
 

  

Bilindiği gibi yeryüzündeki 

kullanılabilir su miktarı, 

çevre kirliliği ve nüfus artı-

şı nedeni ile gün geçtikçe 

azalmaktadır. Küresel ısın-

madan kaynaklanan iklim 

değişikliklerinin, yer altı ve 

yer üstü kaynaklarını kurut-

ması, toprağın kuraklaşma-

sı gibi coğrafi sebepler ile 

tarımsal faaliyetlerin doğru 

yönetilmemesi, orman ara-

zilerinin yok olması, tarım 

ve endüstriyel üretimde 

suyun israf edilmesi gibi 

uygulama hataları su kay-

naklarını tüketmektedir. Bu 

temel nedenlerin yanı sıra; 

bireylerin su israfına yol 

açacak faaliyetleri, su kul-

lanımı konusundaki duyar-

sız ve bilinçsiz yaklaşımları 

sorunun ciddiyetini arttır-

maktadır.  

 

Gelecek kuşakları zor du-

rumda bırakmamak için 

kullanabilir suyu artırma-

ya, var olan suyu tasar-

ruflu kullanmaya yönelik 

çözümler bulmak zorun-

lu hale gelmiştir. Yurdu-

muzun suyla ilgili sorun-

larına dört temel ilke 

dikkate alınarak çözüm 

aranmaktadır. Su kay-

naklarına yönelik her 

türlü müdahalede gele-

cek kuşakların yaşam 

hakkında dikkate alan 

üstün kamu yararının 

gözetilmesi, suyun kulla-

nımında arzın yönetimi 

yerine talebin yönetilme-

si yaklaşımının benim-

senmesi, entegre havza 

yönetimi, suyun doğal 

döngüsü ve akışından 

elde edilen ekolojik ve 

ekonomik katma değerin 

göz ardı edilmemesi, bu 

ilkeler çerçevesinde, atık 

suların arıtılarak iyileşti-

rilmesine yönelik su arıt-

ma tesislerinin yapılma-

sı, sanayi üretiminde ve 

evlerde daha az su kul-

lanılarak su tasarrufu 

yapılması, su eğitimi 

düzenlenmesi alınacak 

önlemler arasında yer 

almaktadır. (Ergin, 

2008).* 

Dünyada su ile ilgili eği-

timler Amerika Birleşik 

Devletlerinde ve bir çok 

Avrupa ülkesinde örgün 

olarak başlamış bulun-

maktadır. Bu hususta 

Türkiye’de de çalışmalar 

yapılmaktadır.  

 

 

Yazının devamı 2., 3. 

sayfadadır. 

 

Özlem Sıla OLĞUN 

Yazı İşleri Müdürü 
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Başlarken… 

Söyleşi 

Bültenimizin  bu sayısında Daire Başkanı Zülbiye DURGUN ve 

Genel Müdürlüğümüzden Antalya Milli Parklar Müdürlüğüne tayin 

olan Değerli Mühendisimiz S. Nilgün ULUSOY ile yapılmıştır. De-

ğerli zamanlarını ayırarak  sorularımıza verdikleri içten cevaplar için 

kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 

Söyleşimiz  4.-5. sayfada  yer almaktadır. 
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Türkiye’de yapılan çalışmalara örnek olarak, bu sayımızda su bilinci konusunda Türkiye’de mevcut duru-

mu yansıtması bakımından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile yapıl-

mış olan bir çalışmanın bulguları ana başlıklar halinde özetlenmiştir. Söz konusu çalışma bize önümüzde-

ki dönemlerde neler yapılabileceği konusunda bilgi vermesi bakımından önemlidir. 

2009 yılında su tüketim bilincinin konu edildiği çalışmada katılımcılar, İstanbul’da ikamet eden 18 ve üzeri 

yaş gruplarındaki bireyler olarak tanımlanmıştır. Çalışmaya katılanlar İstanbul genelindeki dağılımı yansı-

tacak şekilde yapılmıştır. Araştırma çerçevesi içinde, bireylerin evlerindeki su tüketim alışkanlıkları ve ta-

sarruf önlemleri incelenmiştir. Hane dışındaki su kullanım alışkanlıkları bu çalışma kapsamında ele alın-

mamıştır.  

Araştırmaya katılan vatandaşların hemen hepsi suyu, yaşam kaynağı ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak ta-

nımlamaktadır. Suyun bir gün tükenebileceği düşüncesi de, tüm katılımcılarda endişe ve panik hissi uyan-

dırmakta, dünyanın sonu olarak nitelendirilmektedir. 

 

Araştırma kapsamında vatandaşların suyun görevleri ve faydaları konusunda verdiği cevaplar 

 

Suyun asli fonksiyonu susuzluk ihtiyacımızı gidermektir. Bu hayati yararının dışında, katılımcıların %

64.6’sı suyun sağlık verdiğini, %44.1’i, böbrek, bağırsak gibi organlarımızı çalıştırdığını, %23.3’ü vücutta-

ki toksinleri attığını, kanı temizlediğini, iltihabı attığını, %21.9’u canlılık/zindelik/direnç verdiğini, %

18.3’ü rahatlık/ferahlık, mutluluk verdiğini, %13.6’sı zayıflattığını, %12.4’ü cildi güzelleştirdiğini, %4.4’ü 

şifa veren/tedavi edici suların varlığını vurgulamışlardır. Ayrıca, temizlik ve hijyen sağladığını, vücudun ısı 

dengesini koruduğunu, ağız-boğaz kuruluklarını giderdiğini, tansiyon, şeker hastalığı gibi bazı hastalıklara 

iyi geldiği de dile getirilmiştir.  

Suyun çeşitli faydaları konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen katılımcıların çoğunun, suyun bu fayda-

ları nasıl sağladığı konusunda fikir yürütemedikleri görülmüştür. Katılımcıların yarısından fazlası (%51.8) 

suyun içeriği konusunda bilgisi olmadığını, %30.2’si sudaki minerallerin bu faydayı sağladığını belirtmiş-

tir.  

Katılımcıların su israfını önlemek amacıyla evin bir çok bölümünde kova ve kap kullandığı da tespit edil-

miştir. Meyve-sebze ve elde bulaşık yıkarken tas kullanıldığı gibi, sifon ya da duş/banyo için kova kullanı-

mının yaygın olduğu da anlaşılmaktadır.  

Katılımcıların %51.4’ü eskiden beri su tasarrufu yaptığını, %16.8’i 2-3 yıldır, %16.7’si bir yıldır, %5.2’si 4

-5 yıldır su tasarrufu yaptığını ifade etmiştir. %9.9’luk grup su tasarrufu yapmamaktadır.  

 

Vatandaşların su tasarrufuna yönelten sebepler nelerdir? sorusuna verilen cevaplar 

 

Su tasarrufu yaptığını belirten katılımcılara, kendilerini su tasarrufuna yönelten sebepler sorulduğunda, en 

önemli motive edici faktörün su faturalarının yüksekliği (%49) olduğu göze çarpmaktadır. İkinci sırada et-

kili faktörün su kıtlığı ve küresel ısınma ile ilgili yayınlar olduğu (%33.9), üçüncü sırada İstanbul’daki ba-

rajların doluluk oranının düşmesi ve bu konudaki haberler (%33.3), dördüncü sırada katılımcıların genel 

olarak tasarrufa ve israfı önlemeye olan ilgileri (%20.5), beşinci sırada etkili faktörün su tasarrufu kampan-

yaları, ilgili afiş ve duyurular olduğu tespit edilmiştir.  

 

Vatandaşların toplumun su hakkında bilinç düzeyi görüşleri 

 

Katılımcıların %53.3’ü toplumumuzu su tasarrufu konusunda bilinçsiz bulurken, %22.6’sı bilinçli olarak 

değerlendirmektedir. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, toplumumuzun su tüketimi konusunda son bir-iki 

yıldır bilinçlenmeye başladığını (%64.2); su tüketimi konusunda orta yaşlı ve yaşlıların gençlere göre daha 

bilinçli olduğunu (%74.6); dar gelirlilerin, gelir düzeyi yüksek olanlara göre daha bilinçli olduğunu (%

62.8); kadınların erkeklerden daha bilinçli olduğunu (%65.4); eğitimli kişilerin eğitimsiz kişilerden daha 

bilinçli olduğunu (%65.5); kentte yaşayanların köyde yaşayanlara göre daha bilinçli olduğunu (%56.1); su 

tasarrufunun tüketim bilincinden değil, su faturası tutarının az gelmesi için yapıldığını (%64.8); İstanbul’da 

barajlardaki su seviyesinin düşmesi ile paralel bir şekilde su tasarrufu konusundaki duyarlılığın arttığını(%

65.5) düşünmektedir.  



 

3 

Vatandaşlar, su sorununu çok ciddi olarak nitelendirmekle birlikte, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili 

bir ülke olması dolayısıyla avantajlı ülkeler arasında yer aldığını dile getirmişlerdir. Katılımcıların %

80.6’sı bireysel su tasarruflarının su sıkıntısının önüne geçilmesinde etkili bir faktör olduğunu düşünürken, 

%81.4’ü de su tasarrufuna dikkat eden bir kişinin, elektrik, doğalgaz, kağıt gibi kaynaklarda da tasarrufa 

dikkat edeceği görüşüne sahiptir. Bu bulguya paralel şekilde, katılımcıların %76’sı evinde su tasarrufuna 

dikkat eden bir kişinin, kamuya açık (hastane, okul gibi) alanlarda da suyu boşa harcamamaya dikkat ede-

ceğini düşünmektedir.  

 

Vatandaşların su tasarrufu bilincini artırmak için neler yapılabilir? Sorusuna verdiği cevaplar 

 

Bireysel tasarrufların çok etkili olacağına inanan katılımcılara, toplumu su sıkıntısı konusunda bilinçlendir-

mek ve tasarruf eğilimini arttırmak amacıyla neler yapılabileceği sorulduğunda kaydedilen öneriler üç baş-

lık altında toplanabilir:  

1. Tüm iletişim kanalları kullanılarak su tüketim bilinci konusunda halkı eğitmek. En başta devletin ve be-

lediyelerin, daha sonra ilgili diğer kişi ve kurumların medya iletişim araçlarını kullanarak bilinçlendirme 

çalışması yapması ve bu çalışmalara hatırlatıcı olması amacıyla süreklilik kazandırılması en etkili önlem 

olarak tespit edilmiştir. Özellikle iki kesime, su ile en fazla temas halinde bulunan ‘ev hanımlarına’ ve bi-

reylerde doğru su tüketim alışkanlıklarının yaşam boyu devamını sağlamak amacıyla ‘öğrencilere’ okullar-

da eğitim verilmesi önemli görülmektedir.  

 

2. Su tasarrufu yapmada en önemli teşvik edici faktörün su faturaları olması nedeniyle, fatura ile ilintili 

bazı önlemler de dile getirilmiştir. Su tasarrufu yapanlara metreküp başına indirim önerenler olduğu gibi, 

belirli bir tutarın üzeri için cezai nitelikte tarife uygulanmasını önerenler de bulunmaktadır.  

 

3. Suyun birden fazla amaçla geri dönüşümlü kullanımı ya da ek su kaynakları yaratılması yönünde öneri-

ler de bulunmaktadır. Bu amaçla, kullanıldıktan sonra tekrar arıtılmış su kullanımı, deniz suyunun arıtıla-

rak kullanılması gibi alanlarda teknoloji geliştirilmesi beklenmektedir.  

Ayrıca, suyun öneminin anlaşılabilmesi için belediye tarafından zaman zaman suyun kesilmesi, çevre kirli-

liğine neden olan tesislerin şehir dışına çıkarılması, ağaç dikilmesi, göçün önlenmeli gibi öneriler de kay-

dedilmiştir.  

 

Araştırmada sonuç olarak su sorununun çözümünde bireysel tasarrufların önemi vurgulanarak, bu duru-

mun, ülke genelinde vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına hız kazandırılması gereğini ortaya koymak-

tadır. Bu sonucu destekleyen araştırmanın en önemli bulgularından olan vatandaşların yarısından fazlasının 

“suyu tanımaması” ve “su tasarrufunun tüketim bilincinden değil, su faturasının az gelmesi için yapıldığı” 

bize bu konuda önemli görevler yüklüyor. Konu ile ilgili eğitimler verilmesi ve bu eğitimler aracılığıyla, su 

hakkında genel bilgiler verilmesi gerekiyor. Suyun fiziksel-kimyasal özellikleri, su ve ekosistem, su dön-

güsü, yeraltı ve yer üstü sularının özellikleri, Su kalitesi, sularda kirliliğin ölçütleri, kirlenme yolları, kirli-

liği azaltma ve önleme yolları, suyu arıtma ve geri kullanma, Gezegenimizde ve ülkemizde kullanılabilir su 

kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki durumu, ülkemiz koşullarına uygun su üretme ve biriktirme yolları, 

su yönetimi, suyla ilgili yeni tüketici becerileri geliştirme yolları hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ge-

rekiyor. 

 

Araştırmanın bir diğer önemli çıktısı ise katılımcıların %81.4’ü de su tasarrufuna dikkat eden bir kişinin, 

elektrik, doğalgaz, kağıt gibi kaynaklarda da tasarrufa dikkat edeceği görüşüne sahip olmasıdır. Bu bulgu-

ya paralel şekilde, katılımcıların %76’sı evinde su tasarrufuna dikkat eden bir kişinin, kamuya açık 

(hastane, okul gibi) alanlarda da suyu boşa harcamamaya dikkat edeceğini düşünmektedir. Katılımcıların, 

tasarrufu sadece su boyutunda değil, enerji ve diğer kaynaklar içinde düşünmesi; tasarrufu sadece kendi 

evinde değil diğer alanlarda da düşünmesi bilinçlenme açısından önemlidir ve umut vericidir. 
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Envanter ve Araştırma Daire Başkanımız Sayın Zülbiye DURGUN ile 

söyleşi 

 

Soru: Sayın Başkanım, uzun sayılabilecek bir meslek hayatınızın oldu-

ğunu biliyoruz. Bunu bir de sizden dinlemek istiyoruz. Halen göreve 

devam etmekte olan meslektaşlarımıza tecrübe niteliğinde olacak de-

neyimlerinizden bahsedebilir misiniz? 
  

Öncelikle bana bu sayınızda böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ede-

rim. Genel Müdürlüğümüz personeli daha önceki röportajlarda da değinil-

diği gibi çok genç ve dinamik. Benim genç arkadaşlara en büyük tavsiyem 

çok çalışmak, tecrübeli insanların düşüncelerine önem vermek, bin düşü-

nüp bir konuşmak ve sabırlı olmaktır. 

 

Soru: Sayın Başkanım,  Genel Müdürlüğümüzün kuruluş aşamasından ve o günlerde yaşadıklarınız-

dan kısaca bahsedebilir misiniz? 

Genel Müdürlük olarak resmen kurulduğumuz tarih olan 4 Temmuz 2011 den itibaren bize verilen görevle-

rin yerine getirilmesi için büyük bir gayretle hep birlikte çalışmaya başladık. Tüm yeniden yapılanmalarda 

olduğu gibi zor günlerden geçtik  

Fakat bütün zorlukları hep beraber bir aile gibi başta Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINA-

CI’nın bize olan desteği ile el ele vererek aştığımızı düşünüyoruz. Eleman eksikliğimiz vardı. Varolan per-

sonelimize verebilecek masamız sandalyemiz bile yoktu. Hepimiz elele çalışıp o günlerden bu günlere bü-

yük bir sabırla geldik 

 

Soru: Sayın Başkanım kurulduğu ilk aşamada birçok problemle karşılaştınız. Bu problemleri çöz-

mek için nasıl bir yol izlediniz? Sizi motive eden neydi? 

En büyük motivasyonum Genel Müdürümüzün bize olan güveniydi. Başlangıçta çok az kişiydik ama bize 

bu işleri yapabileceğimiz aşılanmıştı. Zor olanı başarmak ve takdir edilmek bizi işimize daha çok bağladı. 

 

Soru: Sayın Başkanım, Genel Müdürlüğümüz ailesine katıldığınızdan bu yana Genel Müdürlüğümüz 

hakkındaki düşüncelerinizden kısaca bahsedebilir misiniz?  

 Gerçekten çok önemli bir yol kat edildi. Hiç tanınmayan Genel Müdürlüğümüz birçok kurum tarafından 

bilinmektedir. Bunun en önemli nedenini de ben araştırmaya ve bilimselliğe verilen önem olarak görüyo-

rum. Genel Müdürlüğümüzde suyun geleceği adına çok önemli projeler yapılıyor ve bu konuda uzmanlar 

yetişiyor. Su konusunda birçok ilke imza atıldı 

   

Soru: Sayın Başkanım, genç bir Genel Müdürlük olarak, mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlarımı-

za tavsiyelerinizi almak isteriz. Onlara neler söylemek istersiniz?  

Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma daha öncede belirttiğim gibi çalışmayı tavsiye ediyorum. Önümüze 

her zaman bazı engeller çıkabilir bu engelleri yılmadan çalışarak, sabrederek, araştırarak sorarak aşabilece-

ğimizi düşünüyorum.  

 

Soru: Sayın Başkanım, son olarak ilave etmek istediğiniz birşeyler varsa onları da alabilir miyiz? 

Genel Müdürlüğümüzde çalışan değerli arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluyum ve bu Genel Müdür-

lükte verilecek bütün görevleri büyük bir azimle ve gayretle yapmak için elimden geleni yapmaya çalışaca-

ğım. Son olarak röportajda bana yer verdiğiniz teşekkür eder, emeği geçen arkadaşlarımıza şükranlarımı 

sunarım.  
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Sayın Nilgün ULUSOY ile söyleşi 

 

Soru: Sayın Nilgün hanım, uzun sayılabilecek bir meslek hayatınızın olduğunu 

biliyoruz. Bunu bir de sizden dinlemek istiyoruz. Halen göreve devam etmekte 

olan meslektaşlarımıza tecrübe niteliğinde olacak deneyimlerinizden bahsedebi-

lir misiniz? 

 

Cevap: İş hayatıma ÇÜ Ziraat Fakültesi’nden mezun olduğum yıl olan 1988’de 

Adana Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünde geçici işçi kadrosunda başladım. 4 yıl 

süre ile Göletler ve sulama sistemlerinin planlaması üzerine çalıştım. 1991 Aralık 

ayında Çevre Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi (STYD) Başkanlığı’nda 4/B 

Geçici Sözleşmeli olarak çalışmaya başladım. Bakanlığımız 2003 tarihinde Çevre ve 

Orman Bakanlığı 2011 tarihinde de Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak değişirken,  

STYD ve Havza Yönetimi Daire Başkanlığında görevime devam ettim. 2011 yılında 

Sözleşmeli olarak emekliliğimi doldurmaya niyet ettiğim bir dönemde, Bakanlığımı-

zın kuruluşu ile Mühendis kadrosuna atamam yapıldı. Bu dönemde ayrıca Su kirlili-

ğinin önlenmesinden su kaynaklarının korunması konusuna yumuşak bir geçiş yapar-

ken, suyun çevresinden hiç ayrılmadım.  

En son olarak bu yıl Ailemin ve benim sağlık sorunlarımız nedeniyle radikal bir kararla Antalya Doğa Koruma ve Milli Park-

lar Şube Müdürlüğüne tayinimi istedim. 20.08.2014 tarihi itibarı ile Genel Müdürlüğümüzde görevim sona ermiş bulunmak-

tadır.  

 

Soru: Sayın Nilgün hanım, Genel Müdürlüğünüzün kuruluş aşamasından ve o günlerde yaşadıklarımızdan kısaca 

bahsedebilir misiniz? 

 

Cevap: Genel Müdürlüğümüzün kuruluş döneminde görev ve yetkileri yeni tanımlanan ve Ülkemiz için yeni kavramları 

gündeme getiren Genel Müdürlüğümüze Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden çok az sayıda personel ile birlikte geçiş yap-

tık. Genel Müdürlük bütçemizin bile olmadığı dönemlerde 2011 yılında göreve başlayan oturacak odaları bile olmadan şimdi 

uzmanlıklarını almakta olan genç arkadaşlarımız ile birlikte bir aile ortamı içerisinde birçok imkansızlıklar içerisinde her şeyi 

paylaşarak başladık göreve.  Daha sonra 19. kat B Blokta her Daire Başkanlığının bir odasının bulunduğu günlerde odamız 

olduğu için sevinmiştik. Her odada 6 masa 8-9 kişiydik. Yeni mezun olmuş, her biri bir diğerinden daha başarılı, kendine 

güvenen, pırıl pırıl genç arkadaşlarımız hem memuriyete hem Genel Müdürlüğümüz çalışma konularına  çok hızlı bir şekilde 

adapte olarak, Genel Müdürlüğümüzü hem yurtiçi ve hem yurtdışında her platformda temsil edebilecek seviyeye çok kısa bir 

sürede geldiler.  

 

Soru: Sayın Nilgün hanım, Genel Müdürlüğümüz ailesine katıldığınızdan bu yana Genel Müdürlüğümüz hakkındaki 

düşüncelerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 

 

Cevap: Genel Müdürlüğümüz, en alt kademeden en üst seviyeye tüm personelin amirlerimizce bire bir değerlendirilerek, her 

türlü çalışma, katkı, başarı ve sorunlarının paylaşıldığı, çalışmalarının değerlendirilip, sorunlarının üstesinden hep birlikte 

gelinmeye çalışılan huzurlu ve mutlu bir aile ortamıdır. Ülkemizin pek çok kurumunda bu yaklaşımı bulabileceğimizi zannet-

miyorum. Bu yönetim şekli Genel Müdürümüz Prof.Dr. Sayın Cumali KINACI önderliğinde amirlerimizin idari yaklaşımla-

rının klasik devlet memuru anlayışından uzakta, paylaşımcı, katılımcı, sevgi ve saygı çerçevesinde olmasından kaynaklan-

maktadır. Bu Genel Müdürlüğün kuruluşundan bu güne görev yapmış olmaktan dolayı çok memnunum.  

 

Soru: Sayın Nilgün hanım, şu anda Su Yönetimi konusunda yapılanlara eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? 

Cevap: Su Yönetimi konusunun Ülkemizde çok yeni olduğu bir dönemde kurulmuş olan Genel Müdürlüğümüz, her plat-

formda su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, havza bazında kirliliğin önlenmesi, yine havza bazında nehir havza yöne-

tim planları hazırlaması konularını gündeme getirerek, toplumsal bilincin oluşturulmasını sağlamış, ve yaptığı çalışmalar ile 

üç(3) yılda ülkemizi Avrupa Birliği ülkelerinden daha hızlı bir süreçte havza bazlı su yönetimi konusunda belirli bir seviyeye 

getirmiştir. Bilindiği gibi, Ülkemiz diğer AB ülkeleri gibi 1-2 adet havza içermeyip 25 ayrı havza içermektedir. Birbirinden 

ayrı özelliklere sahip bu havzaların yönetimlerinin kendi özellikleri kapsamında farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Genel 

Müdürlüğümüz tüm bu havzaların Havza Yönetim Heyetlerinin Kurulmasını sağlamış ve her havza kendi sınırları dahilinde 

yönetilmeye başlamıştır.   

 Dinamik bir yapının bulunduğu Genel Müdürlüğümüzde her bir şube müdürlüğü teknik anlamda kendi içinde ayrı ayrı uz-

manlık alanlarını barındırmaktadır. Geçmiş üç yılda yaptıklarımızın yanı sıra daha önümüzde katedilmesi gereken yollar var. 

Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.  

 

Soru: Sayın Nilgün hanım, son olarak ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alabilir miyiz?  

Cevap: Genç arkadaşlarıma kendilerinden sonra gelecek yeni arkadaşlarının bu aile içinde adaptasyonlarında paylaşımcı 

yaklaşımlar göstermelerini tavsiye ederim. Ben bu güne kadar böyle yapmaya çalıştım. Bildiğiniz gibi sevgi ve bilgi paylaşıl-

dıkça çoğalır. Biz bir aileyiz ve aileye her yeni katılan kişinin bunu hissetmesi gerekir. Çok kısa sürede çok güzel şeyler pay-

laştık, sizleri çok seviyorum. Genel Müdürlüğümüzün ablası olma sıfatını bana layık gören Genel Müdürümüz Sayın 

Prof.Dr.Cumali KINACI’ya,  değerli amirlerime ve sevgili mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.  
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KUZEY EGE HAVZA YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISI YAPILDI 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 Ha-

ziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkü-

lü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ” kapsamında Kuzey 

Ege Havzası için Bilgilendirme Toplan-

tısı 12 Mayıs 2014 tarihinde Çanakkale 

ilinde gerçekleştirilmiştir .Çanakkale 

Valisi Sn. Ahmet ÇINAR başkanlığında 

gerçekleştirilen toplantıya Tebliğ gereği 

Havza Yönetim Heyetinde yer almakta 

olan ilgili kurum/kuruluş temsilcileri iş-

tirak etmiştir. 

DSİ 25. Bölge Müdürü Sn. Erol ŞENÖZ ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU 

ve Çanakkale Valisi Sn Ahmet ÇINAR tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılara 

Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Yapılan sunum ve konuşmaların ardından, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin Tebliğe yönelik öneri-

leri alınmış ve soruları cevaplanmıştır. Bu öneriler de dikkate alınarak Havza Yönetim Heyeti Başka-

nı Çanakkale Valisi Sn. Ahmet ÇINAR başkanlığında Kuzey Ege Havzası Havza Yönetim Heyeti belir-

lenmiş olup, Üst Heyete seçilecek temsilciler için bir taslak oluşturulmuştur. Bu taslak ilgili kurum/

kuruluşlardan görüş alındıktan sonra Kuzey Ege Havzası Havza Yönetim Üst Heyeti nihai halini alacak-

tır. 

 

BATI KARADENİZ HAVZA YÖNETİM HEYETİ İKİNCİ TOPLANTISI  YAPILDI 

 

Batı Karadeniz için ilki 16 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Havza Yönetim Heyeti Toplantılarının 

ikincisi 22 Mayıs 2014 tarihinde Kastamonu 

ilinde gerçekleştirilmiştir. 

Kastamonu Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ baş-

kanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tebliğ 

gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta 

olan Kastamonu, Sinop, Çankırı, Karabük, Zon-

guldak, Düzce, Bolu, Bartın Bölgelerinden ge-

len diğer ilgili kurum/kuruluş temsilcileri iştirak 

etmiştir. 

Açılış konuşmasının ardından  Havza Yönetimi 

Daire Başkanlığı Uzman Yardımcısı Sn. Fulya 

KALEMCİ Batı Karadeniz Havzası Havza Ko-

ruma Eylem Planını bilgilendirici bir sunum ile 

tanıtmıştır. Toplantıda daha önce Havza Yöne-

tim Heyetine seçilemeyen sivil toplum kuruluş-

ları, üniversiteler ve Organize Sanayi Bölgesi 

Yönetimlerinden yetkili temsilciler Kastamonu Valisi Sn. Erdoğan BEKTAŞ Başkanlığında oy çokluğu 

ile belirlenmiştir. Batı Karadeniz için ilki 16 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Havza Yönetim He-

yeti Toplantılarının ikincisi 22 Mayıs 2014 tarihinde Kastamonu ilinde gerçekleştirilmiştir. 
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FIRAT – DİCLE 2. ALT HAVZASI YÖNETİM HEYETİ TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR 

Fırat-Dicle 2.Alt Havzası Havza Yönetim Heyeti’nin 

oluşturulması maksadıyla 19 Haziran 2014 tarihinde, 

Diyarbakır İlinde Fırat – Dicle 2.Alt Havzası Yöne-

tim Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. 

Diyarbakır Vali Vekili Sn. Zafer ENGİN başkanlı-

ğında gerçekleştirilen toplantıya Tebliğ gereği Hav-

za Yönetim Heyetinde yer almakta olan kurum/

kuruluşlardan yaklaşık 150 kişi iştirak etti. 

Açılış konuşmalarının ardından Havza Yönetimi Da-

ire Başkanı Sn. Taner KİMENÇE tarafından Tebli-

ğin amacı ve havza yönetiminin esasları ile Fırat-

Dicle Havzası Havza Koruma Planında Fırat-Dicle 

2. Alt Havzası için planlanan eylemlere ilişkin bir 

sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantının son aşama-

sında Fırat-Dicle 2. Alt Havzası Heyeti ile Havza Yönetim Üst Heyeti’nde yer alacak kurum ve kuruluş 

temsilcileri belirlendi. 

 

SUSURLUK HAVZA YÖNETİM HEYETİ TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafın-

dan hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsa-

mında Susurluk Havzası için ilki 07 Şubat 2014 tari-

hinde gerçekleştirilen Havza Yönetim Heyeti Top-

lantısının ikincisi 19 Haziran 2014 tarihinde Bursa 

ilinde gerçekleştirildi. 

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda, 

Bursa Vali Yardımcısı Sn. İsmail DEMİRHAN baş-

kanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tebliğ gereği 

Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan ilgili 

kurum/kuruluş temsilcileri iştirak etti. 

Toplantıda, ilgililer tarafından Susurluk Havzası’nın mevcut duruma ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, Susurluk Havza Yönetim Üst Heyeti’nde görev alacak temsilciler belirlendi. 

 

MARMARA HAVZA YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISI YAPILDI 

Marmara Havzası Havza Yönetim Heyeti’nin teşek-

kül edilmesi maksadıyla 26 Haziran 2014 tarihinde, 

İstanbul İlinde Marmara Havza Yönetim Heyeti Top-

lantısı gerçekleştirilmiştir. Marmara Havzası Yöne-

tim Heyeti Koordinatör Valisi ve İstanbul Valisi Sn. 

Hüseyin Avni MUTLU başkanlığında İkitelli OSB’de 

gerçekleştirilen toplantıya Tebliğ gereği Havza Yöne-

tim Heyetinde yer almakta olan kurum/kuruluşlardan 

yaklaşık 95 kişi iştirak etti. 

Açılış konuşmalarının ardından Havza Yönetimi Dai-

re Başkanı Sn. Taner KİMENÇE tarafından Havza 

Yönetim Heyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, Marmara Havza Yö-

netim Heyeti ve Üst Heyette yer alacak kurum ve kuruluş temsilcileri belirlendi. 
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MERİÇ – ERGENE HAVZA YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISI YAPILDI 

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 

ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşek-

külü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ” kapsamında Meriç-Ergene 

Havzası Havza Yönetim Heyeti’nin teşekkül 

edilmesi maksadıyla 14 Temmuz 2014 tari-

hinde, Tekirdağ İlinde Meriç - Ergene Havza 

Yönetim Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. 

 

Meriç-Ergene Havzası Yönetim Heyeti Ko-

ordinatör Valisi ve Tekirdağ Valisi Sn. Ali 

YERLİKAYA başkanlığında Tekirdağ Tica-

ret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum – kuruluş temsilcileri katılım sağlandı. 

 

Gerçekleştirilen toplantıda, Meriç – Ergene Havza Yönetim Heyeti’nin teşkil edilmiş ve Ergene Koruma 

Eylem Planı kapsamında sorumlu tüm kurum ve kuruluşlarca yürütülen faaliyetlerde gelinen aşamalar 

aktarıldı. 

 

VAN GÖLÜ HAVZA YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISI YAPILDI 

 

Van Havzası için Havza Yönetim Heyeti Toplantısı 16 Temmuz 2014 tarihinde Van ilinde gerçekleştiril-

miştir. Toplantı Van Valisi Sn. Aydın Nezih 

DOĞAN başkanlığında tebliğ gereği Havza Yö-

netim Heyetinde yer almakta olan ilgili kurum/

kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçek-

leştirildi. 

 

DSİ 17. Bölge Müdürü Sn. Recep ÇITIR, Su 

Yönetimi Genel Müdür Yardımcımız Sn. Ab-

durrahman ULUIRMAK ve Van Valisi Sn. Ay-

dın Nezih DOĞAN tarafından yapılan açılış ko-

nuşmalarının ardından Orman ve Su İşleri Uz-

man Yardımcısı Sn Fatma SAĞDIÇ “Havza Yö-

netim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalış-

ma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e ilişkin 

bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. 

 
Gerçekleştirilen Soru-Cevap ve Değerlendirme bölümünden sonra, Havza Yönetim Heyetinde yer alacak Sivil Toplum 
Kuruluşlarının, Üniversitelerin ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinin Temsilcileri seçilmiş ve ardından Havza Yö-
netim Üst Heyetinde yer alacak kurum ve kuruluş temsilcileri belirlendi 

 
SEYHAN HAVZA YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISI YAPILDI 

18 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında; Seyhan Havzası Havza Yönetim Heyeti’nin teşekkül 

edilmesi maksadıyla 5 Ağustos 2014 tarihinde, Adana İlinde bir toplantı gerçekleştirildi. 

 

Seyhan Havzası Yönetim Heyeti Başkanı ve Adana Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK başkanlığında gerçekleş-

tirilen toplantıya tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan ilgili kurum/kuruluşlardan 

temsilciler iştirak etti. 
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DSİ 6. Bölge Müdürü Sn Nevzat AKSU, Müsteşar 

Yardımcımız Sn. Sedat KADIOĞLU ve Adana 

Valisi Sn. Mustafa BÜYÜK açılış konuşmalarını 

gerçekleştirmişlerdir.  Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Taner 

KİMENÇE tarafından yapılan bilgilendirme sunu-

munun ardından soru-cevap-değerlendirme bölü-

mü gerçekleştirilmiştir. Toplantının son bölümün-

de “Seyhan Havzası Yönetim Heyeti”nin sivil top-

lum kuruluşları, üniversite ve organize sanayi böl-

gesi temsilcileri, katılımcıların oylaması ile belir-

lendi. 

 

 

 

GÖRDES BARAJ GÖLÜ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMASI SUNUM VE 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

 

İzmir iline içme ve kullanma suyu 

sağlayan Gördes Baraj Gölü Havza-

sının su kalitesi ve miktarının havza 

bazında korunması ve iyileştirilmesi 

maksadıyla havzaya özgü özel hü-

kümlerin belirleneceği “Gördes Ba-

raj Gölü Havzası Özel Hüküm Belir-

leme Projesi” ne ilişkin değerlendir-

me toplantısı 16 Nisan 2014 tarihin-

de gerçekleştirildi. 

 

İçme Suyu Havzaları Şube Müdürlü-

ğü koordinasyonunda yapılan proje-

ye ilişkin gerçekleştirilen toplantı-

ya, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. 

Prof. Dr. Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdür Yrd. Abdurrahman ULUIRMAK ve Havza Yöne-

timi Daire Başkanı Nermin ÇİÇEK ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, yüklenici firma temsilcileri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesinden 

akademisyenler katılım sağlandı. 

 

Su Yönetimi Genel Müdür Yrd. Abdurrahman ULUIRMAK’ ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı kap-

samında yüklenici firma ve projede çalışan akademisyenler tarafından havzanın mevcut durumu, proje 

kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ve bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan faali-

yetlere ilişkin sunumlar yapıldı. 

 

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde; havzaya özgü belirlenecek olan senaryolarda tavukçuluk, tarım-

sal ürün deseni, hayvancılık gibi faaliyetlerin göz önünde bulundurulması kararlaştırılmıştır. Proje ile 

ilgili soruların cevaplandırıldığı ve katılımcıların görüş ve katkılarını belirttikleri soru-cevap bölümü ile 

toplantı sonlandırıldı. 
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GÖRDES HAVZA KORUMA VE ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMASI BİLGİLENDİR-

ME TOPLANTISI YAPILDI 

 

Gördes Havza Koruma ve Özel Hüküm 

Belirleme Çalışması Bilgilendirme Top-

lantısı 23 Mayıs 2014 Cuma günü Gör-

des Belediyesi kültür sarayı Mübin Sarı-

oğlu Konferans Salonunda gerçekleşti-

rildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Mü-

dür Yardımcısı Abdurrahman Uluır-

mak’ın başkanlığında düzenlenen top-

lantı; Gördes kaymakamı Turgay Hakan 

Bilgin, Belediye Başkanı Muhammet 

Akyol, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür-

lüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Çevre Müdürlüğü, Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü, Manisa, Balıkesir ve İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Zafer 

Kalkınma Ajansı, OSİB 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere, 50’ye yakın kamu kurumları 

temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve halkın katılımıyla katılımıyla ger-

çekleştirildi. 

 

 Toplantıda ; proje kapsamında İzmir iline içme ve kullanma suyu temin edecek, Manisa ili sınırları içe-

risinde kalan Gördes Baraj Gölü Havzası'nın su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyi-

leştirilmesi Gördes Barajı'nın korunması, kullanımların uzun vadeli olabilmesi ve göle zarar vermeksi-

zin yararlanılabilmesi için belirlenecek özel hükümlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılmıştır. Bu 

çerçevede; Özel Hüküm Çalışmaları, Gördes Özel Hüküm Belirleme Projesi, amaç, kapsam ve hedefi, 

yürütülen faaliyetler hakkında teknik bilgilendirme yapıldı. 

Toplantı sonucunda; 

• Gördes Belediye sınırları içerisinde Atıksu arıtma tesisi projesinin Manisa Büyükşehir Belediyesine 

sunulduğu, 

• Katı Atık projesinin tamamlandığı, 

• Gördes ve İZSU belediyesinin sosyal projelerle biraraya gelip halkın mağduriyetinin giderilmesi, 

• Bölgede çok sayıda sanayi ve madencilik faaliyetleri için talep olduğu, 

• Çevre mantığıyla koruma-kullanma dengesi kurulması gerektiği, 

• Bölgede Tarım İl Müdürlüğü’nün kırsal turizmi geliştirme programının geliştirildiğine değinildi. 

 

ILISU PROJESİ BİLİM KOMİTESİ BE-

ŞİNCİ ARAZİ ÇALIŞMASI VE DEĞER-

LENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

 

05-07 Ağustos 2014 tarihinde Ilısu Bilim Ko-

mitesi üyeleri, SYGM, DSİ ve Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 

5.arazi çalışması gerçekleştirildi. 

 

Heyet üyeleri 06-07 Ağustos 2014 tarihlerinde 

görev yaptıkları komitenin görev alanı ile ala-

kalı tesislere ve kurumlara ziyaret gerçekleşti-

rerek inceleme ve değerlendirmelerde bulun-

du. 
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Beşinci arazi çalışması sonrasında 08 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlığımız 22. kat çok amaçlı toplantı 

salonunda Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına 

Bilim Komitesi üyeleri, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Karayolları Ge-

nel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-

ğü temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda; 

Ilısu Barajı ve HES Projesine ait çalışmalar, 

 Kamulaştırma Faaliyetlerinin son durumu ve yapılacak çalışmalar ile yaşanılan sorunlar ve öneriler, 

 Yeniden Yerleşim Çalışmalarında gelinen durum ve bundan sonra yapılacak çalışmalar, 

 Çevresel Faktörlerin Değerlendirmesi ve bu konuda alınan önlemler ile yapılan çalışmalar, 
 Arkeolojik kazılar ve Kültürel Mirasın korunması için yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler,  

Değerlendirildi. 

SU KAYIP VE KAÇAKLARI ÇALIŞTAYI YAPILDI 

2010 yılında ülkemizdeki belediyeler tarafından dağıtım şebekesine verilen 4,80 milyar m3 suyun ancak 

2,58 milyar m3’ü (%54’ü) nihai kullanıcıya ulaş-

mış olup % 46 seviyesinde su kaybı söz konusu 

olmaktadır. Benzer şekilde su kullanımının yak-

laşık %70’ini oluşturan tarımsal sulama sistem-

lerinde de su kaybı yüksek oranlara ulaşmakta-

dır. Bu durum hem su kaynakları üzerinde ge-

reksiz baskı meydana getirdiği, hem de aynı 

oranda su bedellerinin yükselmesine yol açmak-

tadır. 

Bu kapsamda1-2 Nisan 2013 tarihinde, Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü tarafından Türkiye Belediyeler Birli-

ği’nin desteğiyle ilgili tarafların bir araya geldiği 

“Su Kayıp Kaçakları” konulu çalıştay düzenlendi. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın 

Lütfi AKCA’nın açılışını yaptığı söz konusu çalıştaya, 30 Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, DSİ, SUEN, Su-

lama Birlikleri temsilcileri ve konusunda uzman öğretim görevlileri tarafından katılım sağlandı. 

Çalıştayda, oluşturulan çalışma gruplarınca ülkedeki su kayıp ve kaçaklarının takibi, kontrolü ve önlen-

mesi amacıyla hazırlanan Su Kayıp ve Kaçakları Yönetmelik Taslağı değerlendirildi. 

 

3. İSTANBUL ULUSLARARASI SU FORUMU  KAPSAMINDA “HAVZA BAZINDA SU GÜ-

VENLİĞİNE GENEL VE TÜRKİYE BAKIŞI” KONULU YAN ETKİNLİK YAPILDI 

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nda yan etkinlik ola-

rak 28 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen “Havza Bazında 

Su Güvenliğine Genel ve Türkiye Bakışı” konulu yan 

etkinlik Sn. Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA modera-

törlüğünde gerçekleştirilmiş olup, FAO Toprak ve Su 

Kaynakları Yetkilisi Sn. Ines BEERNAERTS, Dokuz 

Eylul Universitesi SUMER Müdürü Sn. Prof.Dr. Nilgün 

B. HARMANCIOĞLU, Güney Avustralya Üniversite-

si’nden Sn. Prof. Dr. Henning BJORNLUND, Tahsisler 

Şube Müdürü Selçuk COŞKUN, ORSAM Su Araştırma-

ları Programı Uzmanı Dr. Tuğba Evrim MADEN ile 

WWF Doğa Koruma Yönetmeni Ayça AKSOY’un da 

panelist olarak yer aldığı etkinliğe Genel Müdürümüz Sn. 

Prof. Dr. Cumali KINACI’nın yanı sıra kurum ve kuruluşlardan çok sayıda ilgili de katılım sağladı. 
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Söz konusu etkinlikte ilk olarak Sn. Ines BEERNAERTS, 

“Nehir Havzalarında Su-Gıda-Enerji İlişkisi” konulu sunu-

munu gerçekleştirmiştir. Sn. BEERNAERTS sunumunda 

ekonomik su güvenliği, su-gıda-enerji bağlamına FAO’nun 

konsept yaklaşımı ve bu bağlama sınıraşan nehir havzala-

rında örnek yaklaşımlara temel olarak yer vererek, Aral De-

niz Havzası örneğini sunmuştur.  

Sn. BEERNAERTS sonrasında söz alan Sn. Prof.Dr. Nil-

gün B. HARMANCIOĞLU, “Su Güvenliğinin desteklen-

mesinde etkili su tahsis mekanizmaları” konulu sunumunu 

gerçekleştirmiştir. Su güvenliği mefhumunun insan refahı, 

sürdürülebilir gelişim ve güvenlik için genel olarak suyu 

merkeze alan bir yapıyı ortaya koyduğunu belirterek, su 

kıtlığının küresel manada bir sorun olduğunu ve bunun çö-

zümü için su tahsisinin önemini belirtmiş; tahsislerin arz/

talep dengesi gözetilerek yeniden değerlendirilmesi, bunun için kurumsal ve yasal çerçevenin yönetim stratejileri-

nin belirlenmesi açısından ortaya konmasının önemini vurgulandı. 

 

Güney Avustralya Üniversitesi’nden Sn. Prof. Dr. Henning BJORN-

LUND gerçekleştirdiği sunumda kısıtlı su kaynaklarının rakip kullanıcı-

lar arasında paylaşımı ile ilgili bilgi vermiştir. Sn. BJORNLUND, nüfus 

artışı ve ekonomik büyüme, aşırı su tahsisi, iklim değişikliği gibi su hu-

susunda küresel sorunlara dikkat çekmiştir. Suyun paylaşımı hususunda 

Kanada’nın Alberta Eyaletindeki Güney Saskatchewan örneğini verdi 

  

Sn. BJORNLUND sonrası söz alan Dr.  Tuğba Evrim MADEN, 

“Ortadoğu’da Su Güvenliği” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Mev-

cut sorunları ortaya koyan Sn. Maden; bölgede çözüm olarak politik ira-

denin, işbirliğinin, kurumsallaşmanın, anlaşmaların tüm havza sakinleri-

nin katılımını sağlamasının, karşılıklı güven ilişkisinin gelişmesinin, veri 

paylaşımı sağlanmasının, bölgesel yönetimlerde istikrarın sağlanması-

nın, etkili ve sürdürülebilir su yönetiminin iyi yönetimin önemli olduğu-

nu vurguladı. 

 

Sn. Selçuk Coşkun “Türkiye’nin Su Yönetimi Yaklaşımı” konulu sunu-

munda, Genel Müdürlüğümüzle ilgili bilgiler vererek havza bazlı entegre 

yönetime, su kalitesi ile ilgili yürütülen çalışmalara değinerek Genel Mü-

dürlüğümüz’ün su güvenliği konusuna bakış açısını ifade etmiştir. Genel 

Müdürlümüzün entegre su yönetimi, su kalitesi, sektörel su tahsisi ile mik-

tar açısından suyun yönetimi ve iklim değişikliği esaslı gerçekleştirdiği 

çalışmalar ile su güvenliğini ilgilendiren konularda adımlar attığına dikkat 

çekildi. 

 

Yan oturumda son olarak 

WWF Türkiye’den katı-

lan Sn. Ayça AKSOY, 

Türkiye’nin Su Ayak İzi 

Raporu ile ilgili bir su-

num gerçekleştirmiştir. 

Su kaynakları üzerine 

geniş bir anlayışın geliş-

tirilmesi, su temininin 

tedarik zinciri ile yapılması, su ayak izi göz önüne alınarak ön-

lemler geliştirilmesi ve uygulanması, su ile ilgili riskler için ön-

lemlerin alınması ve uygulanması, çok taraflı sözleşmelerde yer 

alınması ve su ayak izinin de sonuçları değerlendirilerek paydaş-

larla güçlü bağların kurulması hususlarında tavsiyelerde bulunmuştur.  

Yan etkinlik, katılımcıların da çeşitli görüş, öneri ve katkılarda bulunduğu soru-cevap bölümü ile son 

buldu. 
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“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların Ve 

Su Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” Kap-

samında VI. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Ger-

çekleştirildi  
 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün sa-

hibi olduğu ve TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü tara-

fından yürütülen “Türkiye’de Havza Bazında Hassas 

Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi 

Projesi” kapsamında Su Kalitesi Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı tarafından düzenlenen VII. Yönlendirme 

Kurulu Toplantısı, Sayın Su Yönetimi Genel Müdürü 

Prof. Dr. Cumali KINACI’nın başkanlığında 13 Hazi-

ran 2014 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat 1 Nolu Top-

lantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Yönlendirme Kurulu içerisinde yer alan ilgili kurum ve 

kuruluşların temsilcileri ile TÜBİTAK-MAM Proje Ekibi katılım sağladı. 

 

Toplantıda TÜBİTAK-MAM tarafından 

“Potansiyel Hassas Alanlarda İzleme Çalışmaları” 

iş paketi kapsamında tamamlanan ve planlanan ça-

lışmalar, kıyı hassas alanlarının revizyonu çalışma-

sı kapsamında gelinen aşama (Marmara Denizi kı-

yıları örneğinde) ve potansiyel hassas alanlar ile 

hassas alanlarda baskı etkilerin ayrıntılı bir şekilde 

değerlendirildiği tabloları içeren bir sunum gerçek-

leştirilmiştir. Toplantı potansiyel hassas olarak be-

lirlenen göl su kütlelerinde özümleme kapasitesi 

tespitine yönelik metodoloji ve göl, göletlerde yapı-

lan potansiyel hassas alan ve hassas alan çalışmala-

rı hususlarında katılımcıların görüş ve önerilerinin 

değerlendirilmesiyle son buldu. 

 

Yeraltı Suyu Yönlendirme Grubu 12. Toplantısı Yapıldı 

 

07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmelik’in daha etkin ve verimli bir şekilde 

uygulanabilmesi, yapılacak olan çalışmaların planlanması, önceliklendi-

rilmesi ve takvimlendirilmesi maksadıyla kurulan "Yönlendirme Grubu” 

nun 12. toplantısı 13.08.2014 tarihinde saat  14.00’te DSİ Genel Müdür-

lüğü 9. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Mü-

dürlüğü temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantının 

açılış konuşması DSİ Genel Müdürlüğü, Jeoteknik 

Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Ali Faruk 

ÖZTAN tarafından yapılmıştır. Yönlendirme Grubu 

çalışmalarında gelinen nokta hakkında kısa değerlen-

dirmelerin yapıldığı ve gündemin okunduğu açılış 

konuşmalarını müteakiben sunumlara geçildi. 

 
Söz konusu toplantıda, Akarçay Havzası’nda yer alan 5 Yeraltı 

Suyu Kütlesi İçin oluşturulan “İzleme Programı”nın hazırlık 

aşamasını içeren bir sunum gerçekleştirilmiş olup “Akarçay 

Havzası Taslak Yeraltı Suyu İzleme Programı”  tartışmaya açı-

larak görüş ve önerilerin değerlendirilmiştir. Toplantıda, ayrıca, 

diğer havzalar için “Yeraltı Suyu İzleme Programları”nın oluş-

turulması konusunda takvimin belirlenmesi ve sürecin hızlandı-

rılmasına ilişkin alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmiş 

olup her bir sunum sonrasında, katılımcı kurumlar sunumda ele 

alınan konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunmuş olup bir 

takım kararlar alındı. 
 
Toplantı, bir sonraki Yönlendirme Grubu Toplantısı’nda ele alınacak konuların ve toplantı tarihinin be-

lirlenmesi ile sonlandırılmıştır. 

 

Ergene Havzasında Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanılmasının Uygulanabilirliğinin Araştı-

rılması Projesi  
 
Ergene Havzasında Arıtılmış Atıksuların Sulama-

da Kullanılmasının Uygulanabilirliğinin Araştırıl-

ması Projesi 09.06.2014 tarihi itibariyle başlamış-

tır. Proje, Ergene Havzası’ndaki nüfusu 10.000 ve 

üzeri ilçe belediyelerinin evsel atıksularının arıtım 

sonrasında sulamada kullanılabilirliğinin araştırı-

larak, bu atıksuların sulamada kullanılabilmesi 

için arıtma prosesi gerekliliklerinin tespit edilme-

si, Ergene Havzası genelinde tarımsal sulama su-

yu ihtiyacındaki açığın giderilmesini amaçlamak-

tadır. Proje Kapsamında Ergene Havzasında hali 

hazırda DSİ tarafından inşası yapılan evsel atıksu 

arıma tesislerine yönelik olarak saha ziyaretleri 

gerçekleşmiştir. Projenin 01.11.2014 tarihi itiba-

riyle bitirilmesi amaçlandı. 

 

Büyük Menderes Havzası Su Kalitesi İzleniyor  
 
“Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları İçin Çevresel Kalite Hedef-

lerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: 

Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi” kapsa-

mında ilk örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmek üzere 

2014 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir  
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Büyük Menderes Havzası’nda Çevresel Hedefler Belirleniyor  
 
TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında yer 

alan “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Kali-

te Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin 

Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalış-

ması Projesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Do-

kuz Eylül Üniversitesi’nin konsorsiyumunda yürütül-

mektedir.    

Projenin temel amaçları;  

 Büyük Menderes Havzasındaki su kütlelerinin sı-

nıflandırılması için gerekli ekolojik, kimyasal ve 

hidromorfolojik durumun belirlenmesi için 

SÇD’de belirtilen esaslara göre havzanın izlenme-

si,  

 Büyük Menderes Havzası için su kalite sınıflarının belirlenmesi,  

 Çevresel hedeflerin belirlenmesi için diğer havzalarda da uygulanabilir bilimsel bir yöntem geliştirilmesi,  

 Su kütlelerinin iyi duruma ulaşabilmesi için sağlanması gereken çevresel hedeflerin ve deşarj kriterlerinin Bü-

yük Menderes Havzası için belirlenmesi, 

 Büyük Menderes Havzası’nda yüzeysel su kütlelerinin miktar ve kalite açısından iyi duruma ulaşabilmesi için 

alınacak önlemlerin ortaya konulmasıdır.  

 

Bu çerçevede, 3 Mayıs 2014 tarihinde bir toplantı dü-

zenlenerek İzleme Programı’nın oluşturulmasına ve izle-

me programına alınacak parametrelerin belirlenmesine 

yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantıda, Mayıs 

ayında yapılacak arazi çalışması sonucu izleme noktala-

rının ve Haziran ayı sonunda da izlenecek parametrele-

rin netleştirilmesine karar verilmiştir. 

 

Mayıs ayı sonunda izleme noktalarının belirlenmesine 

yönelik olarak gerçekleştirilen arazi çalışması sonuçları-

nın değerlendirilmesi maksadıyla Yönlendirme Kurulu 

1. Toplantısı 20 Haziran 2014 tarihinde Süleyman De-

mirel Üniversitesi Su Enstitüsü’nün ev sahipliğinde ger-

çekleştirilmiştir.  

 

Toplantıda, proje ekibi tarafından Mayıs ayının son çeyre-

ğinde yapılan arazi çalışmaları sonuçları ve değerlendirme-

leri paylaşılmıştır. Proje kapsamında, AB Su Kalitesi İzle-

me Teknik Yardım Projesi kapsamında belirlenen izleme 

noktaları esas alınmakta olup, Su Çerçeve Direktifi ile 

uyumlu olacak şekilde bir yıllık süre boyunca öncelikli 

maddelerin aylık olarak spesifik kirleticilerin ise mevsimsel 

olarak izlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca biyolojik, fizikokim-

yasal ve hidromorfolojik parametrelerin de mevsimsel ola-

rak izlenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

Aynı zamanda, her kimyasal izleme noktasında yılda 1 kez 

sedimanda izleme yapılacaktır. 
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Bitki Koruma Ürünlerinin Kul-Lanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti Ve Mad-

de Veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi (Bikop) Proje Çalış-

maları Sürdürülüyor 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

arasında “Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve 

Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Proje”ye ait 

sözleşme 18/10/2012 tarihinde imzalanmıştır. Kalkınma Bakanlığı 2012 yılı yatırım programında yer 

alan proje 2012 yılında başlamış olup,2014 yılı sonunda tamamlanacaktır.  

 

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

ri, tarım arazilerinin miktarları dikkate alınmaktadır.  

 

Proje kapsamında Türkiye’de tarımsal faa-

liyetlerin yoğun olduğu Büyük Menderes, 

Seyhan-Ceyhan Havzası ve Fırat-Dicle 

Havzaları ile Amasya, Manisa ve Sakarya 

pilot illerinde yer alan kıta içi yüzeysel su-

lar ile kıyı ve geçiş sularında bulunan bitki 

koruma ürünü aktif maddeleri araştırılmak-

tadır. 

 
 Pilot alanlarda yaygın olarak geçmişte 

kullanılmış ve halen kullanılmakta olan 

bitki koruma ürünlerinin içeriğinde bulu-

nan aktif maddelerin envanterinin çıkarıl-

ması çalışması 3 pilot havza ile 3 pilot ilde olmak üzere toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.  

 Proje kapsamından belirlenen 244 izleme noktasında, 2 aylık periyotlarla ve bir yıl süreyle “Aktif Madde 

Karşılaştırma Listesi”nde yer alan 462 adet madde üzerinden yürütülen izleme çalışmaları tamamlanmış-

tır. 

 “Aktif Madde Karşılaştırma Listesi”nde yer alan kirleticilerin önceliklendirilmesi sonucunda belirlenen 

230 madde ile bunlarına metabolitlerine ilişkin alıcı ortam standartlarını ifade eden çevresel kalite stan-

dartları belirlenmiştir. 

 Taslak Proje Raporu Bakanlığımıza sunulmuş olup, Projenin Ekim Ayı içinde tamamlanması planlan-

maktadır. 

 

Ülkemiz Kıyı Ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti Ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Kıyıte-

ma) Projesi Kapsamında Kıyı Ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Belirlenmesi Çalışmaları 

Tamamlanıyor 
Tehlikeli maddele-

rin tespitine ilişkin 

Genel Müdürlüğü-

müz projelerinden 

olan  “Ülkemiz 

Kıyı ve Geçiş Sula-

rında Tehlikeli 

Maddelerin Tespiti 

ve Ekolojik Kıyı 

Dinamiği Projesi" 

10.08.2012 tarihin-

de başlamış olup, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. 2014 yılı Ekim Ayı sonunda 

tamamlanması planlanan proje ile, kentsel ve endüstriyel deşarjlar sonucunda kıyı ve geçiş sularında bulunan tehli-

keli madde ve madde grupları tespit edilecek, ekosisteme olan etkileri değerlendirilecek, belirlenen tehlikeli madde 

ve madde grupları için çevresel kalite standartları geliştirilecek ve bu doğrultuda kıyı ve geçiş sularına yapılacak 

deşarjlar için standartlar ortaya konulacaktır. 
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 Proje kapsamında günümüz itibari ile: 

 Gelinen son durumun ilgili kurum ve kuruluşlar-

la paylaşılması maksadıyla 23 Mayıs 2014 tarihinde 

Yönlendirme Kurulu Toplantısı, 7 Temmuz 2014 ve 

20 Ağustos 2014 tarihlerinde Çalışma Grubu Top-

lantıları yapıldı. 

 İzmir- Nemrut ve Aliağa Körfezleri, Hatay- İs-

kenderun Körfezi, İzmit Körfezi ve Samsun Lima-

nı’nda tehlikeli madde kirliliğine neden olan ve kıyı 

ve geçiş sularına doğrudan deşarj yapan pilot tesisle-

rin atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkışı ile alıcı 

su ortamında tehlikeli madde izleme çalışma-

ları Haziran 2014 sonunda tamamlandı. 

 Belirlenen tehlikeli maddeler için uzman gö-

rüşü ile nihai çevresel kalite standartları ortaya 

konuldu. 

 Taslak Envanter Raporu ve Taslak Proje Ra-

poru Bakanlığımıza sunulmuştur. 

 Çevresel kalite standartlarından deşarj stan-

dartlarına geçiş sırasında uygulanacak olan metodoloji ile elde edilen verilerin Tehlikeli Madde Bilgi 

Sistemi’ne (TEMBİS) entegrasyonu kapsamında çalışmalar devam ediyor.. 

Tehlikeli maddelerin ekosistem üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve ekolojik kıyı dinamiklerinin ortaya 

konulması maksadıyla yürütülen çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanma aşamasına gelindi. 

 

Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje Kapsamında “Tehlikeli Maddeler Çalıştayı” 

Gerçekleştirildi 
Bakanlığımız tarafından kentsel ve endüstriyel deşarjlar sonu-

cunda kıyı ve geçiş suları dâhil yüzeysel su kaynaklarında bulu-

nan ve/veya bulunması muhtemel tehlikeli madde ve madde 

gruplarının tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çevresel kalite 

standartları geliştirilmesi maksadıyla yürütülen projelerde elde 

edilen çıktıların değerlendirilmesi için düzenlenen “Tehlikeli 

Maddeler Çalıştayı” 21-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ço-

rum’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştaya, Genel Müdür-

lüğümüz ve projelerin yüklenici kurum/kuruluşlarının yanı sıra, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 

Bölge Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, çeşitli sanayi 

tesisleri ve OSB Müdürlüklerinden temsilciler ile akademisyen-

ler tarafından katılım sağlandı. 

 

Çalıştay, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sayın Ya-

kup KARAASLAN’ın çalıştayın maksadını, hedeflerini ve Ba-

kanlığımızın bu kapsamdaki beklentilerini açıkladığı “Açılış Konuşması” ile başlamıştır. Programın ilk gününün 

devamında, tehlikeli madde kavramı ve zararlı etkileri, tehlikeli maddelere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat, 

Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje çıktıları: sektörlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler ve 

çevresel kalite standartları ile tehlikeli maddeler için geliştirilen çevresel kalite standartlarının uygulama adımları 

ve uygulama sırasında yaşanabilecek sorun ve aksaklıklara ilişkin bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte, Tehlikeli 

Madde Bilgi Sistemi (TEMBİS) ve alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesi amacıyla geliştirilen Deşarj 

Standartları Programı (DESPRO)’nın kullanımına ilişkin bilgiler paylaşılmış ve çevresel kalite standartlarından 

deşarj standartlarına geçiş sırasında uygulanan yaklaşımlar ele alındı. 
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Çalıştayın ikinci günü ise, tehlikeli maddelerin insan sağlığına etkileri 

üzerine gerçekleştirilen sunumla başlamış olup, tesis/
sektörlerin mevcut durumunda veya yatırım gerekmesi 
halinde tehlikeli maddeler ile ilgili standartlara uyumları-
nın fayda/maliyet etkinlik analizlerinin yapılması ve ko-
nuya ilişkin yasal düzenlemeler, kurumların sorumluluk-
ları ve uygulama adımlarına yönelik grup çalışmaları ile 
devam etmiştir.  
 
 
 
 
 

Grup sunumlarının ardından, katılımcıların soru, görüş ve 
önerileri alınmış olup, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Sayın Yakup KARAASLAN’ın kapanış ve teşekkür ko-
nuşmasıyla çalıştay programı tamamlanmıştır.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyeti Çalışmalarına Başlandı 

 

Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı koordinasyonunda kurulmuş olan Kuraklık Yö-

netimi İhtisas Heyetinin 1. Toplantısı 21 Mayıs 2014 tari-

hinde Bakanlığımız 22.kat 2 no’lu toplantı salonunda Genel 

Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin AKBAŞ başkanlığında 

saat 14:00’te gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden tem-

silciler katıldı. 

 

Söz konusu toplantıda, ihtisas heyetinin kuruluş 

gayesi belirtilmiş, başkanlık seçimi yapılmış, ihti-

sas heyeti kapsamında oluşturulması düşünülen ça-

lışma grupları ve ileride yapılması planlanan çalış-

malar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 
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Konya Havzası’nda Kuraklık Çalışmalarına 

Devam Ediliyor... 

 

“Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının 

Hazırlanması Projesi” 3.İş İlerleme Toplantısı 

Genel Müdür Yardımcımız Sn. Hüseyin AK-

BAŞ başkanlığında  gerçekleştirildi. 

11 Temmuz 2014 tarihinde düzenlenen toplan-

tıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleş-

me ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür-

lüğü, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Baş-

kanlığı, KOP İdaresi Başkanlığı, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı, yüklenici firma 

DOLSAR Mühendislik firması temsilcileri ile 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden akademisyenler katılım 

sağlandı. 

 

 

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 

Sn. Hüseyin AKBAŞ’ın açılış konuşması 

ile başlayan toplantıda yüklenici firma, 

proje ilerleme durumunu anlatmış ve geç-

miş üç aylık süreçte yapılan çalışmalar ile 

gelecek üç aylık süreçte yapılacak çalış-

malardan bahsedildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı, “Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 

kuraklık analizlerinin sonuçlarının sunulmasıyla devam etmiş olup, toplantı sonunda katılımcıların proje 

hakkındaki görüşleri alınmış ve genel bir değerlendirme yapıldı. 
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“Akarçay Havzasında Kuraklık Yönetim 

Planı Hazırlanıyor 

“Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının 

Hazırlanması Projesi” 1.İş İlerleme Toplantısı Ge-

nel Müdür Yardımcımız Sn. Hüseyin AKBAŞ 

başkanlığında gerçekleştirildi. 

 

11 Temmuz 2014 tarihinde düzenlenen toplantıya 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Metoroloji Genel Müdürlüğü, 

Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık 

Afet ve Acil Durum Başkanlığı, yüklenici firma 

Es Proje Müh. Müş. Ltd. Şti. firması temsilcileri 

ile Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Levent 

KURNAZ katılıdı. 

 

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hüse-

yin AKBAŞ’ın açılış konuşması ile başlayan 

toplantıda yüklenici firma tarafından proje kap-

samında yapılan çalışmalar ile geçtiğimiz 3 ay 

boyunca yapılan çalışmalar ve önümüzdeki 3 ay 

boyunca yapılması planlanan çalışmalar katılım-

cılara sunuldu. 

Toplantı, firmanın Akarçay Havzasında yapıla-

cak çalışmalar konusunda katılımcıları bilgilen-

dirmesi ile devam etmiş olup toplantı sonunda katılımcıların proje hakkındaki görüşleri alınmış ve genel 

bir değerlendirme yapıldı. 

 

"Batı Karadeniz Havzası Taşkın Riski Yönetim Planı Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi 

 

“Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapa-

sitenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Genel Müdür 

Yardımcımız Sayın Hüseyin AKBAŞ’ın teşrifleri ile Bar-

tın Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıya, projenin 

paydaş/ilgili kurumların temsilcileri, Batı Karadeniz Hav-

zasında yer alan yetkili kurum ve kuruluşların temsilcileri 

ve akademisyenler katılım sağlandı. 

 

Toplantıda konuşma yapan Fransa Proje Lideri Pierre 

HENRY DE VILLENEUVE taşkın yönetim planlarının 

hazırlanmasının önemini vurgulayarak, Taşkın Direktifi 

Eşleştirme Projesi kapsamında yapılan çalışmalara destek 

sağlayan tüm paydaş ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcile-

rine ve Fransa ve Romanyadaki kurumlara teşekkürlerini sunmuştur. 

Açılış konuşmasını yapan Sayın Hüseyin AKBAŞ, su yönetiminin Ülkemiz açısından oldukça önemli ol-

duğu ifade ederek, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevlerinden ve yapmış olduğu çalışmalardan bah-

setti. 
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Açılış konuşmasını yapan Sayın Hüseyin AKBAŞ, su 

yönetiminin Ülkemiz açısından oldukça önemli olduğu 

ifade ederek, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün gö-

revlerinden ve yapmış olduğu çalışmalardan bahset-

miştir. 

 

Sayın AKBAŞ, konuşmasının devamında proje kapsa-

mında taşkın riskinin değerlendirilerek yönetilmesinin 

ve taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miraslar ve 

ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkile-

rin azaltılmasının amaçlandığını, direktif esaslarının 

Batı Karadeniz Havzasında uygulanması faaliyeti kap-

samında "Taslak Taşkın Riski Yönetim Planının” ça-

lışmasının tamamlandığını, bu kapsamda yönetim pla-

nı çalışmaları ve elde edilen sonuçlar ile ilgili olarak Batı Karadeniz havzasındaki paydaşların bilgilendi-

rilmesi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla bu toplantının gerçekleştirildiğini ifade et-

miştir.  

 

“Taslak Taşkın Riski Yönetim Planı” çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların ve hazırlanan raporun 

içeriğinin detaylı olarak anlatılmasının ardından katılımcıların soru, görüş ve önerileri ile toplantı sona 

ermiştir. 

 

Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesi Açılış Toplantısı” Antalya ilinde Gerçekleştirildi 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlü-

ğü’nün hedefi olan, havzalarda Taşkın Yönetim Planlarının 

hazırlanması çalışmalarına Antalya Havzası Taşkın Yönetim 

Planı ile devam ediliyor. 

“Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesi” nin açılış toplantısı 29.04.2014 tarihinde Kamu Ku-

rumlarının, Yerel Yönetimlerin, Üniversitelerin ve halkın 

katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir.  

Toplantıda konuşma yapan Su Yönetimi Genel Müdürü Sa-

yın Prof. Dr. Cumali KINACI özetle; Ülkemizde de peş peşe meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar ve-

ya uzun süren hafif yağışlar sonucunda oluşan taşkınlar ve heyelanlar sebebi ile can ve mal kayıplarımız 

olduğunu, özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisi ile artan taşkın ve heyelanlar nedeniyle can 

ve mal kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığını ifade etmiştir. 

Sayın KINACI, “Taşkın Yönetim Planları” ile Ülkemizde git-

gide büyük bir sorun haline gelen taşkının havza bazında değer-

lendirilerek, taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın son-

rasında iyileştirme ve müdahale etme gibi çalışmaların plan-

lanması ve yönlendirilmesi ile Ülkemiz kaynaklarının en verimli 

şekilde kullanılması sağlanacağını ve tüm bu çalışmaların de-

vamında, yapılan çalışmaların çıktılarının hazırlanacak olan bir 

veri tabanı ve web sitesi ile vatandaşların hizmetine sunu-

lacağını ifade etmiştir  

Toplantının devamında Temelsu Uluslararası Mühendislik Hiz-

metleri A.Ş. yetkilileri tarafından proje ile ilgili detaylı bilgi ve-

rilmiş, proje ile ilgili sorular cevaplandırılmış, görüş ve öneriler 

alındıktan sonra toplantı sona ermiştir. 
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Taşkın Yönetimi, Kuraklık Yönetimi ve İklim Değişikli-

ğine Uyum Projeleri Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 

 Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat KADIOĞLU 

başkanlığında Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cuma-

li KINACI katılımıyla, 22 Mayıs 2014 tarihinde Ba-

kanlığımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi 

Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen Antalya 

Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesi, 

Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazır-

lanması Projesi, Akarçay Kuraklık Yönetim Planının 

Hazırlanması Projesi ve İklim Değişikliğinin Su 

Kaynaklarına Etkisi Projesi proje yürütücüleri bir araya 

geldi. 

 

Proje grupları gerçekleştirmekte oldukları projeler ile 

ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmaları sunarak, 

projeler esnasında karşılan zorluklar hakkında görüşle-

rini ifade etti. 

 

 

15 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlığımız 

22 Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda 

‘IPCC Raporları Değerlendirme Toplan-

tısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bo-

ğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğre-

tim Üyesi Prof. Dr. Levent KURNAZ, 

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış KARAPI-

NAR ve TEMA Vakfı Çevre Politikaları 

Koordinatörü ve İklim Projesi Sorumlusu 

Gökşen ŞAHİN konuşmacı olarak katıl-

dı. 

Genel Müdürlüğümüz personeline IPCC 

I. Ve II. Çalışma Grubu Raporlarına gö-

re; 

 İklim değişikliğinde gelinen son durum, 

 İklim değişikliği etkileri ve uyum konusunda yapılması gerekenler ve  

 İklim değişikliği kapsamında Türkiye’de yapılması gerekenler  

konusunda bir eğitim verilmiştir.  

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi’nin I.Yönlendirme 

Kurulu Toplantısı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ’ın başkanlığında 22 

Mayıs 2014 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
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Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Su İşleri, Orman 

Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile 

projenin yüklenicisi Akar-Su Mühendislik-Müşavirlik 

Ltd. Şti. temsilcileri ile alt yüklenici İO Çevre Çözümleri 

Ar-Ge Ltd. Şti temsilcileri ve değerli danışman öğretim 

üyeleri katılım sağlandı.  

 22 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda “Projeler Arası Koordinasyon 

Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında sırasıyla İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Proje-

si, Yeşilırmak ve Antalya Havzaları Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri, Konya Havzası Kuraklık 

Yönetim Planın Hazırlanması Projesi ve Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planın Hazırlanması Projesi ile ala-

kalı kapsam, içerik ve iş planlarını içeren bilgilendirme sunumları yapıldı. 

 19 Haziran 2014 tarihleri 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda MGM ve Proje Gruplarının da katılımıyla 

Modelleme üzerine bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında sırasıyla İklim Değişikliğinin Su Kay-

naklarına Etkisi Projesi ile Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planın Hazırlanması Projesi kapsamında çalıştırı-

lan iklim modellerinin sonuçları ve karşılaşılan güçlükler ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. 

 - 18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında Ankara/Gölbaşı’nda “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Proje-

si” kapsamında “İklim Modelleri ve Senaryoları”na ilişkin bir eğitimi gerçekleştirilmiştir. Su Yönetimi Genel 

Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ ve Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Maruf ARAS’ın katılımıyla 

düzenlenen programda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri tarafından eğitim verilmiştir. Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra toplantıya Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım sağlamışlardır. Söz konusu eğitim kapsamında hava olayları ve iklim konu-

larında temel bilgiler verilerek, iklim değişikliği ve sebepleri değerlendirilmiş; iklim değişimi modellemesi te-

melleri ile gelecek projeksiyonlarına genel bakış yapılarak model çıktılarının görselleştirilmesi ve sonuçların yo-

rumlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. 

 22 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat 

Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda“İklim Değişikliği-

nin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi’nin 

II.Yönlendirme Kurulu Toplantı-

sı”gerçekleştirilmiştir. Müsteşar Yardımcımız Syn. 

Sedat KADIOĞLU başkanlığında gerçekleştirilen 

toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet 

Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-

dürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri ile projenin yüklenicisi Akar-

Su Mühendislik-Müşavirlik Ltd. Şti. temsilcileri ile alt yüklenici İO Çevre Çözümleri Ar-Ge Ltd. Şti temsilcileri 

ve değerli danışman öğretim üyeleri katılım sağladı. 

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından yüklenici firma tarafından katılımcılara proje ve proje kapsamında yapılmış 

olanlar, yapılmakta olan ve yapılacak faaliyetlere ilişkin katılımcılara bilgi verilmiştir.  Toplantı sonucu 

katılımcıların görüşleri alınmış, kurumların ihtiyaçları ve proje ekibinin kurumlardan beklentileri dile getirildi. 
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Havza İzleme Ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi Devam Ediyor. 

 

“Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belir-

lenmesi Projesi” kapsamında 25 havzada su kali-

tesi izleme çalışmaları yürütülerek, izleme sonuç-

larının değerlendirilmesi ve havzalarının mevcut 

durumunun ortaya konulması amaçlandı. 

 

Projenin ilk aşamasında (2012-2013) “Ergene, 

Akarçay, Gediz, Susurluk ve Sakarya Havzala-

rında izleme çalışmaları yürütülerek Aralık 2013 

itibari ile tamamlandı. 

 

İkinci aşamada ise (2013-2014) “Kızılırmak, Küçük Menderes, Antalya, Marmara ve Konya Kapalı Hav-

zalarında su kalitesi izleme çalışmaları yürütülmekte olup, proje kapsamında 1. , 2. ve 3. örnekleme ça-

lışmaları tamamlanmıştır. Proje Aralık 2014 itibari ile nihailendirilecek. 

 

 

13 Havza İçin İzleme Programları Hazırlandı 

 

“Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belir-

lenmesi Projesi”nin üçüncü aşaması kapsamında 

Asi, Seyhan, Ceyhan, Batı Akdeniz, Doğu Akde-

niz, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzalarında 

izleme çalışmaları yürütülecektir. Bu havzalara 

yönelik izleme programları Genel Müdürlüğü-

müzce hazırlanmış ve Mayıs ayı içinde söz konu-

su havzalarda paydaşlarla toplantılar düzenlene-

rek izleme programları nihai hale getirildi.  

 

Diğer taraftan Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi kapsamında   Ergene, 

Akarçay, Susurluk, Sakarya, Konya ve Büyük Menderes havzalarına yönelik izleme programları hazır-

lanmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bahse konu izleme program-

ları güncellenmiştir. Ağustos ayı itibariyle söz konusu havzalarda paydaşlarla toplantılar düzenlenmekte 

olup görüşmeler ve yerinde tespit çalışmaları sonucunda izleme programları nihai hale getirilecek. 
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Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi 

Kapsamında Eğitim Yapıldı 

Genel Müdürlüğümüz 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan 

“Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi” 

nin amacı Ergene – Meriç Havzasına gerçek zamanlı ölçüm 

istasyonlarının kurularak havzada 24 saat boyunca su kalitesi 

ölçümlerinin gerçekleştirilmesidir. Böylelikle, yerüstü sularının 

kalite açısından mevcut durumu ortaya konulacak ve ani deşarj-

ların yerüstü sularını nasıl etkilediğinin anlık olarak tespiti sağ-

lanacak. 

Söz konusu proje kapsamında Haziran ayı içerisinde Bakanlığı-

mızda Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğünden katılımcılara yüklenici firma tarafından eğitim 

verilmiştir.  

Büyük Menderes Havzası Gerçek Zamanlı Su Kalitesi İzleme İstasyonları Hakkında Sahada Uygu-

lamalı Eğitim Yapıldı 

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülmekte olan "Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Ge-

liştirme" konulu AB Projesi Malzeme Temini Bileşeni kapsamında Büyük Menderes Havzası'nda 4 adet  

gerçek zamanlı (online) su kalitesi ölçüm istasyonları kurulmuştur.  

Ağustos ayı içerisinde Denizli ve Aydın illerinde Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğünden ka-

tılımcılara yönelik sahada uygulamalı eğitim yapıldı. 

 

Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme 

Konulu Ab Projesi Teknik Yardım Bileşeni Eğitim Ça-

lışması Yapıldı 

Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan ve 4 Eylül 

2013 tarihinde başlamış olan Su Kalitesi İzleme Konusun-

da Kapasite Geliştirme Konulu AB Projesi Teknik Yardım 

Bileşeni kapsamında Büyük Menderes Havzası’nda de-

vam etmekte olan su kalitesi izleme çalışmalarının yanı 

sıra eğitim programları düzenlenerek, Bakanlığımız ve 

ilgili kurum temsilcilerinin Su Çerçeve Direktifi’ne göre 

izleme konusunda kapasitesinin artırılması hedeflenmekte-

dir. 

 

 

 

 

 

 

 

Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu 4’üncü Ve 5’inci Toplantıları Gerçekleştirildi 

 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri Bakanlık Ma-

kamı’nın 03.10.2013 tarihli ve 154 sayılı Olur’u ile yeniden yapılandırılmış olup, Su Kalitesi Yönetimi 

Dairesi Başkanlığı altında Modelleme Şube Müdürlüğü tesis edildi. 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Daire Başkanlıkları ile bunlara bağlı Şube Müdürlükleri 25.02.2014 

tarih ve 79 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yeniden teşekkül ettirilmiş olup Modelleme Şube Müdürlüğü 

Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı altında tesis edildi. 
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Modelleme konusunda Bakanlığımızın teknik kapasitesini artırmak ve ülkemize uygun, kullanılabilir su 

kalitesi ve hidroloji modellerinin uygulanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi maksadıyla, 28741 sayı-

lı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönet-

meliği” kapsamında 15.11.2013 tarih ve 687sayılı Bakanlık Oluru’yla “Su Kaynakları Modelleme Bilimsel 

Çalışma Grubu” kuruldu. 

 

Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu’nun 6 aylık süre boyunca her ay toplanmasına karar verilmiştir. İlk üç 

toplantının ardından, dördüncü toplantı 06.05.2014 tarihinde ve beşinci toplantı ise 18.06.2014 tarihinde 

Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

“Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma 

Grubu 4’üncü Toplantısı”, Su Yönetimi Ge-

nel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KA-

RAASLAN başkanlığında gerçekleştirildi 

 

Toplantı neticesinde Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü’nün modelleme konusunda izlenmesi 

gereken strateji ve yol haritası ile Modelleme 

Eylem Planı matrisleri hakkında değerlendir-

melerin yapıldığı toplantı neticesinde, Mo-

delleme Eylem Planı ile “Su Kaynaklarını 

Modelleme Konusunda Strateji ve Yol Hari-

tası”na ilişkin taslak belgenin geliştirilmesi 

kararı alınmıştır. Çalışma Grubu’nun 5’inci 

Toplantısı’nın 2014 yılı Haziran ayı içerisin-

de yapılması kararı ile toplantı sonlandırıldı. 

 

Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu 

5’inci Toplantısı”, Su Yönetimi Genel Müdür Yar-

dımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN’ın başkanlı-

ğında Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

Söz konusu toplantı neticesinde, Modelleme Eylem 

Planı ile “Su Kaynaklarını Modelleme Konusunda 

Strateji ve Yol Haritası”na ilişkin taslak belgenin ge-

liştirilmesi, Modelleme Şube Müdürlüğü personeli ve 

modelleme konusunda çalışmaları olan Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerindeki personelin 

kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla eğitimler 

planlanması kararları alınmıştır. Çalışma Grubu’nun 

6’ıncı Toplantısı’nın 2014 yılı Eylül ayı içerisinde 

yapılması kararı ile toplantı sonlandırıldı. 

 

“İçme Suyunun Kalitesi Ve Arıtılması İle Yeraltı Suyu Kalite Ve Miktar Yönetimi Ve Uygulamala-

rı” Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı Gerçekleştirildi 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde Su Kalitesi Yönetimi 

Dairesi Başkanlığı ve Envanter ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “İçme Su-

yunun Kalitesi ve Arıtılması ile Yeraltı Suyu Kalite ve Miktar Yönetimi ve Uygulamaları Konulu Hizmet 

İçi Eğitim Programı” 03-06.06.2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde İkbal Termal Otel’de gerçek-

leştirildi. 
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Söz konusu Hizmet İçi Eğitim Programına Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Türki-

ye Su Enstitüsü (SUEN), Doğa Koruma ve Milli Park-

lar Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlü-

ğü’nden ilgili personel ile Büyükşehir Belediye Baş-

kanlıklarından temsilciler ve çeşitli üniversitelerden 

öğretim üyeleri tarafından katılım sağlanmıştır.  
Hizmet İçi Eğitim programının üçüncü gününde Af-

yonkarahisar İli İçme Suyu Artıma Tesisine teknik 

gezi düzenlendi. 
 
Gerçekleştirilen teknik gezi sırasında arıtma tesisi çalı-

şanları tarafından içme suyu arıtma prosesi ve teknik detayları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Gezi kapsa-

mında içme suyu arıtımı ile ilgili belediye çalışan-

ları tarafından karşılaşılan arıtma problemleri katı-

lımcılarla paylaşılmış olup, çözüm önerileri dile 

getirildi. 

Hizmet içi eğitim programının son gününde Ba-

kanlığımız ve bağlı kurumlarının personeline yö-

nelik yazılı sınav gerçekleştirilmiş olup, Su Kalite-

si Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Mertkan ER-

DEMLİ tarafından gerçekleştirilen kapanış konuş-

ması ve sertifika töreni ile eğitim sonlandırıldı 

 

 

Su Kaynakları Modelleme Alt Çalışma Grubu 

2’nci Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

“Su Kaynakları Modelleme Alt Çalışma Grubu 2’nci 

Toplantısı” Envanter ve Araştırma Daire Başkanı Sa-

yın Zülbiye DURGUN’un başkanlığında 23 Temmuz 

2014 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

Toplantıya İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi Sayın Doç.Dr.Ali ERTÜRK ile İtalya Deniz 

Bilimleri Enstitüsü’nden Sayın Dr. Georg UMGIES-

SER ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ilgili 

birimlerinde görevli personel tarafından katılım 

sağlandı. 

 

Açılış konuşması Envanter ve Araştırma Daire 

Başkanı Sayın Zülbiye DURGUN tarafından yapı-

lan toplantıda Modelleme Şube Müdürü Vekili Sa-

yın Burhan Fuat ÇANKAYA tarafından “Su Yöne-

timi Genel Müdürlüğü ve Modelleme Çalışmaları” 

hakkında bilgi sunuldu. 

 

İtalya’da gerçekleştirilen modelleme çalışmaları 

hakkında bilgilendirmeler yapılmış olup, Alman 

Uzman Sayın Dr. Georg UMGIESSER tarafından “Hidrodinamik ve Su Ekolojisi Modellerinin Etkile-

şimli Çalıştırılması” konusunda bir sunum yapıldı. 

 

Söz konusu toplantı ile Genel Müdürlüğümüzde model kullanma ve modelleme kültürünün oluşturulması 

ve Dünyadaki modelleme çalışmaları ile ilgili önemli kazanımlar elde edildi. 
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Hollanda İle Modelleme Alanında Önemli İş-

birliği Yapıldı. Hollandalı Deltares Enstitüsü 

İle Yürütülecek Olan “Rbe-Symp Hidroloji Ve 

Su Kalite Modelinin Büyük Menderes Havza-

sına Uygulanması Projesi”  Başlangıç Toplan-

tısı Gerçekleştirildi 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Hollandalı 

DELTARES Enstitüsü tarafından ortaklaşa ger-

çekleştirilen “RBE-SYMP Hidroloji ve Su Kalite 

Modelinin Büyük Menderes Havzasına Uygulan-

ması Projesi”nin Başlangıç Toplantısı 24-25 

Temmuz 2014 tarihlerinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 
 
“RBE-SYMP Hidroloji ve Su Kalite Modelinin Büyük Menderes Havzasına Uygulanması Projesi”nin büt-

çesi Hollandalı kuruluş Partners Voor Water tarafından sağlanacak olup, proje neticesinde Hollandalı uz-

manlar tarafından su hidrolojisi, su kalitesi ve ekolojik değerlendirmelerin yapılacağı bir Büyük Menderes 

Havzası’na özgü “Su Yönetimi Modelleme Platformu (SYMP)” oluşturulacak. 

 

Açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN tarafından yapı-

lan ilk günkü toplantıda söz konusu projenin havza bazında yapılan ilk modelleme çalışması olacağı belir-

tilmiş olup, ayrıca proje ile Bakanlığımızın modelleme konusunda teknik kapasitenin arttırılacağı dile geti-

rildi. 

 

Modelleme Şube Müdürü Vekili Burhan Fuat ÇANKAYA tarafından “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve 

Modelleme Çalışmaları” hakkında bilgi sunulduğu ilk günkü toplantının devamında Envanter ve Araştır-

ma Daire Başkanı Sayın Zülbiye DURGUN’un başkanlığında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ilgili 

personeli, DELTARES Enstitüsü ve Hollanda Büyükelçiliği temsilcileri arasında söz konusu projenin saf-

haları hakkında görüşüldü. 

 

Proje başlangıç toplantısının ikinci gününde 

Envanter ve Araştırma Daire Başkanı Sayın 

Zülbiye DURGUN başkanlığında DELTA-

RES Enstitüsü yetkilisi, Hollanda Büyükelçi-

liği yetkilisi ve Su Yönetimi Genel Müdürlü-

ğü’nün ilgili personeli tarafından projenin 

teknik detayları görüşülmüştür . 
İkinci günün sonunda, iki gün süren proje 

başlangıç toplantısı neticesinde alınan karar-

lar ve yapılan planlamalar Orman ve Su İşle-

ri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Se-

dat KADIOĞLU’na sunuldu. 

Söz konusu başlangıç toplantısı ile proje ça-

lışmalarının yürütülmesinde izlenecek yol haritasının şekillenmesi açısından önemli kazanımlar elde edil-

di. 

 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Çalışmaları Devam Ediyor 

 

Ergene Havzası’ndaki su kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyileştirilerek sulama suyu kalitesine ka-

vuşturulması maksadıyla, Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanmış olan Ergene Havzası Koruma 

Eylem Planı Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından 06.05.2011 tarihinde Tekirdağ ili 

Çerkezköy ilçesinde kamuoyuna duyurularak yürürlüğe konuldu. 
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Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında gelişmeler şunlardır: 

 Evsel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işlerinden; 

 

 4 Belediyenin (Kırklareli-Merkez, Kırklareli-Vize, Uzunköprü ve Lüleburgaz) AAT’in inşaatları 

 tamamlanmıştır. 

 7 Belediyenin AAT inşaatları devam etmekte olup; Muratlı %7, Keşan’da %38, Pınarhisar’da %50, 

 Babaeski’de %50, Saray’da %60, Malkara’da %60 ve Hayrabolu’da %60 fiziki gerçekleşme kayde

 dilmiştir.  

 2 Belediyenin (Çorlu ve Çerkezköy Belediyeler Birliği) AAT yapım ihale süreçleri devam etmekte

 dir. 

 

 Sanayi için müşterek ileri Atıksu Arıtma Tesislerinin kurulması kapsamında 

 

 5 adet Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinin (Ergene-1, Ergene-2, Velimeşe, Muratlı, 

 Türkgücü) yapım ihaleleri gerçekleştirilmiş olup inşaatlarına başlanmıştır. 

 

 Dere ıslahı projelerinin %75’i tamamlandı. 

 

 Marmara’ya Derin Deniz Deşarj Projesi’nin uygulama projeleri tamamlandı. 

 

 Yeraltı suyu restorasyon planı hazırlanmış ve sulama tesisi projelerinin % 56’sı tamamlandı. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı internet sayfası: 

 

ergene.ormansu.gov.tr 
 

güncellenmiş olup EHKEP’e ilişkin gelişmeler duyurulmaktadır. 
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce İstanbul 3. Uluslararası Su Forumu Uluslararası Su Hukukunda Su 

Kaynaklarının Korunması Konulu Oturuma Katılım Sağladık 

 

İstanbul 3. Uluslararası Su Forumu Uluslara-

rası Su Hukukunda Su Kaynaklarının Korun-

ması Konulu oturum gerçekleşmiştir. Oturu-

ma Panelist olarak ülkemizi temsilen Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü Su Hukuku ve Poli-

tikası Geliştirme Dairesi Başkanlığı Su Hu-

kuku ve Politikaları Şube Müdürü Serap 

PERÇİN katılım sağlandı. 

Oturumda çevresel problemlere uluslararası 

çözüm arayışlarının 1970’lerde başlamış ol-

duğu ve bu doğrultuda büyümenin kontrol 

altına alınmasıyla problemlerin azaltılacağını 

öngören raporlar hazırlandığı, ilerleyen yıl-

larda, sorunların çözümüne ve insan-doğa-kalkınma önceliklerinin belirlenmesine yönelik ortak bir anla-

yış geliştirilmesi için küresel ölçekte pek çok toplantı gerçekleştirildiği, enstrümanlar üretildiği konuları 

üzerinde duruldu. 

 

Bu çerçevede oturumda suyla ilgili mevzuatın, bu ko-

nudaki zorluklar ve diğer alanlarla (enerji, ekonomik 

vb.) etkileşimleri de dikkate alınarak, düzenlenmesi, 

etkin ve verimli uygulamanın sağlanabilmesi için su 

hukuku düzenlenirken karşılaşılan zorluklar, başarılı 

bir uygulama için uygun fon ve kamu bilinci konuları-

nın değerlendirilmesi, su tasarrufu ve suyun boşa har-

canmasından kaçınma, uluslararası toplulukların su 

kaynakları üzerinde sağladığı pozitif etki ve su yöneti-

mine sağladığı katkı konuları üzerinde duruldu. 

 

Bunun sonucunda suyla ilgili yasal düzenlemenin 

yapılması (kirleten öder prensibi gibi prensiplerin 

yasal çerçeveyle desteklenmesi), tüm bunların oluş-

turulması için ayrılan zamanın mantıklı olması, suy-

la ilgili yasal çerçevenin uygulanmasıın uygun mali-

yetlerle( kirleten öder kullanan öder gibi) desteklen-

mesi, su fiyatlandırmanın temel araç olarak kullanıl-

ması, suyla ilgili yasal çerçevenin anlaşılması ve 

desteklenmesi için toplum bilincinin attırılmasının 

gerekliliği sonuçları elde edilmiştir. 

turum ile geçmişten günümüze su kaynaklarının ko-

runması alanında yapılan hukuki çalışmaların analiz 

edilmesi, mevcut mevzuat ve uygulamaların gelişti-

rilmesi için devletlerin ve uluslararası toplumun sorumluluklarının tartışılması hedeflenmiş ve bu alanda 

uluslararası deneyimler paylaşıldı. 
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Su Hukuku ve Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluş-

turan Sular ve Su Alanında Faaliyet Gösteren Ulu-

sal ve Uluslararası Kuruluşların Çalışmaları” Ko-

nulu Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Hizmet 

İçi Eğitim Programı çerçevesinde Su Hukuku ve 

Politikası Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 

düzenlenen “Su Hukuku ve Politikası, Sınıraşan 

ve Sınır Oluşturan Sular ve Su Alanında Faaliyet 

Gösteren Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Ça-

lışmaları” konulu eğitim  11-13/06/2014 tarihleri 

arasında Düzce ilinin Akçakoca ilçesinde gerçek-

leştirilmiştir.  

 

Söz konusu hizmet içi eğitim programına Dışişleri Eski Bakanı Sayın Yaşar YAKIŞ, Okan Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşegül KİBA-

ROĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi 

Yrd.Doç.Dr.Münevver AKTAŞ, ORSAM Su Araştırmaları Programı uzmanı Dr. Seyfi KILIÇ, Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Ensti-

tüsü (SUEN), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Avrupa Birliği 

ve Dış İlişkiler Dairesi ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden ilgili personel ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından ka-

tılım sağlanmıştır.  

 

Açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdür Yar-

dımcısı Sayın Abdurrahman ULUIRMAK tarafın-

dan yapıldı. 

 

Eğitimin ilk günü gerçekleştirilen 1. oturumda, Dı-

şişleri Eski Bakanı Sayın Yaşar YAKIŞ tarafından 

Dünya’da ve ülkemizdeki su kaynaklarının durumu, 

ülkemizin sınıraşan sular politikasının tarihsel olarak 

gelişimi ve sınıraşan sular politikamızın esasları ka-

tılımcılara aktarılmıştır. Öğleden sonra gerçekleştiri-

len 2. oturumda ise , Dokuz Eylül Üniversitesi  Hu-

kuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 

öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Münevver AKTAŞ tarafından uluslararası hukuk ve sınıraşan sular hukuku 

hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. 

Uluslararası hukukun asli kaynakları ve yardımcı kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 

bunların sınıraşan sular hukukuna yansımaları aktarılmıştır. Sunum kapsamında sınıraşan sular hukuku-

na hakim olan ilkelerin, uluslararası hukukun asli kaynakları arasında yer alan uluslararası örf-adet kap-

samında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu ele alınmış ve katımcılar tarafından örf-adet hu-

kukuna ilişkin çeşitli sorular yöneltilerek konu detaylandırılmıştır. 3. oturumda Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nden Dr. Hakan Aksu tarafından Meriç Havzasında Türkiye – Bulgaristan ikili  işbirliğine 

örnek teşkil eden Meriç nehri taşkın tahmin ve erken uyarı sistemi projesi anlatılmıştır. Öğleden sonra 

gerçekleştirilen son oturumda ise, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Uzman Yardımcısı Duygu DO-

ĞU KIRKICI ve Uzman Yardımcısı Çağatay AKÇA tarafından uluslararası su hukuku,   öne çıkan söz-

leşmeler ve diğer hukuki metinler konulu sunum gerçekleştirilmiştir. Sunum kapsamında uluslararası 

çevre hukuku bağlamında uluslararası su hukuku, uluslararası mahkeme kararları ve BM-AEK Sınıraşan 

Su Yollarının, Uluslararası Göllerin Kullanımı ve Korunması Sözleşmesi ve BM Uluslararası Su Yoları-

nın Ulaşım Dışı Maksatlarla Kullanımına İlişkin Sözleşme, Espoo ve Aarhus  gibi uluslararası su huku-

kuna ilişkin temel sözleşmeler detaylı bir şekilde aktarıldı. 
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İkinci gün 1. oturumda Su Enstitüsü’nden Uzmanların-

dan Elif OKUMUŞ ÖKSÜZ, Burcu YAZICI ve Osman 

TIKANSAK tarafından 3. İstanbul Uluslararası Su Fo-

rumu’nda gerçekleştirilen ana oturumların çıktıları su-

nulmuştur. 2. oturumda ise Dokuz Eylül Üniversitesi  

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 

öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Münevver AKTAŞ tarafın-

dan uluslararası su hukuku hakkında bilgiler aktarılmış-

tır. Öğleden sonraki ilk oturumda ise ORSAM Su Araş-

tırmaları Programı uzmanı Dr. Seyfi KILIÇ tarafından 

sınıraşan ve sınır oluşturan sulara ilişkin uyuşmazlıklar 

konusu ele alınmış olup, sunum içerisinde  Rio Grande, 

Colorado, İndus, Ganj ve Nil nehrinde yaşanan  uyuş-

mazlıklar hakkında bilgi verildi. 

Son oturumda ise Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden uzman Huriye İNCECİK CEYLAN tarafından su 

alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara ilişkin sunum yapıldı. 

 

Üçüncü gün Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-

limler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim 

üyesi Prof.Dr. Ayşegül KİBAROĞLU tarafından Fı-

rat-Dicle havzasındaki su politikaları hakkında katı-

lımcılar bilgilendirilmiştir. Daha sonra Su Yönetimi 

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdurrahman ULU-

IRMAK tarafından kapanış konuşması yapılmış ve 

Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşlarının personeline 

yönelik yazılı sınav gerçekleştirilmiştir. Hizmet içi 

eğitim, sertifika töreni ile sonlandırıldı.  

 

 

İstanbul 3. Uluslararası Su Forumuna katılım 

Sağlandı.. 

 

İstanbul Uluslararası Su Forumu’nda Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü Su Hukuku ve Politikası Geliştir-

me Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen Havza Ba-

zında Uluslararası Su Hukuku konulu yan etkinliğin 

maksadı su hukukunun, su politikalarının ve havza 

bazında su kaynakları yönetiminin temel prensipleri-

ni ortaya koymaktır.. Bu yan etkinlik özelde; yüzey 

suları, kıyı suları ve akiferler gibi ulusal ve uluslara-

rası sular üzerinde odaklanmış ve su hukuku, politi-

kaları ve havza bazında su kaynakları yönetimi hak-

kında deneyimler katılımcılar ile paylaşılmıştır. Etkinlikte 4 panelist sunum yapmıştır ve vurguladıkları 

konular aşağıdaki gibidir. 

 

Prof.Dr.Aynur AYDIN COŞKUN tarafından su hakkı ile ilgili sunum gerçekleştirilmiştir.  COŞKUN 

sunumunda suyun kıt bir kaynak olduğu ve insanlar için vazgeçilmez bir faktör olduğu, suyu bir hak ola-

rak kabul ederken de bazı sınırların  çizildiği ve bunun insanlara sınırsız kullanım hakkı vermediği konu-

ları üzerinde durmuştur. Suyu kesin bir yeterlilikle sağlamanın, kesin standartlara kavuşturmanın, suyla 

ilgili bilgiyi erişilebilir kılmanın, fiziksel erişimi sağlamanın, her bütçe için ve ayrımcılık gözetilmeden 

erişilebilir kılmanın gerekliliğini ve bu hususların ulusal yasal düzenlemelerle de güvence altına alınması 

gerektiğini vurgulandı. 
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Yrd.Doç.Dr. Münevver AKTAŞ,  öncelikle 

uluslararası hukukun tanımı, özellikleri ve 

uluslararası hukuk kuralları üzerinde dur-

muştur. Uluslararası hukuk, uluslararası top-

lum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen 

hukuk kurallarından oluştuğunu, uluslararası 

toplum üyelerinin de devletler ve uluslarara-

sı örgütler olduğunu belirtmiştir. İçinde bu-

lunduğumuz coğrafyada, “su’dan savaş” çı-

karmaya çalışıldığının farkında olarak, Su-

yun bölgemizde işbirliği kaynağı olması ge-

rektiğini dile getirildi. 

 

Dr.Seyfi KILIÇ, 1992 BM AEK Sınıraşan 

Su Yolları ve Uluslararası Göllerin Korun-

ması ve Kullanılmasına İlişkin Sözleşme ile 1997 Birleşmiş Milletler Uluslararası Su Yollarının Ulaşım 

Dışı Kullanımına İlişkin Sözleşme arasındaki farklar ve benzerlikler konulu sunum gerçekleştirmiştir. İki 

sözleşmenin onay süreçleri de birbirinden farklı olduğu, 1997 BM Konvansiyonunun, Güney Afrika Kal-

kınma Topluluğu Protokolü ve 2010 Nil Havzası Kooperatif Çerçeve Anlaşması gibi anlaşmaların hazır-

lık süreçlerinde de etkili olduğu konularına vurgu yapıldı. 

 

Raya Marina STEPHAN, sınıraşan akiferler 

üzerinde hukuki ve kurumsal işbirlikleri ko-

nulu sunum gerçekleştirmiştir. Bu anlamda 

yapılan en önemli çalışmanın Uluslararası 

Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan 

“Sınıraşan Akifer Hukuku Hakkında Tasarı 

Maddeleri” adlı metin olduğunu dile getir-

miştir. Bu metin Uluslararası Hukuk Komis-

yonu’nun 2008 tarihli 6. Oturumunda kabul 

edilmiş ve ilgili oturumdaki çalışmayı da 

kapsayan komisyon raporunun bir parçası 

olarak Genel Kurul’a sunuldu. 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Hukuku 

ve Politikası Daire Başkanlığından Şube 

Müdürü Serap Perçin Türkiye’de Su Yönetiminin Yasal ve Kurumsal Yapılanması hakkında sunum yap-

mıştır. Bu kapsamda Türkiye’ deki yasal yapılanmadan özetle, anayasa, yasalar ve AB müktesebatı, tü-

zükler, yönetmelikler, su kanunu tasarısı taslağına ilişkin bilgilendirmede bulunmuş;  kurumsal yapılan-

maya ilişkin olarak da SYGM, DSİ, SUEN özelinde görev ve yetki dağılımından bahsedildi. 

 

Yan etkinliğin sonunda, ülkelerin su hukuku, su politikaları ve havza bazında su yönetimi hakkında dene-

yimleri ve çözüm önerileri ülkemiz bakımından değerlendirilmiştir. Katılımcılar tarafından ortaya atılan 

genel yaklaşımlar, uluslararası su hukukunun önemi, uluslararası hukukun uygulanabilirliği, uluslararası 

su hukukunda kullanılan kavramların tanımlanmasının önemi, Sınıraşan sularda işbirliğinin önemi, İşbir-

liğinin temel unsurunun ve ilk adımının ülkelerin niyetleri ve veri paylaşımı olduğu, 1997 BM Konvansi-

yonunun su hukukundaki yeri, su alanında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların önemi olarak belir-

lendi. 
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Genel Müdürlüğümüz ailesine Daire Başkanı 

olarak katılan yöneticilerimizin yeni görevle-

rinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 

başarılar dileriz. 

Taner KİMENÇE 

Havza Yönetimi ve Planlaması Daire Başkanı 

Emrah MERT 

Su Hukuku ve Politikası Geliştirme Daire 

Başkanı 

Hasan ESEN 

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı 
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Genel Müdürlüğümüz personelinden; 

 

Deniz Yılmaz AŞIK’ ın Damla, 

Kamil AYBUĞA’nın Elif isimli evlatları dünyaya 
merhaba dediler. 

 

Uzun, sağlıklı ve hayırlı bir yaşam geçirmelerini 
diliyoruz. 

Hoş Geldin BebekHoş Geldin Bebek 
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Mutluluklar DilerizMutluluklar Dileriz 

Hale DUMAN (01.05.2014) 

Tansel TEMUR (31.05.2014) 

Şükran UZUNALIOGLU 

(06.06.2014) 

Ayşe İSPARTA (16.08.2014) 

Müge ERKAN (06.09.2014) 

EVLENEN PERSONELİMİZ 
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OLDU DA BİTTİ MAŞAALLAHOLDU DA BİTTİ MAŞAALLAH 

Genel Müdürlüğümüz personelinin sünnet 
olan çocukları; 

Cengiz Topel HORASAN’ ın oğlu Baha 

      Ebru DOĞANAY’ ın oğlu Çınar 


