının açılış konuşmasında, Sayın KINACI, su kaynaklarının sürdürülebilir, entegre korunması, iyileştirilmesi ve 

kullanılması ile ilgili olarak su yönetiminin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak havza bazında sektörel su tahsis planları-

nın hazırlanmasının önemli olduğunu belirtmiştir. Seyhan Havzasında Sektörel Su Tahsis Planının Hazırlanması Projesi kapsa-

mında çalışmaların devam ettiğini, su tahsisinin suyu akıllıca kullanmanın esaslarını ortaya koyan bilimsel bir rapor olduğunu, 

içme-kullanma suyu, doğal hayatın devamı için çevresel akış, tarımsal sulama için su ihtiyacı, sanayi, enerji, su ürünleri yetiştiri-

ciliği için su ihtiyacı, rekreasyon gibi çeşitli ihtiyaç alanlarında suyun nasıl tahsis edileceğinin bu proje marifetiyle belirleneceği 

ve diğer havzalarımız için de aynı çalışmanın yapılacağını ifade etti. Sayın KINACI konuşmasında ayrıca Başbakanlığa gönde-

rilmiş olan Su Kanunu Taslağında sektörel su tahsis kararlarının Su Yönetimi Yüksek Kurulu tarafından alınacağını ve bu plan-

ların rehber niteliği taşıyacağını belirtti. 

 Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uğur BÜYÜKHATİPOĞLU, Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı 

Hazırlanması Projesine destek vermeye devam edeceklerini ve Projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. 
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 Toplantının devamında, Sayın Prof. Dr. Süleyman KODAL ve Sayın Prof. Dr. Y.Ersoy YILDIRIM tarafından yapılan 

sunumda, Seyhan Havzasının tanıtımı ve sektörel su tahsisi projesi hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, tarım sektörünün 

önemini, bitki su tüketimi hesaplamasında kullanılan ASCE Penman-Monteith Yöntemi, bitkinin su ihtiyacına göre sulama suyu-

gelir ve sulama suyu-verim ilişkileri, nasıl hesaplanacağı ve bunun havza geneline nasıl yansıtılacağı, optimum bitki deseninin 

tespit edilmesi ve sonuçta farklı senaryolar için tarım sektöründe tahsis edilecek su miktarı ve elde edilecek geliri belirleme yön-

temleri hakkında bilgi verildi. 

 

 Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve soru-cevap bölümünden sonra toplantı tamamlandı. 

SEYHAN HAVZASI’NDA ÖDEME İSTEKLİLİĞİ ANKET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Ekonomik etkinliğin doğaya vereceği etkinin ya 

da kıt olan doğal kaynağın aşırı tüketilmesinin yaratacağı 

sorunların ekonomik değerinin bilinmesi ve uygulanacak 

programların buna göre belirlenmesi amacıyla farklı çalış-

malar gerçekleştirilmektedir.Seyhan Havzası Sektörel 

Su Tahsisi Planı Hazırlanması Projesi kapsamında da, 

havzada yaşayan insanların çevreye ve su kaynaklarına 

verdiği önemin anlaşılabilmesi ve belirli senaryolar karşı-

sında ekonomik ve iş gücü olarak projelere katkıda bulun-

ma isteğinin ortaya konması maksadıyla “Ödeme İsteklili-

ği Anket Çalışması” hazırlandı.  

 

Anketlerin %60’ının Aşağı Seyhan Havzası’nda; 

geriye kalan %40’lık kısmının ise Yukarı Seyhan Havza-

sı’nda Zamantı ve Göksu kollarında belirlenen bölgelerde 

uygulanmasına karar verilmiştir. 18 Mart 2016 tarihinde 

başlayan anket çalışmalarında, bölgede yaşayan insanların 

su kaynakları hakkında değerlendirmeleri alınmaktadır. 
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Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Birinci Üç Aylık Dönem Gelişmeler Toplantısı 

Yapıldı 
 

 Eylem Planının Bakanlığımız koordinasyonunda; mesul kurum ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle ve disiplinli bir 

şekilde uygulanmasının temini maksadıyla 2015/4 Sayılı “Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Genelgesi” 13.11.2015 tarihin-

de  Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından Burdur ilinde paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde 

imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Belirlenen uygulama takvimi çerçevesinde eylemlere ilişkin gelişmeler her 3 ayda bir yapılacak 

toplantılar ile düzenli olarak takip edilmektedir. 

 09.02.2016 tarihinde birinci üç aylık dönemde gerçekleştirilen gelişmelerin tartışılması maksadıyla Burdur İlinde Bur-

dur Vali Yardımcısı Başkanlığında düzenlenen Burdur İl Su Yönetimi Koordinasyon toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantı 

gündeminde eylem planı kapsamında gerçekleştirilen gelişmeler tartışıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hassas Alanların İyileştirilmesi İle İlgili Tedbirler Belirlendi 
 

 “Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında de-

ğerlendirme toplantısı, 8 Ocak Cuma günü Bakanlığımız binasında yapıldı. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Ko-

ruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-MAM temsilcileri katıldı.  

 25 havzada modelleme ve norm yöntemi kullanılarak mevcut durumdaki su kütlelerine etki eden kirlilik yükleri hesap-

landı. Hidrolojik, yayılı yük ve su kalite modeli kullanılarak su kalite hedeflerine ulaşmayı sağlayacak tedbirleri belirlendi.  
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 Belirlenen tedbirler hâlihazırda taslak olarak üzerinde çalışmaları devam eden “Hassas Su Kütleleri İle Bu Kütleleri 

Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Korunması Hakkında Yönetmelik” ile yayımlanacak ve ilgili kurumlar tarafından uygu-

lanacak olup; Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek izleme çalışmaları ile söz konusu alanlarda iyileşme olup olmadığı ta-

kip edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelikli Maddeler, Belirli Kirleticiler ve Mevzuat Uyumu Çalıştayı Gerçekleştirildi 
 

 Bakanlığımız bünyesinde, su kaynaklarımızın kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla noktasal ve yayılı 

kaynaklı tehlikeli maddelere ilişkin yürütülmüş olan 3 adet proje neticesinde ülkemize özgü belirlenen 117 noktasal ve 133 yayı-

lı kaynaklı belirli kirletici ve çevresel kalite standartları ile AB Direktifleri ile belirlenen 45 öncelikli madde ve bu maddelere 

ilişkin çevresel kalite standartlarının, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerüstü 

Su Kalitesi Yönetmeliği”ne derç edilerek ulusal mevzuatımıza aktarımı çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, ilgili Yönetmelik ile 

yürürlükte olan genel kimyasal ve fiziko-kimyasal parametreler ile sınıf sınır değerlerinin gözden geçirilmesi ve trofik seviye 

tablolarının güncellenmesi yönünde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Bu çerçevede, 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerüstü Su Kalitesi 

Yönetmeliği”nde yapılan revizyon çalışmalarının ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılması maksadıyla, su kalitesinden sorumlu 

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

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, SUEN, TÜBİTAK MAM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

Su ve Kanalizasyon İdareleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, üniversiteler, çeşitli sanayi kuruluşları ve 

laboratuvarlardan temsilcilerin katılımları ile 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Anadolu Hotels DownTown Ankara’da “Öncelikli 

Maddeler, Belirli Kirleticiler ve Mevzuat Uyumu Çalıştayı” düzenlendi. 
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 Söz konusu çalıştay, Bakanlığımız bir önceki Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA’nın açılış konuşmaları ile başla-

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

re ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ile Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'nin ülkemiz açısından önemi, Yerüstü Su Kalitesi Yö-

netmeliği’nin revizyon çalışmaları ve alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesi hususlarında sunumlar yapılarak pay-

daşlar bilgilendirildi.  

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

yapılan bilgilendirmenin ardından tartışma ve değerlendirme bölümü ile çalıştayın ilk kısmı sona erdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çalıştayın ilk günü tamamlanmadan önce, Yönetmelik revizyonuna ilişkin olarak katılımcıların görüşlerinin alınabilme-

si maksadıyla, katılımcı bir yaklaşımla “Öncelikli Maddeler, Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları” ve “Genel Kim-

yasal-Fizikokimyasal Parametreler ile Trofik Seviyeler” ana başlıklarının ele alındığı 10 adet çalışma grubu oluşturulmuş ve söz 

konusu çalışma gruplarında elde edilen çıktılar grup temsilcileri tarafından aktarıldı. 
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 Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, tehlikeli maddelere ilişkin yürütülen çalışmaların ülkemiz 

için önemi vurgulanarak söz konusu yönetmelik revizyonunun uygulama adımları, uygulama sırasında yaşanabilecek sorun ve 

aksaklıklar ile çözüm önerilerine ilişkin paydaşların değerlendirmelerine müteakip çalıştay tamamlanmıştır.  

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

ayrıca yerüstü su kaynaklarında su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre ve insan sağlığının yanı sıra ekosistemin 

korunmasına yönelik önemli adımlar atılmış olacaktır.  

Gediz Havzası’nda Kirliliğin Önlenmesi için Alıcı Ortam Bazlı Uygulamalar Hayata 

Geçiriliyor! 
 

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

mum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi” kapsamında “Proje 1. Yönlendirme Kurulu Toplantı-

sı”, 7 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımızda yapılmıştır. Proje ile, Gediz Havzası’nda noktasal ve yayılı kaynaklı kirlilik yükleri-

nin tespit edilerek alıcı su ortamında kabul edilebilir kirlilik yükleri belirlenecektir. Daha sonra alıcı ortam standardı anlamına 

gelen çevresel kalite standartları dikkate alınarak kentsel ve endüstriyel tesisler için deşarj standartları ortaya konulacaktır. 
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 Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın 

Prof. Dr. Cumali KINACI’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu güne kadar kaydedilen gelişmeler ve alıcı ortamdaki 

mevcut kirleticilerin belirlenmesi maksadıyla yapılan 1. dönem izleme çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantının devamında, çevresel kalite standartlarından deşarj standartlarına geçiş sırasında uygulanacak metodoloji, 

karışım bölgesi yaklaşımı, GMTY örnek uygulaması ve projede çalışılması planlanan senaryolara ilişkin detaylar ele alındı.  

 Katılımcılarla birlikte, proje ile ilgili soruların cevaplandırıldığı ve birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebile-

cek katkıların değerlendirildiği soru-cevap bölümü ile toplantı sonlandırıldı. 

Sularımızda Bulunan Ve Zehirli Etkisi Olan Siyanobakteriler İçin Mücadele Ve Müda-

hale Yöntemleri Geliştiriliyor  
 

 “Yerüstü Suları ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyeleri-

nin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında IV. Yönlendirme Ku-

rulu ve Çalışma Grubu Toplantısı, başta Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçleri Bakanlığı ve Büyükşehir 

Belediyeleri olmak üzere, ilgili diğer kurumlardan üyelerin katılımı ile 11 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımızda yapıldı. İstanbul 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile birlikte yürütülen proje ile insan ve çevre sağlığını siyanobakterilerin toksik etkilerinden 

korumaya yönelik olarak, siyanobakterilerin hangi çevresel şartlar altında ortaya çıktığı belirlendikten sonra siyanobakterilere 

karşı gerekli mücadele ve müdahale yöntemleri ortaya konulacaktır. 
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 Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 

pilot alanlarda ve içme suyu arıtma tesislerinde gerçekleştirilen izleme çalışmaları ve analiz sonuçları, projede gelinen aşama, 

ülkemizdeki içme suyu arıtma tesislerinin genel durumu Yönlendirme Kurulu ve Çalışma Grubu üyeleriyle paylaşılmış olup, 

içme suyu arıtma tesisleri ve pilot alanlarda siyanobakteri aşırı artışı olması durumunda neler yapılması gerektiği konuları değer-

lendirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantının devamında pilot alanlardaki mevcut baskı unsurları ele alınarak kirliliğin öncelikle kaynakta, daha sonra 

içme suyu arıtma tesislerinde giderimi için uygulanabilecek olası tedbirler üzerinde duruldu. 

 Katılımcılarla birlikte, proje ile ilgili soruların cevaplandırıldığı ve birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebile-

cek katkıların değerlendirildiği soru-cevap bölümü ile toplantı sonlandırılmıştır. 

Su Kalitesi Verilerinin Değerlendirilmesinde İstatistiksel Yöntemler Ele Alınıyor  
 

 Bakanlık personelini konularında ihtisas sahibi yapma gayesiyle teşkil edilmiş ihtisas heyetlerinden birisi olan Su Kali-

tesi Yönetimi İhtisas Heyeti’nin çalışmaları kapsamında 2016 yılı 1. Toplantısı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İzleme ve Su 

Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı, Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı üyeleri-

nin katılımı ile 28 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımızda yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Toplantıda, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Doç. Dr. Hülya          

BOYACIOĞLU ile Ege Üniversitesi, İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Doç. Dr. Hayal BOYACIOĞLU’nun sunum-

ları ile Su Kalitesi Değerlendirmesinde Kullanılan İstatiksel Yöntemler ve Çıkarsamalı İstatistik Yöntemler konuları ele alındı.  
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 Yapılan sunumlarda, veri setinde aykırı sonuçlar olması ve ölçüm sıklıklarının artırılmasının gerekli olması durumunda 

izlenecek yol ile su kalite verilerinin güvenirliliğinin test edilme yöntemleri üzerinde duruldu. Su kalite sınıfı belirlenirken en 

önemli aşamanın verilerin seçimi olduğu belirtilerek, verilerden anlamlı ve hatalı olanların ayrımının yapılması gerektiği ifade 

edildi. Ayrıca, veriler arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesinin, su kalitesi değerlendirmelerinde büyük öneme sahip olduğu 

vurgulandı.  

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

toplantı sonlandırıldı. 
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Su Kalitesi Yönetiminde Çevresel Akış Uygulamaları İnceleniyor 
 

 Bakanlığımız personelinin ihtisaslaşması gayesiyle teşkil edilmiş ihtisas heyetlerinden birisi olan Su Kalitesi Yönetimi 

İhtisas Heyeti’nin 2016 yılı çalışmaları kapsamında 2.si yapılan toplantı, heyet üyelerinin katılımı ile 18 Şubat 2016 tarihinde 

Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Serdar BAYARI Çevresel 

Akış konusunda sunum yaptı. Çevresel akışın, sucul ekosistemler ve bunlara dayalı insan refahının sürdürülebilirliği açısından 

gerekli su akışı miktarı, zamanlaması ve kalitesi olduğundan bahsedildi.  
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 Çevresel akış can suyu olarak da tabir edilmektedir. Çevresel akışın belirlenmesinde yıllık ortalama akışın %10’u yakla-

şımının terk edildiği ve ıslak çevre yönteminin benimsendiği ifade edildi.  

 Sayın BAYARI konuşmasında, çevresel akışın belirlenmesinde ıslak çevre metodunun yanı sıra hidrolojik, habitat si-

mülasyonu ve bütüncül yaklaşımlarının da bulunduğu belirtildi. Bu yöntemin uygulamasında kritik boyutsuz debinin ve gerekli 

akış miktarının hesaplanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, çevresel akış ile alakalı mevzuat ve uygulamada yaşanılan sıkıntılar 

değerlendirildi.  

 Katılımcıların konu ile ilgili sorularının cevaplandırıldığı ve genel bir değerlendirmenin yapıldığı soru-cevap bölümü ile 

toplantı sonlandırıldı. 

Büyük Menderes Havzası’nda çevresel hedefler belirleniyor.  
 

 TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında yer alan, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversite-

si’nin konsorsiyumunda yürütülen “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodoloji-

nin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi” Çalışma Grubu 2. Toplantısı 19.02.2016 tarihinde Bakanlı-

ğımız Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, TÜBİTAK KAMAG temsilcisi ile proje izleyici-

lerinin yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili kurumlar ve bölge temsilcilikleri tarafından katılım sağlandı. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Toplantıda, proje ekibi tarafından 2. Gelişme Raporu döneminde yapılan çalışmalar ve TÜBİTAK KAMAG tarafından 

talep edilen ara rapor ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.  

 

 Proje kapsamında, AB Su Kalitesi İzleme Teknik Yardım Projesi kapsamında belirlenen izleme noktaları ve Büyük 

Menderes Havzası İzleme Programı’nda yer alan izleme noktaları esas alınmakta olup, Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu olacak 

şekilde bir yıllık süre boyunca öncelikli maddeler aylık olarak spesifik kirleticiler ise mevsimsel olarak izlenmektedir.  

 

 Yapılan sunumda, tamamlanmış olan 3 dönem mevsimsel ve 6 dönem kimyasal izleme çalışmaları hakkında bilgilendir-

me yapıldı ve tamamlanan analiz sonuçları ve değerlendirmeleri paylaşıldı. 
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 Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin genel değerlendirmelerin ardından katılımcılarla birlikte, proje ile 

ilgili soruların cevaplandırıldığı ve birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebilecek katkıların değerlendirildiği soru-cevap 

bölümü ile toplantı sonlandırıldı. 

Göller ve Baraj Gölleri İçin Özümleme Kapasitesi ve Su Bütçesi Belirleme Yöntemleri 

İnceleniyor 
 

 Bakanlığımız personelinin ihtisaslaşması gayesiyle teşkil edilmiş ihtisas heyetlerinden birisi olan Su Kalitesi Yönetimi 

İhtisas Heyeti’nin 2016 yılı çalışmaları kapsamında 3.sü yapılan toplantı, heyet üyelerinin katılımı ile 15 Mart 2016 tarihinde 

Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. N. Nur ÖZYURT “Göllerde 

ve Baraj Göllerinde Su Bütçesinin Belirlenmesi” konusunda sunum yaptı. Göl kavramı, hidrolojik çevirim içinde göllerin yeri, 

göllerin ve baraj göllerinin bütçe bileşenleri ve göl seviye değişimleri konularını ele alan ÖZYURT, günümüzde göllerde su 

bütçesinin belirlenmesinde kullanılan en etkili yöntemin sayısal yeraltı suyu akım modelleme yaklaşımı olduğunu belirtti. 
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 Sayın ÖZYURT konuşmasında, göllerin hidrolojik çevrimin bileşenlerindeki doğal ve antropojenik değişimlere tepki 

gösterdiğini belirterek küresel iklim olayları sebebiyle göllerin tehlike altında olduğunu belirtti. Ayrıca, göllerin devamlılığının 

sağlanabilmesi için göl bütçelerinin belirlenmesi ve bütçe bileşenlerinin sürekli gözlenmesinin önemini vurguladı.  

Toplantının devamında TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü araştırmacılarından Mehmet DİLAVER “Göllerde ve 

Baraj Göllerinde Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi” konusunda sunum yaptı. 

 Sayın DİLAVER konuşmasında, özümleme kapasitesinin belirlenmesi maksadıyla geliştirilen yöntemde besin elementi 

yükleri ve birincil üretim ilişkisinin esas alındığını ifade ederek söz konusu yaklaşımda, göl su kütlelerine gelen toplam fosfor 

yükü ile klorofil-a parametresinin ilişkilendirildiğini belirtti. İncelenen su kütlesine ait akım verilerinin eksik olması durumda 

“Rasyonel Yöntem” yaklaşımının kullanılması öneren DİLAVER, konuya yönelik örneklemeleri ile sunumunu tamamladı. 

Katılımcıların konu ile ilgili sorularının cevaplandırıldığı ve genel bir değerlendirmenin yapıldığı soru-cevap bölümü ile toplantı 

sonlandırıldı. 

GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileş-

tirilmesinin Araştırılması Projesi Açılış Toplantısı ve İmza Töreni Düzenlendi. 
 

 GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi 

İmza Töreni’ 25.12.2015 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda saat 10:30’da yapılmıştır.   

 

 İmza törenine, Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, Genel Müdür Yardımcılarımızdan Sayın Dr. Yakup    

KARAASLAN, Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları ve personeli, DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Harran Üniversitesi, Dicle Üniversitesi temsil-

cileri ve proje yüklenicisi TÜBİTAK MAM tarafından katılım sağlandı. 
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 Proje imza töreni, Genel Müdürümüz Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasına mü-

teakip TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Sn. Ali TAVLI’nın konuşmalarıyla devam etmiştir. Açılış konuşmalarının ardından 

TÜBİTAK MAM proje koordinatörü Sn. Dr. Burcu KIRAN tarafından projenin kapsamı ve iş paketlerine ilişkin sunum gerçek-

leştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Törenin sonunda, ‘GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin 

Araştırılması Projesi’nin sözleşmesi Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI ile TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcı-

sı Sayın Ali TAVLI tarafından imza altına alınmıştır. 
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Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU  Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Te-

sislerinin Değerlendirilmesi Projesi’nin Açılış Toplantısına İştirak Etti… 

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

"Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi"nin açılış toplantısında yaptığı konuş-

mada, projenin başarıyla sonuçlanacağına inandığını dile getirdi. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU, "AB'in Türki-

ye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de AB'ye ihtiyacı var. Türkiye'siz Avrupa Birliği olmayacağını görüyoruz" ifadesini kullandı. 

  Susuz hayat olmayacağını ve her şeyin temelinde suyun bulunduğunu vurgulayan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU, 2 buçuk milyon insanın yeterli derecede sağlıklı suya erişemediğini bildirdi. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU, bunun vebalinin bilhassa zengin ülkeler üzerinde olduğunu belirtti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU, şöyle devam etti: "Türkiye olarak onlara el uzatmaya karar verdik. Şu anda en çok 

gayrisafi milli hasıla başına en çok yardım yapan ülke durumundayız. Bu da ülkemiz için gurur verici bir husustur. Şu anda Dev-

let Su İşleri (DSİ), Afrika'da 1 milyon 600 bin kişiye su götürüyor. Ben buradan çağrıda bulunmak istiyorum; her insanın suya 

erişmesi lazım. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması lazım. Sadece zengin ülkeler israf etmeyip de tasarruf ettikleri birtakım 

nimetleri oraya yönlendirseler, dünyada kimse susuz ve aç açıkta kalmaz, diye düşünüyorum. Nitekim biz Afrika'daki susuz in-

sanlara su götürmeye devam edeceğiz."  
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 Ülkelere su, küresel iklim değişikliği ve çölleşme fonu oluşturulması ve fakir ülkelere destek verilmesi teklifinde bulun-

duklarını, ancak yeterli derecede teklif gelmediğini anlatan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU, "Biz 'Ankara girişimi' 

adıyla bir fon tesis ettik. Bu konuda da bir girişim başlattığımızı haber vermek istiyorum" dedi. 

 

 

  

Türkiye'nin su açısından zengin bir ülke olmadığını vurgula-

yan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Türkiye'de 

özellikle yağış olmayan yaz ayları için suların biriktirilmesi 

gerektiğini bildirdi. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU,  "Bunun için biz baraj ve göletleri inşa ediyoruz. 

Şu ana kadar DSİ 3 bin 2 tesisi devreye soktu. 76 şehrin içme 

suyu meselesini kökünden çözecek olan su temini tesislerinin 

tamamı yapıldı" diye konuştu. Projede, "Su kalitesine uygun 

olarak arıtma tesisi uygun mu? Orada bunu işletecek yeterli 

eleman var mı" sorularının yanıtlarının bulunmasının önemli 

olduğuna işaret eden Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU,  şunları kaydetti: "Bütün belediyelerin gerek içme 

suyu gerek atık su tesislerinin işletme elemanlarının çok iyi 

şekilde yetiştirmek gerekiyor. Hatta bunları zaman zaman 

yeterli mi değil mi bunları mutlaka kontrol etmek gerekir 

diye düşünüyorum. Uygun sistem, uygun şekilde işletme ve 

vatandaşa suyun uygun şekilde iletilmesi, şebekeden vatanda-

şın musluğuna kadar tertemiz gitmesi esastır. 

 Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU, şehirlerin en büyük probleminin 

şebekelerdeki kayıplar olduğuna işaret etti. 

Prof. Dr. EROĞLU, "Şu anda Türkiye'de su 

sıkıntısı çeken ve enerjiyle su temin etmeye 

çalışılan bazı şehirlerde su kayıplarının yüzde 

40-50'ye vardığını görüyoruz. Biz bir yönetme-

lik hazırladık. Belediyeler belli bir nüfusa göre, 

belli bir seviyeye indirmek mecburiyetinde. 

Yani ben diyorum ki belediye başkanlarına, 

'Festivali falan bırakın sizin en büyük işiniz 

vatandaşa sağlıklı su temin etmek, şebeke yeni-

lemek, atık suları, çöpleri toplayarak bunları 

bertaraf etmektir.' Kesinlikle belediyelere bu 

talimatı verdik. Esasen festivallere falan çağır-

dıkları zaman ben gitmiyorum" ifadesini kul-

 İstanbul'da şebekeleri 

değiştirerek, toplam kayıpları yüz-

de 25'e indirdiklerini bildiren Ba-

kanımız Sayın Bakanımız Prof. Dr. 

Veysel EROĞLU,  vatandaşa sağ-

lıklı içilebilir su vermek için arıt-

ma tesislerinin de önemli olduğunu 

dile getirdi. Sayın Bakanımız Prof. 

Dr. Veysel EROĞLU, Türkiye'de 

ilk defa ön klorlama yerine ön 

ozonlama tesisi kurduklarına deği-

nerek, ön ozonlama uygulamasının 

Japonya'da da kullanılmaya başla-
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Türkiye'deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi     

Konusunda Önemli Yol Alındı… 
 

 Ülkemizdeki içme suyu kaynaklarının kalite kategorilerinin ve arıtma sınıflarının belirlenmesi görevi Bakanlığımızca 

yürütülmekte olup, yapılan çalışmalara katkı sağlaması maksadıyla Avrupa Birliği IPA Programı kapsamında “Türkiye’deki 

İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi" devam etmektedir. Bu çerçevede projenin her 

aşamasında elde edilen çıktıların kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, paydaşlarla birlikte projenin yönlendirilmesi ve takibinin 

sağlanması için oluşturulan Yönlendirme Komitesi’nin I. Toplantısı, paydaş kurumların katılımıyla 29 Ocak 2016 tarihinde Ba-

kanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

 Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı         

Sayın Dr. Yakup KARAASLAN, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer ÖZDEMİR başta olmak üzere Bakanlığımız ilgili 

birimleri, AB Türkiye Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, İller Bankası 

ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü temsilcileri ile yüklenici konsorsiyumun yetkilileri katılım sağlamışlar-

dır. 

 

Açılışı, Genel Müdürümüz 

Sayın Prof. Dr. Cumali      

KINACI tarafın-

dan gerçekleştirilen toplan-

tıda, MWH Proje ekibinden 

Dale ROHE tarafından 

projedeki gelişmeler ve 

gelecek dönemde yapılacak 

çalışmaları içeren sunum 

gerçekleştirilmiştir.  Proje 

kapsamında oluşturulacak 

su kaynağı ve içme suyu 

envanteri ile yapılacak saha 

ziyaretleri bilgilerinin pay-

laşıldığı söz konusu su-

numda, planlanan ziyaret-

lere ilişkin paydaşların 

görüşleri alındı. 
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DaleROHE’nin sunumlarının ardından, MWH Proje ekibinden Steven Brett proje kapsamında hazırlanacak envanter 

çalışmalarına altlık oluşturacak olan arayüz programına ilişkin bilgiler paylaşmış ve Belediyelere programın kullanımına yönelik 

eğitim desteği verilmesinin önemini vurgulamıştır. Toplantı paydaşların soru cevap ve değerlendirmeleriyle tamamlandı. 

Şanlıurfa’da GAP Sulama Suyu Projesi Bölgesel Açılış Toplantısı                                  

Gerçekleştirildi 
 

 "GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesi Projesi" Bölge-

sel Açılış Toplantısı, 11.02.2016 tarihinde Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sn. Ahmet YILDIZ, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. 

Dr. Cumali KINACI ve kamu kurum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. GAP Bölgesindeki drenaj sularının yeniden 

kullanımının inceleneceği bu proje Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup TÜBİTAK MAM tarafından araş-

tırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu proje ile GAP Bölgesinde sulamadan dönen sularının kalitesi ve içerdiği kirleticilerin 

araştırılması, sulamadan dönen drenaj sularının kalitesinin iyileştirilerek yeniden sulamada kullanılması ve ayrıca nehirler üze-

rinde oluşturduğu kirliliğin azaltılması maksadıyla uygun metotlar geliştirilecektir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Bölgesel Açılış Toplantısına, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK MAM, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-

lığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, DSİ GAP 15.Bölge Müdürlüğü, DSİ 20.Bölge 

Müdürlüğü, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, Batman DSİ 103. Şube Müdürlüğü, Siirt DSİ 104. Şube Müdürlüğü, GAP Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdare-

si Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gaziantep  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-

ğü, Diyarbakır Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü, Batman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı, İka 

Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi, Harran Üniversitesinden katılım sağlandı. 

 DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasında “Sulu tarımı 

yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretimi, içme ve kullanma su temini ve taşkınlara karşı mal ve can emniyeti sağlama gibi 

çalışmaların yapılması olduğunu” hedeflediklerini söyleyen DSİ 15.Bölge Müdürü Sn.Oğuz Kasap, teknik, ekonomik ve aynı 

zamanda çevreyle uyumlu olarak çalışacaklarını ifade etdi. 

 TÜBİTAK MAM adına açılış konuşması yapan Sn. Dr. Selma AYAZ; Yüklenicisi oldukları bu projenin başarıya ulaş-

ması için GAP bölgesindeki üniversiteler ile işbirliği içinde çalışacaklarını vurgulamış, TÜBİTAK MAM’ın yapısı ve yürüttüğü 

araştırma faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı. 
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 Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI konuşmasında “Türkiye’de suyun havza ölçeğinde yönetme-

sini, hem miktar hem de kalite olarak yönetilmesini sağlamak ve suyun korunmasıyla ilgili faaliyetleri yürütmekteyiz. Özellikle 

bu bölgenin sulama sularının kalitesi ve atık suların yeniden kullanılması yönünde hazırladığımız bir yönetmenliğimiz var. Bu 

bölge için çok önemlidir. Çünkü topraklarımız sulamadan sonra çoraklaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Aynı zamanda 

çoraklaşma tehlikesinin dışında, sulamadan dönen suların ihtiva ettiği gerek aşırı gübre, gerek tuzlar, gerekse de zirai mücadele 

ilaç kalıntıları hem verimli su ortamlarını olumsuz etkiliyor hem de topraklarımızı olumsuz yönde etkiliyor.” ifadelerine yer ver-

miştir. Konuşmasında, bölgede su potansiyelinin belirlenmesinin önemini vurgulayan Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, suyun 

miktar olarak paylaşımı ve suyun kalitesinin Fırat ve Dicle havzasında ortaya konulması gerektiğini ifade etmiştir. Projede Har-

ran ve Dicle Üniversitelerinden akademisyenlerin görev almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Sn. Kınacı, herkesin bu 

projeye sahip çıkması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, Bu projenin çıktılarının hemen uygulamaya konulacağını ve bundan sonra 

diğer sulama yoğunluğu olan yerlerde bu tür çalışmaların yapılacağını belirtildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sn. Ahmet YILDIZ’da konuşmasında suyun eski zamanlardan beri önem arz ettiğini, mede-

niyetlerin su kaynaklarının kenarlarına kurulmasının bunun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, suyun maksimum fayda ile 

kullanılması için başlatılan bu projenin Harran ve Suruç Ovalarında maksadına ulaşması için ellerinden gelen tüm gayreti göste-

receklerini dile getirilmiştir. 

Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi    

Projesi Eğitim Programı Gerçekleştirildi 
 

 Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi, Eğitimi, 25.02.2016 tarihinde, 

DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Yakup KARAASLAN ve DSİ Ge-

nel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa UZUN’un başkanlığında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir 

Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri, Belediyeler, MWH Türkiye, TÜMAŞ ve Louis Berger temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleştirildi. 
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 Eğitim, Su Yönetimi ve DSİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılarının açılış konuşmaları ile başladı. DSİ Genel 

Müdür Yardımcısı Sayın UZUN konuşmasında, DSİ tarafından yüzeysel ve yeraltı suyu kaynaklarının izlemesinin yapıldığını, 

bu izlemelerin % 40’ının içme suyu izlenmesi, % 60’ının ise su kalitesi izlenmesi maksadıyla yapıldığını ifade ederek 2007 yılı-

nın içme suyu yatırımları için bir milat olduğunu, yasal düzenlemelerle kamu yatırım programına içme suyu arıtma ve şebeke 

yatırımlarının konulması sayesinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtmiştir. Sayın Uzun, DSİ olarak hedeflerinin şehir mer-

kezlerinin su ihtiyaçlarını temin etmek, su problemi yaşanmaması için elden gelen gayreti göstererek içme suyu gitmeyen tek 

yerleşim yeri kalmamasını sağlamak olduğunu ifade etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN konuşmasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

olarak 645 sayılı KHK ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda ülkemizin su kalitesinin korunması, iyileştiril-

mesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla çalışmalar yürütüldüğünü, 2011 yılından bugüne kadar AB ile uyumu 

ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak 20’ye yakın mevzuat yayımlandığını, 26 adet projenin bitirilmiş olup 20 adet projenin ise 

devam ettiğini ifade etti.. 
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 Sayın KARAASLAN konuşmasında “Bakanlığımızca yürütülmekte olan İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi 

Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamında yapılan çalışmalara katkı sağlamak maksadıyla Avrupa 

Birliği IPA Programı kapsamında; faydalanıcısı Bakanlığımız olan Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesisleri-

nin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında ham su kaynağında ve arıtma tesisi giriş ve çıkışında 44 konvansiyonel parametre ve 

89 adet ülkemize özgü tehlikeli madde izlenecektir. Proje kapsamında ülke genelindeki bütün yerüstü içme suyu kaynaklarının 

ve içme suyu arıtma tesislerinin envanteri çıkarılmıştır. İki yıl sürecek proje neticesinde içme suyu kaynaklarının kalite sınıfları-

nın belirlenmesi ve arıtma tesislerinin revizyon gerekip gerekmediğinin belirlenmesi açısından kurumsal ve teknik anlamda bü-

yük bir kapasite artışı sağlanmış olacaktır.”  diyerek bundan sonraki çalışmalarda ham ve arıtılmış su kalitesinin ve kalite duru-

muna göre arıtma tesisinde revizyon gerekip gerekmediğinin belirleneceğini, seçilecek 5 arıtma tesisi için kapasite artırımı, mo-

dernizasyon, enerji verimliliği vb. gibi konularda iyileştirme sağlamak üzere avan proje hazırlanacağını, içme suyu kaynakları ve 

arıtma tesisleri için bir bilgisayar yazılımı yapılacağını, düzenlenecek eğitim, çalıştay, seminer gibi organizasyonlarla ilgili ku-

rumların da sürece dahil olması ve proje çıktılarından faydalanmasının sağlanacağını ifade etti. 

 

 Eğitimin birinci bölümünde, MWH Proje Müdürü Sayın Cenk GÜMÜŞKAYA projeyi tanıtan bir sunum yapmıştır. 

GÜMÜŞKAYA konuşmasında, verilecek eğitim ile içme suyu arıtma tesislerine ait bilgileri içeren kimlik kartlarının web orta-

mında doldurularak tesisler hakkında ön bilgiye sahip olunmasının hedeflendiğini belirterek, gerçekleştirilecek arazi ziyaretleri-

nin verimli olması için de bu tesis tanıtım formların önceden doldurulmasının önemli olduğunu ifade etmiştir. Eğitim toplantısı-

nın ikinci ve son bölümünde MWH firmasından içme suyu uzmanı Sn. Steve BRETT proje web sayfasının kullanım özellikleri-

ne ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir. Sayın Brett ayrıca, içme suyu arıtma tesislerinin işletme aşamasında sıklıkla karşılaşılan 

işletme sorunlara yönelik ayrıntılı bir sunum yapmıştır. 

 Genel Müdürlüğümüzce Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi             

Konusunda Avrupa Standardında Çalışmalara Başlanmıştır  
 

 “Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” Başlangıç Toplantısı 11 Ocak 2016 tari-

hinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Akif ÖZKALDI’nın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Genel Müdürlü-

ğümüzün ilgili Daire Başkanlıklarından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden 

ve Merkezi Finans ve İhale Biriminden temsilciler katıldı. 

 Proje ile, ülkemizde Yeraltı Suyu Direktifi (2006/118/EC) ve Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltı suyu ile ilgili hususları 

hakkında yapılacak eğitim faaliyetleri, belirlenmiş konu başlıkları için alınacak uzman desteği ve çalışma ziyaretleri ile teknik ve 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, proje kapsamında Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde bu 

konuda gerçekleştirilen çalışmalar ve rehber dokümanların analizi yapılacak, uygulamaya ilişkin rehber dokümanlar oluşturula-

caktır.   
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 Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ile ayrıca Akarçay ve Sakarya Havzaları’nda 

Yeraltı Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltı suyu ile ilgili uygulama adımları olan yeraltı suyu kütleleri belirlene-

cek, başlangıç karakterizasyonu yapılacak, baskı ve etkiler belirlenerek risk altındaki yeraltı suyu kütleleri belirlenecektir.  

 Ardından yeraltı suyu kütleleri için belirlenmiş parametreler için miktar ve kalite izlemeleri yapılacak ve eşik değerler 

belirlenerek yeraltı suyu kütlelerinin miktar ve kalite durumları ortaya konacak ve yeraltı suyu kütlelerinin korunmasına ilişkin 

tedbirler belirlenecek YAS Direktifi (2006/118/EC) ve Su Çerçeve Direktifi’nin ilgili hükümlerinin Sakarya ve Akarçay Havza-

larında uygulanabilmesi için gerekli olan maliyet ve yatırım ihtiyacı ortaya konacaktır.  

Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nin Açılışı    

Etkinliği Gerçekleştirildi 
 

 Yeraltı sularının miktar ve kalitesinin eş zamanlı olarak ele alınacağı ve “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya 

Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”in hükümlerinin birebir uygulanmasını sağlayacakolan ve AB ESEI Programı kapsa-

mında desteklenen “Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”nin Açılış Etkinliği 08.03.2016 

tarihinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun himayelerinde gerçekleştirildi.  
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 Söz konusu toplantıya; Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Polonya Büyükelçisi, AB Elçi 

Müsteşarı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI, MFİB Başkan Vekili Emine Döğer, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu,  Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI, DSİ Genel Müdü-

rü Ali Rıza Diniz, Proje Konsorsiyumu Yöneticileri ve Bakanlık mensupları iştirak etti.  

 Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU "Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Gelişti-

rilmesi Projesi"nin açılış toplantısındaki konuşmasında projeyi destekleyen Avrupa Birliğine teşekkür ettikten sonra "Su varsa 

hayat vardır. Bakanlığımızın da sloganı şudur, 'Su ve orman varsa hayat vardır.' Hayatın iki önemli unsurunu yüklendik, yürüt-

meye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. 

 Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde bulunduğunu belirten Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU, ülkenin su 

zengini veya fakiri olmadığını, akıllıca yönetilmesi halinde su probleminin olmayacağını dile getirdi. Ülkenin şimdiye kadar su 

problemi yaşamadığına dikkati çeken Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU, suyun yönetilmesi için Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, Devlet Su İşleri ile Su Yönetimi genel müdürlükleri ve Türkiye Su Enstitüsünün kurulduğunu ifade etti. Sayın Baka-

nımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU,  Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de bu birimlerle organize çalıştığını anlattı.  

 Yeraltı sularına ilişkin olarak ise yeraltı suyu kapasitesinin artırılmasının önemini vurgulayan Sayın Bakanımız Prof. 

Dr. Veysel EROĞLU, bölgelere göre yeraltı suyu miktarı ve kullanımının değiştiğini ifade etti. 

 Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU, "Şu anda Türkiye'deki en büyük problem kaçak kuyulardır. Tahsis ettiği-

miz kuyular var ama vatandaş bu arada kaçak kuyular açıyor. Bunun cezası var, cezasını da yatırıyor. Su sıkıntısı çeken havzala-

ra, başka havzalardan su aktarılması projesini de gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bunu ilk defa bizim hükümetimiz gerçekleştiri-

yor" dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Açılış Etkinliği’nde bir konuşma yapan Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI ise Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinden ve yürütülmekte olan projelerinden bahsetti ve Nehir Havza Yönetim Planları-

nın hazırlanmasının önemine dikkat çekerek Konya-Kapalı, Meriç Ergene, Susurluk ve Büyük Menderes Havzaları için ne-

hir havza yönetim planları hazırlanması çalışmaları devam etmekte olduğunu ve hedefin 2023 yılına kadar, havza koruma 

eylem planlarının tamamının nehir havza yönetim planlarına dönüştürülmesi olduğunu vurguladı.  

 

 Sayın KINACI,  yeraltı sularının, hidrolojik döngüde temel bir unsur olması itibariyle sulak alanların ve yüzey akışları-

nın sürdürülebilirliği için önemli bir kaynak olduğuna değinerek kurak dönemlerde kullanılabilir olması ve sulak alanları besle-

yici rol oynaması sebebiyle iyi korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.  
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 Sayın KINACI,  ülkemizde yeraltı suyu miktar ve kalitesinin eş zamanlı yönetimi ile ilgili olarak atılmış en önemli adı-

mın 2012 yılının Nisan ayında yayımlanmış olan  “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yö-

netmelik” olduğunu belirterek ülkemizde Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler düzeyinde uygulamaların gerçekleştirilmesi ve bu ko-

nudaki kurumsal kapasitenin arttırılmasının gerekliliğini belirtti.   

     Sayın KINACI ayrıca, “Türkiye’de Yeraltı Suyu 

Yönetimi Konusundaki Kapasitesinin Geliştiril-

mesi Projesi” ile ülkemizde “Yeraltı Sularının Kir-

lenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik”in ilk defa tam bir uygulamasını içeren 

uluslararası bir proje olması nedeniyle önemine deği-

nerek, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinas-

yonunda başlatılan projenin uygulama adımlarını 

özetleyerek projenin ülkemiz ve milletimiz için ha-

yırlara vesile olmasını dileyerek konuşmalarını ta-

mamladı. 

Yeraltı Suyu Yönetimi Eylem Planı Uygulama Adımları Takip Ediliyor 
 

 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bo-

zulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulamalarına yön vermek maksadıyla oluşturulan “Yeraltı Suyu Yönetimi 

Eylem Planı” ile yönetmelikte yer alan uygulama adımlarına ilişkin faaliyetler eylemlere, süreçler ise ayrıntılı zamanlama tablo-

larına dönüştürülmüştür.  

 Yönetmeliğin ve Eylem Planının daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için yapılacak olan çalışmaların 

planlanması, önceliklendirilmesi ve takvimlendirilmesi maksadıyla kurulan "Yönlendirme Grubu” nun 19. toplantısı 19.01.2016 

tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve Fugro-SİAL firmasının katılım gösterdiği toplantının açılış 

konuşması Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN tarafından yapıldı. Gün-

demin okunduğu açılış konuşmasını müteakiben sunumlara geçildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantıda, “Yeraltı Suyu Yönetimi Eylem Planı’nda gelinen aşama” ve “Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özellikleri-

nin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması kapsamında yapılan ça-

lışmalar”, “Kızılırmak Havzasında yeraltı suyu kalite izleme noktalarının belirlenmesine ilişkin durum” ve “Sakarya Havza-

sı’nda yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Söz konusu sunumlarda 

ele alınan konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 



 49 

 

 Toplantı neticesinde, “Yeraltı Suyu Yönetimi Eylem Planı” ve “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmelik” de yer alan süreçlerin revize edilmesi yönünde bir çalışma yapılması kararı alınarak bir 

sonraki Yönlendirme Grubu Toplantısı’nda ele alınacak konuların ve toplantı tarihinin belirlenmesinin ardından toplantı sonlan-

dırıldı. 
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 “ÜLKEMİZE ÖZGÜ SU KALİTESİ EKOLOJİK DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI           

PROJESİ” ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

 Ülkemizdeki mevcut izleme sistemine bakıldığında, Direktife göre en büyük eksiklik biyolojik izlemenin rutin olarak 

yapılmamasıdır. Yapılan izlemeler ise akademik ve havza bazında olmayan çalışmalarla sınırlıdır. Söz konusu akademik çalış-

malarda biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilerek su durumunun belirlenmesi konusunda diğer ülkeler için oluşturulmuş 

birçok değişik indeks kullanılmaktadır. Ancak, ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin zenginliği dikkate alındığında, diğer 

ülkeler için oluşturulmuş biyolojik indeksler ülkemiz biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda yeterli olmaya-

caktır. Bu nedenle biyolojik izleme ağından gelecek verilerin anlamlı sonuçlara dönüştürülebilmesi amacıyla Su Çerçeve Direk-

tifi kapsamında izlenmesi gereken biyolojik kalite bileşenleri için ülkemize özgü sucul flora ve fauna listelerinin oluşturulması 

ve bu listelerle uyumlu olarak ülkemiz koşullarına uygun biyolojik indekslerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Ayrıca su kütlelerinin mevcut su durumunun veya ekolojik kalite oranlarının belirlenebilmesi için insan etkilerinden en 

az etkilenmiş durumu temsil eden referans şartlarla kıyaslama yapılması, referans şartların da tiplere özgü olarak belirlenmesi 

gerekmektedir. 
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 Genel Müdürlüğümüzce su kalitesinin ekolojik olarak belirlenmesi için ihtiyaç duyulan ve ülkemize özgü biyolojik 

indeksler ve tipe özgü referans şartları da içeren değerlendirme sisteminin kurulabilmesi maksadıyla “Ülkemize Özgü Su Kalite-

si Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” önerilmiş ve 27 Şubat 2014 tarihi itibari ile başlatılmıştır. Projenin 

genel amacı, Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek 5 hükümlerinin uygulanabilmesi için altyapı 

oluşturulmasıdır. 2014-2016 yılları arasında yürütülmesi planlanan proje kapsamında 8 havzadaki nehir, göl, geçiş ve kıyı sula-

rında yapılacak 1 yıllık izleme sonuçları ve 25 havzada yapılacak envanter çalışması sonucunda biyolojik indeksleri ve referans 

şartları içerecek şekilde su kalitesi ekolojik değerlendirme sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Proje sonucunda ortaya çıka-

cak biyolojik metrik/ indeksler tüm Kamu Kurumları ile Üniversiteler tarafından kullanılabilecek ulusal nitelikte biyolojik in-

deksler olacaktır.  8 pilot havzada biyolojik indeksleri ve referans şartları içerecek şekilde su kalitesi ekolojik değerlendirme 

sistemi kurulacak olup, Ülkemizin 25 Havzasında da bu sistem uygulanacaktır. 

 

Proje ile: 

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

vanter çalışması yapılacaktır.  

AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel özelliklerini temsil edecek 8 havzada (Aşağı 

Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Karadeniz 

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

biyolojik kalite elementlerinin (balık, bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, makrofit / makroalg / angios-

perm) 1 yıl boyunca izlenecektir. 

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

Biyolojik indeksler geliştirilecektir.  

Tipe özgü referans noktalar ve durum belirlenecektir.  

Tipe özgü sınıf sınır değerleri belirlenecektir.  

Ekolojik durum/potansiyel belirlenecektir. 

 Çıktılarına büyük önem verdiğimiz ve Ülkemizdeki önemli bir eksikliği gidereceğine inandığımız proje kapsamında 

dört dönem izleme çalışmaları tamamlanmıştır. Uzmanlar her bir kalite elementine ilişkin biyolojik indeks geliştirme çalışmala-

rına başlamış olup, bu kapsamda indekslerin, referans şartların ve noktaların belirlenmesi sınıf sınır değerlerinin belirlenmesine 

ilişkin konuların görüşüldüğü indeks değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Projenin daha verimli bir şekilde 

yürütülmesi amacıyla birçok kurum, kuruluş ve üniversitenin katılımıyla projenin ilerleme durumunun görüşüldüğü birçok Çalış-

ma ve Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında bugüne kadar bir adet Başlangıç Raporu ve 5 

adet İlerleme Raporu İdareye sunulmuş olup, İdarece onaylanmıştır. Bunun dışında 8 pilot havza için ayrı ayrı hazırlanacak olan 

Havza İzleme Raporlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
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HİDROMORFOLOJİK İNDEKS GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından su kütlelerinin hidromorfolojik durumunun izlenmesi ve değerlendirilmesi için ülke-

mize özgü Hidromorfolojik İndeks geliştirilmesi çalışmalarına başlandı. 
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 Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde Çevre faslı altında uyum sağlanması gereken temel sektörlerden 

birisi de su sektörüdür. Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’ye göre suların sürdürülebilir bir şekilde korunması için; kimyasal, fiziko-

kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik izleme-değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.  

Bu çerçevede, iç sularda (Nehir ve Göl) Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine uygun ve ülkemiz şartlarında uygulanabilecek tas-

lak hidromorfolojik indekslerin geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu indeksin geliştirilmesi aşamasında iç sular-

da hidromorfolojik izleme konusunda bilimsel çalışmalar, yürütülen projeler ve AB üyesi ülkelerde yapılan uygulama örnekleri 

detaylı olarak incelenmiştir. Bu incelemelerin neticesinde hem SÇD’de belirtilen kriterleri, hem de ülkemiz şartlarını dikkate 

alan ülkemize özgü indeks taslakları geliştirilmeye çalışılmaktadır. İndeks çalışmaları tamamlandığında ülkemizde yürütülecek 

izleme çalışmalarında hidromorfolojik izleme ve değerlendirmede önemli bir eksik tamamlanmış olacaktır. 

 

ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ KURULUM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN TASARIM VE              

GELİŞTİRME PROJESİNE BAŞLANMIŞTIR 

 

 645 Sayılı KHK hükümleri doğrultusunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Ulusal Su Bilgi Sistemi 

kurulum çalışmaları kapsamında 26.01.2015 tarihinde başlayan Analiz ve Ön Tasarım Projesi tamamlanmıştır.  

 USBS ile Su Veri tabanı Uygulamasının ihtiyaçları bağlamında ortak noktalar barındırdığı ve iki sistemin birbirleriyle 

yakından entegre olması gerekliliği nedeniyle; teknik düzeyde, sürdürülebilirliğin sağlanması için iki sistemin tek bir yüklenici 

tarafından bütüncül şekilde ele alınarak tasarlanması, revizyonu ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle; Ekim 2015 

tarihinde DSİ ile SYGM arasında, ihale işlemlerinin ortak yürütülmesine ilişkin protokol yapılmıştır. 

 24.12.2015 tarihinde TÜRKSAT ile USBS Tasarım ve Geliştirme Projesi işine ait sözleşme imzalanmıştır.. TÜRKSAT 

tarafından belirlenen alt yüklenici firma Mart ayı itibari ile SYGM ve DSİ tarafından onaylanmış olupTasarım ve Geliştirme 

çalışmalarına başlandı. 

 

HABERLER 

“ÜLKEMİZE ÖZGÜ SU KALİTESİ EKOLOJİK DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI PROJESİ” MAK-

ROFİT İNDEKSİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” kapsamında Genel Müdür 

Yardımcımız Sn. Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında 09.12.2015 tarihinde Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda Makro-

fit İndeksi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. 

 



 54 

 

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

samında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Söz konusu projede görev alan Ankara 

Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK tarafından nehirler için Fransa’da geliştiri-

len bir indeks olan IBMR, göller için ise İngiltere’de geliştirilen LEAFPACS2 indeksi hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Ayrıca 

Ceyhan Havzasındaki bir istasyonda her iki indekse ilişkin uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılmıştır. Biyolojik kalite bile-

şenlerinden biri olan makrofitin değerlendirilmesinde kullanılması planlanan IBMR ve LEAFPACS2 indeksleri hakkında katı-

lımcıların görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Referans alan belirleme, sınıf sınır değerlerinin belirlenmesi konularında izlene-

cek metodolojinin görüşülüp değerlendirileceği bir toplantının yapılması kararlaştırılarak toplantı nihailendirilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ÜLKEMİZE ÖZGÜ SU KALİTESİ EKOLOJİK DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI PROJESİ”       

BALIK İNDEKSİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” kapsamında Genel Müdür 

Yardımcımız Sn. Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında 15.12.2015 tarihinde Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda Balık 

İndeksi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  
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 Yüklenici firma proje koordinatörü Sayın Deniz YURTERİ tarafından proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar 

hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Saniye 

Cevher ÖZEREN tarafından tatlı sularda ve tuzlu sularda geliştirilmesi ve kullanılması planlanan balık indeksleri hakkında su-

num yapılmıştır. Ayrıca Doğu Karadeniz Havzasındaki bir istasyonda indeks uygulama örneği katılımcılarla paylaşılmıştır. Tatlı 

ve tuzlu sularda balık kalite bileşeninin değerlendirilmesinde kullanılması planlanan IBI, EFI, Shannon Wiever ve Simpson gibi 

indeksler ve referans alan belirleme konusunda izlenecek metodoloji hakkında katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alın-

masının ardından toplantı nihailendirildi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIYI VE GEÇİŞ SULARININ MAKROFİT İNDEKSLERİNİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI                             

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” kapsamında İzleme ve Su Bilgi 

Sistemi Dairesi Başkanı Bilal DİKMEN başkanlığında 08.01.2016 tarihinde Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda Kıyı ve 

Geçiş Sularında Kullanılacak Makrofit İndekslerini Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Yüklenici firma proje koordinatörü Sayın Deniz YURTERİ tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalar ve 5. İler-

leme Raporu hakkında kısa bir bilgi verildi. Daha sonra Doç. Dr. Ergün TAŞKIN tarafından proje kapsamındaki kıyı ve geçiş 

sularında kullanmayı planladığı Ekolojik Değerlendirme İndeksi (EEI) ile geçiş sularında makro floraya göre ortamın ekolojik 

durumunu saptanmak için kullanılan Hızlı Makrofit Kalite İndeksine (R-MaQI) ilişkin sunum yapıldı. Ayrıca proje kapsamında 

çalışılan pilot havzalardaki birkaç kıyı ve geçiş suyu noktasında indeks uygulama örnekleri gösterildi.  
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 İndeksler, sınıf sınır değerlerinin revize edilmesi ve referans alan belirleme konusunda izlenecek metodoloji hakkında 

katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından toplantı nihailendirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ÜLKEMİZE ÖZGÜ SU KALİTESİ EKOLO-

JİK DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KU-

RULMASI PROJESİ”       DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik De-

ğerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” kapsa-

mında Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. 

Yakup KARAASLAN başkanlığında 14.01.2016 

tarihinde Proje Değerlendirme Toplantısı gerçekleş-

tirildi.  
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 Yüklenici firma yetkilileri  Proje koordinatörü Deniz YURTERİ tarafından yapılan çalışmalar ve bundan 

sonraki süreçlerde yapılması gereken çalışmalar  ve Ayrıca İdare’ye sunulan 5. İlerleme Raporunun içeriği ile tür 

teşhis çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daha sonra sırasıyla referans şartların belirlenmesi, sınıf sınır değerlerinin belirlenmesi, taslak envanter rapo-

rundaki eksikliklerin giderilmesi ve numunelerin depolanması hususları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Fizikokim-

yasal ve hidromorfolojik çalışmalar konusunda izlenecek metodoloji hakkında katılımcıların görüş ve değerlendirme-

lerinin alınmasının ardından teknik kararlarla tutanak hazırlanarak toplantı nihailendirildi. 
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TÜRKİYE’DE BİYOLOJİK İZLEME VERİ TABANI KURULMASINA AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN UZMAN         

DESTEĞİ 

 Biyolojik izleme veri tabanlarının kurulması konusunda Avrupa Birliği deneyiminin ülkemize aktarılması maksadıyla 

düzenlenen Türkiye’de Biyolojik İzleme Veri Tabanının Oluşturulması TAIEX Çalıştayı, 27-28 Ocak 2016 tarihlerinde Anka-

ra’da gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Avrupa Birliği üye ülkelerinden Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan adına çalıştaya katılım sağlayan 

uzmanlar tarafından, ülkelerindeki biyolojik izleme veri tabanları hakkında sunumların yapıldığı çalıştaya, Bakanlığımız Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkan-

lığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı personelinin yanı sıra, üniversitelerde yürütülen biyolojik izleme çalışmala-

rından sorumlu olan akademisyenler katılım sağladı. 

        Çalıştayın ilk gününde Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardın-

dan, ülkemizde yürütülen projeler ve mevcut veri tabanı hakkında bilgi verilmesi maksadıyla Genel Müdürlüğümüz Uzmanların-

dan Kamil AYBUĞA tarafından bir sunum yapıldı. Ardından, Biyolojik İzleme Veri Tabanları konusunda Avrupa Birliği dene-

yiminin paylaşılması maksadıyla Almanya,  Duisburg – Essen Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Sayın Dr. Armin Lorenz 

tarafından “Örnekleme, verilerin standardizasyonu, depolanması ve su kütlelerinin değerlendirilmesinde Almanya Deneyimi”; 

İspanyol Ekolojik Durum Değerlendirme Uzmanı Sayın Alfredo CORROCHANO CODORNÍU tarafından “İspanyol Biyolojik 

İzleme Veri Tabanının Kurulması Deneyimi”; Yunan Ekolojik Durum Değerlendirme ve İzleme Uzmanı Sayın Dr. Yorgos 

CHATZINIKOLAOU tarafından “Yunanistan’da Biyolojik İzleme Veri Tabanı” konularında sunumlar yapılmıştır. Yapılan su-

numların ardından gerçekleştirilen tartışma ve soru cevap bölümünden sonra çalıştayın ilk günü tamamlandı. 
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 Çalıştayın ikinci günü Genel Müdürlüğümüz Uzmanlarından Sayın Bekir YILMAZ tarafından yapılan sunum ile ülke-

mizde kurulması çalışmaları devam eden Ulusal Su Bilgi Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Sunum kapsamında ayrıca Ulu-

sal Su Bilgi Sistemi altında yer alması planlanan biyolojik izleme alt modülünün kurulum ihtiyaçları konusunda bilgiler verildi. 

Ardından, Avusturya’nın biyolojik izleme veri tabanları konusundaki tecrübelerinin aktarılması maksadıyla Avusturya BOKU 

Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Sayın Patrick LEITNER tarafından “Avusturya’da Ulusal İzleme Çalışmaları” ve İtalya 

deneyiminin paylaşılması maksadıyla İtalyan Uzman Enrico Cabras tarafından “Örneklemeden Su Kütlelerinin Değerlendirilme-

sine: Veneto (Kuzey Doğu İtalya) Örneği” konulu sunumlar yapıldı. Yapılan sunumlarda kendi ülkelerinde biyolojik veri taban-

larının kurulma aşamaları, bu aşamalarda karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümü için kullandıkları yöntemler hakkında bilgi-

ler verildi. 
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 Çalıştayın son bölümünde ülkemizde yürütülen biyolojik izleme çalışmaları neticesinde elde edilen biyolojik verilerin 

depolanması için kurulması büyük önem taşıyan biyolojik izleme veri tabanı konusunda yol haritasının belirlenmesi amacıyla 

AB Uzmanları, akademisyenler ve diğer katılımcıların katkılarıyla, atılması gereken adımlara ilişkin tartışmalar yapılmıştır. Ay-

rıca, biyolojik veri tabanlarının kurulması sırasında yapılan hatalar ve uygulanan çözümler hakkında bilgi verilerek, Türkiye’de 

uygulanması gereken yöntem ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuş ve çalıştay sonlandırılmıştır.  

TUZLU SULARDA MAKROOMURGASIZ VE FİTOPLANKTON İNDEKSLERİ ELE ALINIYOR 

        Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında Kıyı ve Geçiş Sularındaki 

Bentik Omurgasız ve Fitoplankton İndekslerini Değerlendirme Toplantısı 04.02.2016 tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın 

Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında gerçekleştirildi.  

        Söz konusu toplantıya projede görev alan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi akade-

misyenlerinden Sayın Doç. Dr. Tahir ÖZCAN ve Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi akademisyenlerinden Sayın Yrd. 

Doç. Dr. Banu KUTLU katılım sağladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplantının ilk oturumunda Sayın Doç. Dr. Tahir ÖZCAN tarafından kıyı ve geçiş sularında kullanması ve/veya geliş-

tirmesi planladığı bentik omurgasız indekslerine ve İkinci oturumunda ise SayınYrd. Doç. Dr. Banu KUTLU tarafından proje 

kapsamındaki kıyı ve geçiş sularında kullanması ve/veya geliştirmesi planlanan fitoplankton indekslerine ilişkin sunum yapıldı. 

Ayrıca, proje kapsamında çalışılan pilot havzalardaki  kıyı ve geçiş suyu noktasında bentik omurgasızlar için indeks uygulama 

örneği gösterildi. Bunun dışında Ceyhan Havzası’nda birkaç istasyonda multimetrik ve çeşitlilik indeks sonuçlarına, PCA analizi 

sonucu ilgili kimyasal parametrelere türler ve örnekleme dönemine göre dağılımlarına ilişkin katılımcıların görüş ve önerileri 

alınarak toplantı nihailendirildi.  

PCA ANALİZİ 
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TATLI SULARDA MAKRO OMURGASIZ VE FİTOPLANKTON İNDEKSLERİ ELE ALINIYOR 

 Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında Tatlı Sulardaki Bentik 

Omurgasız ve Fitoplankton İndekslerini Değerlendirme Toplantısı 16 Şubat 2016 tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. 

Yakup KARAASLAN başkanlığında gerçekleştirildi. 

 
         Söz konusu toplantıda, projede görev alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr.     

Muzaffer DÜGEL ve Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Abuzer ÇELEKLİ eğitim verdi. 

 
      

  İlk oturumda Prof. Dr. Muzaffer DÜGEL, nehir ve göl sularında kullanılması ve/veya geliştirilmesi planlanan bentik 

omurgasız indekslerine ve ikinci oturumda ise Doç. Dr. Abuzer ÇELEKLİ proje kapsamındaki tatlı sularda kullanılması ve/veya 

geliştirilmesi planlanan fitoplankton ve fitobentoz indekslerine ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler. Son olarak toplantıda farklı 

ülkelerde son yıllarda geliştirilen multimetrik indeksler ve bu indekslerde kullanılan metrikler hakkında bilgi verildi. Multimetrik 

ve çeşitlilik indeks sonuçlarına, PCA, RDA, CCA gibi istatistiksel analiz sonucu ortaya çıkan ilgili kimyasal parametrelere, refe-

rans alan ve sınıf sınır değeri belirleme yöntemlerine ilişkin katılımcıların görüş ve önerileri alındı. 
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“ÜLKEMİZE ÖZGÜ SU KALİTESİ EKOLOJİK DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI PROJESİ”       

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” kapsamında Su Yönetimi Genel 

Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında 29.02.2016 tarihinde Bakanlığımız 22. kat toplantı salonunda İn-

deks Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.  

 
 

  DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti firmasından İrem SAĞCAN tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalar 

ve bundan sonraki süreçlerde yapılması gereken çalışmalar hakkında bir sunum yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Saniye Cevher ÖZEREN tarafından balık kalite bileşeni, Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK 

tarafından makrofit kalite bileşeni, Prof. Dr. Muzaffer DÜGEL tarafından bentik makroomurgasız kalite bileşeni, Doç. Dr. Tahir 

ÖZCAN tarafından tuzlu sular bentik makroomurgasız kalite bileşeni, Doç. Dr. Ergün TAŞKIN tarafından ise tuzlu sular makro-

alg&angiosperm kalite bileşenine ait değerlendirme indekslerini ve referans şartların belirlenmesi metodolojilerine ilişkin özet 

bilgileri içeren sunumlar yapıldı. Uzmanlar sunumlarında havza koşullarına adapte edecekleri biyolojik indekslere, referans alan 

ve sınıf sınır değeri belirleme metodolojilerine, biyolojik kalite bileşenlerini etkileyen fizikokimyasal parametrelere, bu paramet-

reler arasındaki ilişkileri ortaya koyan PCA, RDA gibi korelasyon analizi yöntemlerine ve bunları projede ne şekilde uygulaya-

caklarına değindi. 
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 Sunumların ardından kullanılacak indeksler, referans şartların belirlenmesi, sınıf sınır değerlerinin belirlenmesi hususla-

rı hakkında katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alındı. Projede izleme sonrası uygulanacak olan yöntem ve metot hakkında 

ayrıntılı bilgi edinilmesi ve Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı öncesinde projenin geldiği aşamadaki sonuçların paydaşlara 

sunulabilir hale getirilmesi maksadıyla yapılan indeks toplantıları serisinin sonucunda beklenen fayda sağlanmış olup, bunların 

24 Mart 2016 tarihinde yapılacak Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı ile tüm paydaşlara sunulması kararlaştırıldı. 

25 HAVZADA HAVZA İZLEME PROGRAMLARI TAMAMLANDI 

 Ülkemizde yerüstü ve yeraltı sularında alıcı ortam kalitesinin izlenmesine ilişkin hususlar, AB Mevzuatına uyum sağla-

ma süreci dâhilinde Su Çerçeve Direktifi Madde 8 ve Ek-5 gereklilikleri kapsamında ele alınmaktadır. Su Çerçeve Direktifi’nin 

ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılması kapsamında “Yüzeysel Sular ve Yer Altı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” 

11.02.2014 tarih ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Su Çerçeve Direktifi’nin 

Madde 8 ve Ek-5 hükümleri ulusal mevzuatımıza tamamen aktarılmıştır. 

 Yönetmeliğin ana hedefi İzleme Programlarının hazırlanarak Ulusal İzleme Ağının oluşturulması ve elde edilen 

verilerin Ulusal Su Bilgi Sistemi’nde toplanmasıdır. Yönetmelik kapsamında, su kalitesinin ortaya konması ve mevcut durumun 

iyileştirilmesi maksadıyla izleme çeşitleri,  izleme noktaları, izlenecek parametreler ve izleme sıklıklarını içeren İzleme 

programlarının oluşturulması görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. 
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 Bu çerçevede,6 havzada (Doğu Karadeniz, Fırat-Dicle, Aras, Van, Kızılırmak ve Çoruh havzaları) İzleme Programları 

taslak olarak hazırlanmış olup, taslak İzleme Programlarına nihai halin verilmesi amacıyla ilgili havzalarda paydaş toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.Yapılan toplantılar neticesinde hazırlanmış olan İzleme Programlarınınnihai hali,2016 yılında su kalitesi 

izleme çalışmalarına başlanılmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Böylece Ülkemizin bütün havzalarında İzleme 

Programları tamamlanmıştır.  
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Taşkın Yönetim Planı ile taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritalarının çıktıları kullanılarak, 

taşkın öncesi, taşkın anı ve taşkın sonrasında yapılması gereken çalışmaların, alınacak önlemlerin ve taşkından korunma husu-

sunda yatırımların yönlendirilebilmesi hedeflenmektedir. 

Ülkemizde ilk Taşkın Yönetim Planı Yeşilırmak Havzasında 2015 yılı sonunda hazırlanmıştır. Antalya Havzasında 2016 yılı 

Haziran ayında Sakarya, Susurluk ve Ceyhan Havzalarında ise 2018 yılında Taşkın Yönetim Planı hazırlanması çalışmaları ta-

mamlanacaktır.  

Ülkemizde yer alan tüm havzaların (25 Havza) Taşkın Yönetim Planlarının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmek-

tedir. 

Türkiye'de İlk Taşkın Yönetim Planı Yeşilırmak İçin Hazırlandı… 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye’de ilk defa 

bir havza için uygulanacak Taşkın Yönetim Planı 

hazırladı. Yeşilırmak Havzası için hazırlanan proje 

Tokat İli’nin tamamını Samsun, Amasya, Çorum, 

Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, 

Ordu ve Bayburt illerinin de bir kısmını kapsıyor. 

Bahse konu Taşkın Yönetim Planı çalışmalarına 

2013 yılında başlanmış olup 2015 yılı Aralık ayı 

itibari ile tamamlanmıştır.  

    “Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi”nin kapanış toplantısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir ön-

ceki Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA’nın katılımıyla Çorum’da gerçekleşti. Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Sayın 

Muzaffer      KÜLCÜ ve Çorum Valisi Sayın Ahmet KARA’da katılım sağladı. 

Plan Kapsamında Taşkın Tehlike Haritaları ile Risk Haritaları Oluşturuldu 

 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı kapsamında taşkın halinde su altında kalacak coğrafi alanı, su seviyesini veya derinli-

ğini gösteren “Taşkın Tehlike Haritaları” belirlendi. Ayrıca, taşkın tehlike haritaları kullanılarak taşkının olumsuz etkilerinin, 

taşkından etkilenmesi muhtemel nüfusun, ekonomik aktivitelerin cinsinin, kirliliğe sebep olabilecek tesislerin ve etkilenmesi 

muhtemel korunan alanların gösterildiği “Taşkın Risk Haritaları” da oluşturuldu. 

Diğer yandan yönetim planı ile taşkınların etkisini azaltmaya yönelik taşkın öncesi, esnası ve sonrasında kesiti yetersiz köprüle-

rin rehabilite edilmesi, seddelerin yükseltilmesi gibi yapısal tedbirler ile taşkın tahmin ve erken uyarı sistemi, bilgilendirme faali-

yetleri, tahliye haritaları gibi yapısal olmayan tedbirler belirlendi. 
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Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planlarının 

Hazırlanması Projesi 

Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Projesi 07.12.2015 tarihinde başlamış olup 2018 yılı Tem-

muz ayında tamamlanacaktır. Sakarya Havzası,  Afyonkara-

hisar, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Kü-

tahya ve Sakarya, illerinin tamamını ve/veya bir kısmını 

kapsamaktadır. Bahse konu projenin açılış toplantısı Müste-

şarımız Sayın Akif ÖZKALDI’nın katılımları ile 29 Şubat 

2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. 

 

 

Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 07.12.2015 tarihinde başlamış olup 2018 yılı Mart ayında 

tamamlanacaktır. Susurluk Havzası Balıkesir, Bursa ve Kütahya illerinin bir kısmını kapsamaktadır. Bahse konu projenin açılış 

toplantısı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI' nın katılımları ile 14 Mart 2016 tarihinde Bursa ilinde 

gerçekleştirildi.  
 

Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi  

 

 

 

 

 

 

 Ceyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 

07.12.2015 tarihinde başlamış olup 2018 yılı Mart ayında tamamlana-

caktır. Ceyhan Havzası,  Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin tama-

mına yakınını, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kayseri, Malatya, ve 

Sivas illerinin ise bir kısmını kapsamaktadır. Bahse konu projenin 

açılış toplantısı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin      

AKBAŞ’ın katılımları ile 15 Şubat 2016 tarihinde Adana ilinde ger-

çekleştirildi. 
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Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projeleri kapsamında yapılacak işler:  

Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi yapılacaktır. 

Taşkın riski ön değerlendirmesi kapsamında belirlenen riskli yerlerde sayısal hidrolik modeller kullanılarak Taşkın Tehlike 

Haritaları oluşturulacaktır. 

Taşkın tehlike haritaları kullanılarak taşkın riski derecelendirilmiş olup Taşkın Risk Haritaları oluşturulacaktır. 

Taşkın risk haritaları doğrultusunda belirlenmiş olan risklerin önlenebilmesi için alınması gereken Tedbirler belirlenecek 

ve Taşkın Yönetim Planı oluşturulacaktır. 

Taşkın Veri Tabanı geliştirilecektir.  

Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı ve Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı hazırlandı. 

 

 Kuzey Ege Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, Küçük Menderes Havzası Kuraklık Yönetim Pla-

nının Hazırlanması Projesi, Doğu Akdeniz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi ihale süreci devam edi-

yor… 

 

 

 
 

2016 Yılında Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyeti İlk Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

 Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Kuraklık Yöneti-

mi İhtisas Heyetinin toplantısı 28 Ocak 2016 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ başkanlı-

ğında gerçekleştirildi.      
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 Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ tarafından Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyeti-

nin Çalışmaları hakkında bilgiler verildi.  

 Toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman 

Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Akarsu Mühendislikten tem-

silciler katılım sağladı.  

Hidrolog Nurullah ÖZBEY Avustralya’da Su Yönetimi, Taşkın ve Kuraklık analizi ile Model Çalışmalarında Belir-

sizlik Analizi’ konularında yaptığı çalışmaları içeren sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarında; Avustralya’da suyun az 

olmasından ve bu nedenle kurak dönemlerdeki su yönetiminin önemi vurgulanmıştır. Su tüketimini azaltmak için 

kampanyalar gerçekleştirildiği, su yönetimine paydaşların etkin bir şekilde katıldığı, tarım ürünlerinin mutlak suretle 

korunduğu, arıtılmış suların mümkün olduğu kadar yeniden kullanıldığı vurgulanmıştır. 

 Sunum sorularla interaktif bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 
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 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ DEVAM EDİYOR… 

 

 Ulusal bütçe ile finanse edilen “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi”nin amacı güncel ve hassasiyeti 

arttırılmış iklim değişikliği senaryolarının yüzey ve yer altı sularına havza bazında etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belir-

lenmesidir. Ülkemizin tüm nehir havzalarında (25 havza) gerçekleştirilmekte olan proje ile  

(1)Tüm havzalarda iklim değişikliği projeksiyonlarının hazırlanmakta, 

(2) Tüm havzalarda yüzey ve yer altı su potansiyelindeki değişimin projeksiyonları ile yüzey akışındaki değişimin projeksiyonla-

rı hazırlanmakta, 

(3) Tüm havzalarda iklim değişikliği etkisiyle su bütçesindeki değişim hesaplanmakta,  

(4) 3 pilot havzada da İklim değişikliğinin su kaynakları açısından sektörel etki analizi yapılarak ve uyum faaliyetleri önerileri-

nin oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proje sonunda elde edilecek verilerin ve sonuçların kamu ile paylaşılacağı CBS tabanlı olan ve internet ile erişimi sağla-

nabilecek ara yüzler ile derlenen İklimSu Veri Tabanı çalışmaları hız kazandı. Veri tabanının işlevselliğinin arttırılması amacıy-

la, Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılar ile İklimSu Veri Tabanı test aşamasına getirilmiştir. Ayrıca 

proje, projenin gelişimi ve projenin çıktıları hakkında detaylı bilgiler, hizmete giren internet sitesinden takip edilebilmektedir.   
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Proje Yönlendirme Toplantıları devam ediyor… 

 Ülkemiz su kaynaklarının korunması için gerekli önlemlerin ve iklim değişikliği senaryolarının havza bazında yüzey ve 

yer altı sularına etkisinin tespiti ile uyum faaliyetlerinin belirlenmesini amaçlayan “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi 

Projesi”nin ülkemize faydalı ve başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi ve sürdürülebilir olması için Kurumların katkıları ve katılı-

mı önemlidir. Bu amaca hizmet edebilmek için düzenli aralıklarla her üç ayda bir Yönlendirme Toplantıları yapılmaktadır.  

 

İklim Projeksiyonları Raporları ve Suyun Sektörlere Etkisi Raporu hazırlandı ve 

Uyum Faaliyetleri Raporu ve Nihai Rapor çalışmalarına devam ediyor… 

 

2015-2100 yıllarını kapsayan dönem için çalıştırılan 3 küresel iklim modeli (HadGEM-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-

CM5), iki senaryo (RCP 4.5 ve RCP 8.5)  ve bir bölgesel model (RegCM) sonuçlarının hidrolojik ve hidrolik modellere 

aktarılmasıyla üretilen yer altı ve yerüstü su bütçesi 

Türkiye özelinde 10x10 gridlerle çalıştırılan küresel iklim modelleri bulgularının yer aldığı “İklim Projeksiyonları Raporu” 

ve  

2015-2100 yılları arasında, iklim projeksiyonları dikkate alınarak, 3 pilot havzada iklim değişikliğinin su kaynakları üzerin-

de meydana getireceği değişim göz önüne alınarak dört ana sektör (içme ve kullanma suyu, tarım, sanayi, ekosistem) 

üzerindeki etkilerin analiz edildiği “Suyun Sektörlere Etkisi Raporu” hazırlanmıştır.   
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Proje kapsamında havzalara teknik geziye devam ediliyor… 

 

 “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi" kapsamında seçilen 3 pilot havza’da (Meriç- Ergene, Büyük 

Menderes ve Ceyhan)  iklim değişikliğinin su kaynakları özelinde meydana getireceği değişimlerin sektörlere olan etkisini ince-

lemek amacıyla teknik ziyaretler düzenlenmeye başlanmıştır.  

Bu kapsamda ilk teknik ziyarete Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf ARAS’ın başkanlığında Ceyhan Hav-

zası’na ilgili teknik personel ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla 15-18 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-

tir.  

Bu çalışmaların devamı olarak ikinci teknik gezi 28- 31 Mart 2016 tarihleri arasında Büyük Menderes havzasında gerçekleştiril-

miş olup, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 

 Uluslararası Toplantı ve Çalışmalar Yakından Takip Ediliyor… 

 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantılarına Katılım 

Sağlanıyor… 

 

 İnsan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslararası alanda atılan 

ilk ve en önemli adım 1992 yılında Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda 

imzaya açılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ’ne Türkiye 2004 yılından itibaren Ek-I listesinde “ortak 

fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” kapsamında farklı bir statüyle, taraftır.  

 

 BMİDÇS’ye taraf ülkelerin mevcut Sözleşmenin niteliğini güçlendirmek amacıyla ve özellikle gelişmiş ülkelerin karar-

lı ve bağlayıcı yükümlülükler almalarını hedefleyen bir protokol olan Kyoto Protokolüne Türkiye 2009 yılı itibariyle taraftır.  

Sözleşme kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Toplantılarına – COP (Conference of Parties) ve hazırlık toplantılarına katılım 

sağlanmaktadır.  

 

 Son Taraflar Konferansı BMİDÇS kapsamında 30 Kasım - 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde 

gerçekleştirilmiştir.  2015 Paris İklim Konferansı olarak da adlandırılan 21. Taraflar Konferansında, 195 ülke iklim değişikliği 

ile mücadele ve düşük karbon salınımı, iklim değişikliği direnci ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla faaliyetler ger-

çekleştirmek ve yatırımlar yapmak için tarihsel bir anlaşmada karara varmıştır. 

 

 12 Aralık 2015 tarihinde üzerinde anlaşmaya varılan Paris Anlaşması ülke taraflarının geçmiş, bugün ve gelecekteki 

sorumlulukları temelinde bütün ülkeleri ortak bir noktada bir araya getirmiştir. Bu anlaşmanın temel amacı, bu yüzyılda endüst-

rileşme öncesi seviyeye göre küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmak ve hatta 1.5 dereceye kadar bu sıcaklık artışını 

sınırlamak için çaba sarf etmektir.  Dünyamız için iklim değişikliğinin en kötü etkilerine karşı 1.5 derece sınırı, önemli bir sınır-

lama olup, oldukça güvenli bir savunma hattı oluşturacaktır.  

 

 Bu anlaşmanın bir diğer amacı da iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için kapasiteyi güçlendirmektir. Paris 

Anlaşması altında yer alan önemli başlıklardan bir tanesi de iklim değişikliği etkileriyle mücadele etmek için ülkelerin kapasite-

lerinin güçlendirilmesini kapsayan uyum başlığı da olmuştur.  

Meydana getireceği etkiler dolayısıyla iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele de önemli bir basamak olan bu anlaşmanın te-

mellerinin atıldığı 21. Taraflar Konferansı’na katılım sağlanmış, ülkemiz çıkarları göz önüne alınarak, Genel Müdürlüğümüz 

adına gereken katkı verilmiştir.   
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 BMİDÇS Varşova Uluslararası Kayıp ve Zarar Mekanizması Yürütme Komitesi Toplantılarına katılım sağlanıyor.  

 

Akdeniz için Birlik (AiB) su konusundaki süreç takip ediliyor… 
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Modelleme İhtisas Heyetinin IV. Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.  

 

 Modelleme İhtisas Heyetinin IV. Toplantısı 15.12.2015 tarihinde Envanter ve Araştırma Daire Başkanı Sn. Bilal      

DİKMEN’in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Tahsisler Şube Müdürlüğü tara-

fından yürütülen proje kapsamında görev alan Alfar Proje Danışmanlık uzmanlarından Dr. Kaan TUNÇOK“Seyhan Havzası 

Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi”konulu sunumu gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

Gerçekleştirilen sunum kapsamında aşağıdaki konu başlıklarında bilgiler verilmiştir. 

 

Seyhan Havzası ilgili genel bilgiler, 

Su Tahsis Planları ve özellikleri,  

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi kapsamında su tahsisi modelleme çalışmaları, 

Modelin kullanılmasına yönelik teorik ve pratik bilgiler. 
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Nehir Havza Araştırıcısı (RBE) - SYMP (Su Yönetimi Modelleme Platformu)  

Projesi Kapsamında Yol Haritası Oluşturulması Toplantısı Gerçekleştirildi 

 
 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Hollandalı DELTARES Enstitüsü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen  “Nehir Hav-

za Araştırıcısı (RBE) - SYMP (Su Yönetimi Modelleme Platformu): Türkiye'de Nehir Havzası Bazlı Planlamaya Yönelik 

Modelleme Aracı Projesi” kapsamında Yol Haritası Oluşturulması Toplantısı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. 

Yakup KARAASLAN’ın başkanlığında 17-18 Aralık 2015 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Yol Hari-

tası Oluşturulması Toplantısı, Modelleme Şube Müdürlüğü, DELTARES Enstitüsünden William OLIEMANS, Witteveenbos 

firmasından  Robvan den BOOMEN, Doğa Koruma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Hatice DİNÇSOY İstanbul Üniversitesin-

den Doç. Dr. Ali ERTÜRK ve diğer ilgili dairelerden personellerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

 Yol haritasının oluşturulması amacıyla William OLİEMANS ve Robvan den BOOMEN tarafından gelecekte yapılabi-

lecek çalışmalar ve kullanılabilecek yeni yöntemlere dair sunumlar gerçekleştirilmiş olup Modelleme Şube Müdürlüğü personeli 

ile fikir alışverişi gerçekleştirilerek potansiyel çalışma alanları ve geleceğe yönelik planlar konusunda istişare edilmiştir.  

 

Toplantı sonunda Yol Haritası Taslak olarak hazırlanmış olup Projenin kapanış toplantısının Yol Haritasının Oluşturul-

ması akabinde yapılması planlanmaktadır.Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ardından toplantı son bulmuştur. 

 

LIDAR Verileri ile Su Kaynaklarının Modellenmesi  
 

Ülkemiz Su Kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesinde Modelleme araçlarının kullanılması amacıyla hazırlanmış 

olan" Akarsu Havzalarının Taşkın Modellemesinin LİDAR ve Uydu Verileri ile CBS Ortamında Yapılması ve Havza Yönetim 

Araçları Olarak Kullanılması" konulu TÜBİTAK-KAMAG kapsamında sunulması düşünülen proje teklifi İstanbul Teknik Üni-

versitesi Öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. H. Gonca COSKUN tarafından sunulmuştur. Toplantı Su Yönetimi Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıda Prof. Dr. COŞKUN tarafından LIDAR sistemleri ve çalışma mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılmış 

olup LIDAR sisteminin kullanım alanları ve bu sistemin modellemede nasıl kullanılacağı hakkında bilgi aktarılmıştır.  

 

 Toplantı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden gelen katılımcıların soru ve önerileri 

ile 
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Nehir Havzası Araştırıcısı (RBE) – Su Yönetimi Modelleme Platformu (SYMP): Türkiye’de Nehir Havzaları-

nın Planlanmasına Yönelik Modelleme Aracı Projesi Kapanış Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi. 

 
 2014 Yılı Eylül ayında Genel Müdürlüğümüz tarafından Hollandalı DELTARES Enstitüsü ile ortaklaşa başlatılmış olan 

“Nehir Havza Araştırıcısı (RBE) - SYMP (Su Yönetimi Modelleme Platformu): Türkiye'de Nehir Havzası Bazlı Planla-

maya Yönelik Modelleme Aracı Projesi” Kapanış Toplantısı 17 Şubat 2016 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat       

KADIOĞLU, Hollanda Büyükelçi Müsteşarı Sayın Daanuisinga ve Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof.Dr. Cumali               

KINACI’nın katılımlarıyla Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirildi. 
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 Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI su kalitesi ve ekolojinin korunması için modellerin tüm 

dünya genelinde kullanılan araçlar olduğunu belirterek “Su Kalitesi ve Ekolojinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilmesi için 

gelişmiş dünya ülkeleri bilgisayar destekli gelişmiş modellerden yararlanmaktadırlar. Modeller, alıcı ortamın maruz kaldığı etki-

lere karşı; fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı itibari ile vereceği tepkilerin tespit edilmesini ve geleceğe dönük planlamalarda 

farklı konulara ilişkin projeksiyonların yapılmasını sağlayan bilgisayar destekli araçlardır. Modeller yardımıyla, hidrolojik sis-

temler ve ekosistemler basitleştirilerek, mevcut problemlerin çözümü sağlanabilmektedir.” şeklinde ifade etti. 

 

 Bakanlığımız ve Ülkemiz genelinde model kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılması için Modelleme 

Şube Müdürlüğünün kurulduğunu belirten Sayın KINACI, kapanışı yapılan proje ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Bugün bura-

da kapanışını yaptığımız proje kapsamında, Büyük Menderes Havzası için DELTARES enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan 

RIBASIM (Su tahsis modeli) ve WFD-Explorer (Su Kalitesi ve Ekoloji) modelleri birbirlerine entegre edilerek Su Yönetimi 

Modelleme Platformu (SYMP) oluşturulmuştur. Model platformu altında RIBASIM modeli temelli inşa edilen hidroloji modeli 

ile Büyük Menderes Havzası’nda yerüstü ve yeraltı su potansiyelleri modellenmiştir. Ayrıca hidroloji modeli ile entegre olarak 

çalışan WFD-Explorer modeli ile fizikokimyasal ve kimyasal parametreler üzerinden su kalitesi modeline geçiş yapılmıştır.” 

Proje sonuçları, yol haritası ve hedeflerden bahsederek konuşmasını sonlandıran Sayın KINACI “Proje neticesinde; 

 

Kısa vadede modelleme kültürünün benimsenmesi ve modellerin daha aktif bir şekilde kullanılması, 

Orta vadede açık kaynak kodlu modellerin ülkemize uygun olacak şekilde uyarlanarak kullanılması, 

Uzun vadede ise ülkemize özgü modellerin geliştirilmesi, 

hedeflenmektedir.” şeklinde belirtti. 

 

Hollanda Büyükelçi Müsteşarı Sayın Daan Huisinga tarafından söz konusu projenin Hollanda ile Türkiye arasında 

önemli bir işbirliği olduğu ve Büyükelçilik olarak projeyi desteklediklerini dile getirerek suyun tüm ülkeler için önemli bir kıy-

met olduğu, korunması gereken doğal bir miras olduğunu belirtti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat KADIOĞLU Ülkemizde karar verme süreçleri açısın-

dan modellemenin önemine değinerek “Modeller doğru maksatlarla kullanıldığında çevresel problemlerin çözümüne katkı sağla-

makta ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaları hızlandırmaktadır. Özellikle sucul ortamlara yönelik baskıların gelecek 

senaryolar ile sürdürülebilir kalkınma da göz önüne alınarak azaltılması ve bütün jeolojik, hidrojeolojik ve kimyasal baskılar göz 

önüne alınarak en uygun tedbirin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu sayede modeller karar vericiler için önemli bir araç 

olarak kullanılmaktadır.” şeklinde ifade etti. 

 

Bunun yanı sıra Su Çerçeve Direktifi kapsamında hazırlanan Havza Koruma Eylem Planlarının tamamlanmış olduğunu 

belirterek, Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması kapsamında 4 Havza’da Yönetim Planları çalışmaları başladığını 

dile getirerek şunları kaydetti: “Nehir Havzası Yönetim Planları ile Su Çerçeve Direktifi’ne uygun olarak Havza Koruma Eylem 

Planlarında yapılmayan havza bazlı su kütlelerinin kategorisi ve sınıflandırması yapılacak olup ekolojik değerlendirmeler ve 

biyolojik parametreler ile hidromorfolojik baskılar belirlenecek ve tüm bu parametrelerin izleme yöntemi net olarak ortaya kona-

caktır. Bu kapsamda, söz konusu proje ile Bakanlığımızca havza bazında modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, proje 

sonuçları havza bazında yönetimde büyük katkılar sağlayacaktır.” 
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Hollanda DELTARES Enstitüsünden, Proje Yürütücüsü William Oliemans tarafından DELTARES Enstitüsü, 

RIBASİM su tahsis modeli ve Nehir Havza Araştırıcısı (RBE) - Su Yönetimi Modelleme Platformu (SYMP): Türki-

ye'de Nehir Havzası Bazlı Planlamaya Yönelik Modelleme Aracı Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, edinilen 

kazanımlar ve proje sonuçları hakkında bir sunum gerçekleştirerek proje sonuçları kullanılarak geleceğe dönük yapı-

labilecek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. 
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“Baraj İşletmesinde, Yer Gözlemleri, Uydu Görüntüleri ve Hidrolojik Modellerin     

Entegre Kullanımı” Konulu Modelleme İhtisas Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi 
 

Modelleme İhtisas Heyetinin 2016 yılı ilk toplantısı 09.03.2016 tarihinde Envanter ve Araştırma Daire Başkanı Sn.    

Bilal DİKMEN’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 

Sn.Yard. Doç. Dr. Ali Arda ŞORMAN “Baraj İşletmesinde, Yer Gözlemleri, Uydu Görüntüleri ve Hidrolojik Modellerin Enteg-

re Kullanımı” konulu sunumu gerçekleştirdi. 

Sn. ŞORMAN barajlar açısından kar kaplı alanların potansiyel su kaynağı olduğu fakat aynı zamanda taşkın tehlikesi 

taşıdığı konusuna dikkat çekerek baraj işletmesinde kar kalınlığı, kar su eşdeğeri ve yoğunluğu ile kar çekilme eğrilerinin baraj 

işletme optimizasyonunda önemli bir veri olduğunu dile getirdi. 
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Sn. ŞORMAN gerçekleştirdiği sunum kapsamında aşağıdaki konu başlıklarına değindi: 

 

Yer gözlemlerinin önemi (Kar, meteoroloji, akım...) 

Uydu gözlemlerinin katkısı modelleme sonuçları ile karşılaştırılması 

Çoklu model uygulama avantajı ve karşılaştırmaları 

Sayısal Hava Tahminlerinin baraj işletmesi için önemi 

Baraj İşletme Optimizasyonu 

Kar miktarı, kar su eşdeğeri ve kar çekilme eğrileri 

Su kaynaklarının ve yenilenebilir enerjinin verimli yönetimi 

Kurumlar arası işbirliği 

Uluslararası ikili ve çoklu işbirlikleri 

Bilim insanı yetiştirme ile ülkemizdeki kapasiteyi arttırma. 

 

Gerçekleştirilen sunum ardından 2016 yılında yapılması planlanan İhtisas Heyeti toplantı konularına dair heyet üyelerinin 

görüşleri alınmış, önerilerinin değerlendirilmesive soru-cevap bölümünden sonra toplantı sona ermiştir. 
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Su Hukuku ve Politikaları İhtisas Heyeti “Dicle-Fırat Havzası” Gündemi İle Toplandı. 

 “Su Hukuku ve Politikaları İhtisas Heyeti” 2015 yılı son toplantısında “Dicle-Fırat Sınıraşan Nehir Havzası Ekseninde 

Su Hukuku ve Politikalarındaki Gelişmeler”  konusu ele alındı. 

 

  

 Heyet toplantısı 15 Aralık 2015 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat Toplantı Salonunda Müsteşar Yardımcısı Sayın Akif 

ÖZKALDI başkanlığında, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, Genel Müdür Yardımcıları Sayın      

Hüseyin AKBAŞ ve Sayın Abdurrahman ULUIRMAK’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olup, toplantı kapsamında Selçuk Üni-

versitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER tarafından “Dicle-Fırat Sınıraşan 

Nehir Havzası Ekseninde Su Hukuku ve Politikalarındaki Gelişmeler”  konusunda heyet üyeleri bilgilendirilmiştir. Bilgilendir-

me sonrası soru-cevap bölümüne geçilerek konu detaylı olarak ele alınmıştır. 
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 Toplantıda Sayın Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER tarafından uluslararası arenada Ülkemiz aleyhinde ve gerçeği yansıtma-

yan tezler hakkında da detaylı bilgiler paylaşılmıştır. 

 

              Heyet Toplantısı sonunda Ülkemizin tarımda sulama alanında yaptığı atılımlarını, su tasarrufu konusunda yaptıklarını 

ve Azaltım, Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanım (Reduce, Recycle ve Reuse) uygulamalarını ortaya koyan çalışmaların yapılma-

sının önemine vurgu yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

               Müsteşar Yardımcısı Sayın Akif ÖZKALDI tarafından Sayın Yrd. Doç. Dr. Vakur SÜMER’e yaptığı katkılardan dola-

yı “Teşekkür Belgesi” verilmesi ile toplantı nihayetlendirilmiştir. 
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YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANSLARINI TAMAMLAYARAK GÖREVE BAŞLAYAN 12 

PERSONELİMİZE ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ 

1 AKAT Çağla 

ESER TEHLİKELİ MADDELERİN SU KAYNAKLARINA ET-

KİSİ 

2 ALTIN Onurhan SU  YÖNETİMİNDE EKONOMİK ARAÇLAR 

3 DAL Mustafa SU POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

4 DEMİREL Mustafa HAVZA BAZLI TAŞKIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

5 KAYAL Melih SU AYAK İZİ 

6 ŞANLI Neşat onur HAVZA MODELLEME 

7 URAL Aslıhan 

KİRLİLİĞE VE/VEYA NİTRATA KARŞI HASSAS SU KÜTLE-

LERİ YÖNETİMİ 

8 YALÇIN Zehra İÇME SUYU HAVZALARI İÇİN ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME 

9 YAVUZ Ercan SU POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

10 YÜCEÇAM Ceren 

SU KÜTLELERİ ÇEVRESEL KALİTE HEDEFLERİNİN BELİR-

LENMESİ 

11 DOĞANAY ELA 

TAŞKIN BAZLI TAŞKIN RİSK TEHLİKE HARİTALARININ 

OLUŞTURULMASI 

12 CEYLAN GÖKÇE SU KAYNAKLARI MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ 



 83 

 

 

Genel Müdürlüğümüz ailesine katılan Daire Başkanı ve mü-

hendis arkadaşlarımıza yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu 

olmasını temenni eder, başarılar dileriz 

AYŞE ÇELİKYAY (Daire Başkanı) 

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı 

ELA DOĞANAY (Mühendis) 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire  

Başkanlığı 

GÖKÇE CEYLAN (Mühendis) 

Havza Yönetimi Daire Başkanlığı 
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        Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık 

Yönetimi Daire Başkanlığı personeli Uzman Yrd. 

Çiğdem GÜRLER’in ikizleri  Kerem ve Elif’e 

uzun, sağlıklı ve hayırlı bir yaşam dileriz. 
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Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı personelimiz 

İsa ŞİŞMAN ve Nimet AKYAKA emekli olmuştur. 

Bir önceki Daire Başkanımız Hasan ESEN başka bir 

göreve atanmıştır. Kendilerine Genel 

Müdürlüğümüzdeki çalışmalarından dolayı 

teşekkür eder, ilerdeki yaşamlarında mutluluklar 

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 


