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SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Başlarken… 

Değerli Arkadaşlar,  

Genel Müdürlüğümüz Bülteninin 2. sayısında sizlerle tekrar birlikte olmanın mutluluğunu yaşı-

yoruz.  Kuruluşumuzun ilk gününden itibaren Genel Müdürlüğümüz çalışanları yoğun bir şekilde 

çalışarak görev ve sorumluluklarını büyük bir gayretle gerçekleştiriyor. Bizler kendimizi suyun 

neferleri olarak görüyor ve bunun sorumluluğu içinde bir anımızı bile boş geçirmiyoruz. Çünkü 

çok önemli bir görevimiz var “Su”. Gelecekte çocuklarımızın suya muhtaç olmaması için özveri 

ile çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Sadece kendi çocuklarımızın değil Türkiye ve dünya 

çocuklarının sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. 

Bundan yirmi yıl önce su ile ilgili büyük kaygılarımız yoktu. Ama nüfusun hızla artması ile 

birlikte yaşanan plansız kentleşme ve düzensiz sanayileşme, yanlış tarım uygulamaları yüzünden 

sınırlı miktardaki su kaynaklarımız tehdit altında bulunmaktadır. Su zengini olmadığımız hatta su 

fakiri olma adayı olduğumuzu düşünerek bunun bilinci ile hareket etmemiz gerekmektedir. Un-

vanlarımız farklı olabilir Uzman, mühendis, biyolog, kimyager, memur, işçi…Ama hepimizin 

ortak bir noktası var. Oda bütün canlılar gibi suya olan ihtiyacımız. Su yaşamamız için gerekli 

bütün metabolik reaksiyonların gerçekleşmesinde ve günlük hayatımızın devam edebilmesi için 

ihtiyaç duyduğumuz baş aktör. 

 Değerli arkadaşlar, bu sayımızda Şubat 2013ten itibaren yaptığımız belli başlı çalışmalarımızı 

sizlerle paylaşmayı istiyoruz. Bu sayıda, bütün Başkanlıklarımızdan gelen haberler bulunmakta-

dır. Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun ikinci yıl dönümüne rastlayan ikinci sayımızda hepinize 

sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz.  

        Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı 
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Bu sayıda: Söyleşi 

 

     Bültenimizin  bu sayısındaki söyleşimizi Genel Müdür 

Yardımcımız, Sayın  Hüseyin AKBAŞ ile yaptık.  

     Değerli zamanlarını ayırarak  sorularımıza verdiği ce-

vapları, söyleşimizde, Genel Müdürlüğümüzün kuruluş 

aşaması Su tasarrufu konusunda verdiği bilgiler, ve genç 

arkadaşlarımıza yaptığı değerli önerilerden dolayı Genel 

Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin AKBAŞ’a  çok teşek-

kür ediyoruz. 
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SYGM ADINA GENEL YAYIN YÖNETMENİ: ZÜLBİYE DURGUN 
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Cilt 1 Sayı 2 

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarih: Temmuz 2013 



2 

Soru: Sayın Genel Müdürüm,  Genel Müdürlüğümüzün kuruluş aşamasından 

kısaca bahsedebilir misiniz?  

 

Sayın  Hüseyin AKBAŞ:  

 

Bilindiği üzere su konusunun birçok paydaşı var Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, sanayi kuru-

luşları ve özel sektör bunların başlıcaları. Bütün canlılar için ya-

şam kaynağı olan su varlığımızın kullanımı ve korunması su 

paydaşları arasındaki koordinasyonu sağlayıp iyi bir şekilde yö-

netilmesi ile gerçekleşebilir. Genel Müdürlüğümüz bu amaçla 

kurulmuş ve şimdi iki yaşına gelmiştir.  

 

Sizlerin de malumu olduğu gibi uzun yılar Türkiye’nin köklü bir kuruluşu olan Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü bünyesinde mühendislikten Daire Başkanlığına kadar birçok görevde bulundum. Kurumsal-

laşma anlamında önemli bir yol almış bir kurumdan henüz yeni kuruluş aşamasında olan Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğünde hizmete başlamak bizim için de farklı bir o kadarda heyecan verici bir tecrübe ol-

muştur. Genel olarak kuruluş süreci her yeni başlangıçta olduğu gibi belirsizliklerin ve mahrumiyetlerin 

yaşandığı bir süreçtir. Ancak Bu süreci rahat bir şekilde aşmamızın en önemli nedeni Sayın Genel Müdü-

rümüz Prof. Dr. Cumali KINACI’nın engin tecrübelerini çok mütevazi ve samimi biçimde bizimle pay-

laşması olmuştur. Bununla birlikte Genel Müdürlüğümüzün kurulmasının gerekliliği ve bu aşamadaki 

mevcut sınırlı kadromuzun birlik ve beraberliği bütün olanaksızlıkların üstesinden gelmek için bir moti-

vasyon oluşturmuştur.  

Çalışanlarımızın yarıya yakını çalışma hayatına iki yıl önce yeni kurulan Genel Müdürlüğümüzde başla-

mıştır. Dolayısıyla yaş itibari ile genç Genel Müdürlüğümüz, kadro itibariyle de çok genç. Personelimizin 

geri kalan kısmını Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ den gelen Daire Başkanları ve Şube Müdür-

lerinden oluşmuştur.  Kadromuzun yeni olmasına rağmen genç arkadaşlarımızın çalışma azmi ve dene-

yimli personelimizin üstün gayretleri ile Genel Müdürlüğümüze verilen görevlerin başarı ile gerçekleşti-

rilmesine gayret edilmiştir. Kuruluş aşamasından bu yana bütün görevlerimizin üstesinden sınırlı sayıda 

eleman ve fiziki şartlardaki yetersizliklere rağmen başarı ile gelinmiştir. İki yıl içerisinde çok önemli bir 

yol alınmıştır. 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, Genel Müdürlüğümüzün kısa zamandaki başarılarının sebepleri Siz-

ce nedir? 

Sayın  Hüseyin AKBAŞ:  

Başarımızın en büyük sırrı Genel Müdürlüğümüzde çalışan bütün personelin görevinin  ciddiyetini ve 

sorumluluğunu bilerek büyük bir özveri ve gayret ile milletimize hizmet aşkı ile çalışmasında yatmakta-

dır.  Tabi ki görevimizin önemini ve sorumluluklarını idrak etmemizdeki en büyük etken her yönüyle ör-

nek aldığımız Sayın Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KINACI’dır. Kendilerinin İş disiplini, görev 

motivasyonu, iyi davranışları ödüllendirmesi, kişisel ve mesleki eğitime verdiği önem bizi daha da moti-

ve etmektedir. Bununla birlikte bizi ailesi olarak düşünmesi ve bu şekilde yaklaşması bizi ailenin üyeleri 

olarak daha çok çalışmaya ve dolayısıyla başarıya itmektedir. 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, Su Tasarrufu konusunda neler yapılabilir? 
Sayın  Hüseyin AKBAŞ:  

Su tasarrufunun sağlanması için öncelikle suyu bilimsel yollarla yönetmek gerekmektedir. Bütün su pay-

daşlarının ve vatandaşlarımızın su tasarruf konusunda bilinç düzeylerinin güçlendirilmesi son derece 

önemlidir. Su varlığımızın sınırlı olduğu, bu nedenle sanayici, işadamı, işçi, köylü, ev hanımı, yaşlı, genç 

ve çocuk olarak su kalitesinin ve miktarının korunması konusunda hepimizin yapacağı şeyler olduğu bi-

lincine varılması gerekmektedir. Suyumuza sahip çıkmamız gerektiği aksi halde geleceğimizin yok ola-

cağı bilinci yeni nesillere aşılanmalıdır. 

SÖYLEŞİMİZ 
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Soru: Sayın Genel Müdürüm, Genç bir Genel Müdürlük olarak, mesleğe yeni başlayan genç arka-

daşlarımıza tavsiyelerinizi almak isteriz. Onlara neler önerirsiniz?  

  

Sayın  Hüseyin AKBAŞ:  

 

İş hayatındaki başarının sırrı iş disiplini ve motivasyondur. Japonya‘nın en ünlü çay ustasına bir öğrencisi 

çay seremonisinin inceliklerini sormuş. Büyük usta: "Ateşi yakarsın, suyu kaynatır, çayı çırparsın." de-

yince öğrenci, "Ama usta bu çok basit bir iş." diye yakınmış. Usta, "Öyle mi diyorsun? Sen bunu, her se-

ferinde hakkını vererek aynı disiplinle yap, ben senin öğrencin olayım." demiş. Ustanın vurgulamak iste-

diği aslında yaptığımız işi ne olursa olsun her seferinde, yüksek bir özen, özveri ve incelikle yapmamız 

gerektiğidir.  

İş hayatındaki başarı hayatın diğer alanlarındaki başarıyı da tetikleyecektir. Sosyal hayatımızı ve aile ha-

yatımızı da etkileyecektir. Hayatın her alanında başarılı olmak için ben genç arkadaşlarımıza milletimize 

hizmet ettiğinin bilinci ile her şartta motivasyonunuzu kaybetmeden çalışmalarına devam etmelerini ve iş 

disiplinlerini çalışmaya başlanan ilk günkü gibi muhafaza etmelerini tavsiye ederim.   

 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, son olarak ne söylemek istersiniz?  

  

Sayın  Hüseyin AKBAŞ:  

 

Çok yeni bir Genel Müdürlüğüz ve güçlü bir kadromuz var. Yeni elemanlarımızın da katılımı ile kadro-

muz daha da güçlenecek. Kuruluşumuzdan bu yana bütün arkadaşlarımız büyük bir özveri ve motivas-

yonla çalışması gerçekten önemli projelere ve çalışmalara başarı ile imza atmamızı sağladı.  Bundan son-

ra da yapılacak önemli işlerimiz olacak. Artan performans ve özveri ile çalışıp Türkiye’de ve Dünya’da 

suyun yönetimi konusunda söz sahibi, suyun yönetimine liderlik eden ülke konumuna geleceğimiz konu-

sunda inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun için yeterli motivasyonumuz ve çalışma gay-

retimiz var.  

 

  

Son olarak Su Yönetimi Bülteninin yayınlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederken  

çalışma arkadaşlarıma, sağlık,  mutluluk ve başarı  dilerim. 
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İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU GER-

ÇEKLEŞTİRİLDİ 

Orman ve Su İşleri Ba-

kanlığı Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü tarafından Dünya Bankası ve 

Fransız Kalkınma Ajansı desteğiy-

le "İçme Suyu Kaynaklarının 

Korunması Uluslararası Sem-

pozyumu"  28-29 Ocak 2013 ta-

rihlerinde Ankara'da düzenlenmiş-

tir. 

Sempozyumda, içme suyu kaynaklarının ko-

runmasına ilişkin Ülkemiz mevzuat ve uygu-

lamaları ile Almanya, Hollanda, İspanya, 

Fransa, Amerika gibi ülkelerin uygulama ör-

nekleri ülke temsilcileri tarafından anlatılarak 

Ülkemiz uygulamalarına öneriler getirilmiştir. 

 

Yabancı uzmanların ve ilgili paydaşların uygulamalara ilişkin görüş ve önerilerinin alındığı sem-

pozyuma; 

  

 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdarelerinin 24 temsilcisi, 

 Üniversitenin ilgili bölümlerinden 5 akademisyen, 

 Orman ve Su işleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK MAM, Türkiye Belediyeler Birliği, Ege 

Bölgesi Sanayi Odası ve Doğal Hayatı Koruma Vakfından 76 temsilci, 

İspanya, Fransa, Amerika’dan Yabancı Uzmanlar, Dünya Bankasından 7 temsilci 

Sempozyumun 1. Gününde; 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Dünya Bankası, (Almanya ve Hollanda ülke 

uygulamaları) 

İspanya, 

Fransa, 

Amerika gibi ülkelerin uygulama örnekleri 

konularında sunumlar yapılmıştır. 

HAVZA YÖNETİMİ 

PLANLAMASI DAİRE 

BAŞKANLIĞI 
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Sempozyumun 2. gününde “İçme ve kullanma 

suyu kaynaklarının korunmasının planlanması 

ve planlara entegrasyonun sağlanması”, “Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 16.-20. madde-

lerinin uygulanabilirliği”, “İçme ve kullanma 

suyu havzaları için özel hüküm belirleme çalış-

maları ve uygulamaları”, “İçme ve kullanma 

suyu temin edilen yeraltı suyu kaynaklarının 

korunması sistemi” ana başlıklarında oturumlar 

gerçekleştirilmiştir. Uzmanlar her bir çalışma 

grubuna katılım sağlayarak görüşlerini beyan 

etmişlerdir. Sempozyumun 2. Gününde öğleden 

sonra,  ilgili kurumların üst düzey yöneticilerine 

çalışma grubu raporlarının sonuçları sunularak 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

Sempozyumda öne çıkan hususların; 

 

1.      Bütünleşik su yönetimi yaklaşımının Tür-

kiye’de benimsenmesinin önemli bir gelişme 

olduğu ve uygulamaların bu çerçevede havza 

ölçeğinde yürütülmesi gerektiği, 

2.      İçme suyu kaynaklarının korunmasında 

koruma ve kullanma dengesinin gözetilerek 

planlamalarda kaynakların sürdürülebilirliğinin 

esas alınması gerektiği, 

3.      İçme suyu havzasında, yerel halk başta 

olmak üzere ilgili paydaşların koruma planları-

nın hazırlanmasında ve uygulanmasında yapıla-

cak çalışmalara katılımının önem arzettiği, 

4.      İçme suyu kaynaklarının korunmasında 

hem yasal hem de kurumsal yapılarda karmaşık-

lık olduğu, su yönetimi konusunda tek bir yetkili 

kurumun olması gerektiği, 

5.      İçme suyu kaynaklarının korunmasına ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin uygulana-

bilirliğinin zor olduğu ve sorunlar yaşandığı, 

6.      İçme suyu kaynaklarının korunması için bilimsel çalışmalara dayanan bir sisteminin 

oluşturulması gerektiği, koruma alanlarında mesafe konularak uygulama yapılması yerine 

diğer ülkelerde olduğu gibi kaynak etrafında koruma alanı oluşturularak diğer alanlarda 

planlamalar yapılması gerektiği, 

7.      İçme ve kullanma suyu maksatlı kullanılan yüzeysel ve yeraltı sularının etkin yöneti-

minin sağlanması için çerçeve niteliğinde bir mevzuat düzenlemesi ihtiyacının olduğu, 

 

ifade edilmiştir. 
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SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU III. TOPLANTISI YAPILDI 

2012/7 sayılı Başbakanlık Genel-

gesi ile “Su Yönetimi Koordinas-

yon Kurulu” (SKKK) oluşturul-

muştur. Su Yönetimi Koordinas-

yon Kurulu (SYKK), 31 Ocak 

2013 tarihinde, Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

başkanlığında, üye kurum ve kuru-

luşların temsilcilerinin katılımı ile 

ekteki gündemle toplanmıştır. İlgi-

li toplantıda şu kararlar alınmıştır: 

 

Maden sektörü gibi yerinde işletil-

me mecburiyeti olmayan münferit 

sanayiler dışındaki sanayi tesisle-

rine öncelikli olarak Mevcut Orga-

nize Sanayi içerisinde izin verilmesi ve bu konunun bir politika haline getirilmesi 

Su Kanunu’nun kurum kuruluşlardan gelen görüşler derç edildikten sonra tekrar birlikte değerlendi-

rilmesi 

Su Kanunu ile yetki ve sorumluluklar açısından görev karmaşasının giderilmesine, 

Yeraltı suları kısıtlı olan bölgelerde ürün deseni değişikliği ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışma 

yapmaları 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın zirai ilaç kullanımının zararlarının önlenmesi konusunda 

gerekli tedbirleri aldığı dikkate alınarak, kurum ve kuruluşlarca yapılan açıklamalarda 

“kontrolsüz zirai ilaç kullanımı” tabirinin kullanılmaması konusunda gerekli hassasiyetin göste-

rilmesi 

SU KAYIP-KAÇAKLARI ÇALIŞTAYI  

2010 yılında ülkemizdeki belediyeler tara-

fından dağıtım şebekesine verilen 4,80 mil-

yar m3 suyun ancak 2,58 milyar m3’ü (%

54’ü) nihai kullanıcıya ulaşmış olup % 46 

seviyesinde su kaybı söz konusu olmakta-

dır. Benzer şekilde su kullanımının yakla-

şık %70’ini oluşturan tarımsal sulama sis-

temlerinde de su kaybı yüksek oranlara 

ulaşmaktadır. Bu durum hem su kaynakları 

üzerinde gereksiz baskı meydana getirdiği, 

hem de aynı oranda su bedellerinin yüksel-

mesine yol açmaktadır. 

 

Bu kapsamda 1-2 Nisan 2013 tarihinde, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Bele-

diyeler Birliği’nin desteğiyle ilgili tarafla-

rın bir araya geldiği “Su Kayıp Kaçakları” 

konulu çalıştay düzenlenmiştir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı 

Sayın Lütfi AKCA’nın açılışını yaptığı söz 

konusu çalıştaya, 30 Büyükşehir Belediye-

si, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanlığı, İller Banka-

sı A.Ş. Genel Müdürlüğü, DSİ, SUEN, Su-

lama Birlikleri temsilcileri ve konusunda 

uzman öğretim görevlileri tarafından katı-

lım sağlanmıştır. 

  

Konuyla ilgili belediyelerce yapılmakta 

olan saha çalışmaları ve akademisyenlerce 

konu hakkında bilgi paylaşımları gerçek-

leştirilmiş, ayrıca oluşturulan çalışma 

gruplarınca ülkedeki su kayıp ve kaçakları-

nın takibi, kontrolü ve önlenmesi amacıyla 

hazırlanan Su Kayıp ve Kaçakları Yönet-

melik Taslağı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda düzenle-

meler yapılmakta olup çalışmalar tamamlanarak Taslak Yönetmelik en kısa sürede kurum ve kuruluşların 

görüşlerine açılacaktır. 

2. ULUSLARARASI NEHİR HAVZA YÖNETİMİ ÜST DÜZEY SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

‘2. Uluslararası Nehir Havza Yöne-

timi’ Üst Düzey Sempozyumu 16-

18 Nisan 2013 tarihlerinde Nevşe-

hir’de gerçekleştirilmiştir. İlgili ulu-

sal kuruluşların yanında AB Komis-

yonu Elçi Müsteşarı, Hollanda Hav-

za Genel Müdürü, Fransa Uluslara-

rası Su Ofisi Genel Müdürü, İspan-

ya Havza Sorumlusu, Yunanistan 

Eski Su Direktörü, Bulgaristan 

Havza Direktörü, Portekiz Çevre 

Ajansı ve Üniversite yetkilisi, Ma-

caristan Bakan Yardımcısı, Hırva-

tistan Su Direktör Temsilcisi olmak 

üzere üst düzey yöneticiler katılarak ülkelerinin tecrübelerini 

aktarmışlardır. Sempozyumun ilk günü açılış töreni ve konuş-

malarından sonra Ürgüp İlçesi Başdere Kasabasında Sempoz-

yum üst düzey protokol ve yabancı uzmanların katılımıyla 

Ağaç Dikim Töreni gerçekleştirilmiştir. Bakan Yardımcısı Sa-

yın Dr. Nurettin AKMAN tarafından arıcılık kursunu başarıyla 

tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları verilmiştir. 
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Türkiye’de havza yönetimi çalışmaları hakkında bir 

sunum gerçekleştirmiş olup, ülkemizin havza yöne-

timinde yapmış olduğu çalışmalar ve AB sürecinde 

su sektöründeki gelişmeleri anlatılmıştır. Bu sunu-

mu AB Komisyonu, AB Türkiye Delegasyonu, 

Bulgaristan, Yunanistan sunumları takip etmiştir. 

  

Sempozyumun ilk günü akşam programında; Havza 

Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim 

Planlarına Dönüştürülmesi IPA Projesi kapsamında 

işbirliğine yönelik görüş alışverişinde bulunulması 

için Yunanistan – Bulgaristan – Türkiye Proje Top-

lantısı gerçekleştirilmiştir.  

 

Sempozyumun ikinci günü AB üye ülkelerinden ge-

len yabancı uzmanlar ülke sunumlarını yapmış ve 

Nehir Havza Yönetimi konusundaki tecrübelerini 

paylaşmışlardır. Bu kapsamda Macaristan, İspanya, 

Portekiz, Hollanda, Fransa, Bulgaristan, Hırvatistan, 

Yunanistan temsilcileri ülkelerindeki uygulamalar 

hakkında sunum yaparak sorulara cevap vermişlerdir. 

Sempozyum, ülkelerin ve ilgili kurum ve kuruluşların 

katıldığı masa toplantısı ile devam etmiş olup, Ülke 

Masa Toplantısında, sempozyuma katılan AB üyesi 

ülkelerinin Nehir Havza Yönetim Planlarının hazır-

lanması sırasında karşılaştıkları sorunlar, bu sorunları 

nasıl aştıkları, hangi konularda muafiyet ve değişik-

likler talep edildiği, maliyetin karşılanması prensibi-

nin uygulanmasındaki zorluklar, Blueprint belgesinin 

Nehir Havza Yönetim Planlarına nasıl yansıtılacağı, 

bu belgenin getireceği yükümlülükler ve sağlayacağı  

faydalar, Avrupa Birliği’nin Nehir Havza Yönetim 

Planları ile ilgili yorumları, üye ülkelerin bu yorum-

lar hakkındaki görüşleri üzerinde durulmuştur. Ül-

kelerin karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri 

konusunda önemli deneyim ve tecrübeler ülkemiz 

açısından değerlendirilmiştir. Sempozyumun son 

günü Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi ve Yamula Ba-

rajı’na Teknik Gezi düzenlenmiştir. İleri Biyolojik 

Arıtım ve Çamur Çürütme Proseslerinin bir arada 

uygulandığı Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi ziyaret 

edilmiş, yetkililerden tesis hakkında bilgi alınmış 

ve tesis üniteleri gezilmiştir. Ayrıca Kızılırmak 

Nehri üzerinde Kayseri’nin 30 km kuzeybatısında 

kurulu Yamula Barajı ve HES ziyaret edilmiş ve 

tesisler hakkında yetkililerden bilgi alınmıştır. 
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Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında, çevresel faaliyetlerin 

inşaat çalışmaları ile beraber yürütülmesi ve tamamlanması 

maksadıyla 04.04.2012 tarih ve 28254 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2012/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlan-

mıştır. Bu Genelge uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

(DSİ)  ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) arasında 

Bilim Komitesi (BK) kurulması ile alakalı 16.05.2012 tarih ve 

170 sayılı Bakanlık oluru ile bir protokol imzalanmıştır. Bu 

bağlamda Çevre, Yeniden Yerleşim, Kültürel Varlıklar ve 

Yönetişim olmak üzere 4 alt komite ve komiteler bünyesinde 

toplam 11 ulusal ve uluslararası uzmandan oluşan Bilim Komitesi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinas-

yonunda kurulmuştur.  

Bilim Komitesi çalışmaları Ocak 2013’de başlamıştır. Bir tanesi saha çalışması olmak üzere 3 defa Komite toplan-

tısı gerçekleştirilmiştir. Saha ziyareti sonucunda 1.dönem Bilim Komitesi raporu Genel Müdürlüğümüze sunul-

muştur. Bir sonraki saha ziyareti ve toplantının 11-14 Haziran 2013 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir 

13 Şubat 2013 tarihinde Sayın Müsteşar Prof Dr. Lütfi 

AKÇA’nın başkanlığında WWF-Türkiye, Unilever ve 

Pegasys şirketi yetkililerinin katılımıyla "Türkiye’nin Su 

Ayak İzi Projesi"  açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda Su Ayakizi kavramının öncelikli olarak hem 

bireyler hem de temel paydaşlar tarafından doğru anlaşıl-

masının önemi vurgulanmış, bu kavramın su kaynakları 

yönetimine entegre edilmesinin gerekli olduğu konusun-

daki görüşler belirtmiştir. Proje hakkında bilgi verilmiş, 

projenin önemi ve ne aşamada olduğu konusunda açıkla-

mada bulunulmuştur. 

Aynı tarihte gerçekleştirilen “Pilot Havza Ölçeğinde Su 

Ayakizi Hesabı Çalışma Grubu 2. Toplantısı”nda, diğer 

ülke örnekleriyle hangi kriterlere göre pilot havza seçimi 

yapılması gerektiği konuşulmuş olup, seçilecek havzanın 

özelliklerine göre proje süresinin ve bütçesinin ne kadar 

olacağı şekillendirilmiş, projede çalışması planlanan meslek grupları belirlenmiştir. 

Türkiye'nin Su Ayakizi Projesi Basın Toplantısı 2013 Mart ayında gerçekleştirilerek, Türkiye'deki su 

kaynaklarının durumu ve alınması gereken tedbirler sıralanmış olup kamuoyunun su ayakizi kavramının 

önemini kavraması konusunda adımlar atılmıştır.  

Türkiye’nin Su Ayak İzi Projesi" kapsamında taslak rapor hazırlanmış, Genel Müdürümüzün başkanlı-

ğında düzenlenen proje ara toplantısında görüşlerimize sunulmuştur. İlgili ara rapora ilişkin değerlendir-

meler sonrası hazırlanacak nihai raporun Eylül 2013’te kamuoyuyla paylaşılması planlanmıştır.  

 

 

SU AYAKİZİ ÇALIŞMALARI 

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ BİLİM KOMİTESİ 
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SU KANUNU ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR 

Su kaynaklarının hızlı bir şekilde kirlenmesi 

ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin 

görülmeye başlanması, suyun sürdürülebilir 

şekilde korunması ve kullanılması ihtiyacını 

daha da artırmaktadır. Bu durum suyun nice-

liği yanı sıra niteliğinin de önemli olduğunu 

göstermektedir. Nitelik ve nicelik açısından 

uygun olan içme ve kullanma suyuna ulaşı-

mın insan yaşamının olmazsa olmaz unsurla-

rından olduğu gerçeğinden hareketle, su kay-

nakları açısından zengin olmayan Ülkemizde 

Devlet eliyle koruma-kullanma dengesi göze-

tilerek yapılacak olan koruma çalışmalarının 

başarıya ulaşabilmesi için su kaynaklarımızın 

etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de suların korunması ve yönetimine 

ilişkin genel esas ve usûlleri ortaya koyan 

ulusal bir su çerçeve yasası henüz bulunma-

makta ve mevcut su hukuku düzenlemeleri ise oldukça dağınık bir şekilde; yaklaşık olarak otuz yasa 

ve ikincil düzenlemede yer almaktadır. 

Dolayısı ile Türkiye’de su yönetimi politikasında uzun dönemli çözümler getirecek Avrupa Birliği 

Çevre Faslı Su Sektörü kapanış kriteri de göz önünde bulundurularak hazırlanacak yeni bir yasal 

düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bu çerçevede bütüncül bir havza yönetimi esas alınarak "Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde ko-

runması, kullanılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, su ile ilgili bilgilerin toplanması, izlenmesi, hav-

za bazında etüt ve planlamalarının yapılması, kullanım önceliklerinin belirlenerek tahsislerinin tek 

merciden yapılması, su yönetiminde etkinlik ve katılımın geliştirilmesine yönelik, usûl ve esasların 

düzenlenmesi” maksadı ile; 

 

"Su Kanunu Taslağı"  hazırlanmıştır. 

Düzenleyici Etki Analizi taslağı hazırlanmıştır. 

Su Kanalizasyon İdareleri ve Üniversite temsilcileri ile toplantılar yapılmıştır. 

10 ülkenin Kanunu gözden geçirilmiştir. 

69 kurum, kuruluş ve STK’dan 150 kişinin katılımıyla 2 günlük çalıştay yapılmıştır. 

73 kurum, kuruluş, üniversite, STK ve belediyeden Taslağa ilişkin görüş talep edilmiştir. 

Kurum, kuruluş, üniversite, STK ve belediyelerden görüşler alınmıştır. 

Gelen görüşler ilgili taslak kanuna derç edilmiş olup Başbakanlığa gönderilme aşamasındadır. 

NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANIYOR 

4 havza için (Susurluk, Meriç, Konya Kapalı, Büyük Menderes) AB destekli “Havza Koruma Eylem 

Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi” 2013 yılı içerisinde başlatıla-

caktır.  

Çevre Faslı AB Su Sektörü 2.Kapanış Kriterine hizmet edecektir.  

26 Şubat 2013 tarihinde projenin ilk yönlendirme komite toplantısı AB Bakanlığında yapılmış olup 

proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  
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Bu proje, özellikle AB-SÇD’nin nehir havzası yönetim planlarının, farklı tip izleme çalışmalarının, sınıflan-

dırma v.b. gibi gereklilikleri olan “uygulayarak öğrenme” sürecini öncelikle ve özellikle önemli kılmaktadır. 

Proje ayrıca yüzeysel ve yeraltı sularının izlenmesine, su kütlelerinin tanımlanmasına ve ekolojik durum tespi-

tine yönelik ana esasları (yöntemleri/talimatları/yönergeleri/kılavuzları) öne çıkararak NHYP’nın çok açık 

şekilde tanımlanmasını, bunlarla ilgili tüm görev ve sorumlulukların çok ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde orta-

ya konulmasını sağlayarak diğer havzalarda da benzer uygulamaların adım adım yapılmasını sağlayacaktır.   

 
Beklenen Sonuçları/Çıktıları: 

 

Nehir Havzası Yönetim Planı Raporu 

 

SÇD Madde 5 ile uyumlu “Karakterizasyon Raporu” 

Havzaların fiziksel ve jeolojik analizi 
Havzaların jeolojileri, toprak tipleri ve kalitelerinin analizi, 
Havzaların iklim ve hidrolojisinin, su bütçesi ve dağılımının, ekonomik yönlerinin, ku-

raklık yönetiminin analizi, 
Havzaların arazi kullanımının analizi, 
Havzalardaki göller, nehirler, kıyı ve geçiş su kütlelerinin ve yer altı su kütlelerinin belir-

lenmesi 
Havzalardaki doğal, yapay ve ağır şekilde değiştirilmiş su kütlelerinin belirlenmesi, 
Havzalarda bir tipoloji sisteminin belirlenmesi, 
Havzalardaki su kütlelerinin tiplerinin belirlenmesi, 
Her bir su kütlesi için noktasal kaynak baskı ve etkileri, 
Her bir su kütlesi için yayılı kaynak baskı ve etkileri, 
Her bir su kütlesi için hidromorfolojik baskı ve etkiler, 
Atıksuların toplanması ve bir atıksu arıtma tesisine veya nihai bir deşarj noktasına iletil-

mesi için, nüfusun ve/veya ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı alanlar, 
Su kütlelerinin mevcut durumu, 
İyi su durumuna sahip olmayan su kütleleri için risk analizi, 
Her bir havza için tahrip edilmemiş ve ekolojik olarak iyi durumda olan su kütleleri esas 

alınarak belirlenen referans koşullar, 
Her bir havza için belirlenen içme suyu koruma alanlarını, nitrata hassas alanları vb. içe-

ren Koruma Alanları ve haritaları, 
Su kütlelerinin çevresel hedeflere ulaşamama riskinin analizi, 
Her bir havza için Karakterizasyon Haritası, 
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Su Yönetimde Önem Arz Eden Konular’a ilişkin Rapor 

 

İnsani aktivitelerin yüzey suları ve yer altı suları üstündeki etkilerinin değerlendirilmesi, 

Yüzey suyu kütleleri için rapor içeriği;  

Kentsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer etkinlikler sonucu ortaya çıkan noktasal ve yayılı kirlilik kay-

naklarına dair baskı ve riskler, 

Kentsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer amaçlarla su çekimlerine dair baskı ve riskler (mevsimsel var-

yasyonları, toplam talebi ve su dağıtım şebekelerindeki kayıpları içerecek şekilde) 

Akarsu düzenlemesi, su transferi ve akarsu yatağı çevirmelerine dair baskı ve riskler, 

Su kütlelerinin morfolojik başkalaşımlarına dair baskı ve riskler, 

Kentsel, endüstriyel ve tarımsal alanları, balık çiftliklerini ve ormanları içerecek şekilde arazi kulla-

nımlarına dair baskı ve riskler, 

Diğer önemli insan kaynaklı etkilere dair baskı ve riskler, 

Yer altı suyu kütleleri için rapor içeriği; 

İçme-kullanma, endüstriyel, tarımsal ve diğer amaçlarla su çekimine dair baskı ve riskler (su çekiminin 

hacim ve oranı, kimyasal bileşim vb.), 

Yer altı suyuna deşarj yapılan yerler, deşarj oranı ve kimyasal bileşimine dair baskı ve riskler, 

Yer altı suyu kütlesinin beslenme alanındaki arazi kullanımına dair baskı ve riskler, 

Yer altı suyu seviyelerindeki değişimlere dair baskı ve riskler, 

Özellikle tarımsal aktivitelerin sebep olduğu kirlilik kaynaklarına dair baskı ve riskler,   
Her bir havza için SÇD Ek 2’ de anlatıldığı şekilde Önemli Su Yönetimi Konuları Raporu’ nun 

hazırlanması, 

İzleme Raporu 

 

İzlemeden sorumlu genel kurum listelerinin her bir havza için hazırlanması, 

Mevcut laboratuvarların akreditasyon, üyelik, statü ve yaptıkları analiz tiplerine göre belirlen-

mesi 

Veri yönetimi sisteminin geliştirilmesi 
CBS haritalarının oluşturulması 
Yüzey Suları ve Yer Altı Suları İçin Baskı ve Etki Analizinde Ortaya Konan İzleme Noktaları-

nın Revizyonu Kapsamında Havzalar İçin İzleme Programının Kurulması ve Güncellen-
mesi 

Nehir Havzalarında Su Çerçeve Direktifi ve Kardeş Direktiflere Göre Parametrelerin İzlenmesi 
Pilot Havzalarda bulunan Su Kütlelerine ilişkin Çevresel Hedefler Raporu 

Havza Yönetim Planının Havzada yer alan diğer üst plan kararları ile entegrasyonunun sağlan-
ması  

Doğal su kütleleri için çevresel hedefler, 
Yapay su kütleleri ve ağır şekilde değiştirilmiş su kütleleri için çevresel hedefler, 
Su kütleleri için muafiyet ve ertelemeler, 

Önlemler Programı Raporu 

 

Havzalardaki önemli su yönetimi konularına dair karşılaşılacak zorluklar ile ilgili temel önlemle-
rin listesinin oluşturulması,  

Temel önlemlerin maliyet etkinliği analizinin tamamlanması, 
Temel önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi için modelleme yapılması, 
Havzalardaki önemli su yönetimi konularının karşı karşıya kaldığı zorluklar ile ilgili tamamlayıcı 

önlemlerin listesinin oluşturulması. 
Su Kullanımının Ekonomik Analizi 

 

Havzaların ekonomik profillerinin çıkarılabilmesi için su kullanımının ekonomik analizi, 
Referans koşulların oluşturulabilmesi için sosyo-ekonomik değişimlerin değerlendirilmesini, su 

kullanımını etkileyen kilit sektör politikalarını, ekonomik büyümeyi ve mevcut düzenlemele-
re dair yatırımları içeren ekonomik verilerin sağlanması, 

Su hizmetlerinin mevcut maliyeti karşılama seviyelerinin değerlendirilmesi, 
Maliyet etkin bir analizin yapılması, 

 

Paydaşlar Arası İstişareler 

Halkın Katılımı ve Farkındalığın Geliştirilmesi 
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İÇME SUYU HAVZALARI İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER BELİRLENİYOR  

Özel Hüküm Nedir? 

 

Özel Hüküm, İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak ilan edilen yüzeysel ve yer altı sularının, bilimsel 

verilerle koruma kullanma dengesi çerçevesinde sosyo-ekonomik boyutlarının bütüncül olarak değer-

lendirilerek yönetilmesine yön verecek hükümlerdir. 

 

Ne getiriyor, neden ihtiyaç var? 

 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 16-20. Maddeleri içme suyu havzalarında alınacak tedbirleri ta-

nımlamaktadır. Bu uygulamalar Türkiye’de yer alan bütün içme ve kullanma suyu havzalarına şamil 

hazırlanmıştır. Ancak Türkiye her bir havzasında hem su miktarı hem de su kalitesi açısından çok fark-

lılıklar gösterebilmektedir. Bu açıdan aynı hükümleri farklı havzalarda uygulamaya kalkmak uygulana-

bilir, denetlenebilir ve yönetilebilir bir sonuç olmamaktadır.  

 

Genel Müdürlüğümüzce, özel hüküm belirleme çalışması ile içme ve kullanma suyu kaynaklarının kir-

liliğe karşı korunmasına, kaynağın ve havzasının özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirile-

rek, koruma alanları ve koruma esasları belirlenmektedir.  

 

Özel Hüküm Çalışmaları  

 

Eğirdir Gölü Özel Hükümleri 2012 yılı içerisinde yürürlüğe girmiştir.  

Atatürk Baraj Gölü Özel Hükümleri 7 Mayıs 2013 tarihinde Şanlıurfa’da yerel bir gazetede yayım-

lanarak yürürlüğe girmiştir. 

Eskişehir’in içme ve kullanma suyunun temin edildiği Porsuk Baraj Gölü Özel Hükümleri 20 Mart 

2013 tarihinde Kütahya’da, 13 Nisan 2013 tarihinde ise Eskişehir’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

Beyşehir Gölü ve Karacaören I – II Baraj Gölü özel hüküm çalışmaları 2013 yılı sonunda tamamla-

nacaktır. 2014 yılı içinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 

Sapanca Gölü, Namazgah, Yuvacık ve Akçay Baraj Gölü Havzaları için özel hüküm belirleme ça-

lışmaları da devam etmektedir. 2013 yılı sonunda tamamlanacaktır. 2014 yılı içinde yürürlüğe 

girmesi planlanmaktadır. 
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ATIKSUYUN GERİ KAZANIMI PROJESİ SÜRÜYOR  

Su kıtlığı ülkemiz açısından önemli bir konudur. Türkiye’de su kıtlığını gidermek konusunda ziraat ve 

su sektörü büyük bir çaba sarf etmektedir. Bu konuda arıtılmış atıksu önemli bir ilgi alanı olarak orta-

ya çıkmaktadır. Türkiye’deki hızlı teknolojik gelişmeler ve büyüyen ekonomik imkanlar geleneksel 

olmayan su kaynaklarının kullanımına imkan sağlamaktadır. Burada en iyi örnek arıtılmış atıksuyun 

kullanımıdır. Ülkemizde atıksuların tarımsal sulama amaçlı tekrar kullanımı uygulamaları yeterli ol-

madığı gibi kurak yaz mevsimlerinde yetersiz su kaynakları göz önüne alındığında atıksuların geri ka-

zanım uygulamalarının önemi daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  

Bu kapsamda; Hollanda Hükümeti Doğu Avrupa Çevre İşbirliği Programı (PSO-Milieu) kapsamında 

Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı’nın finansmanı ile T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Hollan-

da EVD International yürütücülüğünde Afyonkarahisar ilinde “Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kulla-

nımı” projesi taraflarca imzalanarak başlatılmış bulunmakta olup, Hollanda hükümetince sağlanan 

750.000 Euro hibe ile gerçekleştirilecek ve iş takvimine göre Eylül 2012-Eylül 2014 tarihleri arasında 

uygulanacaktır. Pilot projenin amacı Afyonkarahisar’ da atıksu arıtma sistemleri yardımıyla atıksuyun 

yeniden kullanımı için yeni teknolojiler kullanılmasıdır. Bu teknolojinin başarılı bir şekilde uygulan-

ması yalnızca ziraat açısından (şehirlerin yakınında yer alan alanların sulanması) bir şans değil ayrıca 

çevre sektörü açısından ( Türkiye’de çevre konusunda daha fazla yatırım yapılması) da bir şans oluş-

turmaktadır. Yeni teknolojilerin tanıtımı yanında bu projede kapasite geliştirme, eğitim ve mevzuat 

oluşturma konuları da önem taşımaktadır. Bu proje Türkiye’de ki su firmaları gibi otoritelerin ihtiyaç-

larını da karşılayacaktır. 

Bu projede Hollandalı 

firmalar tarafından 

geliştirilen mevcut ve 

yeni arıtma teknoloji 

alternatiflerinin kulla-

nılması planlanmakta-

dır. İnşaatı biten ve 15 

Şubat 2012 tarihinde 

hizmete giren atıksu 

arıtma tesisinin arıtıl-

mış suyunun değer-

lendirilmesi ön planda 

düşünülmüştür.  

Proje ile dezenfekte 

edilecek atıksuların, 

tarımsal sulamada 

kullanılması için mo-

dern sulama sistemlerinin yapılması projenin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Projenin sonuçlarının 

elde edilebilmesi ve projenin başarıya ulaşması açısından sulama sistemi ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. Hollandalı uzmanlar tarafından projenin fizibilite raporu hazırlığı sürdürülmektedir. Bu 

raporla değerlendirme kıstasları, risk analizi ve projeye dair değerlendirmeler ortaya konarak dizayn 

tamamlanacak ve uygulama aşamasına geçilecektir. Proje dahilinde arıtılmış atıksuların yeniden kulla-

nımı sonucu; suyun bir katma değer olarak ele alınması sağlanacak, proje çıktıları olarak ortaya çıkan 

ekonomik katkı sonucu ülkemizde gerçekleştirilen arıtma teknolojilerine dair yatırımların çeşitlenerek 

bu yatırımlarda suyun yeniden kullanımına dair seçeneklerin de göz önüne alınması teşvik edilecektir.  
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SU HUKUKU VE POLİTİKASI DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA 17-19 NİSAN 2013 TARİHLERİ 
ARASINDA       AKÇAKOCA’DA SU POLİTİKASI HİMZET İÇİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ 

Bakanlığımızın 2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Progra-
mı’nın 14. sırasında yer alan, Genel Müdürlüğümüz 
Su Hukuku ve Politikası Daire Başkanlığı tarafından 
koordine edilen “Su Politikası Hizmet İçi Eğitimi” 17-
19 Nisan 2013 tarihleri arasında Düzce İli’ nin Akça-
koca İlçesi’ nde gerçekleştirilmiştir. 
3 gün süre ile ülkemizde su yönetimi ve su politikası 
üzerine çalışan kamu kurumları, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşlarından temsilcilerin gerçekleştirdiği 
sunumlar ve zengin bir tartışma platformu oluşturan 
eğitim sayesinde ülkemizin yüzeysel sular ve yeraltı 
sular ile ilgili politikaları ile bölgesel olarak Ortadoğu, 
Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar’ daki su politikaları, 
sınıraşan su kaynakları yönetimi ve ulusal ve ulusla-
rarası su hukuku konuları masaya yatırılmıştır. 

Su Politikası Hizmet İçi Eğitimi Akçakoca Kaymakamı 
Sayın Aykut PEKMEZ’ in su yönetimi konusunun öne-
mine değinerek yaptığı ve tüm katılımcıları selamladığı 
konuşmasının ardından, Sayın Genel Müdür Yardımcı-
mız Hüseyin AKBAŞ’ ın Genel Müdürlüğümüzün su 

politikası konusundaki çalışmaları doğrultusunda; su 
kaynaklarının yönetimi ile ilgili politikaların geliştirilme-
sinde öncelikle aday ülke konumunda olduğumuz Avru-
pa Birliği’ nin su politikaları konusunda ülke genelinde 
birliktelik oluşturmaya çalışırken aynı zamanda dünya-
daki diğer ülkelerin ve su yönetimi alanındaki önemli 
kuruluşların su politikalarını, su kaynakları yönetimi ko-
nusundaki uygulamalarını takip ederek ülkemiz için bir model oluşturma çalışmalarımız ile milli ve sınıraşan su 
politikalarımızın olmazsa olmazlarının vurgulandığı açılış konuşmaları ile başlamıştır. 

Hizmet İçi Eğitimin ilk günü Türkiye’ nin Milli ve Sınıraşan Su Politikası konularına ayrılmış olup, ülkemizde bu konularda 
faaliyet gösteren kurumların görev, sorumlulukları ve konuya yaklaşımları ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultu-
da Dışişleri Bakanlığı’ndan Sayın Büyükelçi, Çok Taraflı ve Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Mithat RENDE tarafından 
Uluslararası Hukuk ve Sınıraşan Sular Politikası konulu kapsamlı bir sunuş gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcıların ilgiyle 
takip ettiği sunum, katılımcıların aktif katılımlarıyla devam etmiştir. Sayın Büyükelçi Mithat RENDE, sunuşunda su politikası 
ile ilgili yaşadığı deneyimleri aktarırken ayrıca ülkemizin özellikle sürdürülebilir kalkınma alanında dünyada çok başarılı ül-
kelerden biri olduğunu, özellikle Binyıl Kalkınma Hedeflerinde en başarılı ülkeler arasında yer aldığını belirtmişlerdir. Su 
politikası açısından özellikle sınıraşan su politikalarında Entegre Havza Yönetimi konusunun miktar bakımından değerlendi-
rildiğinde zor bir konu olduğunu belirtmişler, 1966 yılında Helsinki Kuralları ile başlayan süreçte Türkiye’ nin de suyun hakça 
ve makul kullanımı ve komşulara zarar vermeme ilkelerini benimsediğini ancak özellikle 1997 tarihli Birleşmiş Milletler Ulus-
lararası Suyollarının Ulaşım Dışı Maksatlarla Kullanılmasına İlişkin Sözleşme’ nin 16-23. Maddelerde yer alan Bildirim yü-
kümlülüğü  ve 33. Maddede yer alan anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasında kıyıdaş ülkelere tek taraflı olarak Uluslara-
rası Adalet Divanına başvurma hakkı tanınması hususlarına olan itirazı nedeniyle bu Sözleşmeye taraf olunmadığını belirt-
mişlerdir. Türkiye’ nin sınıraşan sular politikasının temel ilkelerinin altının çizildiği sunuşta ayrıca bölge ülkeleri ile geçmişten 
günümüze kadar olan ilişkiler incelenmiştir. 

SU HUKUKU VE  

POLİTİKASI 
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Eğitimin 1. gününde ayrıca Su Hukuku ve Politikası 

Daire Başkanı Sayın Salim FAKIOĞLU tarafından Su 

Hukuku ve Politikası Daire Başkanlığının görevleri ve 

faaliyetleri, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı’ndan Uz-

man Osman TIKANSAK tarafından SUEN’ nin görevle-

ri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdü-

rü Sayın Cengiz SAĞNAK tarafından Türkiye’ nin Ye-

raltı Suyu Potansiyeli ve Başlıca Sınıraşan Yeraltı Su-

larımız ile Şube Müdürü Sayın Salih Gürel ÜNSAL ta-

rafından DSİ’ nin Afrika’ da Su Alanında Yaptığı Çalış-

malar ile ilgili ayrıntılı sunumlar gerçekleştirilmiştir. Eği-

timin 2. gününde ise Sınıraşan Yeraltı Suları konulu 

sunuş iki bölüm halinde Hacettepe Üniversitesi Mühen-

dislik Fakültesi Jeoloji Bölüm Başkanlığı Hidrojeoloji 

Anabilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi Sayın Prof. 

Dr. Mehmet EKMEKÇİ tarafından gerçekleştirilmiş 

olup, birinci bölümde yeraltı suları ile ilgili temel kavramlar verilmiş, ülkemizdeki akifer sistemleri ve özellikle sınıra-

şan akiferlerin özellikleri üzerinde durulmuş, havza ölçeğinde hidrolojik çevrim konusuna değinilmiş ve kavramsal 

model oluşturularak sistemin analiz edilmesinin önemi üzerinde 

durulmuştur. İkinci bölümde ise sınıraşan yeraltı suları ile ilgili 

genel değerlendirmeler yapılarak, en fazla Afrika kıtasında ol-

mak üzere dünyada 100’ e yakın büyük ölçekli sınıraşan akifer 

bulunduğundan bahsedilmiş, yerel ve bölgesel akiferlerin sınıra-

şan sular konusundaki önemine vurgu yapılmıştır. 1966 Helsinki 

Kuralları, 1987 Seul İlkeleri, 1989 Bellagio Taslak Antlaşması, 

1992 Gündem 21, 1997 BM Konvansiyonu, 2008 Sınıraşan Aki-

ferler Yasa Taslağı bakımından sınıraşan akiferlere ilişkin hu-

suslar aktarılmıştır. Ülkemizin sınıraşan yeraltı suları hakkında 

detaylı bilgiler verilerek uluslararası düzenlemelere göre değer-

lendirmeler yapılmış, ayrıca uluslararası sözleşmelerin önerdiği 

sınıraşan yer altı suyu modelleri ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. Ay-

rıca yeraltı suları yönetimi özelinde kurumlar arası bilgi akışına 

önem verilmesi gerektiği belirtilmiş ve sağlıklı bilgi akşının sağ-

lanması gerekliliği konusunun altı çizilmiştir. 

Su Politikası Hizmet İçi Eğitiminin 2. gününde 

ayrıca bölgesel olarak su politikaları üzerinde du-

rulmuş, Ortadoğu’da Sınır Aşan Sular, Yaşanan 

Problemler ve Çözüm Önerileri konulu sunuş 

SHPD Başkanı Sayın Salim FAKIOĞLU tarafın-

dan gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Ortadoğu Böl-

gesinin tanımı yapılmış ve sunumda Ortado-

ğu’nun Mısır, Libya, Tunus, Lübnan, İran, Irak, 

Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, S. Arabis-

tan, BAE, Yemen, Umman, Katar ve Bahreyn 

devletlerini kapsadığı belirtilmiştir. Dicle-Fırat 

Havzası, Asi Havzası, Ürdün (Şeria) Nehri Hav-

zası, Nil Nehri Havzası’nda yaşanan problemler 

ele alınmış ve her bir havza için ayrı ayrı çözüm 

önerileri sunulmuştur. Çözüm önerileri 5 başlık altında toplanmış olup; su arzının arttırılması, bölgede-

ki su talebinin azaltılması, bölge dışından su transferi yapılması, su ile ilgili işleri yürütecek bölge ülke-

lerinin temsilcilerinden oluşan ve uluslararası aktörlerden bağımsız bir organizasyonun kurulması, 

Dicle-Fırat havzası için hakça, makul ve optimum kullanım ilkesinin benimsenmesi ile 3 aşamalı pla-

nın uygulanması olarak belirtilmiştir. 
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Kafkaslar ve Orta Asya’daki Sınır Aşan Sular, Yaşanan Prob-

lemler ve Çözüm Önerileri konulu sunuş Ortadoğu Stratejik 

Araştırmalar Merkezi’nden (ORSAM) Uzman, Dr. Seyfi KILIÇ 

tarafından gerçekleştirilmiş olup, Aral Gölü Havzası, Siri Derya-

Seyhun Nehri Havzası, Amu Derya-Ceyhun Nehri Havzası ve 

Fergana Vadisi’ndeki kıyıdaş ülkeler, sosyoekonomik özellikleri, 

yaşanan çevresel problemler, günümüze değin yapılan anlaş-

malar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Orta Asya’daki su sorunlarının  

çok boyutlu ve karmaşık olduğu, ekonomik, siyasi ve toplumsal 

sorunların iç içe geçtiği, havzada işbirliği olmadan sorunun çö-

zülemeyeceği, üçüncü tarafların müdahalesinin dikkatle izlen-

mesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Kafkasya’ da Aras-Kura Hav-

zası ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve kıyıdaşlar arasındaki 

güncel sorunlara değinilmiştir. 

Meriç Havzası’ndaki Sınır Aşan Sular, Yaşanan Problemler ve 

Çözüm Önerileri konulu sunum ise ORSAM’ dan Uzman, Dr. 

Tuğba 

Evrim 

MADEN 

tarafından yapılmıştır. Öncelikle Avrupa Birliği’ nin su politikasına deği-

nilerek bu sürecin 1975, 1991 ve 2000 olarak 3 döneme ayrıldığı belir-

tilmiştir. Su Çerçeve Direktifi kapsamında sınıraşan sular ile ilgili hu-

susların aktarıldığı sunuşta, Avrupa Birliği’nde 69 adet sınraşan su 

havzası olduğu, Direktif dahilinde ulusal su havzaları ile uluslararası 

havzaların hiçbir fark gözetmeden ele alındığı,  ulusal suyolları için 

geçerli olan hedeflerin devlet sınırlarını aşan sular için de geçerli oldu-

ğu ifade edilmiştir. Meriç Nehri Havzası ile ilgili genel bilgiler verilmiş 

olup, alana özgü sorunlar değinilmiş, özellikle yaşanan taşkın olayları-

na dikkat çekilerek Meriç Nehri ile ilgili anlaşmalara yer verilmiştir. 

Ülkemizin sınıraşan havzalarından biri olan Meriç Havzası’nda Bulga-

ristan, Yunanistan ve Türkiye arasında neden işbirliği yapılamadığı üzerine değerlendirmeler aktarılmıştır. Bulgaristan ve 

Türkiye’ nin, Meriç Nehri Havzasında su sorunu yaşadığı diğer nehir havzalarına göre farklı tavırlara sahip olduğu, bu tavır 

değişikliğine de ülkelerin memba ve mansap durumunda olmalarına göre pozisyon almalarının neden olduğu belirtilmiştir. 

Su Politikası Hizmet İçi Eğitiminin son günü Ulusal Su Hukuku ve Uygulamaları ile Uluslararası Su Hukuku ve Sınıraşan 
Sulardaki Uygulamaları konularına ayrılmış olup, bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 
Bölüm Su Politikası Hizmet İçi Eğitiminin 3. günü Ulusal Su Hukuku ve Uygulamaları ile Uluslararası Su Hukuku ve Sınıra-

şan Sulardaki Uygulamaları konularına ayrılmış olup, bu kap-
samda İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühen-
disliği Bölüm Başkanlığı öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç Dr. Ni-
met VELİOĞLU tarafından ulusal su mevzuatı ile ilgili değer-
lendirmeler gerçekleştirilmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı öğretim 
üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Münevver AKTAŞ tarafından ulusla-
rarası su hukuku ve sınıraşan sular ile ilgili bir sunuş gerçek-
leştirilmiştir. Uluslararası Su Hukuku ve Sınıraşan Sulardaki 
Uygulamaları konulu sunuşta özellikle ülkeleri bağlayan hukuk 
kurallarından bahsedilmiş, bunların uluslararası anlaşmalar ve 

uluslararası örf ve adetler olduğunu bildirilmiş ve uluslarara-
sı hukukun bağlayıcılığı konusunda bilgiler aktarılmış-
tır.1997 tarihli Birleşmiş Milletler Uluslararası Suyollarının 
Ulaşım Dışı Maksatlarla Kullanılmasına İlişkin Sözleşme 
hükümlerini bu bakımdan değerlendirilmiştir. Katılımcıların 
yoğun ilgisi ile takip edilen sunuşlar ile ilgili aktif bir tartışma 
ve değerlendirme bölümü gerçekleştirilmiştir.  
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Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçeve-
sinde gerçekleştirilen Su Politikası Hizmet İçi Eğitimin-
de katılımcıların değerlendirilmesine yönelik sınavda 
katılımcıların tümü başarılı olmuşlar ve Başarı Belgesi 
almaya hak kazanmışlardır. Hizmet İçi Eğitimine bü-
yük katkı sağlayan uzmanlara Teşekkür Belgelerinin 
ve sınavda başarılı olan katılımcılara Başarı Belgeleri-
nin takdiminin ardından yapılan değerlendirmelerle Su 

Politikası Hizmet İçi Eğitimi sonlandırılmıştır. Su Politi-
kası Hizmet İçi Eğitimi Ülkemizin Milli ve Sınıraşan 
Sular Politikasının oluşturulmasında ortak bir anlayı-
şın geliştirilmesine büyük katkı sağlamış ve Bakanlığı-
mızın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşları bir araya 
getirerek su politikaları ile ilgili farklı deneyimleri ve 
bakış açılarını ortaya koymuş, bu kapsamda gelecek-
teki çalışmalarımız için ışık tutmuştur. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNE YÖNELİK CBS EĞİTİMLERİ DEVAM 

EDİYOR 

Genel Müdürlüğümüz, Envanter ve Tahsis Dairesi Başkanlığı, Su Bilgi Sistemi Şubesi 

Müdürlüğünce 08.04.2013 - 12.04.2013 tarihleri arasında ikinci “Temel Düzey CBS 

Yazılımı Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Çeşitli 

meslek disiplinlerinden 20 personelimizin katılım 

sağladığı eğitim, 25 saat bilgisayar başında uygu-

lamalı olarak yapılmıştır.  

DSİ Etlik Eğitim Tesisleri bilgisayarlı eğitim sını-

fında gerçekleştirilen eğitimde; Coğrafi Bilgi Sis-

temi’nin temel bileşenleri, vektör veri dönüşüm-

leri, CBS elemanları ve fonksiyonları, veri depola-

ma teknikleri ve formatları, sorgulama ve analizler, 

veri görüntüleme fonksiyonları, projeksiyon sis-

temleri, kartografik harita üretimi, verilerin sorgulanması ve raporlanması, CBS’de veri girişi ile 

özellikleri tanıtılmış, farklı tematik amaçlara yönelik çalışmalar örnek uygulamalarla gösterilmiştir. 

Mekansal ve tablosal bilgilere göre karar verme, analiz ve yorumlama yaklaşımları irdelenmiştir. 

Eğitim kapsamında ayrıca “Temel Düzey Harita Bilgileri ve CBS” ve “Veri Tabanına Giriş” sunum-

ları gerçekleştirilmiştir. Eğitimin iki günü ise Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz görev alanına gi-

ren uygulamalara ayrılmıştır.  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeline yönelik CBS eğitimlerinin devam ettirilmesi planlan-

maktadır. 

    ENVANTER VE    

           
TAHSİS 

   DAİRE  BAŞKANLIĞI 
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TÜRKİYE’DE HAVZA BAZLI SEKTÖREL SU TAHSİSLERİNE GEÇİŞ SEMİNERİ YAPILDI 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Envanter ve Tahsis Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 

‘Türkiye’de Havza Bazlı Sektörel Su Tahsislerine 

Geçiş’ Semineri 11- 13 Mart 2013 tarihleri ara-

sında İstanbul’da DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Or-

hantepe AR-GE Eğitim Tesislerinde gerçekleştiril-

miştir. Üç gün süren toplantı Su Yönetimi Genel 

Müdürü Sayın Prof Dr. Cumali KINACI,  Devlet 

Su İşleri Genel Müdürü Sayın Akif ÖZKALDI, 

KOP İdaresi Başkanı Sayın Prof Dr Mehmet BA-

BAOĞLU, Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürü Sa-

yın Sedat ÖZPINAR, İSKİ Genel Müdürü Sayın 

Prof 

Dr 

Ah-

met 

DE-

MİR’in katılımlarıyla açılmıştır.  

Envanter ve Tahsis Dairesi Başkanlığı tarafından düzenle-

nen toplantıya 35 ayrı kurum ve kuruluştan 127 temsilci 

katılım sağlamıştır. Katılımcılar arasında 5 adet Bakanlığın 

15 Genel Müdürlüğünden kamu temsilcileri, 5 adet Büyük-

şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi temsilcileri, 12 

sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer almıştır. 

Toplantı ilk günü sabah oturumunun ardından; 

çevre, içme-kullanma suyu, enerji, sanayi ve ta-

rım sektörlerinin temsil edildiği beş farklı çalış-

ma grubunda sektörel su tahsis sürecine ilişkin 

yasal ve teknik konuların konuşulduğu oturum-

larla başlamış ve sektörel su tahsisleri konusunda 

her sektörün sorun ve çözüm önerilerinin dinlen-

mesiyle devam etmiştir. Seminerin ikinci günün-

de ise sektörel su tahsislerinin planlanması süre-

cinde kurum ve kuruluşların görev ve sorumlu-

luklarının ne olabileceği ile ilgili tartışmalar yü-

rütülmüştür. 

Söz konusu toplantı Türkiye’nin Havza Bazlı 

Sektörel Su Tahsislerine Geçişi konusunda yapıl-

mış ilk toplantı niteliğinde olup, tahsisin yapıla-

cağı ana sektörlerle birlikte katılımcı bir bakış 

açısıyla gerçekleştirilmesi sebebiyle büyük önem 

arz etmektedir. Toplantı sonucunda sektörel bazda su tahsislerine ilişkin bu tür katılımcı çalışmaların da-

ha da detaylandırılması ve suyu kullanan her sektörle daha detaylı toplantıların gerçekleştirilmesine karar 

verilmiştir. 
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TÜRKİYE’DE HAVZA BAZINDA HASSAS ALANLARIN ve SU KALİ-

TESİ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ DEVAM EDİYOR. 

Hassas Su Alanları; ötrofik olduğu belirlenen 

veya gerekli önlemler alınmazsa yakın gele-

cekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su 

gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler ve 

kıyı suları, önlem alınmaması halinde yüksek 

nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme su-

yu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sular ve 

daha ileri arıtma gerektiren alanlardır.  

PROJENİN MAKSADI 

Türkiye’deki 25 su havzasında bulunan yüzeysel sularda ve yeraltı sularındaki su kirliliği açısından 

hassas su alanlarının, nitrata hassas su alanlarının ve bu alanları etkileyen hassas bölgelerin tespiti ve 

su kalitesi hedefleri ile su kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesidir. 

 

PROJE KAPSAMI 

 

17.09.2012 tarihinde TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi ile sözleşme imzalanarak çalış-

malara başlanılmış olup, projenin 2015 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.  

    SU KALİTESİ 

YÖNETİMİ DAİRE  

     BAŞKANLIĞI 
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Proje başlangıcından günümüze kadar;  

Ülkemizde hassas su alanlarının tespitinde yararlanılabilecek ve daha önceden gerçekleştirilmiş 

bilimsel çalışmalar gözden geçirilmiş ve projelerin çıktıları değerlendirilerek envanter çalış-

ması yapılmıştır. 

“Su Kütlelerinin Belirlenmesi” iş paketi kapsamında, 19 havza için su kütlesi belirleme çalış-

maları taslak olarak tamamlanmıştır.  Tipoloji belirleme çalışmalarına devam edilmektedir. 

Baskı-etki analizi, Noktasal ve Yayılı Kaynaklı Kirlilik Yüklerinin  (KOİ, BOİ, AKM, TN, TP, 

NO3, PO4) hesaplanması konusunda çalışmalara ise Susurluk Havzası örneğinde başlanmış-

tır. 

Hassas alanların tespitine ilişkin Taslak Metodoloji belirlenmiştir. 

ÜLKEMİZ KIYI VE GEÇİŞ SULARINDA TEHLİKELİ MADDELERİN TESPİTİ VE EKO-

LOJİK KIYI DİNAMİĞİ (KIYITEMA) PROJESİ DEVAM EDİYOR  

Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği 

(KIYITEMA) Projesi (2012-2014)’nin toplam bütçesi KDV hariç 3.350.000 TL’dir.     
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PROJENİN MAKSADI 

 

Proje ile seçilen pilot alanlardaki tesis ve şehirlerde, kentsel ve endüstriyel atıksular ile nehir ağızla-

rında bulunan ve/veya bulunması muhtemel tehlikeli maddelerin araştırılarak tespit edilmesi, sektö-

rel bazlı bir envanterin hazırlanması, çevresel kalite standartlarının belirlenmesi ve kıyı ve geçiş 

sularına yapılacak deşarjlar için standartların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

PROJE HEDEFLERİ  

 

 

PROJE PİLOT BÖLGELERİ 

10.08.2012 tarihinde TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi ile sözleşme imzalanarak çalış-

malara başlanılmış olup, projenin 2014 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.  

Proje başlangıcından günümüze kadar;  

ana ve öncelikli sektörler ile pilot tesisler 

belirlenmiş ve  

söz konusu tesislerden kaynaklanması muh-

temel taslak tehlikeli madde listesi oluşturul-

muştur.  

 

Projenin ilerleyen zamanlarında;  

pilot tesis ziyaretlerinin de tamamlanmasıyla 

taslak olan tehlikeli madde listesi güncelle-

necek ve  

güncellenen listede yer alan her madde için 

önceliklendirme yapılarak nihai parametre 

listesi oluşturulacaktır. 
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BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN SU KİR-

LİLİĞİNİN TESPİTİ VE MADDE VEYA MADDE GRUBU BAZINDA ÇEVRESEL KALİTE 

STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ (BİKOP) PROJESİ DEVAM EDİYOR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi arasında “Bitki Koruma Ürünlerinin Kul-

lanımı 

Netice-

sinde 

Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya 

Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Be-

lirlenmesine İlişkin Proje”ye ait sözleşme 18/10/2012 tari-

hinde imzalanmıştır.  

Proje ile geçmişte kullanılmış ve halen kullanılmakta olan bitki koruma ürünleri, yetiştirilen 

tarım ürünleri, tarım arazilerinin miktarları dikkate alınmaktadır.  

 

Proje kapsamında Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Ege (Büyük Menderes Su 

Havzası), Doğu Akdeniz (Çukurova-Seyhan Su Havzası) ve Güneydoğu Anadolu (Fırat-

Dicle Su Havzası) Bölgelerindeki pilot nehir havzalarında yer alan kıta içi yüzeysel sular 

ve kıyı sularında bulunan kirleticiler araştırılmaktadır. 

  

2012-2014 yılları arasında yürütülecek proje ile yayılı kaynaklı pestisitlerin envanteri oluştu-

rulacak ve kirletici maddeler için Çevresel Kalite Standartları (ÇKS)’ler belirlenecektir. 

 

Proje açılış toplantısı 28.02.2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Gün boyu süren toplan-

tıya çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile üniversitelerden toplam 73 kişi katılım sağlamış-

tır.  

 

Proje kapsamında bugüne dek; 

Saha ve envanter çalışmaları tamamlanmış, 

Aday aktif madde karşılaştırma listesi oluşturul-

muş, 

İzleme noktalarının belirlenmesine yönelik çalış-

malar devam etmektedir.  

Haziran ayı itibariyle izleme çalışmalarına başlan-

ması planlanmaktadır. 
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TEHLİKELİ MADDE KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN PROJE  

DEVAM EDİYOR 

Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje kapsamında ülkemizdeki yüzeysel sulara de-

şarj edilen evsel ve endüstriyel atıksularda bulunması muhtemel tehlikeli maddelerin tespit edilmesi 

ve bu maddeler için Çevresel Kalite Standartlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.  

Söz konusu proje 2011 yılında başlamış olup, süresi 2 yıldır. Proje; ulusal parametre listesinin oluş-

turulması, sektörel bazlı envanterin oluşturulması, çevresel 

kalite standartlarının belirlenmesi ve Tehlikeli Maddeler Bilgi 

Sistemi’nin geliştirilmesi iş paketlerinden oluşmaktadır. 

Ulusal parametre listesinin ve sektörel bazlı envanterin oluş-

turulması iş paketleri kapsamında yürütülen sanayi envanteri 

ve literatür çalışmaları ile 287 maddeden oluşan aday para-

metre listesi oluşturulmuştur.  

Aday parametre listesi 

üzerinde yapılan önce-

liklendirme çalışması 

sonucunda, 122 madde-

den oluşan taslak nihai 

parametre listesi elde 

edilmiştir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan temin 

edilen, Türkiye’de yıllık kullanımı 1 ton ve üzerinde olan 

yaklaşık 3000 kimyasallık liste üzerinde de araştırmalar de-

vam etmekte olup bu çalışma ve izleme çalışmalarında elde 

edilecek çıktılar doğrultusunda nihai parametre listesi üzerin-

de güncellemeler yapılacaktır. Taslak nihai parametre listesin-

de yer alan parametreler, belirlenen pilot tesislerde ve alıcı 

ortamlarda 4 izleme dönemi boyunca izlenecektir.  

Gelinen noktada, I. İzleme Dönemi tamamlanmış olup II. İzleme Dönemi kapsamında analiz çalış-

maları devam etmektedir. 

Proje kapsamında analizler, İstanbul’da faaliyet gösteren Artek Laboratuvarları tarafından yapıl-

maktadır. 
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Proje kapsamındaki gelişmeler aşağıda yer almaktadır; 

 Türkiye’de sanayide kullanılan tehlikeli kimyasalların da belirlenerek listeye dahil edilme-

si amacıyla TOBB’dan imalat sanayinde faaliyet gösteren yaklaşık 13.000 tesise ait kapa-

site raporu temin edilmiştir. 

 Her bir imalat sektöründe faaliyet göstermekte olan yüksek kapasiteli tesislerden temsil 

edici sayıda seçilmiş ve yaklaşık 2.500 kimyasal madde değerlendirilerek yüzeysel sular 

açısından tehlikeli olabilecek 39 madde daha tespit edilmiş ve listeye dahil edilmiştir. 

Böylece nihai parametre listesindeki parametre sayısı 286’ya yükselmiştir. 

 Risk değerlendirme çalışması kapsamında AB ülkeleri ve US EPA tarafından ortaya konu-

lan modeller detaylı olarak incelenmiş ve aday parametre listesinde yer alan 286 madde 

için iki farklı modelle (Toplam Tehlike Skoru ve Toplam Etki Skoru) önceliklendirme ya-

pılmıştır. 

 Maddelerin toksisite, sudaki bozunurluk (yarılanma ömrü), kalıcılık ve organizmada biri-

kim özelliklerini dikkate alan önceliklendirme çalışmaları ve izleme dönemleri boyunca 

yapılan değerlendirmeler neticesinde son durumda Ulusal Nihai Parametre Listesinde yer 

alan parametre sayısı 122 olarak belirlenmiştir. 

 Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2011 yılında oluşturduğu, Kimyasal Envanter 

listesinde yer alan, Türkiye’deki yıllık üretim ya da kullanım miktarları 1000 kg’ın üzerin-

de olan 2886 kimyasala ait listede yer alan kimyasalların önceliklendirilmesi, AB’de ön-

celikli maddelerin belirlenmesinde uygulanan ve kimyasalların yıllık üretim miktarlarını 

da göz önüne alan COMMPS metoduna göre yapılacaktır. 

 Proje kapsamında üç pilot havzada bulunan 37 ayrı sektörden toplam 63 tesis ziyaret 

edilmiştir ve incelenen tesislerden 36’sı pilot tesis olarak seçilmiştir.  

 Ayrıca 3 pilot havzadan toplam 19 alıcı ortam belirlenerek, bugüne kadar iki izleme dö-

neminde alınan numuneler analiz edilmiştir. 

 Proje kapsamında belirlenen kirleticiler için izleme süresi bir yıl olup, alıcı ortamdaki öl-

çüm aralığının mevsimsel olması, noktasal kirleticiler için ise proje kapsamında temsil 

edici dönemlerde (en az iki kez) alınacak numunelerin analizlerinin yapılması öngörül-

müştür. 

Su Çerçeve Direktifi ve İzleme Hizmet İçi Eğitimi" Süleyman Demirel Üni-

versitesi ev sahipliğinde Isparta’da gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımız 2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim 

Programında yer alan "Su Çerçeve Direktifi 

ve İzleme" konulu eğitim Bakanlık Merkez 

Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar ve İlgili Kurum ve 

Kuruluşların katılımı ile Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü İzleme Dairesi Başkanlığı koordi-

nasyonunda Süleyman Demirel Üniversitesi 

ev sahipliğinde 06-09 Mayıs 2013 tarihlerin-

de Isparta’da gerçekleştirilmiştir. 

Hizmet İçi Eğitimin açılış konuşmasını yapan 

İzleme Dairesi Başkanı Sayın Mertkan ER-

DEMLİ havza bazında su yönetimi ve izleme 

çalışmalarına DSİ Genel Müdürlüğü ve Üni-

versitelerin katılımının önemini vurguladığı konuşmasında bundan sonra yapılacak bu tür eği-

tim ve çalışmaların aynı işbirliği ve dayanışma ile sürdürülmesinin gerekliliği üzerinde dur-

muştur. 

İZLEME DAİRESİ 

   BAŞKANLIĞI 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Sayın İskender AKKURT ve 

Su Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sayın İbrahim 

DİLER’in Süleyman Demirel Üniversitesi ola-

rak, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme Da-

iresi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 

eğitime ev sahipliği yapmaktan duydukları se-

vinci dile getiren konuşmalarının ardından su-

numlara geçilmiştir. 

İlk olarak İzleme Dairesi Başkanı Sayın Mert-

kan ERDEMLİ, Şube Müdürlüklerince yapılan 

çalışmaları ve yürütülen projeleri tanıtan kap-

samlı bir sunum yapmıştır. Eğitimin ilk iki gü-

nü İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından Su 

Çerçeve Direktifi, Kimyasal ve Fizikokimyasal 

İzleme Yeraltı Suları İzleme, Biyolojik İzleme, Hidromorfolojik İzleme konularında; DSİ Genel Mü-

dürlüğü tarafından İzleme Altyapısı, Biyolojik ve Kimyasal İzleme Sonuçlarının CBS de Gösterimi 

ve Etki Alanlarının Belirlenmesi konularında; Üniversitelerden katılım sağlayan akademisyenler ta-

rafından; Makroomurgasız İzleme ve Taksonomi, Balık İzleme, Makrofit İzleme, Fitobentoz İzleme 

ve Fitoplankton İzleme konularında teorik bilgiler verilmiştir. 

Eğitimin ikinci günü katılım sağlayan Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI, 

Genel Müdürlüğümüzün uzun vadeli amaç ve hedeflerine değinmiş ve Su Yönetimi Genel Müdürlü-

ğü bünyesinde yürütülen projelerle ilgili bilgi vermiştir. Ülkemizde biyolojik izleme faaliyetlerinin 

Su Çerçeve Direktifine uyumlu olacak şekilde revize edilmesinin ve bu çalışmaların belli bir standar-

ta oturtulmasının önemini vurgulamıştır. Daha sonra söz konusu hizmet içi eğitime katkılarından do-

layı bütün katılımcılara teşekkür eden Sayın KINACI, eğitimin düzenlenmesine büyük katkıda bulu-

nan akademisyenlere teşekkür belgesi vermiştir. 

Eğitimin üçüncü günü Göksu Irmağı’nda nehir-

den su numunesi alma, makroomurgasız ve fi-

tobentoz örnekleme konularında uygulamalı 

eğitim çalışması yapılmıştır. Ön işlemden geçiri-

len  makroomurgasız örnekleri mikroskop altında 

incelenerek tür teşhisleri yapılmıştır. 
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Eğitimin son günü beşer kişilik gruplar ha-

linde kayıklarla Eğirdir Gölü’ne çıkılarak 

göllerden su numunesi alma, fitoplankton ve 

fitobentoz örnekleme konularında uygula-

malı eğitim çalışması yapılmıştır. Laboratu-

varda yapılan incelemelerin ardından hizmet 

içi eğitime yönelik katılımcılara bir sınav yapılmıştır. 

Su Çerçeve Direktifi ve İzleme hizmet içi eğitiminde 

yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Başarı Belge-

lerinin takdiminin ardından yapılan değerlendirmelerle 

hiz- met içi eğitim nihailendirilmiştir. 

TAŞKIN DİREKTİFİ EŞLEŞTİRME PROJESİ HIZLA İLERLİYOR 

Taşkınların havza bazında yönetimine geçişin ilk adımı olan “Türkiye’de Taş-
kın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi”  AB Eşleştirme 

 Yasal ve kurumsal boşluk analizi faaliyetleri sürdürülmekte, bu kap-
samda taşkınlarla doğrudan veya dolaylı ilgili olan mevcut ve taslak 
mevzuat incelenmektedir. 

 

 Eğitim programı faaliyeti kapsamında, kurumların eğitim ihtiyaçları-
nın belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülürken, buna paralel 
olarak eğitimler düzenlenmektedir.  

 

 Eğitim programı faaliyeti kapsamında, Fransa’ya çalışma ziyareti 
düzenlenmiş, kurumsal yapılanma ve uygulamalar yerinde incele-
nerek Taşkın Yönetimi konusunda faaliyet gösteren kurumlardan 
bilgi alınmıştır.  

 

 Taşkın Direktifinde önemli bir unsur olan iletişim stratejisinin belir-
lenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde, farklı seviyede ve içerik-
teki iletişim toplantılarına yönelik eğitimler verilmekte ve iletişim 
stratejisinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

 Batı Karadeniz Havzasında Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi çalışma-
ları tamamlanmak üzeredir. 

 

 Taşkın Direktifinin ülkemiz genelinde uygulanabilmesi için gerekli yol hari-
tasını içeren “Ulusal Uygulama Planı”nın hazırlanması için çalışmalara baş-
lanmıştır. Bu kapsamda, ulusal stratejinin sütunlarının ve yürütülecek faali-
yetlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.  

 
 

      TAŞKIN VE KURAKLIK 

YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
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Batı Karadeniz Havzasında Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Çalışmaları Tamamlanıyor  

Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygu-
lanması İçin Kapasitenin Geliştiril-
mesi”  AB Eşleştirme Projesi kapsa-
mında;  Taşkın Riski Yönetim Planla-
rının hazırlanmasının ilk adımı olan, 
taşkın riski ön değerlendirmesi çalış-
malarında son aşamaya gelinmiştir.   

 
Taşkın riski ön değerlendirmesinin her aşa-
ması için birbirini takip eden çalışma toplantı-
ları yapılmıştır. Bu çalışmalara, taşkın alanın-
da faaliyet gösteren paydaş ve ilgili kurumlar-
dan konu ile ilgili uzmanlar ve Fransa ile Ro-
manya’dan uzmanlar katılmıştır. 

Çalışmalar sırasında, Fransa ve Ro-
manya’dan katılan uzmanlar tarafın-
dan ülkelerinde yapmakta oldukları 
uygulamalar ile ilgili bilgiler ve yapıla-
cak çalışmalarda kullanılacak yöntem-
ler ile ilgili eğitimler verilmiş ve ger-
çekleştirilecek çalışmada kullanılacak 
yöntemler ile ilgili örnek uygulamalar 
yapılmıştır. 

Her çalışma toplantısı sonrasında,  paydaş 
ve ilgili kurumlardaki uzmanlar tarafından 
havza için gerekli çalışmalar örnek uygula-
malarda kullanılan yöntemlerle tamamlan-
mıştır.  
Yapılan bu çalışmalar, bir sonraki çalışma 
toplantısında tüm kurumlar ile birlikte de-
ğerlendirilerek son haline getirilmiştir.   
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SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  İLK VE ORTA OKULLARDA  

SU TASARRUFU EĞİTİMLERİ VERDİ 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve An-

kara Milli Eğitim Müdürlüğü arasın-

da; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğre-

nim gören öğrencilerle çeşitli etkin-

likler ve eğitimler yaparak, öğrenciler-

de Ülkemiz su kaynaklarının korunma-

sı, suyun kalite ve miktar açısından 

iyileştirilmesi, su tasarrufu, taşkın ve 

kuraklık ile mücadele, küresel ısınma 

ve iklim değişikliği gibi Genel Müdür-

lüğümüz’ün faaliyet alanına giren ko-

nularda farkındalık yaratmak su tasar-

rufu yapmayı, suyun daha etkin ko-

runması  gerekliliğini  öğrenmele-

r i  v e  bu bilgilerin eyleme dönüş-

mesi, alışkanlık haline getirerek bi-

l inçl i  su tüket icis i  olmalarını  

sağlamak amacıyla 31.12.2012 tarihli 

bir protokol imzalanmıştır. 

 

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz 

Yönetim Hizmetleri Başkanlığı, Eği-

tim, Tanıtım ve Koordinasyon Şube 

Müdürü Doç. Dr. Özlem Sıla OL-

ĞUN tarafından dört ortaokulda su 

tasarrufu konusunda eğitim verilmiş-

tir. Sırası ile Metin Emiroğlu İlkoku-

lu, Emniyetçiler İlkokulu, Arjantin 

İlkokulu, ve Ahmet Barındırır İlköğ-

retim okulları ziyaret edilerek 6. sınıf 

öğrencilerine su tasarrufu eğitimi ve-

rilmiştir.  

İLK OLARAK METİN EMİROĞLU  

İLKOKOLU ZİYARET EDİLDİ 

SU TASARRUFU İLE İLGİLİ  

ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ 

YÖNETİM HİZMETLERİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI 
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SU TASARRUFU EĞİTİM-

LERİNİN İKİNCİSİ YAK-

LAŞIK 40 ÖĞRENCİ İLE 

EMNİYETÇİLER İLKOKU-

LUNDA GEÇEKLEŞİRİLDİ 

 

 

SU TASARUFU EĞİTİMİNİN ÜÇÜNCÜSÜ 

YAKLAŞIK 45 ÖĞRENCİ İLE ARJANTİN 

İLKOKULUNDA YAPILDI 

 

 

DÖRDÜNCÜ VE SONUNCU EĞİTİM 

AHMET BARINDIRIR İLKÖĞRETİM 

OKULUNDA OKULUN BÜTÜN ALTIN-

CI SINIF ÖĞRENCİLERİNE KONFE-

RANS SALONUNDA VERİLDİ 
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 Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün 1. sayısında siz değerli personelimize uyguladığımız  

Su tasarrufu anketimiz 60’ın üzerinde personelimiz tarafından cevaplanmıştır. Katılımcıların an-

kete verdikleri cevaplar incelendiğinde Genel Müdürlüğümüz personelinin su tasarrufu konusun-

da bilinç düzeyinin yüksek olduğu  ve ankette yer alan  su tasarrufu uygulamalarını  yüksek oran-

da uyguladıkları gözlemlenmiştir. Katılımcıların %60 tan fazlası evde sifon ve muslukların sız-

dırma yapıp yapmadığını sürekli takip ettiklerini,  diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu boşa 

açmadıklarını ve boş yere sifon çekmediklerini belirtmişlerdir. Ancak anketimizin 3. maddesinde 

yer alan “kademeli sifon sistemi kullanırım” uygulamasının çok fazla yapılmadığı görülmektedir. 

Bunun nedeni personelimizin su tasarrufu konusundaki yeni teknolojileri çok fazla tanımıyor ol-

ması olarak düşünülebilir. Bununla birlikte “sebze ve meyveleri akan su yerine su dolu bir kapta 

yıkanması” maddesinin de fazla uygulanmadığı görülmüştür. Katılımcılarımıza her gün sebzeleri-

mizi elde yıkamak yerine, su dolu bir kapta yıkayarak çok daha az su tüketildiği, 4 kişilik bir aile-

nin bu yönteme yılda ortalama 18 ton su kurtarabildiği  konusunda bilgilendirilmesi gerekmekte-

dir. 
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DÜNYA SU GÜNÜ KAPSAMINDA İLK VE ORTAOKULAR ARASINDA RESİM 

YARIŞMASI DÜZENLENDİ 

 

Genel Müdürlüğümüzce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara’daki ilkokul ve ortaokullar 

arasında resim yarışması düzenlenmiştir. 150 nin üzerinde resim yarışmaya katılmıştır.  

“Gelecek suda, su hayatın vazgeçilmezidir, geç olmadan suyunu koru” başlıkları altında dü-

zenlenen yarışmanın jürileri Milli Eğitim Bakanlığı resim öğretmenlerinden seçilmiş ve  

ödülleri Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında verilmiştir. 

 
 

 
  

İlkokullar arası resim yarışması birincisi 
ELİF ÖZCAN (Barışyolu İlkokulu) 

Ortaokullar arası resim yarışması birincisi 
Bilal ÖZKAN ((Sevim ARAS İlköğretim Okulu) 
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SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLESİ ÇANAKKALE DESTANI TANITIM MERKEZİNİ     

ZİYARET ETTİ  

 Genel  Müdürlüğümüz ailesi  01-02 Haziran 2013 tarihleri arasında 1. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadasında 

Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarının geçtiği Çanakkale İline bir teknik gezi  dü-

zenlemiştir. 

  Ordumuzun büyük başarılara imza attığı Seddülbahir, Zığındere, Kirte, Aruburnu ve Anafartalar cepheleri gezilmiş bura-

da vatan uğruna  şehit olan Mehmetçiğimizin şehitlikleri ziyaret edilmiş, savaşın kazanılmasında önemli görevleri olan Mustafa 

Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için dualar okunmuştur.  

 Bununla birlikte Büyük Destanımızı ölümsüzleştiren nesilden nesile geçmesine vesile olacak Bakanlığımız tarafından ya-

pılan Çanankkale Tanıtım Merkezi ziyaret edilmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gelibolu Yarımadası Tarihi 

Milli Parklar Müdürlüğü personeli eşliğinde 11 bölümden oluşan şanlı destanımızın tanıtımı, personelimizce çok büyük bir ilgi  

ve heyecanla takip edilmiştir. 

 Bu vatan için toprak olmuş evlatlarımıza Allahtan rahmet dilerken,  Çanakkale’de gösterdikleri cansiperane savunmanın 

büyük öyküsünü canlandıran ve bize o günleri birebir yaşatan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinin yapılmasını sağlayan Sayın 

Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımızı sunarız. Ayrıca projenin gerçekleşmesi ve  devam etmesini sağlayan herkese 

teşekkür ederiz. 
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJELERİNİN İHALELERİ YAPILIYOR BÜTÇELERİ TAKİP EDİLİYOR 

  

 

Genel Müdürlüğümüze ait 15  önemli projenin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle Başkanlığımız tarafından yapılıyor. 

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI PROJELERİ 

 
  

 

  PROJE ADI Başlama Bitiş Yılı 

2.Havza Koruma Eylem Planları Projesi 2009-2013 

3.Tehlikeli Maddelerin Kontrolü 2010-2013 

4.Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi ve İyileş-
tirilmesi Projesi 2012-2015 

5.Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi 2012-2014 

6.Sektörel Su Tahsis Planı Yapımı Projesi 2013-2014 

7.Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planları Projesi 2013-2014 

  
8.İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Projesi 2013-2016 

9.Taşkın Risk Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi 2013-2015 

10.Gördes Baraj Havzası Projesi 2012-2014 

11.Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi 2012-2013 

12.Havza İzleme ve Referans Noktaları Belirlenmesi Projesi 2011-2015 

13.Atatürk Baraj Gölü Koruma Araştırma ve Geliştirme Pro-
jesi 2013-2014 

14.Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Gelişti-
rilmesi Projesi 2012-2014 

  
15.İçme Suyu Arıtımı İçin Uygun Metodların Geliştirilmesi 
Teknik Yardım Projesi 

2013-2014 
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EVLENEN 

PERSONELİMİZ
Nesibe TURAN  (06 .07.2013)

Özge ERDEM (06.07.2013)

Elif OKUMUŞ (06.07. 2013)

Burak EKİNCİ (28.06. 2013 )

Y asemin KOCA (25.05.2013)

B.Fuat ÇANKAYA (26.05.2013)

T . Fikret GİRAYHAN (04.05.2013) 

S e lda KOZAN (12.04.2013)

ANNE VEYA BABA OLAN 

PERSONELİMİZ
Ayşin BÜTÜN (Deniz Bebek)

Bayram TANIŞMAN (Taha Sadık Bebek)

Ezgi Parlak GUNGOR (Sarp Ege  Bebek)

T aner KIRMENCE (Cınar Bebek)

Nid a Bakır (Sude Sena Bebek)


