
 

  

Gezegenimizin karşı karşıya kaldığı en 

büyük tehdit onu kurtaracak olanın 

bizden başkası olduğuna inanmaktadır. 

(Robert Swan) 

Kuzey ve Güney kutbuna ilk yürüyen 

bilim insanı Robert Swan’ın da belirttiği 
gibi insanların duyarsızlığı ve umarsızlığı 

her konuda dünyamızı tehdit etmektedir. 

Nasıl olsa bir yapan bulunur düşüncesi 
doğal kaynaklarımızın kısa zamanda yok 

olmasına sebep olacaktır. Biz de umarsız-

lar ordusunun bir üyesi olmayıp suya 
dokunduğumuz her an bilinçli ve duyarlı 

davranmalıyız.  Zira Petrol gibi kıymetli 

bir doğal kaynağın bile alternatifi varken 

suyun alternatifi yok.  
Su kıtlığı dünyanın tamamı için kaçınıl-

maz bir gerçektir. Bugün 1.2 milyar insan 
su kıtlığı ile karşı karşıyadır. Su uzman-

larına göre, 2025 yılı itibariyle her beş 

kişiden üçü su kıtlığı yaşayacak. Ulusla-
rarası toplantılar ve Birleşmiş Milletler 

zirvelerinde su güvenliği konusuna ağır-

lık verilmektedir. Sunulan tabloya göre 
900 milyonu açlık sınırında yaşayan 2 

milyarı yetersiz beslenen buna karşılık 

1.5 milyarı da gereğinden çok fazla tüke-
ten insanlığı, bu yaşam biçimi devam 

ettiği sürece 2050’ye doğru su ve gıda 

sıkıntısının beklediğini gösteriyor.  

Küresel ölçekten ulusal ölçeğe geldiği-

mizde ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 

2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon 
olacağını öngördüğü, bu durumda kişi 

başına düşen kullanılabilir su miktarının 

bin 120 m3/yıl civarında olacağı gerçe-
ğiyle karşılaşıyoruz.  Bu tahminler mev-

cut kaynakların 20 yıl sonrasında hiç 

tahrip edilmeden aktarılması durumun-

da söz konusu olabilecek. Bütün ülkeler 

gibi Ülkemizin de önümüzdeki yıllarda 
susuzluk, açlık ve enerji konusunda 

sıkıntı çekmemesi için su kaynaklarını 

akıllıca kullanması gerekiyor.  

Uzmanlara göre su sıkıntısıyla yüz yüze 
gelmemek için, tek tek bütün bireylerin 

su kaynaklarını verimli şekilde kullan-

malarından başka çıkar yol yok.  Bu 
yazıyı okuyanlar “bireysel olarak biz ne 

yapabiliriz?” diye sorabilirler. En basit 

anlamda günlük hayatta kullandığımız 
ürünlerin oluşması için çok fazla su 

gerekmektedir. Biz de bu nedenle içme 

ve kullanma için gerekli su tüketimini 
azaltmak zorundayız. Eski tüketim 

alışkanlıklarımıza geri dönmemiz ve 

gereksiz yere tüketimden uzaklaşmamız 

gerekmektedir.  

Su ayak izi konusunda önemli çalışma-

lara imza atmış olan Stephen Leahy 
kitabında eski alışkanlıklarımıza neden 

dönmemiz gerektiği konusuna güzel bir 

örnek vermiştir. Leahy kitabında, yarım 

litre şişe suyunun, su ayak izinin 5.5 

litreye ulaştığını belirtmektedir.  Bunun 

0.5 litresi şişenin içindeki su,  geri kalan 
5 litrenin ise petrolden elde edilen plas-

tik şişenin üretim sürecinde kullanıldı-

ğını ve plastik şişenin üretimi için kul-
lanılan 5 litre su ile içtiğimiz yarım litre 

su aynı temiz su olduğunu ifade etmiş-

tir. Bu demek oluyor ki aslında biz pet 

şişe ambalajlı 0.5 litre içme suyu tüket-

tiğimizde 5 litre suyu ziyan etmiş olu-

yoruz.  Bu nedenle eskiden kullandığı-
mız suluklarımızı, mataralarımızı, süra-

hilerimizi yeniden kullanıma geçirme-

miz gerekiyor. Bu örneğe ek olarak son 
yıllarda çokça kullandığımız, ıslak 

mendil, kâğıt mendil yerine annelerimi-
zin ütüleyerek cebimize koyduğu men-

dilleri kullanmakta önemli bir israfın 

önüne geçecektir. Bunun yanı sıra İhti-
yacımızdan fazla kıyafet ve yiyecek 

tüketmenin bunlara ihtiyacı olup ta 

ulaşamayanları düşünerek ve bu 

ürünlerin üretimi için gerekli suyu ve 

hammaddeyi düşünerek hareket 
etmek gerekiyor. Tüketim deyince 

son zamanlarda elektronik eşya-

ların yenilenmesi ile ilgili 

çılgınlıktan bahsetmeden 

geçmek olmaz. Her 6 ayda 

değişen cep telefonunda çok 

önemli bir su maliyeti oldu-

ğunu tahmin etmesi hiç zor 

değil. Günlük hayatımızda su 

tüketimini minimuma indire-

ceğimiz örnekler çoğaltılabi-

lir yeter ki bu  işin ciddiyetini 

kavrayıp alternatifi olmayan 

suyumuzu koruyalım. 

Unutmayalım petrolsüz mil-

yonlarca yıl yaşadık ama su-

suz bir gün yaşayamayız.  

 
2015 yılında tüm insanların 

alternatifsiz en değerli varlığı-

mız olan temiz suya kolayca 

ulaşması dileğiyle… 

 
Doç. Dr. Özlem Sıla OLĞUN 

Yazı İşleri Müdürü 
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Maruf  ARAS 

Daire Başkanı 

 

 

 

 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire 

Başkanı Maruf ARAS ile söyleşi: 

 

 

Soru: Sayın Başkanım öncelikle kendinizi ve Başkanlığınızı tanıtabilir misiniz? 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden 1987 yılında mezun oldum. Devlette geçen 27 yıllık 

memuriyet hayatımda; mühendis, şef, başmühendis, müdür ve son olarak DSİ Barajlar Dairesinde Baraj 

Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 

kuruluşu ile birlikte Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görevlendirildim. 

Sayın Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KINACI’nın öncülüğünde oturacak masa ve sandalyemiz bu-

lunmadığı halde yapılacak işlerin planlanması, yerleşim ve birimlerin yapılanması ile ilgili çalışmalara 

yoğun bir şekilde başladık. Allah’a hamd olsun kısa sürede birimlerin yapılanması tamamlanarak200 kişi-

ye yakın personeli olan bir Genel Müdürlük olduk. Daire Başkanlığımızda, 4 Şube Müdürlüğü ve toplam 

24 çalışma arkadaşımızla birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada bir konu ilave etmek istiyorum, Ge-

nel Müdürlüğümüzün ilk yapılanma ve görev tanımlarında Başkanlığımızın ismi ‘’Taşkın Planlama Daire-

si’’idi ve kuraklık ile ilgili bir görev bulunmuyordu ancak Sayın Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KI-

NACI’nın önerileriyle bu gün ülkemizde hassas bir konu haline gelen kuraklıkla ilgili çalışmaların yapıla-

bilmesi için dairemizin ismi ‘’Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi’’ olarak değişmiş ve kuraklıkla ilgili 

çalışmaları yapacak Kuraklık Yönetimi Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Yani gelecekte karşılaşma ihtimali 

daha yüksek olan kuraklık ilgili bütüncül çalışmalara önceden başlamış olduk.   

Başkanlığımızın çalışma alanları hakkında kısaca bilgi vereyim, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etki-

sinin tespiti ve iklim değişikliği etkisi ile artış gösteren taşkın ve kuraklık afetlerinde kriz yönetiminden 

risk yönetimine geçişi sağlayacak planlama ve koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır. Genel Müdürlüğü-

müz birimlerin tümünde yapılan çalışmalar gelişmiş ülkelerde olduğu gibi havza bazında yapılmaktadır. 

Bunlardan; 

 

 İklim değişikliğinin ülkemiz su kaynaklarına etkisini belirlemek, 

 Havza bazında taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarını içeren taşkın yönetim planlarını hazırlamak, 

 Havza bazında kuraklık yönetim planları hazırlamak, bu planların uygulamasını takip etmek,  

 Genel Müdürlüğümüzün Su yönetimi konusunda uluslararası münasebetlere esas teşkil edecek veri, 

bilgi ve stratejik görüş temin etmek, uluslararası kuruluşlarla çalışmaları yürütmek ve gelişmeleri takip 

etmek, görevleri Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir. Dairemizin yürüttüğü çalışmalar ve Genel 

Müdürlüğümüz diğer birimlerinin yaptığı çalışmaların çoğu Türkiye’de ilk çalışmalar niteliğindedir. 



 

3 

Soru: Son yıllarda iklim değişikliği ve olumsuz etkileri sıklıkla gündeme geliyor. Nedir iklim deği-

şikliği ve neden bu kadar gündemde? 

 

İklim değişikliği; “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda veya değişkenliğinde uzun süre 

boyunca gerçekleşen değişiklikler” şeklinde tanımlanabilir.  

Aslında, iklim değişiklikleri geçmiş tarihlerde de pek çok kez yaşanmıştır. İklim değişikliği tabiidir. Her 

yıl gökyüzüne buharlaşan ve tekrar yeryüzüne yağmur olarak düşen su miktarı “sabit”tir. Zaten Rabbi-

miz Kuran-ı kerimde "O Allah ki gökten bir ölçü ile su indirir." (Zuhruf Suresi, 11) denilmektedir. Fakat 

yaşadığımız çağda gündeme gelen iklim değişikliği insan faaliyetleri sonucu yaşadığımız bir süreç. Fosil 

yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi faaliyetler ile 

insanoğlunun doğaya müdahalesi sonucu karşımıza hızla değişen iklim sistemleri çıkmıştır. İklim sistem-

lerindeki değişim öyle hızlı olmaktadır ki, tabiat buna uyum sağlayamamakta ve karşımıza afetler, hızlı 

sıcaklık artışları, buzulların erimesi gibi sonuçlar çıkarmaktadır 

İklim değişikliği geleceği etkileyecek önemli olgudur etkileri; dünya gelişiminin temel girdisi olan enerji 

temini üzerinde ve insan hayatının devamı için ihtiyaç duyulan gıda maddeleri üzerinde stres oluştur-

maktadır.  

 

Soru: Türkiye’de iklim değişikliği nasıl hissediliyor ve hissedilmesi bekleniyor? 

 

İklim değişikliği neticesinde ülkemizde daha sık ve daha şiddetli kuraklık ve taşkın afetleri beklenmekte 

ayrıca aşırı sıcaklıklara bağlı olarak orman yangınlarında artışlar beklenmektedir. Genel ifadelerle söyle-

mek gerekirse; 

 Daha az kar yağışlı, daha ılık kışlar,  

 Artan sıklıkla kuraklık  

 Sellere sebep olan ani ve şiddetli yağışlarda artış,  

 Yağış rejiminde artan düzensizlikler ve  

 Mevsimlerde aşamalı kaymalar yaşanmaktadır diyebiliriz. 

Halihazırda yürüttüğümüz “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi”nin ilk bulgularına 

göre, sıcaklık artışının tüm ülkemizde 2050’den itibaren daha belirgin olacağı öngörülmektedir. Yağış 

miktarlarında ise Türkiye genelinde 2015-2100 yılları arasında bir azalma beklenmektedir.  Bu azalmala-

rın da bilhassa Ege ve Akdeniz kıyılarında, Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde kuraklığa yol açabileceği 

öngörülmekte, 2100 yılına doğru da kuraklığın tüm yurda varacak kadar geniş alanları etkisi altına alma-

sı beklenmektedir. Tabi yağış rejiminin değişimi sadece azalmalara değil, bazı bölgelerinde artışa, buna 

bağlı olarak taşkınlara neden olabilecek. Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nde toplam yağış miktarında 100 

mm’ye varan artışlar beklenmektedir.. Bu olumsuz gelişmelere yönelik şimdiden tedbirler almak gereki-

yor.  

 

Soru :  İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına karşı çalışmalarınız var mı? 

 

Genel Müdürlük olarak bu konuda önemli bir projeyi yürütmekteyiz. Tüm ülkemizi kapsayan proje olan 

“İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi”. Aralık 2013 ayında başlatılan projenin 2016 

yılının Temmuz ayında sonuçlandırılması planlanmaktadır.   Projenin maksadı iklim değişikliğinin yüzey 

ve yer altı sularımıza olan etkilerinin havza bazında tespiti ve etkilere ilişkin tedbirlerden oluşacak uyum 

faaliyetlerinin belirlenmesidir. Tüm havzalarımızda iklim değişikliği projeksiyonlarının hazırlanması, 

yer altı su potansiyeli ve yüzey su seviyelerindeki değişimin havzalar özelinde tespiti, su bütçesi değişi-

mi hesaplamaları ve sektörel etki analizleri ile uyum faaliyetleri önerilerinin oluşturulması proje çalışma-

larını oluşturmaktadır.  

İklim değişikliğinin su kaynaklarına olan etkileri tespit etmek oldukça önemlidir. Çünkü su kaynakları; 

sağlık, tarım, biyolojik çeşitlilik, enerji, turizm, sanayi gibi sosyo-ekonomik konular ve çevre sektörüyle, 

hemen hemen tüm sektörler ile doğrudan etkileşim halindedir. Yeryüzünde gerçekleşen çoğu faaliyet bir 

şekilde su kaynakları ile ilişkilidir. Sıcaklık arttıkça, insanlar ve ekosistem daha fazla suya ihtiyaç duya-

caklardır. Enerji santrallerinde enerji üretimi, hayvancılık ve tarım ürünlerinin yetiştirilmesi gibi birçok 

önemli ekonomik faaliyette suya ihtiyaç vardır.  Bu faaliyetler için ulaşılabilir su miktarı, dünyanın ısın-

masıyla birlikte azalabilir ve su kaynakları için rekabet artabilir.  
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Soru : Uyum faaliyetleri ve tedbirler dediniz. iklim değişikliğine uyum ve alınması gereken 

tedbirler nelerdir? 

 

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya hatta mümkünse fırsata dönüştürmeye 

yönelik çalışmalara genel anlamda “iklim değişikliğine uyum çalışmaları” denir. Bir diğer deyişle 

iklim değişikliğine uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek, fayda sağla-

mak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması süre-

cidir. 

İklim değişikliğine neden olan seragazı salımını  şu anda ortadan kaldırsak bile etkileri devam 

edecektir. Bu yüzden kendimizi değişen iklime uydurmak zorundayız. 

Su kaynakları büyük ve önemli bir ölçekte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalacak 

olup su kullanan, suya bağlı pek çok sektör de dolaylı olarak iklim değişikliğinden etkilenecektir. 

Bu nedenle su yönetiminde iklim değişikliğine uyum planlamaları ve uygulamaları büyük önem 

ve öncelik arz etmektedir. Örneğin bir baraj yapımı taşkından korunma yapısı olmakla beraber 

enerji, sulama ve içme suyu teminini de sağlamaktadır. Bu nedenle bütün plan-program çalışmala-

rında uyum faaliyetleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

 

Su kaynakları üzerindeki baskıların iklim değişikliği ile birlikte artmasıyla, su kaynaklarının yö-

netimi ve planlanmasında su arzına yönelik mühendislik çözümlerinin yanı sıra, talep (kullanım 

ve tüketim) odaklı yöntemlerin ve araçların geliştirilmesi de önem kazanmıştır. Bu durum su kay-

naklarının kullanımında “verimliliğin arttırılması” amacına yönelik çalışmaları da gündeme getir-

miştir. Su kullanımında verimlilik ve tasarruf sağlamak üzere alternatif su kaynaklarının devreye 

sokulması (arıtılmış suyun yeniden kullanımı, deniz suyunun arıtımı, yağmur suyu hasadı gibi), su 

şebekesindeki fiziksel kaçakları azaltmak, yeni teknolojilerin yardımıyla az su kullanımı sağlayan 

ürünlerin geliştirilmesi (tuvalet rezervuarları, akıllı musluklar, damla sulama sistemleri gibi), yay-

gın olarak tavsiye edilen yöntemlerdir. 

 

Soru : Başkanlığınızın isminde taşkın ve kuraklık var, öncelikle ülkemiz için oldukça büyük 

bir sorun olan taşkınlardan bahseder misiniz? 

 

Bildiğiniz gibi taşkın günümüzün en ciddi problemlerindendir. Ülkemizde depremlerden sonra en 

çok can ve mal kaybına sebep olan afetlerin başında taşkınlar gelmektedir. Özellikle son yıllarda 

iklim değişikliği, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte taşkına maruz alanlarda yaşayan nüfusun 

giderek artması sebepleriyle taşkından etkilenen insanların sayısını her geçen gün artırmakta ve 

meydana gelen taşkınlarda can ve mal kayıplarını önemli boyutlara ulaştırmaktadır.  

Son 20 yılda Ülkemizde yaklaşık 800 taşkın meydana gelmiş ve bu taşkınlarda 650 vatandaşımız 

hayatını kaybetmiş, 530.000 ha alan taşkına maruz kalmış ve taşkınlardan kaynaklanan ekonomik 

kayıp yaklaşık 500 milyar TL’ye civarındadır.  

 

Bu can ve mal kayıplarını önlemek veya azaltmak maksadıyla ülkemizde bugüne kadar oldukça 

güzel ve verimli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışmalar ekseriyetle lokal bazda yapı-

lan çalışmalar olup havza memba ve mansap bütünlüğü içerisinde düşünülmediğinden yeterli etki 

düzeyine ulaşılamamıştır. Taşkınlar havza bazında memba ve mansap bütünlüğü içinde bütüncül 

bir yaklaşımla ülkemiz kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve taşkın riskinin asgari dü-

zeye indirilmesi sağlanabilir.  

Bu sebeple 645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile "Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek,  ilgili mevzuatı ve 

taşkın yönetim planlarını hazırlamak" görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.  
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Soru : Taşkınlarla ilgili olarak Başkanlığınızca ne tür çalışmalar yapılmaktadır? 

 

Genel Müdürlüğümüz görevleri arasında bulunan‘’ Taşkın yönetim planlarını hazırlamak’’ uhdesinde 

çalışmalara derhal başlanmıştır. Kapasite geliştirmeye yönelik olarak “Türkiye’de AB Taşkın Direktifi-

nin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” 01 Ağustos 2012 yılında başlamış olup 2015 

yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüş olan söz konusu projede, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-

kanlığı paydaş, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ilgili 

kurumlardır. Proje çalışmaları Genel Müdürlüğümüz, paydaş ve ilgili kurumların uzmanlarının bilgi ve 

kapasitelerinin artırmasına vesile olmuştur. Bu proje kapsamında kurumlararası işbirliğinin çok güzel 

örneklerini yaşadık ve projenin başarıyla tamamlanmasında bunun önemli payı olduğunu düşünüyorum. 

 

Ayrıca Yeşilırmak ve Antalya Havzaları olmak üzere 2 havzada taşkın yönetim planlarının hazırlanması 

çalışmalarına 2013 yılı sonunda başlanmış olup Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı 2015 yılı so-

nunda Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı ise 2016 yılının Haziran ayında tamamlanacaktır. Burada 

projelerimizin detaylarına çok uzun olacağından girmek istemiyorum. Ancak kısaca Taşkın Yönetim 

Planları ile taşkın havza bazında değerlendirilerek, taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasın-

da müdahale etme ve iyileştirme gibi çalışmaları, alınması gereken önlemleri ve tavsiyeleri içecek olup, 

taşkından korunma hususunda yatırımları planlanması ve yönlendirilmesi ile ülkemiz kaynaklarının en 

verimli şekilde kullanılması hedeflenmektedir. 

Hedefimiz 2015 yılında 3 havzada daha başlamak üzere 2023 yılına kadar ülkemizin tüm havzalarında 

taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarını bitirmektir. 

 

Soru : Taşkınlarla ilgili olarak Taşkın Yönetim Planları dışında yapılan çalışmalar var mı neler-

dir? 

 

Taşkın Yönetim Planları çalışmalarımız dışında mevzuat geliştirmeye yönelik olarak “Ulusal Taşkın Yö-

netimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanmış olup yayınlanma süreci devam etmektedir. Söz konu-

su belge ile havza esaslı sürdürülebilir taşkın yönetimi için sonuç odaklı ve somut hedeflerle desteklen-

miş bir politika belirlenmesi, hedeflerin sorumlu kuruluşlarla birlikte tanımlanması ve kamu kesimi, özel 

sektör, sivil toplum kuruluşları ve bilimsel kurumların koordineli ve katılımcı bir yaklaşımla hareket et-

mesinin teşviki ve desteklenmesi hedeflenmektedir.  

Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun talimatları doğrultusunda kurulan ihtisas heyetlerinden 

Taşkın Yönetimi İhtisas Heyeti koordinasyonu tarafımızdan yürütülmekte olup ihtisas heyeti altında ça-

lışma grupları teşkil edilerek taşkınlarla ilgili olarak Bakanlığımız ve Bağlı kuruluşlardan çalışma arka-

daşlarımızın ihtisaslaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesela birinden bahsetmek gerekirse, oluşturulan‘’ 

Türkiye'de Ulusal ve Havza Düzeyinde Taşkın Yönetimi’’ çalışma grubunda farklı ülke örnekleri ince-

lenmiş, ilgili kurumların görüşleri alınarak Rapor ve “Ulusal ve Havza düzeyinde Taşkın Yönetimi Tas-

lak Organizasyon Şeması” hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor doğrultusunda ‘’Su Kanunu’’nun hazırlanma-

sı ve “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 

inin revizesinde önerilerde bulunulmuştur.    

 

Ayrıca Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, İzlenmesi ve Uygulanması Yönetmeliğinin hazırlan-

ması çalışmaları devam etmekte olup 2015 yılı içerisinde yayınlanması hedeflenmektedir.  

 

Soru : Başkanlığınızın isminde ikinci kelime olarak yer alan kuraklıktan bahseder misiniz? 

 

Kuraklık, yağışların uzun yıllar ortalamasının önemli ölçüde altına düşmesi sonucu ortaya çıkan; su, top-

rak ve canlı hayatı olumsuz etkileyen tabii bir olaydır. 

Söyleşimizin başında belirttiğim gibi kuraklık konusu Sayın Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KINA-

CI’nın önerileri ve Sayın Bakanımızın Olur’larıyla görevlerimiz içerisinde yer almış ve bu gün ülkemiz-

de hassas bir konu haline gelen kuraklıkla ilgili çalışmalara bütüncül bir yaklaşımla başlanmıştır. 
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Dünyada resmi kayıtlara göre ilk kuraklık planı, Kuran’ı Kerimdeki Hazreti Yusuf (as) kıssasında karşı-

mıza çıkmaktadır. Kıssada beklenen yedi yıllık kıtlığa karşı gıda depolaması yapılmış kıtlık yıllarında 

tasarruflu bir şekilde dağıtımı yapılarak süreç yönetilmiştir. Kuraklık afetinin milattan önceki dönemlerde 

Hititler tarafından M.Ö. 1250 yıllarında Alacahöyük-Çorum’da dünyadaki ilk barajın yapıldığı ve M.Ö. 

530 yıllarında Mezopotamya Dara-Mardin kentinde baraj, su sarnıçları ve sulama kanallarının inşa edildi-

ği belirtilmektedir. 

 

Kuraklığın 3 farklı çeşidi bulunmaktadır.  Kuraklığın oluşması esnasında öncelikli olarak meteorolojik 

kuraklık meydana gelmektedir.  Meteorolojik kuraklık, yağışlardaki azalmanın belirli bir zaman periyo-

duna ait normallerden sapması olarak tanımlanır. Tarımsal kuraklık, bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp 

gelişmesi için yeterli nemin bulunmaması durumudur. Hidrolojik kuraklık ise uzun süre devam eden ya-

ğış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yüzey suyu ve yeraltı sularındaki azalma ve eksikliklerdir. 

 

Soru : Geçtiğimiz yıl kuraklık sık sık gündeme geldi, son durum nedir? Gündemde kalmaya devam 

edecek mi?  

 

Evet geçtiğimiz yıl Türkiye geneli için kuraklığın hissedildiği bir yıl olmuştur. 2007 yılına göre yağışlar-

da yaklaşık %28 azalma görülmüş ancak aynı dönemdeki depolama hacmi ile karşılaştırıldığında ise de-

polama hacmimizin %25 daha fazla olması sebebiyle etkileri fazla hissedilmemiştir. Bu Bakanlığımız 

tarafından alınan önlemlerin etkinliğini ve başarısını göstermektedir. 

Ülkemizde küresel iklim değişikliğinin etkileri ile önümüzdeki yıllarda kuraklıktan daha çok söz edece-

ğiz. Konuşulmasında fayda da var, farkındalık ve tedbirlerin alınması noktasında katkıları olacaktır. Çün-

kü Ülkemizin güneyinden başlamak üzere sıcaklıklarda ve yağışsız geçen gün sayılarında artışlar beklen-

mektedir.  

 

Soru : Anlaşılan önümüzdeki yıllarda kuraklık daha sıklıkla gündemimizde olacaktır, Başkanlığı-

nızca kuraklıkla ilgili ne tür çalışmalar yapılmaktadır? 

 

Kuraklıkla mücadelede yapılan en büyük faaliyet Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun baş-

latmış olduğu 1000 günde 1000 gölet projesidir. Bu proje ile iklim değişikliğine bağlı beklenen yağışlar-

daki azalma ve aralığın uzaması durumlarında göletlerde depolanan su kullanılarak kuraklığın olumsuz 

etkileri azaltılmış olacaktır. Başkanlığımız bünyesinde Kuraklık Yönetimi Şubesi 2012 yılında da kurul-

ması ile birlikte kuraklık çalışmalarına başladık. İlk olarak ülkemizde kuraklığın en fazla hissedildiği 

Konya Havzası için kuraklık yönetim planı hazırlanması çalışmalarına 2013 yılı Aralık, daha sonrada 

Akarçay havzası için Kuraklık Yönetim Planının hazırlanması çalışmalarına 2014 yılı Mart ayında başla-

dık. Her iki havzamızda Kuraklık Yönetim Planı çalışmalarını 2015 yılı sonu itibariyle tamamlayacağız. 

Kuraklık Yönetim Planları ile kuraklığın meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyo-ekonomik boyutu 

temel alınacak, havzanın uzun vadeli kuraklık riskleri, çeşitleri ve şiddetleri sektörler bazında tespit edile-

cek, bu sayede içme-kullanma suyunun, tarımsal sulamanın, sanayi üretiminin ve ekosistemin ne şekilde 

etkileneceği tespit edilecek, kuraklık öncesi, esnası ve sonrasında alınması gereken tedbirler belirlenecek-

tir. 

 

Hedefimiz 2015 yılında 3 havzada daha başlamak üzere 2023 yılına kadar ülkemizin tüm havzalarında 

kuraklık yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarını bitirmektir. 

Sayın Genel Müdürümüzün talimatları ile Kuraklık Yönetimi İhtisas Heyeti 2014 yılında kuruldu. İhtisas 

heyetinin koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmekte, ihtisas heyeti altında çalışma gruplarımızı teşkil 

ederek kuraklıkla ilgili olarak Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlardaki çalışma arkadaşlarımızın ihtisaslaş-

masını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji ve Eylem Planı’nın hazırlanması 

çalışmalarına başlanmış olup 2015 yılı içerisinde yayınlanması hedeflenmektedir.  
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Soru : Genel Müdürlüğümüz bünyesinde uluslararası faaliyetlerin takibi görevi de Daire Başkanlı-

ğınız tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir 

misiniz? 

 

Evet Başkanlığımız su yönetimi konusundaki ikili, çok taraflı, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirli-

ği kapsamında Genel Müdürlüğümüz adına uluslararası çalışma ve anlaşmaların koordinasyonunu yürüt-

mek ve bunları takip etmekle görevlidir. Ayrıca uluslararası sempozyum, kongre, eğitim, çalıştay ve ben-

zeri faaliyetleri takip etmek, duyurmak, katılımın sağlanması ve sonuçların izlenmesi için gerekli koordi-

nasyonu sağlamaktadır. Bir örnek verecek olursak; Dünya Su Konseyinin önemli etkinliklerinden birisi 

de Dünya Su Forumlarıdır.2015 yılında Güney Kore’de düzenlenecek Yedinci Dünya Su Forumuna Ge-

nel Müdürlüğümüzün etkin katılımı için koordinasyonunun sağlanması çalışmaları Daire Başkanlığımız 

tarafından yürütmektedir. 

 

Ayrıca uluslararası kuruluşlar (OECD, UNDP, UNESCO, UNEP, NATO, AGİT, D-8, KEİ, EİT, İİT, 

GEF, vb.) tarafından düzenlenen “su” konulu toplantılarına katılım sağlanarak gelişmeler takip edilmekte, 

yayınlanan belge ve raporlara ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüşü oluşturularak ilgili kurum/kuruluşlara 

bildirilmektedir. 

 

Su ve Ormancılık” konularında imzalanacak “İkili İşbirliği Anlaşmaları”na yönelik olarak “Su Yönetimi” 

konusunda Genel Müdürlüğümüz görüşü oluşturularak anlaşmaların onay süreçler ve ülkelerle su alanın-

da imzalanan uluslararası anlaşma, protokol, mutabakat zabıtları takip edilmektedir.  

 

Soru : Başkanım son olarak ne söylemek istersiniz? 

 

Öncelikle bu söyleşi ile Başkanlığımız faaliyetleri hakkında izahat verme imkanı verdiğiniz için teşekkür 

ederim. Son olarak Genel Müdürlüğümüzün temel görevi olan “Su kaynaklarının korunmasına ve sürdü-

rülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, mevzuat hazırlamak, havza bazında üst 

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

mini koordine etmektir” çerçevesinde üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirmek arzu ve azmin-

deyiz. 

 

Genel Müdürlüğümüzün kuruluşu ile birlikte suyun havza bazında planlaması, taşkın yönetimi ve kurak-

lık yönetimi konularında ülkemizde farkındalığın çok arttığını müşahede ediyorum. Ülkemizin ihtiyacı 

olan suyun havza bazında yönetimi çalışmalarımız büyük bir azimle, idarecilerimiz ve tüm çalışma arka-

daşlarımızla birlikte devam edecektir. 
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Eğiticilerin Eğitimi Projesinde İlk Eğitim Gerçek-

leştirildi 

Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin uygulanması ve Nehir 

Havza Yönetim Planlarının hazırlanması konusunda 

Havza Yönetim Heyetlerinin verimliliğinin ve kapasite-

sinin artırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tara-

fından gerçekleştirilen “Su Çerçeve Direktifi’nin Uygu-

lanması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Ha-

zırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi” proje-

sinin ilk eğitimi 1-5 Aralık 2014 tarihlerinde An-

talya ilinde gerçekleştirildi. 

 

Eğitimin ilk gününde, Genel Müdür Yardımcımız 

Sayın Abdurrahman ULUIRMAK ve WYG Tür-

kiye yöneticisi Sayın Dr. Faruk TEKİNDAĞ eği-

timin açılış konuşmalarını yapmış akabinde, Hav-

za Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Taner KİMENÇE tarafından “Türkiye’de Su Yönetimi” konulu bir su-

num gerçekleştirildi. 

 

Toplam 5 farklı eğitim modülünden oluşan eğitim 

programının, tamamlanan ilk eğitiminde; SÇD’nin ana 

unsurları, AB Üye Devletleri tarafından kullanılan or-

tak uygulama stratejisi, temel eğitim becerileri, Su Çer-

çeve Direktifi ve SÇD ile ilgili Direktifler (İçmesuyu 

Direktifi, Kentsel Atıksu Direktifi, Yeraltı Suyu Direkti-

fi, Nitrat Direktifi, Balık Direktifi), Nehir Havza Yöne-

tim Planlaması, Yüzey Suyu Kütlelerinin belirlenmesi, Sınıflandırma Tipoloji, Referans koşulların belirlen-

mesi konuları sunuldu. 

 

Eğitimin sonunda bir değerlendirme oturumu gerçekleştirilmiş ve eğitimin daha etkili ve faydalı olması 

açısından katılımcılara bir anket uygulanarak geri bildirimler alınmıştır. Ayrıca katılımcılara anlatılan ko-

nular üzerinden bir sınav yapılarak eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyleri test edildi. 

HAVZA YÖNETİMİN-

DEN HABERLER 
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Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlıkları İçin Proje İhalesi Gerçekleştirildi 

Havza Koruma Eylem Planlarının, (2000/60/EC) sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kar-

deş direktiflerle uyumlu şekilde Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştir-

mek ve bu süreçte ulusal kapasiteyi geliştirmek maksadıyla IPA-2011 yılı programında yer alan “Havza 

Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi (Conversion of River Basin 

Protection Action Plans into River Basin Management Plans) Projesi”nin ihale süreci tamamlandı. 

 

2017 yılında kadar tamamlanması hedeflenen proje kapsamında yerli ve yabancı uzmanların da katılımı ile 

Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük Menderes Havzaları için hazırlanmış olan Havza Koruma Ey-

lem Planlarının, Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. 

“Havza Yönetimi” Konulu Hizmet İçi Eğitim 

Antalya’da Gerçekleştirildi 

Bakanlığımız 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim 

Programı kapsamında yer alan ve Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Daire Baş-

kanlığı bünyesinde tertip edilen “Havza Yöneti-

mi ve Planlama” konulu eğitim  çok sayıda ku-

rum ve kuruluştan temsilcinin katılımıyla 17-20 

Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da ger-

çekleştirildi. 

Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, 

mevzuat hazırlamak, havza bazında üst planlamaları yaparak bütünleşik havza yönetimini sağlamasına yö-

nelik konuların ele alındığı programa Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kurum ve 

kuruluşların yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı ve İçişleri Bakanlığından da katılım sağlandı.  

Akdeniz Üniversitesi, İzzet Baysal Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesinden akademisyenle-

rin iştirak ettiği ve katkı sunduğu Eğitim Programı 17 Kasım 2014 pazartesi sabah oturumu ile başladı.  

Program kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn Abdurrahman ULUIR-

MAK yaptıkları açılış konuşmalarında su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına 

dair politikalar oluşturmanın, havza bazında üst planlamalara ilaveten bütünleşik havza yönetimini sağlamanın öne-

mine vurgu yapmıştır. Sn Uluırmak konuşmasında günümüzde hızlı nüfus artışı, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyet-

lere paralel olarak içme-kullanma su tüketiminde artış, buna karşı kirlilik nedeniyle içme-kullanma su potansiyelinin 

gittikçe azalması gibi sorunlar nedeniyle su yönetiminin havza bazında ele alınmasını zorunlu kıldığını belirtmiş; su 

kaynaklarımızın mevcut suyun korunması ve iyileştirilmesi, kısa, orta ve uzun vadede korunabilmesi açısından, önce 

niteliklerinin bilinmesine ve daha sonra koruma-kullanma dengesi çerçevesinde koruma ilkelerinin belirlen-

mesine ihtiyaç  olduğunu ifade edildi. 
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Program Su Yönetimi Gn. Md.  Havza Yönetimi Daire 

Başkanı Sn Taner KİMENÇE’nin  yaptığı konuşma ile 

devam etmiştir. Sn KİMENÇE konuşmalarında tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de su kaynakları yöne-

timinin bugüne kadar edinilen tecrübeler neticesinde 

yeniden şekillenmekte olduğuna dikkat çekerek kısıtlı 

su kaynaklarımızın yönetiminin tek elde toplayarak 

etkin, verimli ve eşgüdüm içerisinde çalışmaların taki-

bini sağlanmasının ehemmiyetine dikkat çekmiş; havza 

Yönetimi sürecinde tüm çalışmaların havza sınırlarının esas alınarak yürütüleceğini, mevcut birikim ve 

dokümanların kullanılacağını, havza yönetim planlarının ve su tahsis planlarının hazırlanmasına yönelik 

çalışmaların devam ettiğini belirtildi. Program Sn. KİMENÇE’nin Havza Yönetim Planları ve Ulusal Hav-

za Yönetim Stratejisi konulu sunumu ile devam etti. 

 

Devam eden günlerde  Su Çerçeve Direktifinde  Çevresel 

Hedefler-Önlemler programı, Su Havzalarının Korunması 

ve Yönetim Planlarının Hazırlanması, Su ve Havza Yöneti-

minde Koordinasyon, Bölgesel ve Sınır Aşan Sular, İçme 

suyu Kaynaklarının Korunması, Havza Yönetiminde Su 

Kalite Modelleri ve  Sektörel Su Tahsisinde Su Sicili gibi 

konularda  bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. Dört 

gün süren program 20 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştiri-

len eğitim değerlendirme çalışmasıyla sona erdi. 

 

Su Kayıp Ve Kaçakları Türkiye Forumuna Büyük 

İlgi 

 

8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme Suyu Temin ve 

Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yö-

netmeliği” ile belediyeler ve su idarelerine su kayıpları 

konusunda yeni yükümlülükler getirilmiştir. 

 

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz destekleriyle 

AKATED tarafından, 28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde 

İstanbul’ da düzenlenen Su Kayıp Kaçakları Türkiye Forumuna, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin üst düzey 

temsilcileri ile birçok il, ilçe ve belde belediyesinin yönetici ve teknik personeli, akademisyenler ve özel 

sektör temsilcileri katılım sağlamıştır. 
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Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KI-

NACI’ nın başkanlığını yaptığı ‘‘Su Yöneti-

minde Yeni Yaklaşımlar’’ ve konuşmacı olarak 

yer aldığı ‘‘Gelecek Su İçin Neler Getirecek?’’ 

konulu oturumlarda, su ve kanalizasyon idare-

leri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri 

konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşmış-

lardır.  

 

‘‘Nüfusumuz 2,5 kat, su ihtiyacımız ise 10 

kat artmış durumda.’’ 

Forumun açılışında konuşan Genel Müdür Kı-

nacı, bugünün en önemli sorunlardan birinin 

suyun kontrolü olduğunu ifade etmiştir. Dünya 

nüfusunun 2000'li yıllarda önceki yüzyıla göre 

2,5 kat, su tüketiminin ise 10 kat arttığına dikkati çeken Genel Müdür Kınacı, suyun verimli kullanılmama-

sı halinde hem maliyetinin artacağını hem de su kıtlığının yaşanacağını söyledi. 

 

‘‘Faturalarımızın %50’ sini kayıp sular oluşturuyor.’’ 

Türkiye'de yılda 2 milyar metreküp su kaybı yaşandığını belirten Kınacı, bunun da su faturalarına yansıdı-

ğını ifade etti. Genel Müdür Kınacı, "Şu anda ödediğimiz faturaların yaklaşık yarısı kaçak parası. 10 lira 

ödüyorsak, bunun 5 liraya yakın bölümü kullanmadığımız suyun parası. O halde kayıp ve kaçakların ön-

lenmesi gerekiyor. Bunun için de gereken çalışmayı yapmak hem kurumlar hem de vatandaşlar olarak he-

pimizin görevi. Suyun verimli kullanılması için yapılacak çalışmalara toplumun her kesiminin destek ver-

mesi gerekiyor" diye konuştu. 

 

 ‘‘Yeni yönetmelikle su kayıpları yönetiminde yeni dönem.’’ 

8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı ‘‘İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontro-

lü Yönetmeliği’’ ile tüm belediyeler ve su idarelerinin kayıp su miktarlarını kademeli olarak % 25 düzeyine 

indirmesi yükümlülüğü getirilmiştir. 

Ayrıca forum ve fuar kapsamında Genel Müdürlüğümüz adına açılan standa belediyeler ve su ve 

kanalizasyon idareleri tarafından büyük ilgi gösterilmiş olup, çalışmalarımız hakkında bilgiler aktarılmış-

tır. 

 

Entegre Havza Yönetimi Projesi Kapsamında Saha Ziyaretleri Ve  

Bilgilendirme Toplantıları Yapılıyor… 

 
Kızılırmak Havza Yönetimi Üst Heyeti Toplandı 

 

Kızılırmak Havza Yönetimi Üst Heyeti, 17 Eylül 

2014 tarihinde, Samsun Valisi Sn. Hüseyin AK-

SOY’un başkanlığında, Entegre Havza Yönetimi 

Projesi gündemiyle toplandı. 

Toplantıya Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY 

başkanlık etmiş ve Havza Yönetim Heyetinde yer 

almakta olan ilgili diğer kurum/kuruluş il müdürle-

ri ile temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda 

Vali AKSOY’un konuşmasının ardından, Genel 

Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Dairesi Başkanı 

Sn. Taner KİMENÇE tarafından proje hakkında 

heyete bilgi verilmiş, Dünya Bankası Uzmanı ve 

proje sorumlusu Esra ARIKAN tarafından ise proje 

bileşenleri hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir.  
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Yapılan bilgilendirme konuşmaları ve sunumun ardından, 

Kızılırmak Havzası Yönetim Üst Heyeti üyelerinin projeye 

dair soruları cevaplandırılmış, proje kapsamında çalışılacak 

konular ve demonstrasyon çalışmaları için seçilecek pilot 

alanlar hakkında görüşleri alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Heyet toplantısının ardından, Genel Müdürlüğümüz 

yetkilileri ile Dünya Bankası uzmanları ve Heyet üyesi 

kurum temsilcilerinden oluşan bir ekip tarafından saha 

gezisi yapılmıştır. Toplantı esnasında önerilen pilot 

alanlar doğrultusunda yapılan saha gezisi esnasında 

Bafra Ovası’nda yapılan sulama faaliyetleri ile Kızılır-

mak Deltası RAMSAR Sulak Alanında gözlemler ya-

pılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsun ilinde gerçekleştirilen Üst Heyet Toplantısının ertesi gününde Çorum ilinde devam eden saha zi-

yaretlerinde ise, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde yapılan kısa bilgilendirme toplantısının 

ardından, İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde tarım alanları ve meyve bahçeleri görülmüş, düzenli gübre 

depolama sahaları incelenmiştir.  

Bafra Ovası - Kızılırmak 
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Akarçay Havza Yönetimi Üst Heyeti Toplandı 

 

Akarçay Havza Yönetimi Üst Heyeti, 19 

Eylül 2014 tarihinde, Afyon Vali Yardım-

cısı Sn. Ali Osman İŞŞEN’in başkanlığın-

da, Entegre Havza Yönetimi Projesi gün-

demiyle toplandı.  

 

Toplantıya Afyon Vali Yardımcısı Sn. Ali 

Osman İŞŞEN başkanlık etmiş ve Havza 

Yönetim Heyetinde yer almakta olan ilgili 

diğer kurum/kuruluş il müdürleri ile tem-

silcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda 

Vali Yardımcısı İŞŞEN’in konuşmasının 

ardından, Genel Müdürlüğümüz Havza 

Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Taner Kİ-

MENÇE tarafından proje hakkında heyete 

bilgi verilmiş, Dünya Bankası Uzmanı ve 

proje sorumlusu Esra ARIKAN tarafından ise 

proje bileşenleri hakkında bir sunum gerçek-

leştirilmiştir. 

 

Yapılan bilgilendirme konuşmaları ve sunu-

mun ardından, Akarçay Havzası Yönetim Üst 

Heyeti üyelerinin projeye dair soruları cevap-

landırılmış, proje kapsamında çalışılacak ko-

nular ve demonstrasyon çalışmaları için seçile-

cek pilot alanlar hakkında görüşleri alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Heyet toplantısının ardından, Genel Müdürlüğümüz 

yetkilileri ile Dünya Bankası uzmanları ve Heyet 

üyesi kurum temsilcilerinden oluşan bir ekip tara-

fından saha gezileri yapılmıştır. Toplantı esnasında 

önerilen pilot alanlar doğrultusunda yapılan saha 

gezisi esnasında; Akarçay boyunca gözlemler ya-

pılmış, Eber ve Akşehir Gölleri ile Çay ilçesi sınır-

ları içerisinde devam etmekte olan baraj inşaatında 

incelemelerde bulunulmuştur. 

 

 

Afyon Çay İlçesi – Baraj İnşaatı 
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Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu Tanıtım Toplantısı Ger-

çekleştirildi 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve WWF işbirliğiyle hazırlanan 

Türkiye’nin Su ayak İzi Raporu 29.09.2014 tarihinde Anka-

ra’da yapılan basın toplantısı ile tüm medya ve ilgili paydaş-

lara tanıtılmıştır. Medya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 

toplum örgütlerinin yer aldığı toplantıda projeye ilişkin çıktı-

ların özetlendiği bir sunum yapılarak ilgili kurum ve kuruluş-

lar için getirilen önerilerin altı çizilmiştir.  

Proje geleceğe yönelik planlamaların yapılması, sorunlara 

karşı çözüm yollarının geliştirilmesi, toplumda su tasarrufuy-

la ilgili farkındalığın artırılması, paydaşların su yönetimine 

katılması ve kamu politikalarında gerekli değişimlerin sağ-

lanması açılarından önem arz etmektedir. Yapılan bu çalış-

manın, sosyal ve ekonomik kalkınma hedefleri belirlenirken, 

suya yönelik hususların daha sağlıklı bir şekilde dikkate alın-

masına yardımcı olması beklenmektedir.  

 

 

Ilısu Barajı Ve Hes Projesi Bilim Komitesi Çalış-

malarına Devam Ediyor 

 
Ilısu Bilim Komitesi 1-5 Aralık 2014 tarihinde altıncı arazi çalış-

masını gerçekleştirdi. Bilim Komitesi üyeleri; Batman, Diyarba-

kır, Siirt ve Mardin illerinin Vali Yardımcıları ve Hasankeyf 

Kaymakamı ile görüşmüş olup projenin son hali ile ilgili genel 

değerlendirme yapılmıştır. Batman, Diyarbakır ve Siirt İllerinde 

Atıksu Arıtma Tesisleri Ziyaret edilmiş ve sorunlar yerinde görü-

lerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Kültürel Mirasların 

taşınması konusunda yürütülen çalışmaları yerinde incelemişler-

dir. 

 

Altıncı arazi çalışması sonrasında 5 Aralık 2014 tarihinde Bakan-

lığımız 22. kat çok amaçlı toplantı salonunda Müsteşar Yardımcı-

sı Sayın Mustafa ELDEMİR başkanlığında bir değerlendirme 

toplantısı yapılmıştır. 

 

İçme Suyu Temin Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kont-

rolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği Taslağı Çalıştayı Gerçekleşti-

rildi 

 

8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İçme 

Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönet-

meliği" ile belirlenen esasları detaylandırmak ve su idareleri ile belediye-

lere yol göstermek 

maksadıyla 1-5 Aralık 

2014 tarihleri arasın-

da Antalya’da düzenlenen çalıştay ile “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sis-

temlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği 

Taslağı” hazırlanmıştır. 

 

Söz konusu çalıştaya; Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü-

ğü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Sa-

karya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Antalya 

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İller Bankası 

A.Ş., Alp Sosyal Hizmetler ve Teksu A.Ş.  Genel Müdürlüklerinden katılımcılar davet edilmiştir  



 

15 

Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Sulamada Değerlen-

dirilmesi İçin Proje Paydaş Toplantısı Afyon’da 

Gerçekleştirildi 

 

Afonkarahisar Atıksu Arıtma Birliği tarafından işletil-

mekte olan arıtma tesisinin çıkış sularının tarımsal sula-

mada kullanılması için Afonkarahisar Atıksu Arıtma 

Birliği ve Hollanda Hükümeti ile birlikte yürütülen pro-

je kapsamında paydaş toplantıları ve saha ziyareti ger-

çekleştirildi. 

 

25 Kasım 2014 günü düzenlenen ilk toplantıda Birlik 

temsilcileri, proje koordinatörü olan Genel Müdürlüğü-

müz temsilcileri ve Hollanda Girişimcilik Ajansı uz-

manlarının  yanı sıra DSİ Genel Müdürlüğü, Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanlığı, Afyonkarahisar İl Özel 

İdaresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversi-

tesi Su Yönetimi Enstitüsü kurumlarının katılımı ile 

proje üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.  

 

 

Mevcut projenin fizibilitesi için dikkat edilmesi gereken hususlar, uy-

gulama aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri pay-

laşıldı. 26 Kasım 2014 günü ise nihai faydalanıcı konumunda yer alan 

çiftçiler ve Sulama Birliği temsilcileri ile toplantı gerçekleştirilerek, 

proje hakkındaki görüşlerine başvuruldu. 

 

 

Paydaş toplantılarının yanı sıra uygulamanın gerçekleştirilmesi planla-

nan araziler ve arıtma tesisine saha ziyareti de gerçekleştirilerek, tespit-

lerde bulunuldu. 

 

 

 

Mamasın Barajı Havza Koruma Projesi Başladı Ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

Aksaray İlinin içme suyu ihtiyacının karşılan-

dığı Mamasın Barajı’nın korunması ve kirlili-

ğin önlemesi çalışmalarında yeni bir adım 

daha atıldı. 

  

Mamasın Barajını besleyen Melendiz ve Ka-

rasu ırmakları ile havzanın tamamının korun-

ması ve kirliliğinin engellenmesi konusunda 

daha önceden başlatılan çalışmalar devam 

etmektedir. Bu çalışmalara ilave olarak 2014 

yılı Ağustos ayında Mamasın Barajı Havzası 

özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlen-

dirilerek havzaya özgü hükümlerin, koruma 

alanlarının belirleneceği ve aynı zamanda 

modelleme çalışmaları sonucunda oluşacak 

planlama ile havzanın uzun vade korunmasını ve kullanılmasını içeren “Mamasın Baraj Gölü Havzası 

Özel Hüküm Belirleme Projesi” başlatıldı. 



 

16 

 

 

Çalışmanın tanıtılması ve çalışmaya ilişkin yol hari-

tasının oluşturulması maksadıyla 3 Eylül 2014 tari-

hinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplantı salonun-

da “Proje Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Toplantı, 

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman 

ULUIRMAK başkanlığında Havza Yönetimi ve Su 

Kalitesi Yönetimi Daire Başkanlığı çalışanları ve 

proje yürütücüsü firma yetkililerinin katılımıyla ger-

çekleştirildi. 

 

 

 

 

Toplantının açılış konuşmasında özel hüküm projelerinin içme suyu havzaları için büyük önem taşıdığı-

nı ve Mamasın Baraj Gölü’nden Aksaray halkına daha temiz, daha kaliteli su temin edebilmesinin önce-

likleri olduğunu belirten ULUIRMAK, bu maksatla havzada yaşayan ve suyu kullanan kimseyi mağdur 

etmeden baraj gölünün korunmasını ve sürekliliğini sağlayacak bu projenin başlatıldığını ve projenin 

havzadaki tüm paydaşlar ve halkla ele ele vererek yürütülmesine yönelik temennilerini bildirdi. 

   

“Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme Projesi” çerçevesinde 10 Ekim 2014 Cuma günü 

Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonunda “Bilgilendirme Toplantısı”  gerçekleştirildi. Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman ULUIRMAK’ın baş-

kanlığında düzenlenen toplantı; Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı başta olmak üzere kamu 

kurumları, üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve halkın katılımıyla gerçek-

leştirilmiştir. Toplantıda; Aksaray İli sınırları içerisinde kalan ve Aksaray İline içme ve kullanma suyu 

sağlayan Mamasın Baraj Gölünün ve barajı besleyen su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin iyileş-

tirilmesi maksadıyla  belirlenecek özel hükümlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. 

  

Bilgilendirme Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdurrahman 

ULUIRMAK’ın kirlilik oluşmadan önce kirlilik kaynağını önlemenin hem daha kalıcı hem daha ekono-

mik olduğuna vurgu yapan konuşması ile başlamıştır. ULUIRMAK konuşmasında; Mamasın Havza Ko-

ruma ve Özel Hüküm Belirleme çalışmasında öncelikli olarak mevcut durumun belirlenip, kirleticilerin 

tespit edileceği ve yeraltı, yerüstü sular ile ilgili bilgi edinileceğine değinmiş ve sonrasında elde edilen 

bilgiler ışığında en uygun modelin çalıştırılarak, özel hükümler belirleneceğinin altını çizildi. Daha son-

ra söz alan Aksaray Belediye Başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgı ise konuşmasında; Belediye olarak en 

önemli meselelerinin içme suyu meselesi olduğunu, suyun içilebilecek kalitede olması amacıyla diğer 

kurumlarla yapılan görüşmelerde önemli yol katettiklerini belirtmiştir. İçme suyunun % 55’ini Mamasın 

Baraj Gölünden, % 35 ini yeraltı suyundan temin ettiklerini ve su kaynakları nasıl çeşitlendirilir diye 

çalışmalara başladıklarını belirten Yazgı, Mamasın Baraj Gölü’ nün Aksaray İlçesi su kaynaklarının ara-

sında olmazsa olmazlarından olduğunun altını çizdi. 

  

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ nden Sayın  Doç Dr. Nusret KARAKA-

YA ise yaptığı sunumda; hem nitelik hem nicelik olarak suyun kullanım amacına yönelik olarak sürdü-

rülebilir bir şekilde kullanımının önemine değinerek, kapsamlı izleme sonuçları ışığında havzanın tüm 

bileşenleri ve aralarındaki etkileşimlerin, geliştirilecek ekonomik ve teknik olarak uygulanabilir havza 

yönetim seçeneklerinin belirlenmesine olanak sağlayacak modelleme çalışmalarının önemini belirti. 
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Yapılan konuşmalarda da belirtildiği üzere; proje hedefinin Mamasın Baraj Gölünün sürdürülebilir bir şe-

kilde korunması ve kullanımının sağlanması için havzadaki gerekli hukuki ve teknik esasların oluşturul-

ması ve Baraj Gölündeki su kalitesinin A1 sınıfına yükseltilmesinin planlandığı önemle vurgulanmıştır. 

Bu kapsamda çalışmanın ilk aşamasında havzanın genel özellikleri ve su kalitesini etkileyen kirletici kay-

naklar belirlenerek mevcut durum ortaya konuldu. 

  

1.      Havzanın genel özelliklerinin, 

2.      Su kalitesini etkileyen kirletici kaynakların belirlenmesi, 

3.      İzleme faaliyetlerinin yürütülmesi, 

4.      Su kalitesinin belirlenmesi ve model çalışmaları, 

5.      Havza koruma planı ve alternatiflerinin hazırlanması, 

6.      Havza koruma kuşaklarının belirlenmesi, 

7.      Özel hükümlerin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. 

                                                                                      

Çalışmanın ikinci aşamasında ise yer altı ve yüzeysel su-

ların kalitesinin belirlenmesi maksadıyla izleme faaliyet-

leri yürütülecektir. Söz konusu faaliyetlerden elde edilen 

sonuçlar çerçevesinde; su kalitesinin korunmasına ve iyi-

leştirilmesine yönelik çeşitli senaryolar geliştirilecektir. 

Model yardımıyla, öngörülecek değişik senaryoların su 

kalitesi üzerindeki beklenen etkileri hesaplanacaktır. Elde 

edilen sonuçlarına göre en uygun arazi kullanım şekli, 

havza koruma alanları ve çevre koruma tedbirleri planla-

nacak, en uygun deşarj standartları ve özel hükümler be-

lirlenecek. 

 

 

Toplantının ikinci bölümünde katılımcıların konu hakkındaki 

görüşleri alınmıştır. Bu görüşler çerçevesinde katılımcılar; üni-

versitelerin benzer konularda çalışmalarının bulunduğunu ve 

proje kapsamında iş birliği yapılmasının faydalı olacağı, alter-

natif su kaynaklarından su getirilmesi önerilerinin değerlendiril-

mesi gerektiği ve yerel paydaşların projeye katılımının sağlan-

ması hususlarında önerilerde bulunarak karşılıklı görüş alış ve-

rişi yapıldı. 

 

 

 

Sapanca Gölü İçin Model Kurulması Ve Çalıştırılması Projesi Tamamlandı 

 

Kocaeli ve Sakarya illerine içme suyu sağlanan Sapanca Gölü 

için "Model (Hidrolojik, Kalite ve Ekolojik) Kurulması ve Çalış-

tırılması" Projesi Ekim 2014’te tamamlanmıştır. Söz konusu pro-

je ile su kalitesi ve su bütçesinin geleceğe yönelik tahmin edile-

bilmesini sağlamak üzere hidrolojik, ekolojik ve su kalite model-

lerini içeren bir Matematiksel Model uygulanmıştır. Model vası-

tasıyla Sapanca Gölü’nün maksimum, minimum ve optimum iş-

letme kotları belirlenerek, en uygun arazi kullanım şekli ve çevre 

koruma tedbirleri planlanacaktır. 
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SU KALİTESİ YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINDAN  

HABERLER 

“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” Kap-

samında Hassas Alanlar Belirleniyor 

 

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

ye’deki 25 su havzasında bulunan yüzeysel sularda su kirliliği açısından hassas su alanları, nitrata hassas 

su alanları ve bu alanları etkileyen hassas bölgeler ve su kalitesi hedefleri ile su kalitesinin iyileştirilmesi 

için alınacak tedbirler belirlenecektir. 

 

TÜBİTAK- MAM tarafından yürütülmekte olan projenin 2015 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmek-

tedir. Son olarak 18.11.2014 tarihinde VIII. Yönlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilen projede 2014 

yılı sonu itibari ile; 

 25 havzada 1814 nehir su kütlesi, 656 göl su kütlesi olmak üzere toplam 2470 adet su kütlesi belirlen-

miştir.  

 Su kütleleri üzerindeki baskı ve etkiler ortaya konarak, uygulanan model ile kirlilik yükleri hesaplan-

mıştır. 

 25 havzada 73 adet göl su kütlesi, 538 adet nehir su kütlesi olmak üzere toplam 611 adet potansiyel 

hassas alan belirlenmiş ve bu alanlarda fiziko-kimyasal ve biyolojik izleme çalışmalarına başlanmış-

tır. 

 Nihai hassas alanların belirlenmesine yönelik izleme çalışması tamamlanan havzalarda elde edilen 

verilerin değerlendirilme çalışmalarına başlanmıştır.  

 Projenin diğer iş paketlerinden biri olan özümleme kapasitelerinin belirlenmesi işi kapsamında ise 

kullanılacak ampirik ifadeler belirlenmiş olup çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca, izleme çalışmalarının Nisan 2015 içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 
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Su Kalitesi Konusunda İhtisaslaşma Devam Ediyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 yılının başlarında çalışmalarına başlayan Su Kalitesi Yönetimi İhtisas Heyeti, 2014 yılı Eylül, Ekim, 

Kasım ve Aralık aylarında toplam 4 toplantı gerçekleştirmiştir. İhtisas Heyeti’nin 2014 yılında gerçekleşti-

rilen toplantılarında; 

 Sudaki tehlikeli maddelerin kirliliğinin kontrolü,  

 Ötrofikasyon,  

 Su çerçeve direktifi ve su kütleleri,  

 Gerçek zamanlı izleme,  

 Havza izleme,  

 Su kalitesi modelleme,  

 Yeraltı suyu yönetimi,  

 Büyük menderes pilot havzasında çevresel hedeflerin belirlenmesi 

 Biyolojik indeksler 

konuları ele alınmıştır. Su Kalitesi Yönetimi İhtisas Heyeti 2015 yılında da çalışmalarına aynı hızla devam 

edecektir. 
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Akarçay Havzası Yeraltı Suyu Kalite İzleme Nok-

talarının Belirlenmesi Maksadıyla Arazi Çalışma-

sı Gerçekleştirildi 

22-24 Eylül 2014 tarihlerinde Akarçay Havzası’ndaki 

yeraltı suyu kalite izleme noktalarının nihai hale geti-

rilmesi maksadıyla Genel Müdürlüğümüz, DSİ Genel 

Müdürlüğü ve DSİ 18. Bölge Müdürlüğü personeli-

nin katılımı ile yerinde incelemeler yapılmıştır. 

 
Bu çalışmada,  Akarçay Havzası’nda yer alan baskı ve 

etkiler ve yeraltı suyu akım yönleri dikkate alınarak ofis 

çalışmalarıyla belirlenmiş olan taslak izleme noktaları-

nın fiziksel olarak izlemeye uygun olup olmadığının 

kontrol edilmesi ve izlemeye uygun olmayan noktalar 

için alternatif kuyuların seçilmesi hedeflenmiştir.  

 

Akarçay Havzası’nda gerçekleştirilen bu çalışma sonu-

cunda, havzada yeraltı sularının genel maksatlı izlen-

mesi için toplam 46 noktada izlemeye başlanması konu-

sunda Genel Müdürlüğümüz, DSİ Genel Müdürlüğü ve 

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü YAS Şubesince karar alın-

mıştır. İzlemeler kurak dönemde bir ve yağışlı dönemde 

bir kez olmak üzere yılda 2 kez uygulanacaktır. 

 
Yeraltı Suyu Yönetimi Yönlendirme Grubu” nun 13. Toplantısı Gerçekleştirildi 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hak-

kında Yönetmelik ile ilgili planlamaların yapılması, uygulamala-

rın yönlendirilmesi ve konu ile ilgili olarak yapılacak olan çalış-

maların bir uyum içerisinde gerçekleştirilmesi maksadıyla kuru-

lan "Yeraltı Suyu Yönetimi Yönlendirme Grubu”nun 13. Top-

lantısı 14.10.2014 tarihinde, Bakanlığımız 22. kat toplantı salo-

nunda saat:14:00 de Genel Müdürlüğümüz başkanlığında, DSİ 

Genel Müdürlüğü, DSİ 2. ve 11. Bölge Müdürlüklerinin katılı-

mı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Toplantıda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından “Küçük Mende-

res Havzasında YAS Kütlelerinin Belirlenmesi Çalışması So-

nuçları”, ile “Gediz Havzasında YAS Kütlelerinin Belirlenmesi 

Çalış-

ması Sonuçları” ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 

“Ergene Havzasında YAS Kütlelerinin Belirlenmesi Çalış-

ması Sonuçları” hakkında sunumlar gerçekleştirilmiştir.  
Toplantıda ayrıca, Genel Müdürlüğümüz Su Kalitesi Yöneti-

mi Dairesi Başkanlığı, Yeraltı Suyu Kalite Şube Müdürlüğü 

tarafından “Gediz, Küçük Menderes ve Ergene Havzaları 

için Baskı ve Etkilerin Değerlendirmesi” ile “Akarçay 

Havzası’nda Yeraltı Suyu Kalite İzleme Noktalarının 

Belirlenmesi” ile ilgili olarak 22-24.09.2014 tarihlerin-

de gerçekleştirilen arazi çalışması hakkında bilgi veril-

miştir.  
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Yeraltı Suyu Yönlendirme Grubu’nun  

14. Toplantısı Gerçekleştirildi 

07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

narak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 

Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’in 

daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi, yapıla-

cak olan çalışmaların planlanması, önceliklendirilmesi ve 

takvimlendirilmesi maksadıyla kurulan "Yönlendirme Gru-

bu” nun 14. toplantısı 22.12.2014 tarihinde saat 14.30’da 

DSİ Genel Müdürlüğü 9. Kat Toplantı Salonu’nda gerçek-

leştirildi  

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Mü-

dürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin 

hazır bulunduğu toplantının açılış konuşması 

DSİ Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve 

Yeraltı Suları Dairesi Başkanı Ali Faruk ÖZ-

TAN tarafından yapılmıştır. Gündemin okundu-

ğu açılış konuşmasını müteakiben sunumlara 

geçilmiştir. 

 

 

Söz konusu toplantıda, “Spesifik Kirleticilerin Belirlenmesinde Uygulanan Metodoloji”, “Havza Bazında 

Oluşturulmuş Olan Olası Yeraltı Suyu Kirletici Listeleri” ve “Yeraltı Suyu Yönetimi Eylem Planı’nda 

Gelinen Son Nokta” konularında sunumlar gerçekleştirilmiş olup söz konusu sunumlardan hareketle gö-

rüş alış verişinde bulunulmuştur.  

Toplantı, bir sonraki Yönlendirme Grubu Toplantısı’nda ele alınacak konuların ve toplantı tarihinin belir-

lenmesi ile sonlandırılmıştır. 
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Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılan Bitki Koruma 

Ürünlerinin Su Kaynaklarımıza Etkileri Araştırılıyor 

 
Tarımsal faaliyetler sonucu kıyı ve geçiş suları dahil olmak üzere 
yüzeysel su kaynaklarına taşınan ve zehirli özellik gösterebilen 
bitki koruma ürünlerinin belirlenmesi ve bu maddelerin etkilerin-
den insan ve çevre sağlığının korunması için alıcı ortam standart-
larının ortaya konulması maksadıyla Bakanlığımız Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bitki Koruma Ürünleri-
nin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti 
ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartla-
rının Belirlenmesi Projesi” tamamlanmıştır. Söz konusu çalışmalar 

kapsamında, 
ilgili kurum 
ve kuruluş-
ların katılımı ile 13 Ekim 2014 ve 25 Kasım 2014 tarihlerinde Ba-
kanlığımızda toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu toplantılarda, belirlenen bitki koruma ürünü aktif 

maddeleri için pilot bölgelerde (Büyük Menderes, Seyhan-

Ceyhan ve Fırat-Dicle Havzaları ile Amasya, Manisa ve Sakarya 

illeri) gerçekleştirilen izleme çalışmaları ve analiz sonuçları ile 

sıklıkla gözlenen maddeler, alıcı ortamlarda çevresel kalite stan-

dartlarının aşılması durumunda uygulanacak tedbirlerin belirlen-

mesine ilişkin basit bir matematiksel model oluşturulması ve proje çıktılarının web tabanlı bir coğrafi bilgi sistemi 

uygulamasına aktarılmasına yönelik çalışmalar görüşülmüştür.  

Bununla birlikte, proje çıktılarına ilişkin katılımcıların değerlendirmeleri alınarak, projeye ilişkin sorular cevaplandı-

rılmıştır. Toplantılar neticesinde, proje çıktılarının hayata geçirilmesine yönelik planlamalar ortaya konulmuş ve pro-

je kapanış toplantısının 2015 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

 Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddeler Belirlendi 

 
Evsel ve endüstriyel atıksular ile kıyı ve geçiş sularına taşınan tehli-

keli maddelerin belirlenmesi ve bu maddelerin etkilerinden insan ve 

çevre sağlığının korunması için alıcı ortam standartlarının ortaya ko-

nulması maksadıyla Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülen “Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli 

Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi” tamamlanmış-

tır.  

 

Söz konusu  

proje kapsamında, 

ilgili kurum ve kuru-

luşların katılımı ile 13 

Ekim 2014 ve 8 Ara-

lık 2014 tarihinde 

Bakanlığımızda top-

lantılar gerçekleştirilmiştir.  

 

Söz konusu toplantılarda, kıyı ve geçiş sularında belirlenen tehlikeli maddeler 

için pilot bölgelerde (İzmir-Nemrut-Aliağa Körfezleri, İskenderun Körfezi, İzmit 

Körfezi ve Samsun Limanı) gerçekleştirilen izleme çalışmaları ve analiz sonuçla-

rı, tehlikeli maddeler arasında yer alan konvansiyonel parametreler için geliştiri-

len/önerilen alıcı ortam standartları, tehlikeli maddelerin yan ürünleri/metabolitleri, tehlikeli maddelerin ekosistem üzerindeki 

etkileri, alıcı ortamlarda bu maddeler kaynaklı kirliliğin azaltılması/önlenmesi maksadıyla sektörel bazda alınması gereken ön-

lemler ve alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının belirlenmesi aşamasında uygulanan metodoloji konusunda yapılan çalışmalar 

ele alınmıştır. 

Bununla birlikte; katılımcılarla birlikte, proje ile ilgili sorular cevaplandırılarak, birlikte yapılacak çalışmalarda karşılıklı verile-

bilecek katkılar değerlendirilmiştir. Toplantılar neticesinde, proje çıktılarının hayata geçirilmesine yönelik planlamalar 

ortaya konulmuş ve proje kapanış toplantısının 2015 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi kararlaştı-

rılmıştır. 
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İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ  

ÇALIŞMALARINDAN HABERLER 

Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi Çalışmaları De-

vam Ediyor 

 
 “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi”  10 Mart 2014 tarihi itibari ile başlatılmış-

tır ve projenin 2014-2016 yılları arasında yürütülmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Ülkemizin değişik coğrafik ve iklim-

sel özelliklerini temsil edecek 8 havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, Aras Havzası, Doğu 

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

1 yıllık izleme sonuçları ve 25 havzada yapılacak envanter çalışması sonucunda biyolojik indeksleri ve referans koşulları içere-

cek şekilde su kalitesi ekolojik değerlendirme sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Devam eden proje kapsamında yaz ve 

sonbahar izleme çalışmaları tamamlanmış olup, 2. Çalışma Grubu Toplantısı 15 Eylül 2014 tarihinde ve 2. Yönlendirme 3. Ça-

lışma Grubu Toplantısı 5 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Tek-

nik Yardım Projesi Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor 

Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan "Su Kalitesi İzleme Konusunda 

Kapasite Geliştirme" Konulu AB Projesi Teknik Yardım Bileşeni 4 Eylül 

2013 tarihinde başlamıştır.  Bahse konu proje kapsamında Büyük Menderes 

Havzasında Su Çerçeve Direktifi kapsamında nehir, göl, kıyı ve geçiş sula-

rında belirlenen izleme noktalarında bir yıl boyunca ve mevsimsel periyot-

larda biyolojik,  fizikokimyasal, kimyasal ve hidromorfolojik izleme yapıl-

ması amaçlanmaktadır. Projeden elde edilecek bir yıllık izleme sonuçları 

değerlendirilerek Büyük 

Menderes Havzasındaki 

ekolojik kalite oranları 

ve su durumları belirle-

necektir.18 ay sürecek 

Teknik Yardım Projesinin 5 Şubat 2014 tarihinde nihailenmesi planlanmak-

tadır. 

Teknik yardım bileşeni kapsamında izleme, numune alma, numunelerin 

analizi, cihazların çalıştırılması, bakımı ve kalibrasyonu, on-line izleme, 

izleme sonuçlarının değerlendirilmesi, veri depolama, veri yönetimi, izleme 

sonuçlarının raporlanması, kalite güvencesi ve kalite kontrolü (QA/QC) 

konularında Bakanlığımız ve ilgili kurum personeline uygulamalı ve teorik 

eğitimler verilmesine devam edilmektedir. 

Ayrıca 4 Eylül 2013 tarihinde başlamış olan Projenin 5 Haziran - 5 Eylül 2014 tarihlerini kapsayan üç aylık dönemi Proje Yön-

lendirme Kurulu 5. Toplantısı’nda değerlendirilmiştir. 
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Biyolojik Ve Hidromorfolojik İzleme Konulu Hizmet İçi Eğitim Yapıldı 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2014 YILI Hizmetiçi Eğitim Prog-

ramı kapsamında yer alan “Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme 

" konulu hizmet içi eğitim Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tara-

fından 10 - 12 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya İlinde ger-

çekleştirildi. 

Eğitim kapsamında İzleme ve İlgili Ulusal ve Uluslararası Mev-

zuat, Biyolojik İzleme ve Örnekleme Yöntemleri (Bentik Makro-

omurgasız, Balık, Makrofit, Fitobentoz, Fitoplankton genel özel-

likleri, su kalitesi ile ilişkisi, örnekleme metodları, muhafaza 

yöntemleri, izleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve kullanılan 

biyolojik indeksler) ve Hidromorfolojik İzleme konuları detaylı 

olarak ele alınmış olup, konular karşılıklı olarak soru cevaplarla 

pekiştirildi. Eğitimin ikinci ve üçüncü günlerinde Alara Çayı ve 

Manavgat Barajında biyolojik ve hidromorfolojik izleme konula-

rında uygulamalı eğitim çalışması yapıldı. 

 

Havza İzleme Ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi 

Sonuçlanıyor  

 

“Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi” 

kapsamında 25 havzada su kalitesi izleme çalışmaları yürütüle-

rek, izleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve havzalarının mev-

cut durumunun ortaya konulması amaçlandı. 

 

Projenin ilk aşamasında (2012-2013) “Ergene, Akarçay, Gediz, 

Susurluk ve Sakarya Havzalarında izleme çalışmaları yürütüle-

rek Aralık 2013 itibari ile tamamlandı.  

 

İkinci aşamada ise (2013-2014) “Kızılırmak, Küçük Menderes, 

Antalya, Marmara ve Konya Kapalı Havzalarında su kalitesi 

izleme çalışmaları yürütülmekte olup, proje kapsamında örnekleme ça-lışmaları tamamlanmıştır. Proje yıl sonu itiba-

riyle nihailendirilecektir. 

 

Numune Alma Ve Numunelerin Analize Hazırlanması Konulu 

Hizmet İçi Eğitim Yapıldı 

 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2014 YILI Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında yer 

alan “Numune Alma ve Numunelerin Analize Hazırlanması" konulu hizmet içi eğitim 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 8 - 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya 

İlinde gerçekleştirildi. 

Söz konusu eğitime, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Personelinin yanı sıra Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akde-

niz Üniversitesi ve Sem LAB A.Ş.’nden temsilciler katılım sağladı. 

Eğitim kapsamında, İzleme İle İlgili Ulusal Mevzuat Ve Havza İzleme Programlarına, 

Hidromorfolojik İzlemeye, Yerüstü Su Kaynaklarında Tehlikeli Maddelerin Yönetimi-

ne, Suların Kimyasal Analizi 

ve İzlenmesi İçin Teknik 

Spesifikasyon Direktifine, Türkiye’de Nehir Havzası Yönetim Planı Çalışmaları ve 

Ulusal Su Bilgi Sistemine, Numune Alımının Önemine, Numune Alma 

Programlarının Hazırlanmasına, Numunelerin Muhafazası, Taşınması 

ve Depolanmasına, Nehirlerden, Göllerden, Deniz Sularından, Yeraltı 

Sularından ve Dip Çökeltilerinden Numune Alımına yönelik konular 

ele alındı ve Boğa Çayı üzerinde nehirlerden numune alma konusunda 

uygulamalı eğitim verildi.  

Eğitimde ayrıca Sem LAB A.Ş. yetkilileri tarafından kütle spektro-

metre sistemleri, gaz ve likit kromotografi sistemleri ile spektroskopik 

analiz metotları hakkında katılımcılara bilgi verildi. 

http://www.semlab.com.tr/
http://www.semlab.com.tr/
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Taşkın Direktifi AB Eşleştirme Projesi 9. ve 10. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı  
 
Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi 

AB Eşleştirme Projesi’nin dokuzuncu ve onuncu Yönlendirme 

Komiteleri Toplantıları sırasıyla Ekim ve Aralık aylarında Genel 

Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin AKBAŞ Başkanlığında Ba-

kanlığımızda gerçekleşti. 

Toplantıya Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Ba-

kanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale 

Birimi, İçişleri Bakanlığı temsilcileri katılım sağladı. 

Sayın Hüseyin AKBAŞ açılış konuşmasında, projenin Ülkemiz-

de havzalar bazında “Taşkın Yönetim Planları” nın oluşturulma-

sı için ilk adımı teşkil ettiğini, bu toplantının sondan bir önceki top-

lantı olduğunu ve bu aşamaya kadar başarılı bir şekilde ilerlediğini ve 

proje hedeflerine ulaşılarak sonuçlanacağına inandığını ifade etti. 
 
Proje Lideri Sayın Pierre Henry de VILLENEUVE ve Yerleşik Eşleş-

tirme Danışmanı Sayın Philippe SIONNEAU tarafından proje kapsa-

mında geçtiğimiz 3 ayda yapılan çalışmalar ve proje kapsamında ge-

lecek 3 ayda yapılması planlanan çalışmalar sunulduktan sonra Ro-

manya proje lideri Daniela RADULESCU tarafından geçtiğimiz dö-

nemde Romanya’ya gerçekleştirilen çalışma ziyareti ile ilgili katılım-

cılara bilgi verildi. Sunumlar sonrasında gerçekleştirilen görüş ve 

öneriler kısmı ile toplantı sonlandırıldı. 

 

Taşkın Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması, Kuraklığın Türkiye’ye Etkileri ve İklim Deği-

şikliğine Uyum" konulu hizmet içi eğitimi yapıldı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından “Taşkın Tehlike ve Risk Haritala-

rının Hazırlanması, Kuraklığın Türkiye’ye Etkileri ve 

İklim Değişikliğine Uyum” konulu hizmet içi eğitim 03 - 

06 Kasım 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde 

gerçekleştirildi. Eğitimin açılış konuşmaları Su Yöneti-

mi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI tara-

fından yapıldı. 

Söz konusu 

eğitimde, 

Prof. Dr. Ze-

kai ŞEN, 

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Prof. Dr. İbrahim GÜRER, Doç. Dr. 

Erdem DENK ve Orman ve Su İşleri Bakanlığından Özlük Şu-

be Müdürü Mehmet Yaşar FİDAN ile Taşkın ve Kuraklık Yö-

netimi Dairesi Başkanlığı personeli çeşitli sunumlar gerçekleş-

tirildi  

Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Personelinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Baş-

kanlığı, Çölleşme ve Erozyon ile Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteo-

roloji Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından temsilciler katılım sağladı. 

 

 

TAŞKIN, KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN HABERLER 
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Eğitim kapsamında taşkın ve kuraklık yönetim planlarının 

hazırlanması ve iklim değişikliğine uyum konularına ilişkin 

olarak temel bilgiler, küresel, bölgesel ve Ülkemiz ölçeğin-

de şu ana kadar yapılanlar ve yapılması gerekenler, kurum 

olarak yaptıklarımız ve yapılması planlananlar, uluslararası 

ilişkiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mev-

zuatı 

detaylı 

olarak 

ele 

alınmış olup, konular karşılıklı olarak soru cevaplarla 

pekiştirildi.  

Hizmet içi eğitime katkı sağlayan eğitimcilerin ve katı-

lımcıların sertifikaları Su Yönetimi Genel Müdür Yar-

dımcısı Hüseyin AKBAŞ ve Taşkın ve Kuraklık Yöne-

timi Dairesi Başkanı Sayın Maruf ARAS tarafından 

verildi. 

 

“Taşkın Direktifi AB Projesi” kapsamında Paydaş Kurumlarla 

Afyon’da buluşuldu  

Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Gelişti-

rilmesi Projesi” kapsamında 7 Kasım 2014 tarihinde Afyon ilinde top-

lantı ve proje etkinliği gerçekleştirildi. Toplantıya, projenin paydaş/

ilgili kurumların temsilcileri, Akarçay Havzasında yer alan yetkili ku-

rum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı. 
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Taşkın ve Kuraklık Yönetimi 

Daire Başkanı Maruf ARAS 

taşkın yönetim planlarının hazırlanmasının önemini vurgulayarak, 

Taşkın Direktifi AB Eşleştirme Projesi kapsamında yapılan çalışma-

lara destek sağlayan tüm paydaş ve ilgili kurum ve kuruluş temsilci-

lerine ve Fransa ve Romanyadaki kurumlara teşekkürlerini sundu. 
Taşkın Direkitifi AB Eşleştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen 

çalışmalar ve proje kapsamında kullanılan ve ihtiyaç duyulan veriler 

konusunda detaylı sunumlar gerçekleştirilmiş olup devamında katı-

lımcılar ile veri yönetimi konusunda interaktif çalışma gerçekleştiril-

di. 

Etkinliğe DSİ tarafından taşkın konusunda yapılan çalışmalar sunum 

ile devam edilmiş olup tedbirler konusunda yapılan interaktif oturumun ardından katılımcıların soru, görüş 

ve önerileri ile etkinlik sona erdi. 

 
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi AB 

Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nurettin 

AKMAN’ın katılımı ile Ankara'da yapıldı. 

 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kurum ve ku-

ruluşlar ile birlikte yürütülen AB destekli “Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanma-

sı İçin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapanış toplantısına Bakan Yardımcımız 

Sayın Dr. Nurettin AKMAN, Fransa Büyükelçisi Sayın Laurent BILI, Romanya Büyü-

kelçisi Sayın Radu ONOFREI, Afyonkarahisar Valisi Sayın Hakan Yusuf GÜNER, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsterşarı Sayın Prof.Dr. Lütfi AKCA, Kastamonu Üni-

versitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Seyit AYDIN, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Sayın İbrahim ÇİFTÇİ, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cuma-

li KINACI, DSİ Genel Müdürü Sayın Akif ÖZKALDI, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Ahmet ÖZYANIK, 

Meteoroloji Genel Müdürü Sayın İsmail Güneş, Orman Genel Müdürü Sayın İsmail ÜZMEZ ve Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanı Sayın Dr. Fuat OKTAY ile Kurum ve Kuruluşların temsilcileri katılım sağlamıştır  
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Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KI-

NACI toplantıda yaptığı konuşmada; özellikle son yıllarda 

küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle meydana ge-

len taşkın ve heyelanlarla can ve mal kayıplarının önemli 

boyutlara ulaştığını belirtmiş olup ülkemizde de peş peşe 

gelen şiddetli sağanak yağışlar veya uzun süren hafif ya-

ğışlar sonucunda oluşan taşkınlara değinmiştir. 645 Sayılı 

KHK ile "Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirle-

mek,  ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırla-

mak" görevinin Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne verildi-

ğini vurgulamıştır. Bu görev uhdesinde; 1 Ağustos 2012 

tarihinde başlamış olan ve havzalar bazında "Taşkın Yö-

netim Planları"nın oluşturulması için ilk adımı teşkil ede-

cek olan “Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması 

İçin Kapasite Geliştirme AB Eşleştirme Projesi”nin tamamlanmış olmasının ülkemiz açısından önemini 

ifade etmiştir. Bu projenin taşkın yönetim planının hazırlanması çalışmaları kapsamında ilk adımı teşkil 

etmekte olduğunu belirtmiş olup Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ulusal bütçe ile Yeşilırmak ve 

Antalya havzalarında taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarına devam edildiğini açıklamıştır. 
 
Sayın Kınacı; projenin sonucu olarak taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyet-

ler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamak için taşkın risklerinin değerlendirilmesi ve yöne-

timi hususunda bir çerçeve oluşturulduğunu, bu kapsamda yasal, teknik ve kurumsal kapasitenin geliştiril-

mesi ve taşkın hususunda farkındalığın artırılması maksadı ile pek çok eğitim, seminer, çalışma ziyareti ve 

saha görevi yapıldığını, Batı Karadeniz Havzasında direktif esaslarının (taşkın riski ön değerlendirmesi, 

taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının hazırlanması, taşkın risk yönetim planının hazırlanması) pilot uy-

gulamasının yapıldığını, Direktifin ülkemizdeki tüm havzalarda uygulanabilmesi için gerekli yol haritasını 

gösteren ve belli bir takvimi içeren Ulusal Uygulama Planının hazırlandığını vurgulamıştır. 

 

Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof.Dr. Cumali KINACI başta Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın 

Prof.Dr. Veysel EROĞLU olmak üzere projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün kurum kuruluş 

temsilcilerine ile Fransa ve Romanyalı uzmanlara teşekkürlerini sunmuş ve projenin ülkemiz için hayırlara 

vesile olmasını dilemiştir.  

 

Ayrıca Fransa Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Sayın Herve BOISGUILLAUME, Romanya 

Büyükelçisi Sayın Radu ONOFREI, Fransa Büyükelçisi Sayın Laurent BILI, Avrupa Birliği Türkiye Dele-

gasyonu Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkanı Sayın François BEGEOT tara-

fından da kapanış konuşmaları gerçekleştirilmiştir.  
 
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nuret-

tin AKMAN yapmış olduğu kapanış konuşmasında taş-

kının bir akarsuyun muhtelif sebeplerle yatağından ta-

şarak, çevresindeki arazilere, yerleşim yerlerine, altya-

pı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle, nor-

mal sosyo-ekonomik faaliyeti kesintiye uğratacak ölçü-

de bir akış büyüklüğü oluşturması olayı olduğunu be-

lirtmiştir. Bazen aşırı ve şiddetli yağışlar sebebiyle bir 

yılda düşecek yağışın üçte birinin iki günde düşebildiği 

durumlar olduğunu ifade eden Sayın Dr. Nurettin AK-

MAN, bu gibi durumlara hazırlıklı olunmaz ise taşkın-

ların afete dönüşebileceğinin altını çizmiştir  
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“Dere yatağını işgal ederseniz bir gün o dere gelir ve yatağını geri 

alır.” diyerek sözlerine devam eden Sayın Dr. Nurettin AKMAN, 

taşkının afete dönüşmesindeki başlıca sebeplerin köprü ve menfez-

lerde hidrolik kapasite yetersizliği, yerleşim yerlerinde yapılaşma 

ile dere kesitinin daraltılması, dere yataklarının üzerlerine bina ya-

pılması gibi insan faaliyetleri olduğunu belirtmiş, 2003 yılından 

itibaren taşkın koruma faaliyetlerine büyük önem verildiğini ifade 

etmiştir. Taşkın koruma tedbirlerinin etkili bir şekilde uygulanabil-

mesi için konunun üst havza tedbirleri ile beraber havza bazında 

bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaya başlandığını açıklamıştır.   

 

Sayın Dr. Nurettin AKMAN Avrupa Birliği ile Aralık 2009’da müzakerelere açılan “Çevre Faslı” kapsa-

mında yer alan “Su Sektörü”ne ilişkin çalışmaların Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda birçok 

kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte devam ettiğini belirtmiştir. Çevre faslı içinde en yüksek maliyeti 

tutan sektör olması dolayısıyla su sektörüne özel bir önem gösterildiğini ifade etmiştir. Sektörün mevzuatı 

arasında olan Taşkın Direktifinin ülkemizdeki uyumlaştırma ve uygulama faaliyetlerinin Orman ve Su İş-

leri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olduğunu vurgulamıştır. 
 
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nurettin AKMAN konuşmasının sonunda Fransa ve Ro-

manya proje ortaklarına ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etmiştir.  

 

Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlan-

ması Çalışmalarına 4. İş İlerleme Toplantısı İle Devam 

Edildi  
 
“Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesi” kapsamında geçmiş üç ayda yapılan ve gelecek 

üç ayda yapılması planlanan çalışmaların tanıtıldığı 4. 

İlerleme Toplantısı Bakanlığımızda gerçekleştirildi  
 
25 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen toplantıya Su Yöne-

timi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüklenici Dolsar Mühendis-

lik A.Ş. temsilcileri ile Boğaziçi ve Ankara Üniversitelerinden akademisyenler katılım sağladı. 
 

Söz konusu toplantıda proje kapsamında yapılan kuraklık indis, indikatör ve eşik değerleri tespit edilmesi, 

kuraklık analizleri, modelleme ve sektörel etkilenebilirlik analizi çalışmaları ile önümüzdeki 3 ay boyunca 

yapılması planlanan çalışmalar katı-

lımcılara sunuldu. 

 

Toplantı, Konya Havzası Kuraklık 

Yönetim Planı Hazırlanması İşi kap-

samında yapılacak çalışmalar konu-

sunda katılımcıların bilgilendirmesi 

ile devam edilmiş olup toplantı so-

nunda katılımcıların proje hakkında-

ki görüşleri alınarak genel bir değer-

lendirme yapıldı. 
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Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanma-

sı Çalışmalarına 2. İş İlerleme Toplantısı İle Devam Edildi  

 

“Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesi” kapsamında geçmiş üç ayda yapılan ve gelecek üç 

ayda yapılması planlanan çalışmaların tanıtıldığı 2. İş İlerleme 

Toplantısı Bakanlığımızda gerçekleştirildi.  
25 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen toplantıya Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteo-

roloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüklenici ES Proje Müh. Müş. Ltd. Şti. temsilci-

leri ile Boğaziçi ve Ankara Üniversitelerinden akademisyenler katılım sağlandı. 

Söz konusu toplantıda proje kapsamında yapılan aşağıdaki ça-

lışmalar kuraklık indis, indikatör ve eşik değerleri tespit edilme-

si, kuraklık analizleri, modelleme çalışmaları ile önümüzdeki 3 

ay boyunca yapılması planlanan çalışmalar katılımcılara sunul-

du. 
Toplantı, Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlan-

ması İşi kapsamında yapılacak çalışmalar konusunda katılımcı-

ların bilgilendirmesi ile devam edilmiş olup toplantı sonunda 

katılımcıların proje hakkındaki görüşleri alındı ve genel bir de-

ğerlendirme yapıldı. 

 

 

Türk ve Fransız Uzmanları Kuraklık Yönetimi İçin Bu-

luştu - Kuraklık Yönetimi Çalıştayı  

 

“Türkiye ve Fransa arasında “Çevre Alanında İşbirliği” başlı-

ğı çerçevesinde oluşturulan “Su Çalışma Grubu” faaliyetleri 

kapsamında 22 Ekim 2014’de Kuraklık Yönetimi Çalıştayı 

gerçekleşti-

rildi. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığında gerçekleştirilen çalıştay 

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ 

ve Fransız Büyük Elçiliği Bölgesel Ekonomik Birimi 

Müsteşar Yardımcısı Eric PLAISANT’ın açılış konuşma-

ları ile başladı. 
Ülkemizde Kuraklık Yönetimi konusunda düzenlenmiş 

ikinci uluslararası çalıştay niteliği taşıyan toplantı kuraklık 

yönetimi konusunda çalışan Türk ve Fransız uz-

manları bir araya getirdi. Toplantıya yerli ve ya-

bancı kuruluşlardan çok sayıda temsilci katıldı. 

Türk ve Fransız uzmanlar tarafından yapılan su-

numlarda Türkiye ve Fransa’da kuraklık yönetimi 

konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen tec-

rübeler paylaşıldı. Tartışma ve sonuç değerlendir-

me bölümünün ardından toplantının kapanışı ger-

çekleştirildi.  
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İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Devam 

Ediyor  
 
Ulusal bütçe ile finanse edilen “İklim Değişikliğinin Su Kaynakla-

rına Etkisi Projesi”nin amacı güncel ve hassasiyeti arttırılmış iklim 

değişikliği senaryolarının yüzey ve yer altı sularına havza bazında 

etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesidir. Ülkemizin 

tüm nehir havzalarında (25 havza) gerçekleştirilmekte olan proje 

ile  

(1)Tüm havzalarda iklim değişikliği projeksiyonlarının hazırlan-

makta, 

(2) Tüm havzalarda yer altı su potansiyeli ve yüzey su seviyelerin-

deki değişimin projeksiyonları hazırlanmakta, 

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

şim hesaplanmakta,  

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

sektörel etki analizi yapılarak ve uyum faaliyetleri önerilerinin 

oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje 

sonunda elde edilecek verilerin ve sonuçların kamu ile paylaşılacağı CBS tabanlı olan ve internet ile erişimi 

sağlanabilecek ara yüzler ile derlenen İklim Su Veri Tabanı çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Yönlendirme Toplantıları devam ediyor 

Ülkemiz su kaynaklarının korunması için gerekli önlemlerin belirlenmesini sağlayacak olan ve iklim deği-

şikliği senaryolarının havza bazında yüzey ve yer altı sularına etkisinin tespiti ile uyum faaliyetlerinin belir-

lenmesi amaçlayan “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi”nin ülkemize faydalı ve başarılı 

bir şekilde sonuçlanabilmesi ve sürdürülebilir olması için Kurumların katkıları ve katılımı önemlidir. Bu 
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I. Yönlendirme Toplantısı 22 Mayıs 2014, II. Yönlendirme Toplantısı 21 Ağustos 2014 ve III. Yönlendirme 

Toplantısı 24 Kasım 2014 tarihlerinde yapılmıştır.  

 

Proje I. Ara Raporu Onaylandı ve II. Ara Rapor çalışmaları devam ediyor  
 

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

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

değerlendirilmesini,  
Meriç-Ergene, Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderesi 

Havzaları için 1 model-2 senaryo için 10 x 10 km gridlerde oluşturulmuş iklim se-

naryoları kullanılarak hidrolik ve hidrolojik model çalışmalarını, 

Söz konusu havzalar için 1 model-2 senaryo için 10 x 10 km gridlerde su bütçeleri 

hesaplarını içeren I. Ara Rapor onaylanmıştır.  

 
Ara Rapor Çıktılarından Bazıları: 

 

2050’den itibaren sıcaklık artışları daha da belirgin. 

Sıcaklıklardaki anomaliler: 

RCP4.5 senaryosu için 4-5°C’ye  

RCP8.5 senaryosu için ise 6-7°C’ye ulaşmakta  

Artışlar Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda, diğer bölgelere 

kıyasla 1-2°C daha fazla  

Artışlar yaz aylarında daha fazla  

 

Her iki senaryoya göre de Türkiye genelinde 2015-2100 yılları arasında toplam yağış miktarlarında azalma 

beklenmektedir. 

–Ege ve Akdeniz kıyılarında, Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde kuraklık beklenmektedir. 

–Karadeniz Bölge’sinde toplam yağış miktarında 100 mm’ye varan artış öngörülmektedir.  

–Projeksiyonlara göre şiddetli yağışın olduğu bölgeler kıyı şeridinden özellikle Karadeniz ve Akdeniz kıyı-

larından kara içlerine doğru genişlemektedir. 

–Kuraklığın öncelikle Türkiye’nin güneyini etkisi altına alması ve yüzyılın sonuna doğru tüm Türkiye’ye 

yayılması beklenmenktedir. 

–Kış yağışlarındaki azalmaların daha fazla olması öngörülmektedir. 
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Diğer Projeksiyonlar 

–Türkiye üzerinde toplam kar örtüsü miktarında azalma-

lar öngörülmektedir. 

–Ayrıca artan sıcaklıklara bağlı olarak bahar aylarında 

mevcut kar daha erken erime fazına geçerek bahar ayla-

rının sonlarında ve yazın bölgede su stresini arttıracağı 

tahmin edilmektedir. 

–Günlük maksimum sıcaklıkların 25°C‘yi aştığı günlerin 

sayısında artış gözlenmektedir. 

–Projeksiyonlarda donlu gün sayılarında ise belirgin 

azalma göze çarpmaktadır. 

–Yüzyıl sonuna doğru sıcak hava dalgalarındaki hızlı 

artışın, Türkiye’nin orman yangınları riskini dramatik 

olarak arttırması beklenmektedir. 

–Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu 

bölgelerinde sıcak hava dalgası beklenen gün sayılarının 

200’lere ulaşması tahmin edilmektedir. 

Meriç Ergene Havzası 2015-2100 Yılları RCP 8.5 Senar-

yosu Ortalama Sıcaklık Model Sonuçları 

 

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi İhtisas Grubu Faaliyetleri devam ediyor  
 
Eğitim faaliyetlerine katılıyor, kapasitenin geliştiril-

mesi ve farkındalığın arttırılması için toplantılar 

düzenliyoruz, kurumlar ile fikir alışverişi yapıyoruz  

 

Bakanlığımız “İhtisas Grupları ve Heyetleri” ile ilgili 

18/12/2012 tarih ve 8 sayılı Genelgesi ve ekleri ile Ba-

kanlık personelinin konusunda ihtisas sahibi olması ve 

ihtisas alanlarına uygun olarak istihdam edilmesi gaye-

siyle, “ihtisas alanlarına” ve “ihtisas heyeti alanlarına” 

bağlı olarak “ihtisas grupları”nın ve “ihtisas heyetleri”nin teşkil edildiği belirtilmektedir  
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi İhti-

sas Grubu faaliyetlerine devam etmektedir. 

Bazı faaliyetler; 

 14.11.2014 tarihinde İhtisas Çalışma Grubu üyelerine iklim değişikliği ve uyum konusunda yurtdı-

şında toplantılara katılım sağlayan konuşmacılar tarafından bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştiril-

miştir. 
 24.11.2014 tarihinde “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi 3. Yönlendirme Toplantı-

sı”na İhtisas Grubu katılım sağlamıştır.  

 

Bazı Toplantılar… 

 

 “Türkiye ve Almanya’da İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkileri” uluslararası semineri 

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği 

“Türkiye ve Almanya’da İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkileri” konulu uluslararası seminer, 13

-15 Ekim 2014 tarihleri arasında İzmir ilinde gerçekleştirilmiştir. Seminerde Şube Müdürlüğümüz faali-

yetleri ve “iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi projesi” hakkında detaylı bir sunum yapılmıştır. 

 “Türkiye’de Su Yönetimi ve Geleceği” Eğitiminde iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi 

anlatıldı. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile su yönetimi konularının en 

önemli paydaşı olan Büyükşehir Belediyeleri personeline “Türkiye’de Su Yönetimi ve Geleceği” konulu 

eğitim 27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında 29 Büyükşehir Belediye Başkanlığından toplam 81 şube mü-

dürü ve üst düzey personel katılımı ile Afyonkarahisar’da düzenlendi. Etkinlikte Şube Müdürlüğü adına 
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Uluslararası Çalışmaları Takip Ediyoruz 

 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Toplantılarına katılım sağlanı-

yor… 

İnsan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşi uluslararası 

alanda atılan ilk ve en önemli adım 1992 yılında Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 

Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne

(BMİDÇS) Türkiye 2004 yılından itibaren Ek-I listesinde “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” 

kapsamında farklı bir statüyle, taraftır.  

 

BMİDÇS’ye taraf ülkelerin mevcut Sözleşmenin niteliğini güçlendirmek amacıyla ve özellikle gelişmiş 

ülkelerin kararlı ve bağlayıcı yükümlülükler almalarını hedefleyen bir protokol olan Kyoto Prokolüne 

Türkiye 2009 yılı itibariyle taraftır.  

 

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

lık top- lantılarına katılım sağlan-

mıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP(2-6) Oturumları 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS) Sekretaryası tarafından düzenlenen 20-25 Ekim 

2014 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde gerçek-

leştirilen Durban Platformu Geçici Çalışma Grubu ADP (2-

6) Oturumlarına katılım sağlanmıştır. 

 

COP 20 - Peru, 2014   

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS) Sekretaryası tarafından düzenlenen olan 20. Ta-

raflar Konferansı (COP 20)  1-12 Aralık 2014 tarihleri ara-

sında Peru'nun Lima kentinde gerçekleştirilmiştir. 

2015 Anlaşması için taslak bir anlaşma metninin kabul edil-

diği müzakerelere Sayın Müsteşar Yardımcımız Sedat KADIOĞLU başkanlığında bir heyetle katılım 

sağlanmıştır.  
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Katılım Sağlanan Diğer Uluslararası Toplantılar: 

 

 "Su ve İklim Görev Gücü 7. Toplantısı"  ve “ Sınıraşan Havzalarda İklim Değişikliği ve Uyum 

5. Çalıştayı"  

 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Su Sözleşmesi (Helsinki) kapsamındaki Su 

ve İklim Görev Gücü 7. Toplantısı ile Sınıraşan Havzalarda İklim Değişikliğine Uyum 5. Çalıştayı 13-15 

Ekim 2014 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Binasında 

gerçekleştirilen toplantılara Genel Müdürlüğümüz adına katılım sağlanmıştır. 

 

 IPCC 5. Sentez Raporu 40. Oturumu  

 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) sponsorluğunda 1988 

yılında iklim değişikliğini değerlendirmek üzere kurulan  "İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli 

(IPCC) 5 - 7 yılda bir Dünya’nın iklim sisteminin geldiği durum ile ilgili değerlendirme raporları hazırla-

maktadır. Bu raporlardan ilki 1990, ikincisi 1996, üçüncüsü 2001 ve dördüncüsü 2007 yılında yayınlandı.  

 

2007 yılından bu yana hazırlanmakta olan IPCC'nin 5. Değerlendirme Raporu ise ilk bölümü Eylül 

2013’te olmak üzere son 13 ayda parçalar halinde açıklanmıştır. Dünya genelinden 900 bilim adamı tara-

fından 30 bin sayfadan fazla çalışmanın değerlen-

dirilmesiyle hazırlanan bu rapor şimdiye kadar ha-

zırlanan en kapsamlı değerlendirme raporudur.   

 

İklim değişikliğinin fiziksel bilim temeli ve gelece-

ğe dair ilgili öngörüleri içeren I. Çalışma Grubu 

Raporunun ardından, iklim değişikliğinin çevresel, 

sosyal ve ekonomik etkileri, uyum ve hassasiyet 

seçeneklerinin değerlendirildiği II. Çalışma Grubu 

raporu ve iklim değişikliğinin azaltılması için uy-

gulanabilecek stratejiler, politikalar ve araçlara 

odaklanan III. Çalışma Grubu Raporları yayınlan-

mıştı.  Bu raporlardan sonra üç çalışma grubunun 

değerlendirmelerini bir araya getiren 5. Değerlen-

dirme Sentez Raporu, IPCC 40. Oturumunda Kopenhag'da ülke delegasyonlarının yaptığı uzun görüşme-

ler sonucunda gözden geçirilmiş ve bazı değişikliklere uğrayarak kabul edilmiştir.  Toplantıya Genel Mü-

dürlüğümüzü temsilen katılım sağlanmıştır . 
 

 GFCS - Global Framework for Climate Services 

 

21-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen İklim Hizmetleri Küresel Çerçevesi (GFCS) 

Bölgesel Danışma Toplantısına katılım sağlanarak Genel Müdürlüğümüz temsil edilmiş olup Genel Mü-

dürlüğümüz ve Daire Başkanlığımız faaliyelerini içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir. GFCS tarafından 

öncelikli sektörler olarak belirlenen Gıda güvenliği ve Tarım, Su, Afet Risk Azaltımı ve Sağlık sektörle-

riden iklim hizmetleri kulanıcıları ile Ulusal Meteoroloji Servislerini bir araya getirmek üzere düzenlenen 

toplantıya, 35 ülkeden 60 yabancı 10 yerli katılımcı iştirak etmiştir.  
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SU HUKUKU ÇALIŞMALARINDAN HABERLER 

Yeni Su Kanunu Hazırlanıyor 

 
Ülkemiz su kaynaklarının havza bazında sürdürülebilir bir şekilde 

korunmasına, iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve kullanımının 

sağlanmasına dair esasların, tedbirlerin, yasak ve cezaların hüküm 

altına alındığı, su kaynaklarının sektörel ve münferit bazda tahsisi-

ne ilişkin usûl ve esaslar ile su kullanım önceliklerinin belirlendiği, 

su kaynaklarının entegre yönetiminin sağlanmasına, su tahsis sici-

linin ve su bilgi sisteminin oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin 

yer aldığı Su Kanunu 

Tasarısı Taslağı hazır-

lanmıştır. 

Söz konusu taslak bele-

diyeler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun 

katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda tartışmaya açılarak de-

ğerlendirilmiş ayrıca kurum ve kuruluşların görüşlerine su-

nulmuştur.  Bu doğrultuda geliştirilen Su Kanunu Tasarısı 

Taslağı’nın en kısa sürede yasalaşması için çalışmalar devam 

etmektedir. 

 

Su Hukuku Ve Politikaları İhtisas Heyetinin Çalışmaları 

Devam Ediyor 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları 

Yönetmeliği uyarınca kurulan “Su Hukuku ve 

Politikaları İhtisas Heyeti”  Genel Müdürlüğü-

müz,  Devlet Su İşleri, Su Enstitüsü, Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Avrupa 

Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi ve İç Denetim Bi-

rimi temsilcilerinden oluşmaktadır.  

 

Özel ihtisas gerektiren konularda çalışma yön-

temlerini belirleyerek araştırma, inceleme ve ge-

liştirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla oluş-

turulan ihtisas heyetleri arasında yer alan “Su Hukuku ve Politikaları İhtisas Heyeti”nin,  bugüne kadar 

yürüttüğü çalışmalarda; BM 1992 Helsin-

ki Su Sözleşmesi ve BM 1997 Su Sözleş-

mesi‘nin karşılıklı olarak değerlendirilme-

si yapılmış, ulusal ve uluslararası su mev-

zuatı hukukî ve politik yönden incelen-

miştir. 

 

2014 yılı içerisinde çalışılması planlanan 

konular arasında ise, kurumların su konu-

suna dair uygulamaları ve karşılaşılan so-

runların tespiti ile su mevzuatının düzen-

lenmesinde ele alınması gereken temel 

esasların belirlenmesi ve diğer ülkelerin 

su politikalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunulması yer almaktadır. 
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Sınıraşan Su Havzalarımızın Hukuki Duru-

mu Değerlendiriliyor 

 

Türkiye hidrolojik olarak 25 havzaya ayrılmış 

olup bunlardan 5 tanesi sınıraşan havzadır. Bu-

na göre Türkiye’nin sınıraşan havzaları Meriç-

Ergene, Çoruh, Kura-Aras, Asi ve Fırat-Dicle 

havzalarıdır. Türkiye Meriç-Ergene ve Asi hav-

zalarında aşağı kıyıdaş; Çoruh, Kura-Aras ve 

Fırat-Dicle havzalarında ise yukarı kıyıdaş ko-

numundadır. 

2753 kilometre olan toplam sınır uzunlu-

ğunun %22’si akarsular tarafından oluş-

turulan Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada yer alan su kaynaklarının bölgenin ihti-

yaçlarını karşılamada yetersiz kalışı, Türkiye’nin sınır komşuları ile olan ilişkilerinin hid-

ropolitik boyutunun önem kazanmasına 

sebep olmaktadır.   

Sınıraşan su havzalarımızın taşıdığı öne-

me binaen Dairemiz Başkanlığımız bün-

yesinde kurulan “Su Hukuku ve Politi-

kaları İhtisas Grubu” tarafından sınıra-

şan havzalarımız ayrıntılı biçimde ince-

lenmekte ve mevcut teknik, hukuki ve 

politik durum analiz edilmektedir. Bu 

konuda Daire Başkanlarımızdan Sayın 

Salim FAKIOĞLU’nun engin tecrübe 

ve bilgi birikiminden faydalanılmıştır. 

 

Su Hukuku Ve Politikası Alanında Uzmanlaşma Sağlanıyor 

 
Su hukuku ve politikası, sınıraşan ve sınır oluşturan sular ve su ala-

nında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma-

ları 11-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen eğitim programı 

kapsamında ele alınmıştır. Dışişleri eski Bakanı Yaşar YAKIŞ, 

Prof.Dr. Ayşegül KİBAROĞLU, Yrd.Doç.Dr. Münevver AKTAŞ, 

Orsam su uzmanı Dr. Seyfi KILIÇ ve Bakanlığımız yetkilileri tara-

fından bilgilendirmelerde bulunulmuştur. 

 

Eğitim programı kapsamında Fı-

rat-Dicle nehirlerindeki su politi-

kalarının ve  3.İstanbul Su Forumu değerlendirilmiş, Meriç havzasında 

kurulan taşkın tahmin sisteminin Türkiye ve Bulgaristan ile ortak işle-

tilmesi, su konusunda öne çıkan 

uluslararası sözleşmelerin hüküm 

ve sonuçları ve sınıraşan sular ve 

sınır oluşturan sulara ilişkin uyuş-

mazlıklar  incelenmiştir. 
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Projelerimiz 

 

Su yönetimindeki çevre, ekonomi, enerji, tarım ve ilişkili diğer sektörler kapsamında, kurumsal ve yasal 

boşlukların belirlenmesi, sektörler arası işbirliği ve yönetişimin geliştirilmesi, sürdürülebilir su yönetimi ve 

yeşil büyümenin sağlanabilmesi için su hukuku, politikaları, yönetimi ve uygulamaları arasındaki ilişkinin 

geliştirilmesi, uygulama, yönetim, yasal ve kurumsal kapasiteyi içeren ulusal su stratejisi dökümanının ge-

liştirilmesi maksadıyla “Türkiye' deki Su Hukuku, Politikaları ve Uygulamalarının, Yönetiminin ve Sürdü-

rülebilirliğinin Geleceği” konulu proje önerisi sunulmuştur. 

 

Uluslararası Su Sözleşmeleri İnceleniyor 
Uluslararası su hukuku, uluslararası çevre hukukunun 

önemli başlıklarından birisi olup ayrı bir disiplin olma yo-

lunda gelişme göstermektedir. Kapsam itibariyle suyu tüm 

boyutlarıyla ele alan küresel ölçekte kabul gören uluslara-

rası bir sözleşme bulunmamakla birlikte, uluslararası su 

hukuku başlığı altında daha ziyade sınıraşan su kaynakla-

rının yönetimi ve korunmasına ilişkin uluslararası sözleş-

melere odaklanılmaktadır. 

 

BM-AEK Sınıraşan Su Yollarının, Uluslara-

rası Göllerin Kullanımı Ve Korunması Söz-

leşmesi (1992 Helsinki Su Sözleşmesi) ve 

BM Uluslararası Su Yolarının Ulaşım Dışı 

Maksatlarla Kullanımına İlişkin Sözleşme 

(1997 BM Sözleşmesi), Espoo ve Aarhus  

gibi uluslararası su hukukuna ilişkin sözleş-

meler Daire Başkanlığımızca ayrıntılı olarak 

incelenmektedir. Ele alınan sözleşmelerden; 

ülkemizin halihazırda taraf oldukları bakımından hukuki durumu ve henüz taraf olmadıkları  bakımından 

ise taraf olunması halinde doğabilecek hukuki neticeler değerlendirilmektedir. 

 

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu 

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nda gerçekleştirilen 

Uluslararası Su Hukukunda Su Kaynaklarının Korun-

ması konulu ana oturumda su kaynaklarının korunması 

alanında yapılan hukuki çalışmalar analiz edilmiş, mev-

cut düzenlemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi için 

devletlerin ve uluslararası toplumun sorumlulukları tar-

tışılmıştır. Bahse konu oturuma  Dairemiz  Su Hukuku 

ve Politikası Şube Müdür v. Serap PERÇİN konuşmacı 

olarak katılım sağlamıştır. 

 

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nda Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü Su Hukuku ve Politikası Geliştirme Dairesi 

Başkanlığınca gerçekleştirilen Havza Bazında Uluslararası 

Su Hukuku konulu yan etkinliğin maksadı; su hukukunun, 

su politikalarının ve havza bazında su kaynakları yönetimi-

nin temel prensiplerini ortaya koymaktır. Bu yan etkinlik 

özelde; yüzey suları, kıyı suları ve akiferler gibi ulusal ve 

uluslararası sular üzerinde odaklanmış ve su hukuku, poli-

tikaları ve havza bazında su kaynakları yönetimi hakkında 

deneyimler katılımcılar ile paylaşılmıştır. 
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Su Hukuku Konusunda Hedeflerimiz 

 

 Su Kanunu’nun yasalaşarak yürürlüğe girmesi sürecinin tamamlanması. 

 Ulusal ve uluslararası su politikamızı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması. 

 Ulusal su hukukunun gelişimine katkıda bulunulması. 

 Uluslararası su hukukunda yaşanan gelişmelerin takibinin yapılması. 

 Sunulan projenin hayata geçirilmesi. 

 Ulusal su planının hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması.  

 

 

 

 

 

 
Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu 

6’ncı Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

Modelleme konusunda Bakanlığımızın teknik kapasitesi-

ni artırmak ve ülkemize uygun, kullanılabilir su kalitesi 

ve hidroloji modellerinin uygulanmasına yönelik strateji-

lerin geliştirilmesi maksadıyla, 28741 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği” kapsamında 

15.11.2013 tarih ve 687sayılı Bakanlık Oluru’yla “Su 

Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu” kurul-

muştur.  

 

Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu’nun 6 aylık süre bo-

yunca her ay toplanmasına karar verilmiştir. İlk beş top-

lantının ardından, altıncı toplantı 30.10.2014 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.  

 

“Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu 6’ncı Toplantısı”, Su Yönetimi Genel Müdür Yardım-

cısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN’ın başkanlığında 30 Ekim 2014 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleş-

tirilmiştir. 

 

Toplantıya İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr.İzzet ÖZTÜRK, ODTÜ Çevre 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ülkü YETİŞ, Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji 

A.B.D. Başkanı Sayın Prof.Dr.Mehmet EKMEKÇİ, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğre-

tim Üyesi Sayın Prof. Dr. Lale BALAS ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde görevli 

personel tarafından katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Su Enstitüsü (SUEN)’nde görevli Uzman Elif OKUMUŞ 

ÖKSÜZ ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ali ERTÜRK tara-

fından telekonferans ile toplantıya İstanbul’dan katılım sağlanmıştır.   

  

Açılış konuşmasını Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN tarafından ya-

pılan toplantıda Modelleme Şube Müdürü Vekili Sayın Burhan Fuat ÇANKAYA tarafından gerçekleştiri-

len sunum ile Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu’nun daha önceki toplantılarında görüşü-

len hususlar, alınan kararlar ve “Su Kaynaklarını Modelleme Konusunda Strateji ve Yol Haritası”na ilişkin 

taslak belge ile “Modelleme Eylem Planı (MODEP)” hakkında bilgi verilmiştir. 

  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün modelleme konusunda izlenmesi gereken strateji ve yol haritası ile 

Modelleme Eylem Planı matrisleri hakkında değerlendirmeler yapılarak toplantı sonlandırılmıştır. 

ENVANTER VE ARAŞTIRMA DAİRESİNDEN HABERLER 
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“Nehir Havza Araştırıcısı (Rbe) - Symp (Su Yönetimi Modelleme Platformu): Türkiye'de Nehir Hav-

zası Bazlı Planlamaya Yönelik Modelleme Aracı Projesi” Açılış Organizasyonu Gerçekleştirildi 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Hollandalı DEL-

TARES Enstitüsü tarafından ortaklaşa gerçekleştiri-

len  “Nehir Havza Araştırıcısı (RBE) - SYMP (Su 

Yönetimi Modelleme Platformu): Türkiye'de Nehir 

Havzası Bazlı Planlamaya Yönelik Modelleme Aracı 

Projesi” Açılış Organizasyonu 30 Eylül 2014 tarihin-

de Ankara Wyndham Otel’de (Eski Ramada 

Otel)  gerçekleştirildi. 
   

 “RBE (River Basin Explorer-SYMP (Su Yönetimi 

Modelleme Platformu) Hidroloji ve Su Kalite Mode-

linin Büyük Menderes Havzasına Uygulanması Pro-

jesi” kapsamında, DELTARES tarafından geliştiril-

miş olan RIBASIM modeli kullanılarak Büyük Menderes Havzası’na ait hidroloji ve su kalitesi/ekolojisi 

modelleri uygulanacak olup bu modeller birleştirilerek Su Yönetimi Modelleme Platformu (SYMP) oluştu-

rulacak. 

 

Söz konusu Açılış Organizasyonuna, Hollanda An-

kara Maslahatgüzarı ve Büyükelçiliğin diğer temsil-

cileri ile Deltares Enstitüsü yetkililer ve Hollandalı 

diğer proje yürütücüleri, Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü ilgili personel ve diğer kurum ve kuruluşla-

rın temsilcileri tarafından katılım sağlandı . 
 
Açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdür Yar-

dımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ tarafından yapılan 

organizasyon kapsamında projenin Havzanın hidro-

lojik açıdan modellenmesi, Havzanın yerüstü su 

kalitesinin modellenmesi, Havzadaki seçilmiş su 

kütlelerinde ekolojik kalite oranları (EQR)  kullanı-

larak ekolojik durum modellemesinin yapılması ve 

SYMP’nun diğer havzalarda kullanılması ile ilgili 

yol haritasının hazırlanması gibi önemli çıktılarının yanı 

sıra Bakanlığımızın modelleme konusunda teknik kapasi-

tenin de arttırılacağı dile getirildi. 

 

 

 

Hollanda Ankara Maslahatgüzarı tarafından Sayın Daan 

HUISINGA tarafından söz konusu projenin Hollanda ile 

Türkiye arasında önemli bir işbirliği olduğu ve Büyükel-

çilik olarak projeyi desteklediklerini dile getirildi. 
 
 

Bunların yanı sıra Hollanda Girişim Kuruluşu (RVO) Su Ortakları Birimi Direktörü Sayın Dennis van 

PEPPEN ve Deltares Enstitüsü Tatlı Su Kaynakları Birimi Direktörü Sayın Gerard BLOM tarafından da 

proje hakkında bilgiler verilmiş olup, Hollanda’nın su kaynaklarının modellenmesi ile ilgili tecrübelerinden 

bahsetti.  

 



 

40 

Türkiye'de Nehir Havzası Bazlı Planlamaya Yönelik Modelleme Aracı Projesi Kapsamında Oluştu-

rulan Çalışma Gruplarının 1’inci Ve 2’inci Eğitimleri Gerçekleştirildi 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Hollan-

dalı DELTARES Enstitüsü tarafından or-

taklaşa gerçekleştirilen “Nehir Havza 

Araştırıcısı (RBE) - SYMP (Su Yöneti-

mi Modelleme Platformu): Türkiye'de 

Nehir Havzası Bazlı Planlamaya Yöne-

lik Modelleme Aracı Projesi” Açılış Or-

ganizasyonunun ardından 1-2 Ekim 2014 

tarihlerinde Hidroloji ve Ekoloji Çalışma 

Gruplarının ilk eğitimleri Bakanlığımız 

22. Kat Toplantı Salonlarında gerçekleşti-

rildi. 

 

Proje çalışmalarının verimli bir şekilde ilerleyebilmesi maksadıyla DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Mü-

dürlükleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Merkezi, SUEN ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ilgili personellerin de katılımı ile 

Hidroloji ve Ekoloji Çalışma Grupları oluşturulmuş olup, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler bu 

gruplara yönelik olacak. 
  

  

Söz konusu iki günlük eğitim Envanter ve 

Araştırma Dairesi Başkanı Sayın Zülbiye 

DURGUN tarafından yapılan açılış konuşma-

ları ile başlatılmış olup, ekoloji ve hidroloji 

çalışma grupları ile birlikte genel oturum ya-

pıldı. Genel oturum kapsamında DELTARES 

Enstitüsü proje kapsamında yapılacak çalışma-

lardan bahsetmiş olup, Modelleme Şube Mü-

dürü Sayın Burhan Fuat ÇANKAYA tarafın-

dan Büyük Menderes Havzasının tanıtımını 

yapan bir sunum gerçekleştirilmiştir. Eğitim 

programının ilerleyen bölümlerinde gruplar ayrılmış her grup kendi çalışmalarına başlandı. 

 

Ekoloji Çalışma Grubu eğitimleri boyunca WFD 

Explorer programı katılımcıların bilgisayarlarına 

yüklenmiş olup, programın kullanımı ile ilgili Delta-

res Enstitüsü yetkilisi tarafından örnekler gösteril-

miş ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Daha 

sonrasında ise kurumlarda bulunan Büyük Menderes 

Havzası ile ilgili veriler hakkında görüşmeler yapıl-

dı.  

 

Hidroloji Çalışma Grubu toplantısı kapsamında ise 

RIBASIM modeli üzerine Deltares Enstitüsü yetkili-

si tarafından eğitim verilmiştir. Eğitim RIBASIM 

model yazılımının kullanıcılar tarafından kurulup 

örnek çalışmaların incelenmesiyle başlamış olup, 

Proje kapsamında Büyük Menderes Havzası üzerin-

de model tekniğinin uygulanması amacıyla pilot bir çalışma yapıldı. 
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Hidroloji ve Ekoloji Çalışma Grup-

larının ikinci eğitimleri ise arazi 

çalışmaları, paydaş ziyaretleri ile 

birlikte 10-14 Kasım 2014 tarihle-

rinde Hollandalı uzmanların da ka-

tılımları ile Büyük Menderes Hav-

zasında gerçekleştirildi. 

Arazi ziyaretleri kapsamında, Bü-

yük Menderes Nehrini besleyen 

Banaz Çayı ve önemli yan kolların-

dan olan Dokuzsele Deresi ve Zap 

Deresi, Işıklı Gölü ve gölü besle-

yen Çivril ve Küfi Çayları, Dinar 

ilçesindeki Karakuyu depolaması, 

Pamukkale su kaynakları, Adıgüzel ve Cindere Barajları, Bafa Gölü ile havzadaki bir adet OSB, bir adet 

tekstil fabrikası ve bir adet jeotermal tesiste teknik incelemelerde bulunulmuştur. 

  

Envanter ve Araştırma Daire Başkanı Sayın Zülbiye DURGUN ve Modelleme Şube Müdürü Vekilinin 

başkanlığındaki heyetler tarafından Denizli Valisi Sayın Şükrü KOCATEPE ve Aydın Valisi Sayın Erol 

AYYILDIZ makamlarında ziyaret edilmiş olup, proje kapsamında detaylı bilgi sunulmuştur. 

  

Ayrıca, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ziyaret edilmiş olup, DESKİ Genel Müdürü Sayın 

Doç.Dr.Mahmud GÜNGÖR’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda proje ekibi tarafından bilgi veril-

miş ve DESKİ tarafından yapılan çalışmalar proje ekibi ile paylaşılmıştır. 

 

Gerçekleştirilen arazi gezileri ve paydaş ziyaretlerinin ardından Ekoloji ve Hidroloji Çalışma Grupları 

ikinci eğitimleri 12-13 Kasım 2014 tarihle-

rinde Denizli Orman Bölge Müdürlü-

ğü’nde gerçekleştirildi. 

  

Ekoloji Çalışma Grubu’na yönelik eğitim 

programı kapsamında, Hollandalı uzmanlar 

tarafından su kütlesi tipleri ve kümelenme-

si, ekolojik kilit faktörler, ekolojik kalite 

oranları ve ekolojik bilgi kuralları hakkın-

da sunumlar yapılmış, Hollanda’daki du-

rum ve örnekler hakkında bilgi paylaşıldı. 

Ayrıca, İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire 

Başkanlığından Biyolojik İzleme Şube 

Müdürü Sayın Hümeyra BAHÇECİ tara-

fından Türkiye’de Büyük Menderes Hav-

zası için İzleme Konusunda Kapasite Ge-

liştirilmesi AB Projesi kapsamında belirlenen tipolojiler ve tipoloji kriterleri hakkında sunum yapıldı. 

 

Hidroloji Çalışma Grubu Programı kapsamında ise hidrolojik 

model üzerinden su kaynakları ve kullanıcıları tanımlanarak, bu 

doğrultuda şematizasyon oluşturmaya başlandı. 

 
Yerüstü Sularının Kalitesinin Belirlenmesi, Sınıflandırılması Ve 

Yönetimi Konulu Hizmet İçi Eğitim Yapıldı 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafın-

dan “Yerüstü Sularının Kalitesinin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve 

Yönetimi" konulu hizmet içi eğitim 03 - 07 Kasım 2014 tarihleri ara-
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Söz konusu eğitimde; Prof. Dr. Zekai ŞEN, 

Prof. Dr. Meriç ALBAY, Prof. Dr. Nilsun 

DEMİR, Prof. Dr. Nilgün KAZANCI, Prof. 

Dr. Ülkü YETİŞ, Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ, 

Prof. Dr. Oya AKAY, Prof. Dr. Gülen 

GÜLLÜ, Doç. Dr. Selim SANİN, Doç. Dr. 

Yunus PAMUKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Al-

paslan EKDAL, Dr. Selma AYAZ, Dr. Ha-

tice YÜKSEL, Dr. Kaan TUNÇOK, Dr. 

Muhsin Özgür DOLGUN, Başuzman Araş-

tırmacı Gülsen AVAZ, Araştırma Görevlisi 

Gökhan CÜCELOĞLU, Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı’ndan Şube Müdürü Halil İbra-

him YÖRÜBULUT ve Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’ndan Özlük Şube Müdürü Meh-

met Yaşar FİDAN, Veri Yönetimi Şube 

Müdürü Bekir YILMAZ ile Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Şube Müdürleri Sibel Mine 

GÜÇVER, Zakir TURAN ve Dr. Rukiye DOĞANYİĞİT tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. 

 

Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Perso-

nelinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü, Tübitak- Mar-

mara Araştırma Merkezi, Büyükşehir Belediye-

leri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür-

lükleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile 

Çölleşme ve Erozyon ile Mücadele Genel Mü-

dürlüğü’nden temsilciler katılım sağladı. 

 

Eğitim kapsamında yerüstü sularına yönelik 

yapılan ve planlanan çalışmalar, hassas alanlar-

da su kalitesinin belirlenmesi, sınıflandırılması 

ve yönetimi, göl ve sulak alanların yönetimi, 

kirlilik yükü hesaplamaları, suda tehlikeli mad-

de kirliliğinin kontrolü, çevresel kalite standart-

ları, suların ekolojik kalite düzeyi ve izlenmesi, biyotik indeksler, su yönetiminde çevresel modelleme, su 

kaynaklarının miktar ve kalitesinin modellenmesi, havza yönetiminde modelleme, havza bazında yapılan 

denetimler, veri yönetimi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatı detaylı olarak ele 

alınmış olup, konular karşılıklı olarak soru cevaplarla pekiştirildi.  
 
Hizmet içi eğitime katkı sağlayan eğitimcilerin ve katılımcıların sertifikaları Su Kalitesi Yönetimi Dairesi 

Başkanı Sayın Mertkan ERDEMLİ tarafından verildi. 

 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Çalışmaları Devam Ediyor 

 

Ergene Havzası’ndaki su kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyi-

leştirilerek sulama suyu kalitesine kavuşturulması maksadıyla, Ba-

kanlığımızın koordinasyonunda hazırlanmış olan Ergene Havzası 

Koruma Eylem Planı Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

tarafından 06.05.2011 tarihinde Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde ka-

muoyuna duyurularak yürürlüğe konulmuştur.  
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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 %35, Keşan’da %75, Pınarhisar’da %

75, Babaeski’de %75, Saray’da %85, Malkara’da %90 ve Hayrabolu’da %90 fiziki gerçekleşme 

kaydedilmiştir.  

 2 Belediyenin (Çorlu ve Çerkezköy Belediyeler Birliği) AAT inşaat yer teslimi safhasındadır.  

 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 tamamlanmıştır.  

 Marmara’ya Derin Deniz Deşarj Projesi’nin uygulama projeleri 

tamamlanmıştır.  

 Yeraltı suyu restorasyon planı hazırlanmış ve sulama tesisi pro-

jelerinin % 56’sı tamamlanmıştır.  

 
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı internet sayfası: 
 
ergene.ormansu.gov.tr 
 
güncellenmiş olup EHKEP’e ilişkin gelişmeler duyurulmaktadır.  
 

Genel Müdürlüğümüzden Haberler 
 

Suyun Yönetimi Konusunda Büyükşehir Belediyeleri ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı İşbirliği İçinde  

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birli-

ği işbirliği ile su yönetimi konularının en önemli paydaşı 

olan Büyükşehir Belediyeleri personeline “Türkiye’de Su 

Yönetimi ve Geleceği” konulu eğitim 27-29 Kasım 2014 

tarihleri arasında 29 Büyükşehir Belediye Başkanlığından 

toplam 81 şube müdürü ve üst düzey personel katılımı ile 

Afyonkarahisar’da düzenlendi. Açılış konuşmaları Türkiye 

Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Recep ŞA-

HİN ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müstear Yardımcısı 

Sedat KADIOĞLU tarafından yapıldı.  

 
Sayın ŞAHİN konuşmasına Türkiye Belediyeler Birliğinin kısa 

tarihçesi ile başlayarak 6360 sayılı Kanunun suyun doğru yöne-

timi konusuna büyük katkı sağlayacağını belirtti. Belediyelerin İçme suyu, atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve 

işletilmesi gibi ağır ve uzmanlık isteyen konularının olduğunu 

söyleyen ŞAHİN, 6360 sayılı Kanunun Su Kanalizasyon İdarele-

rine bu hususlarda önemli sorumluluklar yüklediğini de vurgula-

dı. Diğer taraftan, yeni kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü-

nün 3 yıl gibi kısa bir zamanda “havza bazlı mevzuatların çıkarıl-

ması, su kayıp kaçakları, taslak Su Kanununun hazırlanması” 

gibi yaptığı ağır, nitelikli ve daha önce hiç yapılmamış çalışmala-

ra imza attığını vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı ŞAHİN, 

Türkiye Belediyeler Birliği olarak Su Yönetiminde önemli rol 

oynayan Belediyelere mevzuat hazırlamada, kurumsal kapasite-

nin geliştirilmesi ve yatırımlara finansman sağlanmasında huşu-

larında destek olduklarını belirtti. Sayın ŞAHİN son olarak su 

yönetimi ile ilgili önemli konular hakkında paydaşlar arasında bilgi aktarımının yapılacağı eğitimin suyun doğru 

yönetilmesi açısından yararlı olacağı temennisinde bulundu. 
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Sayın KADIOĞLU konuşmasında kısaca, geç-

mişten günümüze kadar nüfusun ve sanayinin 

hızlı büyümesine rağmen su kaynaklarının sabit 

kaldığını ve bu nedenle günümüzde soğuk sa-

vaşlara sebep olan suyun yönetiminin önem arz 

ettiğini, Türkiye’de Su Yönetiminin de gelişmiş 

ülkelerinde olduğu gibi havza bazında yapılması 

gerektiğini belirterek bu hususta su ile ilgili ku-

rum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun ve 

yapılan çalışmaların planlamasının önemini vur-

guladı. Sayın KADIOĞLU konuşmasında yapı-

lan çalışmaların izlenmesi ve denetiminin öne-

mine de değindi. Su ile ilgili hususların koordinasyonunun ve planlamasının yapılabilmesi için Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğünün kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana geçen 3 senelik kısa sürede “Su 

koordinasyon Kurulunun kurulması, 25 havzada havza eylem planlarının uygulanması, Ulusal Havza 

Strateji Belgesinin paydaşlarla birlikte uygulanması, Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanması, 

1926’dan beri değişmeyen Su Kanununun 

değiştirilmesi çalışmalarının yapılması” gibi 

önemli işlere imza attığını vurguladı. Ayrıca 

yeni kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlü-

ğünün proje ve mevzuat çalışmalarından 

bahsettikten sonra Belediyelerden 

“Kullanılan suyun %45’lere varan kayıp ka-

çak oranının azaltılması ve vatandaşların 

belediyelerin su ile ilgili hizmetlerinden 

memnuniyetinin artırılması” gibi  beklentile-

rine kısaca vurgu yaptı Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü gibi mevzuat yapan bir kurumla 

mevzuat uygulayan Belediyelerin bir araya 

gelmesinde katkılarından dolayı Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ederek  konuşmalarını bitirdi.  

 

Açılış konuşmalarını takiben başlayan eğitimde, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINA-

CI, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAARSLAN ve diğer üst düzey yöneticiler ve üniversite 

öğretim üyeleri tarafından “Türkiye’de Su Yönetimi ve Geleceği” eğitimi Su Yönetiminde Büyükşehir 

Belediyelerini doğrudan ilgilendiren “Taslak su kanunu, şebekelerden kaynaklanan kayıp kaçakların 

kontrolü, içme suyu havzalarının korunması, atıksu arıtma tesisleri norm esasları, yeraltı su kaynakları-

nın korunması, hassas alanlarla ilgili belediyelere düşen görevler, su miktarı ve kalitesinin izlenmesi 

hususunda Büyükşehir Belediyelerinin sorumlulukları, kullanılmış suların yeniden kullanımı, taşkın ve 

kuraklık yönetim planları, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi” konuları anlatıldı. 
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Hoş Geldin Bebek  

İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı Şube Müdürü  

Merve DOĞAN’ın Emir MİRALP adlı bebeği dünyaya gelmiştir. 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı personeli  

Yeliz SARICAN’ın Derin adlı bebeği dünyaya gelmiştir. 

Uzun, sağlıklı ve hayırlı bir yaşam geçirmelerini diliyoruz. 
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Genel Müdürlüğümüz ailesine katılan ar-

kadaşlarımıza yeni görevlerinin hayırlı ve 

uğurlu olmasını temenni eder, başarılar 

dileriz. 

Semih EMLEKÇİ 

Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

Yasemin ŞEYLAN 

Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanlığı 

Gökhan Berker AKBIYIK 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Baş-

kanlığı 

Çağla AKAT 

Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanlığı 
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Mehmet Fahri DEMİR, Bihter GÜNEY, Esra ARAS 

Genel Müdürlüğümüzdeki görevlerinden ayrılmıştır. 

Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz. 


