
 

  

     Genel Müdürlüğümüzün 

Değerli çalışanları, 

     Genel Müdürlük olarak 

Şubat 2013 tarihinden bu ya-

na bültenimizin 3. sayısına 

ulaşmış olmanın mutlu guru-

runu yaşamaktayız. Geçmiş 

sayımızdan bu yana Genel 

Müdürlüğümüze yeni arka-

daşlarımız katıldı. Hepsine 

buradan “Hoşgeldiniz” diyo-

ruz.   

    Yeni gelen personelimiz ile 

birlikte enerjimiz ve motivas-

yonumuz da arttı. Sayın Ba-

kanımız tarafından Genel Mü-

dürlüğümüze verilen 

“bütünleşik havza yönetimi 

yaklaşımı çerçevesinde Ülke-

mizin su kaynaklarının sürdü-

rülebilir korunması ve kulla-

nılmasını sağlamak ve koordi-

ne etmek” gibi önemli bir gö-

revin gerçekleştirilebilmesi 

siz değerli çalışanlarımızın bu 

motivasyon içerisinde bütün-

leşmesi ve işbirliği içinde ha-

reket etmesi, verilen sorumlu-

lukları itina ile yerine getir-

mesi suretiyle başarılmıştır.  

     Artan motivasyonumuz 

ile hem işlerimize koşturduk 

hem de çok sayıda ulusal ve 

uluslararası çalıştay, eğitim 

ve toplantı düzenleyerek ça-

lıştığımız konularda kamuo-

yu bilincinin arttırılması için 

çaba harcadık. Çünkü yaşam 

için kritik önem taşıyan ha-

yatın olmazsa olmazı Su gü-

venliği ve verimliliği gibi bir 

konuda, halkın bilinçlendiril-

mesi çalışmalarının çok 

önemli olduğunu biliyorduk. 

    Ülkemiz bulunduğu coğ-

rafya itibariyle “su yönetimi” 

konusunda örnek olacak bir 

ülkedir. Genel Müdürlük 

olarak bu konuyu iyi değer-

lendirerek 2014 yılında, ülke 

içindeki çalışmalarımızın 

yanı sıra uluslararası arenada 

da su konusunda yaptıkları-

mızın duyurulması için sınır-

larımızı aşan çalışmalar yap-

mayı hedefliyoruz. 

    Kuruluş aşamasından bu 

yana hem personel sayısını 

hem de personelinin kalite-

sini arttırmayı prensip edi-

nerek, hayatın vazgeçilmez 

unsuru olan “su” konusun-

da ülkemizde ilklere imza 

atan Genç Genel Müdürlü-

ğümüzün başarı ve moti-

vasyonu, 2014 yılında da 

artarak devam edecek ve 

uluslararası alanda da tanı-

nacaktır.  

    Yeni yılın Genel Mü-

dürlüğümüz ailesine başa-

rı, sağlık ve mutluluklar 

getirmesi dileği ile…… 

Doç.Dr. Özlem Sıla OLĞUN 

Yazı İşleri Müdürü 
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Başlarken… 

Söyleşi 

Bültenimizin  bu sayısında Genel Müdür Yardımcılarımız            

Dr. Yakup KARAASLAN ve Abdurrahman ULUIRMAK ile  söy-

leşimizi  yaptık.  

Değerli zamanlarını ayırarak  sorularımıza verdikleri içten cevaplar 

için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 

Söyleşimiz  2-4. sayfalar arasında  yer almaktadır. 
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Söyleşi 2-4 
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Bu sayıda: 
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Soru: Sayın KARAASLAN, Genel Müdürlüğümüz kuruluş aşamasından bu yana Genel Müdür-

lüğümüz hakkındaki düşüncelerinizden kısaca bahsedebilir misi-

niz?  

Genel Müdürlüğümüz su yönetimi hususunda önemli bir boşluğu dol-

durmuştur. 2011 yılı Ağustos ayında Genel Müdürlüğümüz kuruldu-

ğunda Genel Müdürümüz dahil 3 kişi idik. Bütün işler bu üç kişi tara-

fından yürütülüyor idi. Ancak şu an itibarıyla Genel Müdürlüğümüzde 

150’yi aşkın personelimiz bulunmakta ve hepsi konularında üniversite 

öğrencilerine ders verecek şekilde uzmanlaşmışlardır. Kuruluşumuz-

dan bu yana Genel Müdürlüğümüz çalışanları takım ruhu ile gece gün-

düz demeden çalışmış ve sonuç olarak su kaynaklarının korunması ile 

ilgili önemli mevzuatlar hayata geçirilerek bu minvalde projeler hızlı 

bir şekilde yapılmış ve yapılmaktadır. 

 

Tabi ki Ülkemizde su kaynaklarımızın korunması ve sürdürebilir bir 

şekilde kullanılması için daha bir çok çalışma yapılmasına ihtiyaç var-

dır. Bununla birlikte  Genel Müdürlüğümüzce konusunda uzman Üni-

versite Hocalarımız tarafından 20 yılda ancak yapılabilir denilen hu-

suslar 2 yıl gibi kısa zamanda yapılmıştır. Bu gayretlerinden dolayı bütün mesai arkadaşlarımıza sizin 

vasıtanızla teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Soru: Sayın KARAASLAN, Türkiye’de suyun geleceğini nasıl görüyorsunuz?  

 

Çok yaygın olarak bilindiği gibi Ülkemiz su zengini bir Ülke değildir. Gelecekte özellikle bazı kurak 

dönemlerde içme suyu dışında su sıkıntısı çekeceğimiz öngörülmektedir. Bu sebeple, su güvenliği 

önem arz etmektedir. Bana göre su güvenliği demek su  kaynaklarımızın kalite ve miktar bakımından 

başta içme suyu ve kullanma suyu olmak üzere diğer maksatlarla kullanılması için uygun olması ge-

rekmektedir. 

 

Bu maksatla, Ülkemizde gelecekte su kaynaklarımızı iyi yönetmek için havza bazlı planlama yapma 

zorunluluğumuz vardır. Su kaynaklarımızı hem kalite hem de miktar açısından korumak için bütün 

çalışmaları havza ve alt havza bazlı yapmamız gerekmektedir. Ancak, planlamaları yaparken mevcut 

durumu iyi analiz etmemiz gerekmektedir.  

 

Netice itibariyle Ülkemizde suyun geleceği açısından su güvenliği önem arz edecektir. Bizde Genel 

Müdürlük olarak gelecekte su kaynaklarımız başta içme ve kullanma maksatlı kullanımları için kalite 

ve miktar açısından güvenilir bir şekilde kullanıcıya ulaştırılması için elimizden geleni yapmaktayız. 
 

Soru: Sayın KARAASLAN, Suyun Verimli kullanımı konusunda neler yapılabilir?  

TÜİK verilerine göre Ülkemizde suyun en çok kullanıldığı alan tarım sektörüdür. Tarımda su kullanı-

mının tasarrufunun sağlanması maksadıyla DSİ Genel Müdürlüğü sulama kanallarını kapalı borulara 

dönüştürmektedir. Bu durum açık kanallara göre suyun buharlaşmasını ve açık kanallardan kayıpları-

önleyerek çok ciddi su tasarrufu sağlamaktadır. Bununla birlikte tarımda su tasarrufunun en önemli 

araçları yağmurlama ve damlama sulama teknolojilerinin kullanılmasıdır. Bu doğrultuda, çiftçilere 

önemli teşvikler verilmektedir.  

Dr. Yakup KARAASLAN 

Genel Müdür Yardımcısı 

SÖYLEŞİLERİMİZMİZ  
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Tarım sektöründe su tasarrufunun diğer bir adımı sulamadan dönen suların yapay salak alanı tipi arıtma-

da arıtıldıktan sonra tekrar sulamada kullanılmasıdır. Dünyada da bu sistemlerde kullanılmaktadır.  

 

Su tasarrufunda diğer önemli adımlardan biriside arıtılmış atıksuların tarımda kullanılmasıdır. Arıtılmış 

atıksular bazı kurak ülkelerde yeraltısuyu akiferlerini kademeli olarak beslemek içinde kullanılmaktadır.  

 

Ülkemizde su kullanımında en önemli sektörlerinden birisi de suyun içme ve kullanma suyu olarak kulla-

nılmasıdır. İçme ve kullanma suyunun verimli kullanımı vatandaşlarımız tarafından suyun verimli kulla-

nılması ile mümkündür.  

 

Son olarak su kullanımında en önemli sektörlerden birisi de suyun sanayide kullanılmasıdır. Sanayide su 

kullanımı temiz üretim teknolojilerinin kullanımı, üretimde otomasyona geçilmesi ve arıtılmış atıksuların 

tekrar üretimde kullanılması ile mümkündür. 

 

Soru: Sayın KARAASLAN, olmasını istediğiniz su yönetimi kurumsal yapısı nasıldır?  

 

Daha önce de ifade ettiğim gibi su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde güvenliğinin temini için çok 

parçalı yapının yerine merkezi tek bir kurumun olması ile ve bu kurumun havza bazında bölge teşkilatla-

rının kurulmasıyla mümkündür. Merkezi kurumun planlama ve politika yapması, Bölge teşkilatlarının ise 

uygulama yapması gerekmektedir.  

 

Su yönetiminde bütün sorumlulukların ve görevlerin tek elde toplanması yani bütün su yapılarının geliş-

tirilmesi, suların izlenmesi, lisanslandırılması ve denetlemenin tek elden yapılması jeopolitik öneme sa-

hip Ülkemizde bana göre hayati önem arz etmektedir. 

 

 
 

Soru: Sayın KARAASLAN, genç bir Genel Müdürlük olarak, mesleğe yeni başlayan genç arkadaş-

larımıza tavsiyelerinizi almak isteriz. Onlara neler önerirsiniz?  
 

Bilindiği gibi Genel Müdürlüğümüz mevcut durumda Ülkemizde yapılmayan işleri yapmaktadır. Bu se-

beple mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızın kendi konularında sürekli araştırıcı olmaları gerekmekte-

dir. Sürekli üretim yapmaları, proje üretmeleri ve başlayan projelere yön vermeleri gerekmektedir. 

 

Son olarak bana böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür eder, öncelikle yeni başlayan arkadaşlar başta 

olmak üzere büt ün çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim. 
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Soru: Sayın ULUIRMAK, Genel Müdürlüğümüz ailesine katıldığı-

nızdan bu yana Genel Müdürlüğümüz hakkındaki düşünceleriniz-

den kısaca bahsedebilir misiniz? 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde göreve başlayalı yaklaşık 3 ay oldu. Daha önce 

“Çevre Bakanlığı” ve “Çevre ve Orman Bakanlığı”nda çalışırken su yönetimi ile ilgi-

li yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibiydim. 2011’de Bakanlıkların yapıları deği-

şip “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” kurulduktan 

sonra ben bir müddet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştım. Tabii, su yönetimi 

ile ilgili işlerin bir kısmı, özellikle atıksu ile ilgili hususlar, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı’nın uhdesinde kaldı. Oradaki algı şuydu. Biz varken Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü neden kuruldu? Hangi boşluğu dolduracak? Ne tür işler yapacak? Buraya 

geldikten sonra daha yakından muttali oldum ve gördüm ki, Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü ülkemizde su yönetimi konusunda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Şöyle 

ki, ülkemizde her zaman su yönetiminin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmadığı, su 

yönetiminden sorumlu kurumların koruma, kirlilik önleme ve kullanma (içme-

kullanma, tarım, enerji, sanayi) gibi kendi mesuliyet sahalarına hasrettikleri bir vazife 

ifa ettikleri tenkitleri hâkimdi. Bence Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bu menfi algıyı 

müspete çevirmek gibi önemli bir vazife için ihdas edilmiştir. Genel Müdürlüğümü-

zün, Türkiye’de su yönetimine bütüncül bir yaklaşımla, daha yukarıdan bakabilecek, bu minvalde politika tesis edecek, plan-

lama yapabilecek bir kurum olduğu kanaatindeyim. Bu misyonunun farkında olarak başta sayın Genel Müdürümüz olmak 

üzere tüm arkadaşlar 2 yıl içerisinde hem hukukî hem de idarî manada önemli merhaleler kat etmişler. Dolayısıyla, ben nisbe-

ten daha hazır bir yapıya geldim. Benim de olması gerektiğini düşündüğüm doğrultuda politikaların belirlendiğini (Su Yöneti-

mi Koordinasyon Kurulu ve Havza Yönetim Heyetleri’nin teşkili), mevzuatın çıkarıldığını, Daire Başkanlıklarının ve Şube 

Müdürlüklerinin bu politikaya uygun kurulduğunu müşahede ettim. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzün kurulmasından sonra 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden hem idarî hem de teknik seviyede gelen tecrübeli arkadaşların, Çevre ve Orman Ba-

kanlığı’ndan burada çalışmaya devam eden arkadaşların ve yeni başlayan özellikle uzman yardımcısı genç arkadaşların tam 

bir uyum içerisinde çalıştıklarını gördüm. Bence Genel Müdürlüğümüzün en büyük itici gücü bu birlikteliktir. 

Soru: Sayın ULUIRMAK, Türkiye’de suyun geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Ülkemiz coğrafî ve siyasî vaziyeti itibariyle su konusunun hep gündemde olduğu ve olmaya devam edeceği bir 

ülke. Suyumuzu başta içme ve kullanma maksatlı olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde azamî istifade edi-

lecek şekilde tüm vatandaşlarımızın refahı için kullanmalıyız. Bu maksada uygun politika geliştirmeli ve yatırım-

lar yapmalıyız. Daha sonra sınıraşan nehirlerimiz konusunda komşularımızla bir araya gelip istişareli bir şekilde 

çalışmalar yapmalıyız. 

Soru: Sayın ULUIRMAK, Suyun Verimli kullanımı konusunda neler yapılabilir? 

Suyun kullanıldığı bütün alanlarda ve sektörlerde en verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Şehirlerimiz-

de içme suyu şebekelerindeki su kayıp ve kaçaklarını asgarîye indirilmesine gayret sarf edilmelidir. Suyun en çok 

kullanıldığı tarımda açık kanal sulama sistemlerinin yerine kapalı sulama sistemlerine geçilmelidir. Bu konuda 

DSİ’nin yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Tarımda ayrıca, ülkemizin iklim şartlarını da düşünerek nispeten daha 

az su ihtiyacı olan ziraî bitkilerin yetiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Sanayide, özellikle yeni kurula-

cak sanayi tesislerinde daha az su kullanan ve suyu tekrar kullanan teknolojilerin kullanılması yönünde gayret sarf 

edilmelidir. 

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

za tavsiyelerinizi almak isteriz. Onlara neler önerirsiniz? 

Her nerede, her ne konuda çalışırsa çalışsın, insan, öncelikle yaptığı işi sevecek. Yaptığı iş ile kime ve neye hizmet 

ettiğini, kime ve neye faydalı olduğunu idrakinde olacak. Böyle olursa yaptığı işi hem sever hem de içi huzurlu 

olur. Meselâ, bir doktor insan hayatı gibi dünyada en kıymetli bir nimete hizmet ettiği düşüncesiyle vazifesini ya-

parsa, hem mesleğinde başarılı olur hem de rahat ve huzurlu çalışır. Bizim için de aynı şeyler geçerli. Bizler de 

hayat kadar olmasa da, insan hayatı için en değerli nesneye hizmet ediyoruz. Atalarımız “Su gibi aziz ol.” demiş-

ler. Gerçekten, su çok aziz, çok kıymetli ve hürmeti hak eden bir nimet. Bu idrak içerisinde olursak, yaptığımız işi 

zevkle ve kalp huzuruyla yaparız. 

Soru: Sayın Genel Müdürüm, olmasını istediğiniz su yönetimi kurumsal yapısı nasıldır? 

 

Su yönetiminde bütüncül bir bakışın hâkim olması lâzım diye düşünüyorum. Bakanlığımızda da hâki olan anlayışa 

uygun, havza esaslı olmak üzere, yukarıda da belirttiğim gibi, suyun koruma, kirlilik önleme ve kullanma boyutla-

rının birlikte ele alındığı, buna uygun politika ve planlama yapıldığı bir kurumsal yapı içerisinde yönetilmesi ge-

rekmektedir. Buna uygun olarak da muhakkak kapsamlı bir su kanunu çıkarılmalıdır.  

 

 

 

Abdurrahman ULUIRMAK 

Genel Müdür Yardımcısı 
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SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİLENEN 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI

HAVZA YÖNETİMİ  DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Havza Planlama Şube 
Müdürlüğü

İçmesuyu Havzaları Şube 
Müdürlüğü

Tahsisler Şube Müdürlüğü

Su Ekonomisi ve Verimliliği 
Şube Müdürlüğü

Su Hukuku ve Politikası Şube 
Müdürlüğü

SU KALİTESİ YÖNETİMİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Hassas Alanlar Şube 
Müdürlüğü

Yerüstü Suları Kalite Şube 
Müdürlüğü

Yeraltı Suları Kalite Şube 
Müdürlüğü

Modelleme Şube Müdürlüğü

Arıtma Şube Müdürlüğü

ENVANTER VE İZLEME DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Su Bilgi Sistemi Şube 
Müdürlüğü

Fizikokimyasal İzleme Şube 
Müdürlüğü

Biyolojik İzleme Şube 
Müdürlüğü

Hidrolojik ve Hidromorfolojik 
İzleme Şube Müdürlüğü

TAŞKIN VE KURAKLIK 
YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Taşkın Yönetimi  Şube 
Müdürlüğü

Kuraklık Yönetimi Şube 
Müdürlüğü

İklim Değişikliğine Uyum Şube 
Müdürlüğü

Uluslararası Münasebetler 
Şube Müdürlüğü

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Stratejik Yönetim ve Bütçe 
Şube Müdürlüğü

Eğitim, Tanıtım ve 
Koordinasyon Şube 

Müdürlüğü

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİLENEN  

ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri 

Bakanlık Makamı’nın 03.10.2013 tarih ve 154 nolu Olur’u  yeni-

den yapılandırılmıştır.  
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“HAVZA YÖNETİMİ VE PLANLAMA” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM 24-27 HAZİRAN 2013 TARİHLERİNDE 
AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENDİ 

 

 

 

Ülkemiz su kaynaklarını hem miktar ve hem de kalite olarak korumayı, geliştirmeyi, kontrol et-

meyi ve sürdürülebilir olarak kullanmak için katılımcı ve bütünleşik bir yaklaşımla havza bazında 

su yönetimini sağlayacak altyapıyı oluşturmayı hedefleyen Genel Müdürlüğümüz; ülkemizde ne-

hir havza yönetim anlayışının yaygınlaştırılmasını ve nehir havza yönetimi konusunda bilgi pay-

laşımını sağlamak amacıyla “Havza Yönetimi ve Planlama” konulu Hizmet içi Eğitimi 24-27 Ha-

ziran 2013 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirmiştir.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 

eğitimin açılış konuşmasında Su Yönetimi 

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KINA-

CI Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğünün kuruluşu, görevleri ve çalışma-

ları hakkında genel olarak bilgiler vermiştir. 

Eğitimde genel olarak Havza Yönetimi ve 

Planlaması ve bu konunun alt başlıkları olan 

Havza Koruma Eylem Planlarının hazırlan-

ması, Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları-

nın gerçekleştirilmesi, Havza Bazlı Ekono-

mik Analizlerin yapılması, Suyun Verimli 

Kullanımı hususlarını destekleyici nitelikte 

eğitim konularında sunumlar yapılmıştır.  

Eğitimin ilk gününde Havza Yönetimi ve Havza 

Koruma eylem Planlarının Hazırlanması hususunda 

eğitimle gerçekleştirilmiştir. Bu konu başlığı ile 

ilgili “Su Çerçeve Direktifi Nehir Havza Yönetim 

Planları Mevzuat Çalışmaları” konusunda Havza 

Yönetimi ve Planlama Dairesi Başkanı Nermin Çİ-

ÇEK, “Havza Çalışmalarında Yayılı Kaynaklı Kir-

liliğin Hesaplanması” konusunda İTÜ Çevre Mü-

hendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ali ER-

TÜRK, “Havza İçinde En Uygun Su Yönetimi İçin 

Atıksu Arıtma  

HAVZA YÖNETİMİ  

HABERLERİ  
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Teknolojisi Seçimi ve Maliyet Enerji Bile-

şenleri” konusunda İTÜ Çevre Mühendisliği 

Bölümünden Doç. Dr. Güçlü İNSEL, 

“Havza Koruma Eylem Planları ve Uygula-

maları” ile “Havza Koruma Eylem Planları-

nın Hazırlanması” konusunda Havza Yöneti-

mi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Havza 

Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden İnşaat 

Müh. Deniz YILMAZ, “Havza Yönetim 

Eğitimin ikinci gününde öğleden önce genel 

olarak Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları-

nın gerçekleştirilmesi hususunda bilgi payla-

şımı gerçekleştirilmiş olup, “İçme Suyu Sağ-

lama Amaçlı Su Kütleleri İçin Koruma Alan-

ları” konusunda Hacettepe Hidrojeoloji Mü-

hendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mehmet 

EKMEKÇİ, “İçme Suyu Havzalarının Ko-

runması Ve Özel Hüküm Belirleme Çalışma-

ları” konusunda Havza Yönetimi ve Planla-

ma Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Havzaları 

Şube Müdürü Aysel ER sunumlarını gerçek-

leştirmişlerdir. Ayrıca günün geri kalan bö-

lümünde “Türkiye'de Havza Rehabilitasyonu” konusunda Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafa-

za ve Havza Islahı Daire Başkanı Mahmut TEMİZ, “Değişen İklim Etkisinde Seyhan Havzası’nda 

İklim Değişikliğine Uyum Çalışmaları” konusunda Türkiye AB Delegasyonundan İklim Değişikliği 

Sektör Yöneticisi Alper ACAR, “DSİ’de Havza Master Plan Raporu Çalışmaları” konusunda Etüt, 

Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı 4.Planlama Şube Müdürü Nazmi KAĞNICIOĞLU, “Sulak 

Alan Yönetim Planları” konusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen. Md.’den Hakan ERDEN, 

“Havza-Çevre-Planlama-Belediye” konusunda Türkiye Belediyeler Birliği’nden Çevre ve Şehircilik 

Müdürü Ayşe ÜNAL, “Uzun Devreli Gelişme Planı Hazırlama Süreci” konusunda Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden Şehir Plancısı Seçil KONMAZ ARDIÇ, “Üst Ölçekli Planla-

ma” konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Gen. Md.’den Hüseyin EY-

DURAN, “Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Rehberi” konusunda 2U1K firmasından Çevre 

Müh. Emre KAYA, “HES'lerin 

Ekolojik Etkileri Ve Olumsuz Etki-

lerin Azaltılması” konusunda Doğa 

Koruma Merkezi’nden Hüma ÜL-

GEN ve “Sınıraşan Havza Politika-

ları” konusunda Su Hukuku ve Po-

litikası Daire Başkanı Salim FAKI-

OĞLU sunumlarını gerçekleştir-

mişlerdir. 
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Eğitimin üçüncü gününde “AB Müzake-

re Süreci - Su Sektörü Çalışmaları” ko-

nularında Havza Yönetimi ve Planlama 

Dairesi Başkanı Nermin ÇİÇEK, 

“Verilerin CBS Ortamına Aktarılması ve 

Kullanılması Örnek Proje Uygulamaları” 

konusunda Envanter ve Tahsis Daire 

Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdü-

rü İbrahim GEDİK, , “Uluslararası Orga-

nizasyonlar Ve Yapılan Çalışmalar” ko-

nusunda Türkiye Su Enstitüsü’nden Uz-

man İdil YILMAZ, “SÇD'nin Ekonomik 

Boyutu: Önlemler Programı, Maliyet Et-

kinliğin Sağlanması, Muafiyetlerin Ge-

rekçelendirilmesi” konusunda Havza Yö-

netimi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 

Ekonomik Analizler Şube Müdürü Bahar SEL FEHİM, “Su Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesi - Saha 

Uygulamaları” konusunda İSKİ Genel Müdürlüğü’nden İnşaat Müh. Gökhan CİNGÖZ, “Atıksuların 

Yeniden Kullanımı” konusunda Havza Yönetimi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Su Verimliliği Araş-

tırma ve Su Teknolojisi Şube Müdürü Selçuk COŞKUN, “Tarımsal Sulamadaki Kayıplar” konusunda 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM, “İyi Tarım Örnekleri ve 

Havza Uygulamaları” konusunda ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü’nden Mühendis Semai ÖZKAN eğitime sunumlarıyla katkı sağlamışlardır.  

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Meteorolo-

ji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 

değerli çalışanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen eğitim, katılımcıların kazanımlarının değerlendi-

rilmesi için gerçekleştirilen bir sınavın ardından genel değerlendirme ve kapanış konuşmaları ile son 

bulmuştur. 

Havza Koruma Eylem Planları Ve Takibi Konu Başlıklı 2. İhtisas Heyeti Toplantısı 24.06.2013 

Tarihinde Afyon-Sandıklı’da Gerçekleştirildi. 

Bakanlık Makamının 18.12.2013 tarihli ve 2012/8 sayılı 

Genelgesi ile Bakanlığımız ihtisas grupları ve ihtisas 

heyetleri Genel Müdürlük bazında ihtisas alanları belir-

lenmiştir. Teşkil edilen Su Havzaları Yönetimi İhtisas 

Heyeti’nin ikinci toplantısı 24.06.2013 tarihinde Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Ko-

ruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü kurumlarından gelen katılımcı-

larla birlikte yapılmıştır.  
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Söz konusu toplantıda; Su Çerçeve Direktifi ve Havza Yönetimi, Havza Koruma Eylem Planlarının 

Hazırlanması, Havza Koruma Eylem Planları ve Uygulamaları, Havza Çalışmalarında Yayılı Kaynaklı 

Kirliliğin Hesaplanması, Havza İçinde En Uygun Su Yönetimi İçin Atıksu Arıtma Teknolojisi Seçimi 

ve Maliyet/ Enerji Bileşenleri, Havza Yönetim Planlarında Modelleme, Su Kütlelerinin Belirlenmesi 

ve Karakterizasyon, Çevre ( Su ) Ekonomisi, Su Ayakizi Kavramı ve Türkiye Çalışmaları konu başlık-

larında sunumlar yapılarak heyet üyeleri konular hakkında bilgilendirilmiştir. Toplantı sonunda bun-

dan sonraki süreçte, belirlenen konu başlıklarında heyet üyelerinin daha detaylı bilgilendirilmesine 

karar verilmiştir. 

Su Çerçeve Direktifi, Havza Yönetimi ve Bileşenleri Konu Başlıklı 3. İhtisas Heyeti Toplantısı 

25.06.2013 Tarihinde Afyon-Sandıklı’da Gerçekleştirildi. 

Bakanlık Makamının 18.12.2013 tarihli ve 

2012/8 sayılı Genelgesi ile Bakanlığımız İhti-

sas Grupları ve İhtisas Heyetleri Genel Müdür-

lük bazında ihtisas alanları belirlenmiştir. Teş-

kil edilen Su Havzaları Yönetimi İhtisas Heye-

ti’nin üçüncü toplantısı 25.06.2013 tarihinde Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-

ğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Ge-

nel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdür-

lüğü kurumlarından gelen katılımcılarla birlikte 

yapılmıştır.  

Söz konusu toplantıda;  

- İçme Suyu Havzalarının Korunması ve Özel 

Hüküm Belirleme Çalışmaları  

-Beyşehir Gölü Özel Hüküm Çalışması  

-Türkiye'nin Yeraltısuyu Potansiyeli, İçmesuyu 

Maksatlı Yeraltı Suyu Yönetim Planlaması ve 

Yeraltı Suyu Koruma Alanları  

-Mekansal Planların Nehir Havza Yönetimi 

Planlarıyla Entegrasyonu  

-Uzun Devreli Gelişim Planı  

-Havza Islah Projeleri ve Çalışmaları  

-Koruma Amaçlı İmar Planları  

-Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirme Kılavuzu  

-Sulak Alan Yönetim Planları  

-Havza Master Planları  

-İmar Planları, Belediye Mevzuatı ve Büyükşehir Belediye Yasasının Getirdiği Yenilikler  

-Verilerin CBS Ortamına Aktarılması ve Kullanımı  

-HES'lerin Ekolojik Etkileri ve Olumsuz Etkilerin Azaltılması  

-Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi-Seyhan Havzası Örneği  

-Sınıraşan Havza Politikaları konu başlıklarında sunumlar yapılarak heyet üyeleri konular hakkında 

bilgilendirilmiştir.  
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Batı Karadeniz Havzası Havza Koruma Eylem Planı Paydaş Toplantısı  

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü tarafından TÜBİTAK MAM Çevre 

Enstitüsü vasıtasıyla yürütülen “14 havza-

da Havza Koruma Eylem Planı Hazırlan-

ması” projesi kapsamında düzenlenen Batı 

Karadeniz Havzası Paydaş Toplantısı 4 

Temmuz 2013 tarihinde Kastamonu’da 15. 

Karayolları Bölge Müdürlüğünde gerçek-

leştirilmiştir.  

 

Havza Paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, DSİ 23. Bölge Müdürü, İller Bankası Ankara 

ve Kastamonu Bölge Müdürleri, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yardımcısı, Kastamonu Orman Bölge 

Müdürü Yardımcısı ile havzada yer alan İllerin İl Özel İdareleri, Bakanlığımızın ve diğer kamu ku-

rum ve kuruluşlarının Bölge-İl-Şube temsilcileri, belediyeler, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri 

ve sanayi odaları ile münferit sanayi kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamıştır. 

  

Paydaş Toplantısı’nın açılış konuşması Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yöneti-

mi Planlaması Daire Başkanlığı Havza Yönetimi Şube Müdürü Saliha DEĞİRMENCİOĞLU tarafın-

dan yapılmıştır. Sayın DEĞİRMENCİOĞLU konuşmalarında; Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğünün kuruluşu, görevleri ve çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, Havza Yö-

netimi Planlaması Daire Başkanlığımızca yürütülen Havza Koruma Eylem Planlarının amacı, kapsa-

mı ve bu proje ile ülkemize sağlanacak faydalar belirtilerek, havzada yer alan paydaşların projeye 

katkı ve katılımlarının öneminden bahsetmiştir. Ayrıca, 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Ga-

zetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek tebliğin çıkarılış amacı, havza 

yönetiminin esasları hakkında bilgilendirmeler yapmıştır.  

Proje yürütücüsü olan TÜBİTAK MAM Çevre Ensti-

tüsü’nden Baş Uzman Özgür DOĞAN tarafından Batı 

Karadeniz Havzasının Havza Koruma Eylem Planı 

hazırlanması çalışmaları kapsamında yürütülen faali-

yetler ve projede gelinen nokta hakkında bilgi veril-

miştir. Ayrıca Batı Karadeniz Havzasında belirlenen 

alt havzalar, noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları, su 

kalite durumu, sıcak noktalar, Atıksu Arıtma Tesisi 

planlamaları ve Katı Atık Sahaları hakkında açıkla-

malar yapılmış ve kısa orta ve uzun vadeli planlar ile 

eylem takvimleri hakkında bilgi verilmiştir. 
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Programın sonunda ilgili kurum ve kuruluş temsilcile-

rinin projeye yönelik değerlendirme, görüş ve önerile-

rine ilişkin katkıları alınmış Batı Karadeniz Havza Ko-

ruma Eylem Planı Çalışmasında oluşturulan eylem 

takvimleri havzada yer alan ilçe belediye başkanları 

tarafından incelenmiş ve mevcut çalışmaları uyarınca 

bu eylem takviminin güncellenmesi talep edilmiş olup 

havza koruma eylem planı, eylem takvimi ve kapsamı 

hakkında gerekli açıklamalar yapılarak kapanış konuş-

ması ile toplantı nihayetlendirilmiştir.  

ASİ HAVZASI PAYDAŞ TOPLANTISI 5 TEMMUZ 2013’DE HATAY İLİNDE GERÇEK-

LEŞTİRİLDİ 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlü-

ğü tarafından TÜBİTAK MAM Çevre Ens-

titüsü vasıtasıyla yürütülen “14 havzada 

Havza Koruma Eylem Planı Hazırlanması” 

projesi kapsamında Havza Yönetimi Plan-

laması Dairesi Başkanlığı tarafından dü-

zenlenen Asi Havzası Paydaş Toplantısı 5 

Temmuz 2013 tarihinde Hatay İl Özel İda-

resi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiş-

tir.  

   

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün sahibi ol-

duğu ve TÜBİTAK-MAM Çevre Enstitüsü tarafından yürü-

tülen “14 havzada Havza Koruma Eylem Planı Hazırlanma-

sı” projesi kapsamında, Asi Havzası Paydaş Toplantısı, Ba-

kanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Su Verimli-

liği Araştırma ve Su Teknolojileri Şube Müdürü Sayın Sel-

çuk COŞKUN başkanlığında 5 Temmuz 2013 tarihinde Ha-

tay ilinde gerçekleştirilmiştir. 

Hatay İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 

toplantıya Hatay, Gaziantep, Kilis Valilikleri, ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile taşra teşkilatları, Üniversiteler, OSB’ler, Bele-

diyeler, Havza Koruma Birlikleri, Kalkınma Ajansları, 

STK’lar, münferit sanayi tesisleri davet edilmiştir. Havza 

Paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, DSİ Bölge 

Müdürlükleri, havzada yer alan İllerin İl Özel İdareleri, Ba-

kanlığımızın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Bölge-

İl-Şube temsilcileri, Belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdare-

leri, katılım sağlamıştır. 
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Paydaş Toplantısı’nın açılış konuşmasında , Bakanlığımız 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Su Verimliliği Araştırma ve Su Teknolojileri Şube Müdürü Sa-

yın Selçuk COŞKUN; Havza Yönetimi Planlama Daire Başkanlığımızca yürütülen Havza Koruma 

Eylem Planlarının amacı, kapsamı ve bu proje ile ülkemize sağlanacak faydalar belirtilerek, havzada 

yer alan paydaşların projeye katkı ve katılımlarının öneminden bahsetmiştir.  

 

Proje yürütücüsü TÜBİTAK 

MAM Çevre Enstitüsü yetkililerince, Asi 

Havzasının Havza Koruma Eylem Planı ha-

zırlanması çalışmaları kapsamında yapılan 

faaliyetler ve projede gelinen nokta hakkın-

da bilgi verilmiştir. Yapılan sunum kapsa-

mında Asi Havzasında belirlenen alt havza-

lar, noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları, su 

kalite durum değerlendirmesi, baskı ve etki-

ler, sıcak noktalar, kısa 

orta ve uzun vade de sıcak noktalarda getiri-

lecek çözüm önerileri, Atıksu Arıtma Tesisi 

planlamaları ve Katı Atık Sahaları hakkında 

açıklamalar yapılmış eylem takvimleri hak-

kında bilgiler verilmiştir. 

Fırat-Dicle Havzası Paydaş Toplantısı 8 Temmuz 2013 tarihinde Elazığ İlinde Gerçekleştirildi. 

 

Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlü-

ğü’nün sahibi olduğu ve TÜBİTAK MAM Çev-

re Enstitüsü tarafından yürütülen “14 havzada 

Havza Koruma Eylem Planı Hazırlanması” pro-

jesi kapsamında Havza Yönetimi Planlaması 

Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Pay-

daş Toplantılarının Fırat Dicle bölümü, Bakan-

lığımız Su Yönetimi Genel Müdürü Prof.Dr. 

Cumali KINACI başkanlığında 8 Temmuz 2013 

tarihinde Elazığ’da gerçekleştirilmiştir. 
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Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Elazığ, Tun-

celi, Sivas, Malatya, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş Valilikleri, ilgili kurum ve kuru-

luşlar ile taşra teşkilatları, Üniversiteler, OSB’ler, Belediyeler, Havza Koruma Birlikleri, STK’lar, 

münferit sanayi tesisleri davet edilmiştir. Havza Paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Elazığ 

İl Vali Yardımcısı, DSİ 9. Bölge Müdürü, havzada yer alan İllerin İl Özel İdareleri, Bakanlığımızın ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Bölge-İl-Şube temsilcileri, Tunceli Belediyesi, Arapgir Belediye-

si, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı 

temsilcileri katılım sağlamıştır.  

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Paydaş Toplantısı’nın açılış konuşması Bakanlığımız Su 

Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI tarafından yapılmıştır. Sayın KINACI ko-

nuşmalarında; Havza Yönetimi Planlama Daire Başkanlığımızca yürütülen Havza Koruma Eylem 

Planlarının amacı, kapsamı ve bu proje ile ülkemize sağlanacak faydalar belirtilerek, havzada yer alan 

paydaşların projeye katkı ve katılımlarının öneminden bahsetmiştir. Ayrıca, 18.06.2013 tarihli ve 

28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek tebliğin çı-

karılış amacı, havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirmeler yapmıştır.  

Proje yürütücüsü TÜBİTAK-MAM Çevre Enstitüsü 

yetkililerince, Fırat-Dicle Havzasının Havza Koru-

ma Eylem Planı Hazırlanması çalışmaları kapsa-

mında yapılan faaliyetler ve projede gelinen nokta 

hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan sunum kapsa-

mında Fırat-Dicle Havzasında belirlenen alt havza-

lar, noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları, su kalite 

durum değerlendirmesi, baskı ve etkiler, sıcak nok-

talar, kısa-orta ve uzun vadede sıcak noktalarda ge-

tirilecek çözüm önerileri, Atıksu Arıtma Tesisi 

planlamaları ve Katı Atık Sahaları hakkında açıkla-

malar yapılmış eylem takvimleri hakkında bilgiler 

verilmiştir.  

Programın sonunda Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın 

Prof.Dr. Cumali Kınacı tarafından yönetilen panelde 

Elazığ Vali Yardımcısı Sayın Ercan ÇİÇEK, DSİ 9. 

Bölge Müdürü Sayın Ömer Faruk YİĞİTSOY, İçme-

suyu Havzaları Şube Müdürü Sayın Aysel ER ve Tü-

bitak-MAM Proje Yürütücüsü Dr. Selma AYAZ tara-

fından proje hakkında genel değerlendirmeler yapıl-

mış, katılımcılardan alınan sorulara cevaplar verilmiş, 

havza koruma eylem planı, eylem takvimi ve kapsamı 

hakkında açıklamalar yapılmıştır.  

 

Sayın KINACI'nın ardından söz alan Elazığ Vali Yar-

dımcısı Sn. Ercan ÇİÇEK çevrenin ve suyun önemine 

dikkat çekerek, insanlığın çevreye ve doğaya korun-

ması gereken bir miras olarak bakması gerekliliğini ve 

bu sayede hazırlanan bu planların ve projelerin fayda-

larının görüleceğini ifade etmişlerdir.  
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GEDİZ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yü-

rütülen Gediz Havzası Koruma Eylem Planı 

revizyon çalışmaları kapsamında gerçekleşti-

rilen değerlendirme toplantısına; Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı, Sağlık Bakanlığı ve İlbank A.Ş. ile Ba-

kanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman 

Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Mü-

dürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri katılım 

sağlamıştır.  

Müsteşar Yardımcımız Sayın Sedat KADIOĞLU’nun başkanlık ettiği toplantıda, ülkemizin öncelikli 

havzalarından biri olan Gediz Havzasının mevcut durumu, alınması gereken tedbirler, kurumlara dü-

şen sorumluluklar ve kurumlar arasında işbirliği içerisinde çalışma mecburiyeti ortaya konularak genel 

bir değerlendirme yapılmıştır. 

Toplantı sırasında yapılan sunumda, Gediz havzasın-

da gerçekleştirilmekte olan eylemler üzerinde tek tek 

durularak; Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri, Münferit 

Sanayilerin ve OSB’lerin Atıksu Arutma Tesisleri, 

Katı ve Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisleri, Dere Yata-

ğının Temizlenmesi ve Islahı, Zirai Kaynaklı Kirlili-

ğin Kontrolü, Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma 

başlıkları altında havzadaki su kaynaklarının duru-

mu, sıcak noktalarda alınacak tedbirler, Entegre 

Havza Yönetimi yaklaşımının önemi ve özellikle 

Havza Koruma Eylem Planlarının hayata geçebilme-

si için kurumlarımıza düşen görevler ve kurumlar 

arası işbirliğinin kilit rol oynadığı vurgulanmıştır.  

Toplantı boyunca yukarıda adı geçen kurum yetkilileri konu ile ilgili değerlendirmelerini, önerilerini 

ve şikayetlerini dile getirmişler ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunmuşlardır. İlbank A.Ş. temsilci-

si tarafından Gediz Havzasında bulunan belediyelerin atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumları hak-

kında katkı sağlanmışlardır.  



 

15 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri; Membadan sulama sonrası suyun kalitesi arasında 

ne kadar fark olduğunun araştırılması gerektiği ve bu noktada izlemenin çok önemli olduğu, Eylem 

planlarında mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerinin kullanıldığını, Bakanlıklarınca 

2017 yılına kadar tarımsal arazilerin kullanım durumlarını tespit edeceklerini, plan içerisinde sağlıklı 

verilerin yer alması gerektiği, arıtma çamurlarının tarımda kullanımı konusunda çalışmaların yapıl-

ması gerektiği, çamur miktarının hesaplanabileceği kullanılacak alanların belirlenmesi gerektiği belir-

tilmiştir. Arıtma tesislerinin tarım arazilerine yapılmaması konusunda hassasiyetlerini vurgulayarak 

atıksu arıtma tesisleri planlanırken alıcı ortam standartlarının dikkate alınması gerektiğini ve mevcut 

atıksu arıtma tesislerinde işletme elemanı sıkıntısının bulunduğunu belirtmişlerdir. Dere ıslahı çalış-

maları sırasında balık ölümlerinin meydana gelebildiği belirtilerek bu konuda gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi gerektiği söylenmiştir. Tüm tarım arazilerinin sayısallaştırıldığını hangi ürüne ne kadar 

gübre ne kadar ilaç verileceğini çiftçinin sistem üzerinden görebileceği ve böylelikle tarımsal kaynak-

lı kirliliğin önüne geçileceği hem de gıda güvenli açısından yapılan bu çalışmaların önemi vurgulan-

mıştır. Yeraltısuyunda izleme yaptıklarını, hassas tarım uygulamalarına geçiş çalışmalarının yapıldı-

ğını. DSİ Genel Müdürlüğü ile bitki su tüketimi ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma başlatıldığını belirt-

mişlerdir. Ayrıca genelde noktasal ve yayılı kaynaklı kirlilik konusunda tespitler yapıldığı buna ilave-

ten Uşak ve Kütahya arasında aşırı bor mineralinden kaynaklandığı düşünülen ve çiftçilerin bu sebep-

ten dolayı ürün alamadığı belirtilerek ana kayaçtan kaynaklı kirliliklerle ilgili çalışmaların da yapıl-

ması gerektiği belirtilmiştir.  

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi; Nif çayına gelen kirliliğin daha çok münferit tesisler-

den kaynaklandığının tespiti üzerine Islah OSB’lerin kurulabileceği konusunda Bakanlıklarının Sana-

yi Genel Müdürlüğünden bilgi alınabileceğini belirtmişlerdir.  

 

DSİ Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından dere ıslahı çalışmalarının planlandığı şekilde yapıldığı 

belirtilmiştir.  

 

ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından erozyon kontrolü eylem planları ile ülkemizde faydalı ve çeşitli 

çalışmalar yapıldığı belirtilmiş olup, Müsteşar Yardımcımız Sayın Sedat KADIOĞLU tarafından Or-

man Genel Müdürlüğü’nün ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün yapmış oldu-

ğu bu çalışmaların hem ulusal hem de uluslararası arenada takdire şayan çalışmalar olduğu vurgulan-

mıştır.  

Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KI-

NACI tarafından, belli bir noktaya gelen Havza 

Koruma Eylem Planları kapsamında faaliyetlere 

devam edilerek planlanan eylemleri sonuçlandır-

mak amacıyla kurumlarımızdan üzerlerine düşen 

görevler konusunda hassasiyet göstermelerinin 

beklendiği vurgulanmıştır. 

 

Müsteşar Yardımcımız Sayın Sedat KADIOĞLU 

tüm bu çalışmaların yanında denetimin önemli 

olduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-

dan denetimlerin sıklaştırılması gerektiğinin ken-

dilerine bildirilmesi konusunda talimatlarını ver-

mişlerdir. Ayrıca dünya standartlarında verilerin 

üretilmesi ve izleme çalışmalarının tüm kurumla-

rın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde olmasının 

gerekliliği ve böylelikle emek, zaman ve para 

kaybının önüne geçileceği belirtilmiştir.  
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“Gediz Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme" Toplantısı Yapıldı. 

Söz konusu toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Müsteşarı Lütfi AKCA, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU, Manisa Va-

lisi Abdurrahman SAVAŞ, Manisa Belediye Başkanı 

Cengiz ERGÜN, Doğa Koruma ve Milli Parklar IV. 

Bölge Müdürü, Meteoroloji Bölge Müdürü, DSİ 2. 

Bölge Müdürü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Planlaması 

Daire Başkanı, İlbank Bölge Müdürü, Manisa, İzmir, 

Kütahya ve Uşak illerinden Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürleri, 

kaymakamlar ve ilçe Belediye Başkanları katılım 

sağlamıştır. 

 

Toplantı Doğa Koruma ve Milli Parklar IV. Bölge 

Müdürünün açılış konuşması ile başlamıştır. Daha 

sonra Manisa Valisi toplantının amacını ve önemini 

belirten bir konuşma yaparak sözü Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Müsteşarı Lütfi AKCA’ ya bırakmıştır.  

Sayın Müsteşar konuşmasında “havzadaki çevresel 

sorunların artık herkes tarafından bilindiğini, önemli 

olanın sorunların ne olduğunu değil nasıl çözülebile-

ceğini tartışmak gerektiğini, havzada tarım ve sanayi 

sektörlerinin çok gelişmiş olması sebebiyle kirlilik 

yükünün çok olduğunu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Merkezi’ ne hazırlatılan Gediz 

Havzası Koruma Eylem Planı’ nın bu yıl sonunda 

tamamlanacağını, önümüzdeki yıllarda nehir havza 

yönetim planlarının hazırlanmaya başlayacağını, bu 

planlarla merkezi ve yerel idarenin beraberce çalış-

masının sağlanacağını, her şeye rağmen 2008 yılın-

dan bu yana havzada kaydedilen gelişmelerin kü-

çümsenmemesi gerektiğini, endüstriyel atıksuyun %

70’ inin, evsel atıksuyun ise %50’ sinin kontrol altına 

alındığını” belirtmiştir. Ayrıca 18 Haziran 2013 tari-

hinde Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Gö-

revleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 

yayınlandığını hatırlatarak söz konusu Tebliğ kapsa-

mında her havzada koordinatör Valilikler başkanlı-

ğında ilgili tüm kurumların taşra teşkilatlarından 

temsilcilerin katılacağı havzadaki gelişmeleri değer-

lendirme amaçlı 3 ayda bir toplantılar yapılacağını, 

bu toplantılarda çözülemeyen sorunların rapor halin-

de Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’ na iletileceği-

ni, böylece sorunların en üst düzeyde çözümünün 

sağlanacağını ifade etmiştir. 
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Sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yöne-

timi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Planlaması 

Daire Başkanı Nermin ÇİÇEK Gediz Havzası Ko-

ruma Eylem Planı kapsamında havzanın son duru-

munu anlatan bir sunum yapmıştır. 

Daha sonra DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı havzadaki 

çalışmalarını anlatan bir sunum yapmıştır. Gediz Nehri 

yan kollarında planlanan 45 projenin bu ay itibariyle ta-

mamlandığını, Gediz Nehri ana kolunu ıslah çalışmaları-

nın devam ettiğini, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 

belirlenen 18 nokta dahil olmak üzere toplam 53 noktada 

49 parametre için 3 ayda bir izleme çalışmalarının yapıl-

dığını, havzadaki 100.000 ha alanda sulama rehabilitas-

yonuna başlanacağını, 1000 günde 1000 gölet projesi 

kapsamında havzada 72 göletin yapıldığını, İzmir Kuş 

Cenneti’ ne su akışı sağlandığını belirtmiştir. Değerlen-

dirme bölümünden sonra toplantı sona ermiştir. 

İçmesuyu Kaynaklarında Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları Konu Başlıklı 5. İhtisas Heyeti 

Toplantısı 25.07.2013 Tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi. 

Bakanlık Makamının 18.12.2013 tarihli ve 2012/8 sayılı Genelgesi ile Bakanlığımız İhtisas Grupları 

ve İhtisas Heyetleri Genel Müdürlük bazında ihtisas alanları belirlenmiştir. Teşkil edilen Su Havzala-

rı Yönetimi İhtisas Heyeti’ nin beşinci toplantısı 25.07.2013 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

koordinasyonunda, Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mehmet EKMEKÇİ tarafından İçmesuyu Kaynaklarında Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları ko-

nusunda verilen bilgiler kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel 

Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü katılımcıları ile ger-

çekleştirilmiştir  

Söz konusu toplantıda  

 İçme Suyu Havzalarının Korunması ve 

Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları,  

 Eğirdir Gölü Özel Hüküm Çalışması,  

 Türkiye'nin Yeraltısuyu Potansiyeli, İç-

mesuyu Maksatlı Yeraltı Suyu Yönetim 

Planlaması ve Yeraltı Suyu Koruma 

Alanları konu başlıklarında sunumlar 

yapılarak heyet üyeleri konular hakkında 

bilgilendirilmiştir  
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SU HAVZALARI YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ’NİN 6. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ. 

28 Ocak 2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman ve Su İş-

leri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği” ve 18.12.2012 tarihli 2012/8 sayılı Genelgesi ile oluştu-

rulan Su Havzaları Yönetimi İhtisas Heyeti’nin 6. toplantısı, 10 Ekim 2013 tarihinde Bakanlığımız 22. 

Kat. toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında, İTÜ öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. 

Bilsen Beler BAYKAL tarafından " Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı: ayrık akımlar " konusun-

da heyet üyelerine sunum yapılmıştır.  

Sayın Prof. Dr. Birsen Beler BAYKAL; 

 

 Evsel atıksuların ayrık akımlar halinde toplanıp 

değerlendirilmesi,  

 Ayrık akımların özellikleri,  

 Neden ayrık akımlar?  

 Ayrık akımların değerlendirilmesi ve yeniden 

kullanımı,  

 Uygulamadaki gereksinimler ve ayrık akımların 

hayata geçirilmiş uygulama örnekleri  

konularında heyet üyelerini bilgilendirmiştir  
 

AKARÇAY HAVZA YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 

18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza 

Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Ça-

lışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsa-

mında 25 havzada düzenlenmesi planlanan bilgi-

lendirme toplantılarının ilki, 9 Ekim 2013 tari-

hinde Akarçay Havzasını temsilen Afyon’da ger-

çekleştirilmiştir  

Toplantıya, Akarçay havza sınırları içerisinde yer alan Afyon ve Konya illerinden DSİ Bölge ve Şube 

Müdürlükleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve di-

ğer kamu kurum ve kuruluşlarının Bölge-İl-Şube temsilcileri, belediyeler, üniversiteler, organize sana-

yi bölgeleri ve sanayi odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamıştır.  

Toplantı açılış konuşmaları DSİ 18. Bölge Müdürü Sn. Murat ACU, Genel Müdürümüz Sn. Prof. Dr. 

Cumali KINACI ve Afyon Valisi Sn. İrfan BALKANLIOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir. DSİ 18. 

Bölge Müdürü Sn ACU tarafından havzadaki çalışmalar anlatılmış, Akarçay Master Planının yılsonu 

itibariyle tamamlanmış olacağı belirtilmiş ve bu çalışma ile havzanın su potansiyeli ve kalitesi, arazi 

kullanım durumu, toprak kaynakları, su kullanımların etüt edilmesi, belirlenen potansiyelin değerlen-

dirilme öncelikleri ile olabilecek su ihtiyacının tespitinin yapılacağı belirtilmiştir. Genel Müdürümüz 

Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI konuşmalarında, Genel Müdürlüğümüzün kuruluşu, görevleri ve ça-

lışmaları hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, Havza Yönetim Heyetlerinin amacını ve önemini 

belirtmişlerdir. Afyon Valisi Sn. İrfan BALKANLIOĞLU ise, çevre bilincinin ve su kaynaklarının en 

verimli şekilde kullanılmasının önemine işaret etmişlerdir.  
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Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdürlüğümüz 

Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK 

"Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili 

bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve 

havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirmeler 

yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; Havza Yö-

netimi Dairesi Başkanlığının çalışmaları hakkında ge-

nel bir bilgilendirme yaparak, Havza Koruma Eylem 

Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, 

söz konusu Tebliğ ile kurulması hükme bağlanan Hav-

za Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/

kuruluşların katkı ve katılımlarının önemini vurgula-

mıştır. Ayrıca, Havza Koruma Eylem Planları kapsamında planlanan eylemleri sonuçlandırmak ama-

cıyla kurumlarımıza düşen görevler ve kurumlar arası 

işbirliğinin kilit rol oynadığı vurgulanmıştır. 

 

Programın sonunda ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri-

nin Tebliğe yönelik değerlendirme, görüş ve önerilerine 

ilişkin katkıları alınmış ve soruları cevaplanmıştır. Af-

yon Valisi Sn. İrfan BALKANLIOĞLU’ nun kapanış 

konuşması ile toplantı nihayetlendirilmiştir.  

Havza Yönetim Heyeti Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi  

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 

2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e dair 

Konya Kapalı Havzası için Bilgilendirme Toplantısı 21 

Ekim 2013 tarihinde, Konya’da gerçekleştirilmiştir.  

Toplantıya Konya Valisi Sn. Muammer EROL, Karaman 

Valisi Sn. Murat KOCA, Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Sn. Tahir AKYÜREK, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. 

Prof. Dr. Cumali KINACI, DSİ 4. Bölge Müdürü Sn. Musta-

fa UZUN, DSİ 5. Bölge Müdürü Sn. Hacı AKSAL ve Tebliğ 

gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan ilgili di-

ğer kurum/kuruluş temsilcileri iştirak etmiştir. 

Açılış konuşmasında DSİ 4. Bölge Müdürü Sn. Mustafa 

UZUN DSİ’nin Konya Havzasında gerçekleştirdiği çalışma-

ları katılımcılara aktarmıştır. Genel Müdürümüz Sayın Prof. 

Dr. Cumali KINACI konuşmalarında, Genel Müdürlüğümü-

zün kuruluşu, görevleri ve çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak, havza bazında yöneti-

me geçiş için köklü değişiklikler yapılmasının gerektiğini bu kapsamda Havza Yönetim Heyetlerinin 

amacını ve önemini belirtmişlerdir. 
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Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin 

ÇİÇEK "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve havza yönetiminin esasları 

hakkında bilgilendirme yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; Havza Yönetimi Dairesi Başkanlı-

ğının çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, Havza Koruma Eylem Planlarının ve Ne-

hir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurul-

ması hükme bağlanan Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan ilgili kurum/kuruluşların katkı ve 

katılımlarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, havza bazında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmala-

rın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için kurumlara düşen görevler ve kurumlar 

arası işbirliğinin önemini vurgulamıştır.  

 

 

 

Programın sonunda DSİ 4. Bölge Müdürü Sn. Musta-

fa UZUN, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Cumali 

KINACI ve Havza Yönetimi Daire Başkanı Sn. Ner-

min ÇİÇEK katılımcıların görüş ve önerilerini dinle-

yerek sorularını cevaplamışlardır.  

Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e dair Kızılırmak Havzası için Bilgilendirme Toplantısı 31 Ekim 

2013 tarihinde, Samsun İli’nde gerçekleştirilmiştir  

Toplantıya Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY, Samsun 

Vali Yardımcısı Mehmet Ali KARATEKELİ, Bakanlığı-

mız Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU, Su Yö-

netimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Abdurrahman ULU-

IRMAK, Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi Dairesi 

Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK, Genel Müdürlüğümüz Hav-

za Planlama Şube Müdürü Sn. Saliha DEĞİRMENCİOĞ-

LU, DSİ 7. Bölge Müdürü Sn. Mevlüt PEHLİVAN, Or-

man ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Emin KARAMAN, 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya 

YILMAZ, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürü Çoşkun ÖNCEL, 19 Mayıs Üniversitesi Çevre 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Yüksel ARDALI, 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Prof. 

Dr. Ali Kemal AYAN ve Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer almakta olan ilgili diğer kurum/kuruluş 

il müdürleri ile temsilcileri iştirak etmiştir.  

 

Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY tarafından açılış konuşması yapılarak, havzadaki sorunların bütüncül bir 

şekilde ele alınmasını sağlayacak olan Havza Yönetim Heyetleri hakkında bilgi almak ve bundan sonra yapı-

lacak çalışmaların neler olacağı hakkında bilgi talep ettiklerini dile getirmişlerdir. Müsteşar Yardımcımız Sn. 

Sedat KADIOĞLU konuşmalarında, havza bazında yönetime geçiş için kurulmakta olan Havza Yönetim He-

yetlerinin amacından bahsederek, havzanın sadece kirlilik boyutunun değil, bütün sorunlarının ele alındığı bir 

yönetimin olması gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca, Kızılırmak Havzasının sorunlarının havzada yer alan 

kurum-kuruluşlar ile birlikte çalışılarak çözüleceğini belirterek, havzadaki üniversitelerde yapılan çalışmala-

rın eylem planı içerisinde mutlaka yer almasının gerektiğini belirtmişlerdir.  
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Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdürlüğümüz 

Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Nermin ÇİÇEK 

"Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ilgili 

bir sunum gerçekleştirerek Tebliğin çıkarılış amacı ve 

havza yönetiminin esasları hakkında bilgilendirme 

yapmıştır. Sayın ÇİÇEK konuşmalarında; Havza ba-

zında yapılan çalışmalar hakkında genel bir bilgilen-

dirme yaparak, Havza Koruma Eylem Planlarının ve 

Nehir Havza Yönetim Planlarının amacı, kapsamı ve 

faydalarını belirtmiş, söz konusu Tebliğ ile kurulması 

gereken Havza Yönetim Heyetlerini oluşturacak olan 

ilgili kurum/kuruluşların katkı ve katılımlarının öne-

mini vurgulamıştır. Ayrıca, Tebliğ revizyonu hakkın-

da görüş ve önerileri beklediğimizi, havza bazında 

gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların başarılı bir 

şekilde uygulanabilmesi ve sonuçlanması için halkın 

katılımının sağlanmasının önemini vurgulamıştır.  

Yapılan sunumun ardından, Samsun Valisi Sn. Hü-

seyin AKSOY, Heyet çalışmalarında bütün illerin 

aynı sorumluluğu alması gerektiğini, sunumda da 

vurgulandığı gibi küçük belediyelerin büyük bele-

diyeler gibi faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini 

ve bu konunun Samsun Büyükşehir Belediyesinin 

önemli bir konusu olacağını belirtmişlerdir  

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya YILMAZ, Su yönetiminin öneminden bah-

sederek gelecekte havzaların en önemli probleminin su konusu olacağını ve bu tip çalışmalarda 

eylem planlarının mutlaka uygulanmasının gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Diğer taraftan, havzada 

yer alan bütün belediyelerin bütçelerini ayarlayarak atık su arıtma tesislerini yapmalarının gerekli-

liğini belirtmiştir. Havzanın korunması ve kirlenmesinin önlenmesine yönelik toplumsal bilincin 

arttırılması gerekliliğini belirterek, Belediye olarak her konuda işbirliğine hazır olduklarını dile 

getirmişlerdir.  

 

Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY, illerin kendi içinde çalışma grupları oluşturmak ya da konu-

larına göre gruplandırmanın belki daha iyi olabileceği önerisinde bulunmuştur. Halkın bilinçlendi-

rilmesi ve eğitim konusunun özel gündem olarak ele alınması, okullarda öğrencilere, köylerde 

imamlar aracılığıyla çevre kirliliği konusunda bilinç oluşturma çalışmalarının yapılması gerektiği, 

OSB’lerin AAT durumları, belediyelerin katı atık düzenli depolamaları konularının sıkı takip edil-

mesi gerektiğini belirtmişlerdir. AAT konusundaki sorunların Belediye tarafından çözüleceğinin 

altını çizmişlerdir.  

 

Orman ve Su İşleri 11.Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürü Sn. Murat DEMİR, Kızılırmak 

Deltasında 2008-2012 yıllarında yönetim planının uygulandığını ve bu planın Kızılırmak Havza 

Koruma Eylem Planı ile entegre edilmesinin gerekliliğinden bahsetmiştir. Ayrıca, kurulacak olan 

Havza Yönetim Heyetinin yerel Sulak Alan Komisyonlarından destek alması gerektiğini belirtmiş-

tir.  
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DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Sn. 

Dr. Nazlı AYYILDIZ TURAN, su döngüsünün öne-

minden bahsederek, Nitrat kirliliği ile ilgili olarak sa-

dece suyun değil topraktaki kirlilik durumunun belir-

lenmesi ve izlenmesinin önemli olduğunu ayrıca alıcı 

ortam deşarj standartlarının da bir an evvel belirlenme-

si gerektiğini belirtmiştir.  

 

Samsun İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sn. Ka-

dir GÜVEN, nitrat kirliliği ile ilgili Amasya, Ordu, 

Samsun ve Sinop’ta sulama ve içmesuyu kaynakların-

da nitrat izlemelerini yaptıklarını, yıl sonu raporlarını 

Bakanlıklarının yayınlayacağını, havza bazlı ürün de-

senleri ve hangi ürünlerin destekleneceğinin belirlendiğini, Tarım Mastır Planında Çakmak Barajında-

ki alanlarda organik tarıma geçilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, sulama sistemleri ile ilgili 

planlamalar yapıldığını dile getirmişlerdir.  

 

Samsun İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Sn. Salih SA-

ĞIR, atıklar ile ilgili her türlü denetimlerin il müdür-

lüklerince yapıldığını dile getirerek, oluşturulacak he-

yetlerde her türlü katkıyı sunacaklarını belirtmişlerdir.  

 

19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm 

Başkanı Sn. Prof. Dr. Yüksel ARDALI, bu çalışmala-

rın çok umut verici olduğunu ve kurulacak olan heyet-

te çevre mühendisliği bölümü olarak mutlaka yer al-

mak istediklerini belirtmişlerdir. GEF- Kara Kökenli 

kirleticiler projesinde yer aldıklarını, izleme, analizler 

ve yorumlama konusunda destek verebileceklerini, 

havza yönetimi konusunda tecrübeli olduklarını belirtmişlerdir.  

 

19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Ali Kemal AYAN, geçmişte Kızılırmak Deltasında 

çalıştığını ve deltanın çok iyi korunması gerektiğini, Çakmak Baraj Havzasında organik tarım ve kirli-

liği önleme ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek kurulacak olan heyette yer almak istediğini 

vurgulamıştır.  

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan toplantıya katılan Planlama Uzmanı Sn. Meltem YILMAZ, ku-

rulacak Havza Heyetlerinde üniversitelerin Orman Mühendisliği bölümlerinden akademik personelle-

rin yer almasını ve heyetlerin tüzel kişilik olması gerektiğini belirtmiştir. Heyette yer almak istediğini 

vurgulamıştır.  

 

Programın sonunda Müsteşar Yardımcımız Sn. Sedat KADIOĞLU, öğretim üyelerinin görüşlerinin 

çok önemli olduğunu ve bu görüşlere katıldığını belirterek havzada yapılması gereken tüm çalışmala-

rın bir an önce hayata geçirilmesinin faydalı olacağını vurgulamış ve toplantıya katılan herkese katkı-

larından dolayı teşekkürlerini iletmiştir. Samsun Valisi Sn. Hüseyin AKSOY, yapılacak çalışmalarda 

havzada yer alan bütün illerin duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak toplantıya katılan bütün temsil-

cilere teşekkürlerini iletmiştir. 
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TÜRKİYE’NİN SU AYAKİZİ PROJESİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

01 Kasım 2013 tarihinde Ankara Mövenpick Otel’de 

Sayın Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU’nun 

başkanlığında, Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cu-

mali KINACI’nın katılımıyla Türkiye’nin Su Ayakizi 

Projesi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsa-

mında Türkiye'nin su ayakizi hesaplanarak bir rapor 

oluşturulacaktır.Havza Yönetimi Planlama Dairesi tara-

fından düzenlenen açılış toplantısına, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İstatistik Enstitüsü, Birleş-

miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü-FAO ve Doğal Ha-

yatı Koruma Vakfı-WWF-Türkiye temsilcileri katılım sağla-

mıştır.  
 
Sayın Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KINACI yaptığı 

konuşmada Su Ayakizi (birim başına su tüketimi) kavramı-

nın temel paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasının önemli 

olduğunu vurgularken, bu kavramın su kaynakları yöneti-

mine entegre edilmesinin gerekli olduğu konusundaki gö-

rüşlerini paylaşmıştır. Proje Raporunun ilgili kurumların 

politikalarına ve stratejilerine yol gösterici bir araç olabile-

ceğini ifade eden Sayın KINACI, Su Ayak İzi konusunun 

gelişime açık olduğunun ve ileride farklı alan ve sektörler 

için de Su Ayak İzi hesaplarının yapılabileceğinin altını çiz-

miştir.  
 

 
WWF Türkiye-Doğa Koruma Yönetmeni Ayça AKSOY ve 

Sürdürülebilirlik ve Stratejik İşbirlikleri Müdürü Buket Ba-

har DIVRAK yaptıkları sunum ile proje kapsamı ve elde 

edilen sonuçlardan bahsetmiş ve Türkiye’nin Su Ayak 

İzi’nin bileşenleri, doğrudan ve dolaylı su kullanımı, iç ve 

dış su ayak izi değerleri ile suyun özellikle tarım sektörü içe-

risindeki rolünü ortaya koymuşlardı 

ULUSLARARASI DÜNYA SULAMA FORUMU MARDİN’DE DÜZENLENDİ  

29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında Mardin’de gerçekleşti-

rilen ve ana teması “Kurak Koşullarda Sulama Yönetimi” 

olarak belirlenen 1. Uluslararası Dünya Sulama Foru-

mu’nda, tarımda su yönetimi ile ilgili tüm paydaşların bir 

araya getirilmesi amacıyla çeşitli ana oturumlar ve yan et-

kinlikler düzenlenmiştir.  
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Forumda; sulu tarımın artan gıda talebi ile baş edebil-

mesi, sınırlı doğal kaynaklar ve rekabetçi mali kay-

naklar içerisinde daha sürdürülebilir su yönetimi stra-

tejileri belirlenmesi için ortaya konabilecek politika-

ların, tekniklerin, uygulama stratejilerinin değerlendi-

rilmesi amacıyla bilgi paylaşımı da sağlanmaktadır. 

Bu çerçevede, “Havza Yönetimi ve Arıtılmış Atıksu-

ların Tarımda Kullanılması” konulu bir yan etkinlik 

düzenlenmiştir.  

 

 

 

Moderatörlüğünü Taşkın ve Kuraklık Dairesi Başka-

nı Sayın Maruf ARAS’ın üstlendiği ve Su Kalitesi 

Yönetimi Daire Başkanı Sayın Mertkan ERDEM-

Lİ’nin de katılım sağladığı yan etkinlikte, öncelikle 

Uzman Yardımcısı Güney CAN tarafından Arıtılmış 

Atıksuların Yeniden Kullanımı konusunda genel bil-

giler verilmiş ve dünyadaki mevcut uygulamalardan 

örnekler verilmiştir. Daha sonra Su Verimliliği Araş-

tırma ve Su Teknolojisi Şube Müdürü Selçuk COŞ-

KUN tarafından ülkemizde arıtılmış atıksuyun değer-

lendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu sunumda, 

Hollanda Hükümeti’nin, özellikle yenilikçi pilot projeler için fon ve teknik destek sağladığı Doğu 

Avrupa Çevre İşbirliği Programı çerçevesinde başlatılan “Türkiye’de Arıtılmış Atıksuların Tarımsal 

Sulamada Kullanımı” projesi ile ilgili de ayrıca genel bilgiler verilmiştir.  

Yan etkinliğe forum katılımcıları tarafından yoğun ilgi gösterilmiş olup; Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanlığı ile DSİ çalışanları ve İran, Güney Afrika, Filistin, Endonezya, ABD ülkelerinden katı-

lımcılar tarafından da çeşitli soru ve açıklamalar ile bu etkinliğe katkı gösterilmiştir.  

SU HUKUKU VE POLİTİKALARI İHTİSAS HEYETİ’ NİN 4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

28 Ocak 2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği” ve 18/12/2012 tarih ve 2012/8 sayılı “İhtisas Grupları 

ve Heyetleri”ne ilişkin Bakanlığımız Genelgesi ile Bakanlığımız bünyesinde ihtisaslaşmayı sağlamak 

maksadıyla “İhtisas Heyetleri”nin teşkili gerçekleştirilmiştir.  

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM), Hukuk 

Müşavirliği, İç Denetim Başkanlığı, Devlet Su İş-

leri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Türkiye Su Ensti-

tüsü (SUEN) temsilcilerinden oluşan Su Hukuku 

ve Politikaları İhtisas Heyeti’nin 4 üncü Toplantısı 

“Ulusal ve Uluslararası Su Mevzuatının Karşılaştı-

rılması (1992 ve 1997 tarihli sözleşmeler dahil)” 

gündemi ile 28.08.2013 tarihinde gerçekleştiril-

miştir. 
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Toplantı, İhtisas Heyeti üyelerince BM-AEK Sınıra-

şan Su Yollarının Uluslararası Göllerin Kullanımı ve 

Korunması Sözleşmesi (1992 Helsinki Su Sözleşme-

si) ve BM Sınıraşan Su Yollarının Ulaşım Dışı Mak-

satlarla Kullanımına İlişkin Sözleşme (BM 1997 Söz-

leşmesi) kapsamında oluşturulan “Değerlendirme Ka-

ğıtları” sorularına verilen cevapların alt çalışma gru-

bunca derlenmesi ve özetlenmesi ile oluşturulan su-

num, Şube Müdürü V. Serap PERÇİN tarafından ya-

pılmıştır  
 
Sunum kapsamında, 1992 ve 1997 tarihli her iki söz-

leşmeye ilişkin genel bilgiler verilmiş ve değerlendir-

me kağıtlarında Vaka Analizi şeklinde yer alan her 

bir sorunun cevabı niteliğindeki değerlendirmeler özetlenerek Heyet Üyelerine aktarılmıştır.  

ULUSLARARASI SU TAHSİS ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

30 - 31 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 

“Uluslararası Su Tahsisi Çalıştayı” Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU, Dünya Bankası 

Türkiye Ülke Direktörü Sayın Martin RAISER, Su Yöne-

timi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI, DSİ 

Genel Müdürü Sayın Akif ÖZKALDI, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Ve-

kili Sayın Gürsel KÜSEK ve çok sayıda yabancı uzmanın 

katılımlarıyla açılmıştır. 

 

Devlet Su İşleri ve Türkiye Su Enstitüsü ile birlikte 27 

ayrı kurum ve kuruluştan 100’ü aşkın sayıda temsilcinin 

katılım sağladığı Çalıştay ilk gün sabah oturumunun ar-

dından; yabancı uzmanların su tahsisi konusunda uluslararası deneyimleri ele aldıkları çeşitli ülke örnekleri ve 

tahsis uygulamalarını içeren kapsamlı sunumlarla devam 

etmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de Su Tahsisi - Politikalar 

ve Uygulamalar”, “Diğer Ülkelerdeki Su Tahsisi Yapılan-

ması – Türkiye için Değerli Örnekler”, “Uluslararası De-

neyimler Doğrultusunda Türkiye’nin Su Tahsisi Politika-

larında Belirlenen Hususlar ve Eksikliklerin Değerlendi-

rilmesi” konuları irdelenmiştir  

 

Çalıştayın ikinci gününde ise su tahsisinde mevcut uygu-

lamalarda karşılaşılan sıkıntıların ve kurumsal yetki çatış-

malarının analiz edilmesinin yanı sıra gelecekte sektörel 

tahsis sürecini iyileştirici mekanizmaların neler olabilece-

ğine yönelik öngörüler paylaşılmıştır. İçme-kullanma su-

yu, enerji, çevre, sanayi ve tarım sektörlerinin kurumsal 

temsilcilerinin yer aldığı çalışma gruplarında, sektörel su 

tahsis sürecine ilişkin yasal konular hakkında da sorunlar 

ve çözüm önerileri dile getirilmiştir.  
 

Söz konusu Çalıştay katılımcıların değerlendirmeleri doğrultusunda; su tahsisinde mevcut ve ihtiyaç duyulan 

kurumsal yapı ve farklı kullanıcılar açısından öncelikli kriterlerin belirlenmesi yönünde önerilerle son bulmuş-

tur. 
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Hizmet İçi Eğitim Programı 

 

Bilindiği üzere, 645 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 9 uncu 

maddesinin (a) bendinde yer alan 

“Su kaynaklarının korunması, iyi-

leştirilmesi ve kullanılmasına iliş-

kin politikaları belirlemek” ve  (c) 

bendinde yer alan “su kaynakları-

nın kıyı suları dahil olmak üzere 

koruma-kullanma dengesi gözeti-

lerek, sucul çevrenin ekolojik ve 

kimyasal kalitesinin korunması ve 

geliştirilmesini sağlamak …” göre-

vi ile (d) bendinde bulunan 

“yerüstü ve yeraltı sularının kalite 

ve miktarının korunmasına yönelik 

hedef, ilke ve alıcı ortam standart-

larını ilgili kurum ve kuruluşlarla 

birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek” görevi Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü’ne verilmiştir.  

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüz, Su Kalitesi Yönetimi Başkanlığı tarafından “Kıyı suları, Yeraltı 

Suları ve Yüzeysel Suların Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi” konusunda, 07-10 Ekim 2013 tarih-

leri arasında Çorum İlinde bir Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlenmiştir.  

Hizmet İçi Eğitim Programı’na Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Ba-

kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesinden katılımcılar iştirak etmiş olup ODTÜ, 

İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversite-

si, TÜBİTAK-MAM ve İO. Çevre Çözümleri’nden akademisyenler/personel eğitici olarak bu eğitime 

katkı  sağlamıştır. 

Söz konusu Eğitim Programı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü faaliyet, mevzuat çalışma-

sı ve projelere ilişkin olarak kurumumuz personeli ve diğer kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve 

bu kurumlarla görüş alışverişinde bulunulmasını ve SYGM’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan 

konulara ilişkin olarak konunun uzmanı olabilecek akademisyen ya da personelin bilgi birikiminden 

faydalanılmasını sağlamıştır. 

SU KALİTESİ YÖNETİMİ  

KONUSUNDA HABERLER  



 

27 

Hassas Alanların Belirlenmesi konusunda “TAIEX Uzman Eğitimi” 

 

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesinde fayda-

lanılmak üzere 24-25 Ekim 2013 tarihlerinde “iç sularda hassas alanların belirlenmesinde kullanılan me-

todolojiler ve AB üye ülkelerindeki uygulamaların” konu edildiği bir “TAIEX Uzman Eğitimi” gerçek-

leştirilmiştir. Eğitimde hassas alanlar, hassas alanların belirlenmesi ve yönetimi ile alakalı idari ve huku-

ki konulara ilişkin Avrupa Birliği direktifleri, direktiflerin birbirleriyle olan bağlantıları, hassas alanlar 

konusunda yapılan mevcut çalışmalar ile birlikte hassas alanların belirlenmesi prosedürü ve üye ülke uy-

gulamaları değerlendirilmiştir.  

PROJELERİMİZ 

 

Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esasları ve Normlarının Belirlenmesi ve Rehber Kitapçığı 

Hazırlanması Projesi 

 

Projenin maksadı; Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı Rehber Kitap Projesi ile atıksu arıtma tesisleri 

için tasarım esasları, normları ve kriterleri belirlenerek, günümüz bilgi ve teknolojileri ile uygun, güncel 

ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir rehber kitap oluşturulması hedeflenmiştir. 

 

Proje 2012 yılında tamamlanmış olup, proje ile hazırlanmış olan Atıksu Arıtma Tesisleri Norm Rehberi 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde (http://suyonetimi.ormansu.gov.tr) yayımlanmıştır. 

İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esasları ve Normlarının Belirlenmesi ve Rehber Kitap Ha-

zırlanması Projesi 

 

2013 yılı Mayıs ayında başlamış olan proje Ekim ayı sonunda tamamlanmıştır. İçme Suyu Arıtma Tesis-

lerinin Tasarım Esasları ve Normlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan “İçme Suyu Arıtma 

Tesislerinin Tasarım Esasları ve Normları Kitabı”nın, içme suyu arıtma tesislerinin sistem seçiminden 

inşaatının tamamlanmasına kadar önemli bir kaynak olacağı beklenmektedir. 

 

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi 
 

Projenin maksadı; Türkiye’deki 25 su havzasında bulunan yüzeysel sularda ve yeraltı sularındaki su kirli-

liği açısından hassas su alanlarının, nitrata hassas su alanlarının ve bu alanları etkileyen hassas bölgelerin 

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

 

Hassas su kütlelerinde su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik noktasal ve yayılı kaynaklardan gelen kirli-

liklerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ile AB Direktiflerinin gerekliliklerini kar-

şılayan ve ulusal mevzuata uygun bir izleme stratejisi oluşturularak, belirlenmiş hassas su kütlele-

rinin iyileştirilmesi sağlanarak su kaynaklarımızın en üst düzeyde faydalanılabilir hale getirilmesi 

sağlanmış olacaktır  

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr
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Projede şu ana kadar   25 havza için su kütleleri belirlenmiş-

tir. Baskı-etkilerin belirlenmesine yönelik olarak ise kirlilik 

yüklerinin SWAT (Soil and Water Assesment Tool) modeli 

kullanılarak hesaplanması gerçekleştirilmiştir. Potansiyel 

hassas alanların belirlenmesi çalışmaları da tamamlanmış 

olup, bu alanlarda izleme çalışmalarına başlanarak hassas 

alanlar belirlenecek-

tir  

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

 

KIYITEMA) Projesi 

Tehlikeli maddelerin tespitine ilişkin Genel Müdürlüğümüzün projelerinden olan  “Ülkemiz Kıyı ve 

Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi" 10.08.2012 tarihin-

de başlamıştır ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi 

(TÜBİTAK MAM) tarafından yürütülmektedir. Proje ile; Türkiye kıyılarını yansıtacak şekilde Ak-

deniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında seçilecek pilot alanlarda bulunan nehir 

ağızlarında ve ülkemizde kıyı ve geçiş sularına deşarj yapan sektörleri temsil edecek şekilde belirle-

necek pilot tesis ve şehirlerde; kıyı ve geçiş sularına deşarjı olan kentsel ve endüstriyel atıksularda 

ve nehir ağızlarında bulunan ve/veya bulunması muhtemel tehlikeli maddeler araştırılarak tespit edi-

lecek, ekosisteme olan etkileri değerlendirilecek ve tespit edilen veriler doğrultusunda sektörel ola-

rak düzenlenmiş bir envanter hazırlanacak, ekolojik yapı ve kıyı dinamiklerinin de ortaya konularak 

çevresel kalite standartları belirlenecek ve bu doğrultuda kıyı ve geçiş sularına yapılacak deşarjlar 

için standartların belirlenmesidir. 

Günümüz itibari ile proje dâhilinde: 

 

Pilot alanlarda (İzmir- Nemrut ve Aliağa 

Körfezleri, Hatay- İskenderun Körfezi, 

İzmit Körfezi ve Samsun Limanı) tehli-

keli madde kirliliğine neden olan ve kıyı 

ve geçiş sularına doğrudan deşarj yapan 

kentsel ve endüstriyel faaliyetlere ilişkin 

pilot tesisler belirlenmiş olup, söz konu-

su tesislerden kaynaklanması muhtemel 

taslak “Tehlikeli Madde Listesi” oluştu-

rulmuştur.  
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Pilot tesisler arasında; demir-çelik sanayi, petrokimya sanayi, doğal gaz çevrim santralleri ile 

dolum tesisleri, rafineriler, kağıt sanayi, kimya sanayi, otomotiv sanayi, liman faaliyetleri, 

gemi söküm tesisleri, çimento fabrikaları, gübre sanayi ve atıksu arıtma tesisleri yer almak-

tadır. Proje çerçevesinde, pilot tesislerin atıksuları ile alıcı su ortamı, 1 yıl süre ile 2 aylık 

periyotlarla izlenecek olup, izleme çalışmaları Temmuz 2013 itibari ile başlamıştır. Bahse 

konu izleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde taslak olan “Tehlikeli Madde Listesi” 

güncellenecek ve nihai hale getirilecektir. 

 Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti 

Ve Madde Veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Pro-

jesi (BİKOP) 

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

Merkezi arasında “Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin 

Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İliş-

kin Proje”ye ait sözleşme 18/10/2012 tarihinde imzalanmıştır. Kalkınma Bakanlığı 2012 yılı yatı-

rım programında yer alan proje 2012-2014 yılları arasında yürütülecektir.   

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

rım ürünleri, tarım arazilerinin miktarları dikkate alınmaktadır.  

 

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

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

Su Havzası) Bölgelerindeki pilot nehir havzalarında yer alan kıta içi yüzeysel sular ve kıyı sula-

rında bulunan kirleticiler araştırılmaktadır. 

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

lacak ve kirletici maddeler için Çevresel Kalite Standartları (ÇKS)’ler belirlenecektir. 
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 Proje açılış toplantısı çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililerin katılımlarıyla 28.02.2013 tarihin-

de Ankara’da gerçekleştirilmiştir.  

Proje kapsamında bugüne dek; 

 Saha ve envanter çalışmaları tamamlanmış, 

 Aday aktif madde karşılaştırma listesi oluşturulmuş, 

 İzleme noktalarının belirlenmiş, 

 I’nci ve II’nci Dönem izleme çalışmaları tamamlanmış, 

 Proje Başlangıç Raporu ve I. İlerleme Raporu sunulmuştur.  

 

Proje ile su kaynaklarımız tarımsal faaliyetlerin kirletici etkilerinden korunması sağlanacak, alınacak 

önlemlerle iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Böylelikle hem ürün kalitesi ve güvenilirliği 

artırılacak hem de gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakılmasına katkı sağlanacaktır. Bununla 

birlikte, AB Çevre Müktesebatına uyum sağlanması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır.  

Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje  

Projenin maksadı; Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje kapsamında ülkemizdeki 

yüzeysel sulara deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıksularda bulunması muhtemel tehlikeli maddele-

rin tespit edilmesi ve bu maddeler için Çevresel Kalite Standartlarının belirlenmesi hedeflenmekte-

dir.  
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 Söz konusu proje 2011 Yılı Aralık ayında başlamış olup, süresi 2 yıldır. Proje; ulusal parametre liste-

sinin oluşturulması, sektörel bazlı envanterin oluşturulması, çevresel kalite standartlarının belirlen-

mesi ve Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesi iş paketlerinden oluşmaktadır. 

 

 Ulusal parametre listesinin ve sektörel bazlı envanterin oluşturulması iş paketleri kapsamında yürütü-

len sanayi envanteri ve literatür çalışmaları ile 287 maddeden oluşan aday parametre listesi oluşturul-

muştur.  

 

 Aday parametre listesi üzerinde yapılan önceliklendirme çalışması sonucunda, 122 maddeden oluşan 

taslak nihai parametre listesi elde edilmiştir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan temin edi-

len, Türkiye’de yıllık kullanımı 1 ton ve üzerinde olan yaklaşık 3.000 kimyasallık liste üzerinde risk 

değerlendirme ve COMMPS metodu uygulanarak önceliklendirme yapılmıştır. Genel Müdürlüğümü-

zün sahibi olduğu ve kıyı sularında tehlikeli maddelerin araştırıldığı KIYITEMA projesi kapsamında 

incelenen parametrelerin de taslak parametre listesine eklenmesi neticesinde söz konusu nihai liste 

213’e yükselmiştir. Nihai parametre listesinde yer alan parametrelerden 122’si, belirlenen pilot tesis-

lerde ve alıcı ortamlarda 4 izleme dönemi boyunca izlenmiştir.  

Proje kapsamında oluşturulan tehlikeli maddeler nihai listesinde yer alan madde sayısı 214’tür.   

Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek söz konusu maddeler için Çevresel Kalite Standart’larının be-

lirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Projenin son aşamasında ise, projenin bir diğer faydala-

nıcısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile değerlendirmeler yapılarak, deşarj stan-

dartlarının belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, oluşturulan Tehlikeli Madde Bilgi 

Sistemi (TEMBİS) ile proje kapsamında elde edilen tüm veriler, bir veri tabanında toplanacak ve 

paydaşların kullanımına açılacaktır.  
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EYLEM PLANLARIMIZ 

TAMAMLANAN EYLEM PLANLARI  

Akkaya Eylem Planı (2012-2013) ; 

 

Eylem Planının maksadı; Niğde İli, Bor ilçe merkezi civarında bulunan ve sulama maksatlı inşa edil-

miş olan Akkaya Barajının, Niğde Belediyesi atıksu arıtma tesisinin çalıştırılmaması sonucu kirlenme 

ve koku problemine maruz kalması nedeni ile hazırlanan eylem planı ile barajdaki kirlenme ve koku 

probleminin çözümü hedeflenmiştir. 

Eylem Planında Yer Alan faaliyetler; 

 

 Niğde Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin İşletmeye Alınması, 

 Baraj Gölü Taban Çamurunun Bertarafı, 

 Erozyonla Mücadele Edilmesi  

 Olarak belirlenmiş olup, eylem planı bu çerçevede yürütülmüştür. 

DEVAM EDEN EYLEM PLANLARI 

 Mamasın Baraj Gölü Havzası Eylem Planı (2013-2015) 

 

Eylem Planının maksadı; Aksaray ili sınırları içerisinde bulunan ve ilinin içme ve kullanma suyu ihti-

yacını karşılamak maksadıyla yapılmış olan barajda ve su toplama havzasında meydana ge-

len kirliliğin önlenmesine  yönelik çalışmalar yapmaktır. Hazırlanan eylem planı ile Mamasın Barajı-

nın su kalitesinde iyileşme sağlanması hedeflenmektedir. 

Eylem Planında Yer Alan faaliyetler; 

 Evsel Atıksuların Arıtılması 

 Tarımsal Kirliliğin Önlenmesi 

 Katı Atıkların Düzenli Depolama Sahalarına Bertarafının Sağlanması 

Jeotermal Sulardan Gelen Kirliliğin Önlenmesi 

Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma Çalışmaları şeklindedir. 
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Eylem Planı Kapsamında Son Gelişmeler; 

 

Su toplama havzasında yer alan yerleşimlerden birçoğunda kanalizasyon şebekesi tamamlanmış olup, bir 

kısım yerleşimlerin atıksu arıtma tesislerinin (AAT) inşaatına başlanacaktır. Kanalizasyonu tamamlanma-

mış olan yerleşimlerde proje, ihale ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.  

 

Kullanılan tarımsal ilaçların denetim ve sınırlandırılması ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı tarafından “Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı” uygulanacaktır. Ayrıca 2009 yılından beri 

uygulanan “kimyasalların reçeteli satışı zorunluluğu” bu bölgede daha sıkı takip edilmektedir. Bölgede 

nitrat kirliliği  ile ilgili izleme çalışmaları devam etmektedir. 

 

 Sacır Deresi ve Nizip Çayı Su Kalitesi İyileştirme Eylem Planları  

 

Gaziantep ilinde yer alan Sacır Deresi ve Nizip Çayı’nın mevcut su kalitesi IV. sınıf olup, su kalitesinin 

iyileştirilmesi maksadıyla hazırlanan eylem planları 3 Mayıs 2013 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 

Söz konusu eylem planlarında yer alan eylemler şunlardır:  

 

 Evsel atıksuların arıtılması  

 Zirai kaynaklı kirliliğin kontrol altına alınması  

 Sanayi atıksularının arıtılması  

 Deşarj standartlarında kısıtlamaya gidilmesi  

 Su kalitesinin izlenmesi  

 Dere yataklarının ve baraj göllerinin temizlenmesi  

 Nilüfer Çayı Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı 

Nilüfer Çayı'ndaki kirlilik problemine çözüm bulmak 

maksadıyla ilk olarak 09.07.2013 tarihinde Bakanlığı-

mızda yapılan toplantıda Nilüfer Çayı için bir eylem 

planı hazırlanacağını ve bu planın uygulanmasıyla bir-

likte Nilüfer Çayı'nın kirlilikten kurtulacağı ifade edil-

miştir. Bu kapsamda, 16-19.07.2013 tarihleri arasında 

Bursa ilinde Bakanlığımız uzmanları tarafından teknik 

incelemelerde bulunulmuş olup yapılan tespitler  doğrul-

tusunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinatörlü-

ğünde Nilüfer Çayı Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı 

hazırlanmış bulunmaktadır. Hazırlanan bu eylem planının etkili bir şekilde takibini yapmak maksadıyla 

Nilüfer Çayı'ndan mesul bir çalışma grubu kurulması için kurumlardan isim istenmiş olup en kısa za-

manda çalışma grubu oluşturulacaktır.   

Nilüfer Çayı Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı kapsamında, Nilüfer Çayı’nın mevcut durumu tespit 

edilmiş olup bu raporda mevcut durum ayrıntılı olarak açıklanmış, havza su kalitesinin iyileştirilmesi 

için yapılacak eylemler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.   
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 Su kalitesinin iyileştirilmesi 

Kanalizasyon ve kollektör hatlarının inşa edilmesi 

 Yağmur suyu kanalları ile atıksu kanallarının ayrılması 

 Kanalizasyonların tamamının arıtma tesisine giden hatlara bağlanması ve bu atıksuların tamamının 

arıtılması  

 Müşterek çamur bertaraf tesislerinin kurulması 

 Nüfusu 2000’den büyük yerleşim yerleri için doğal arıtmanın yapılması  

 Yeşil çevre atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması Islah OSB’lerin oluşturulması  

 Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinin Kurulması 

 Deşarj standartlarında kısıtlamaya gidilmesi 

 Sanayi tesislerinin temiz üretim teknolojilerini uygulamaya yönlendirilmesi 

 Denetimlerin sıklaştırılması 

 Tarımsal kirlilik yönetimi 

 Dere Islahlarının Yapılması 

 Ihlamur-Çınar vadisinin oluşturulması 

 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolünün oluşturulması 

 Sel ve taşkın kontrol çalışmalarının yapılması 

 

 Yeraltı Suyu Yönetimi Eylem Planı (2013-2024) 

 

Eylem Planının maksadı; Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yö-

netmelik’te, 2013-2024 yılları arasında uygulanması öngörülen uygulama adımlarının detaylı olarak 

takvimlendirilmesi, yönetmelikte yer alan süreçlerin başlangıç ve/veya bitiş sürelerinin belirlenmesi ve 

yönetmelikte yer alan uygulama adımlarının gerçekleştirilmesinde öncelikli havzaların belirlenmesidir.  

 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin Eylem Planı 

hakkında 2013/5 sayılı Bakanlık Genelgesi 11.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 Su Kalite Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2023) 

 

Söz konusu Eylem Planı; 

 

ulusal su kalitesi yönetiminde idari, hukuki ve teknik boşlukların tespiti ve giderilmesi, 

 kurumsal altyapının ve kapasitenin güçlendirilmesi, 

 su kalitesi alanında ihtiyaç duyulan yeni mevzuatların hazırlanması ve mevcut mevzuatın revizyonunun yapılması, 

 su kalitesi ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonun temin edilmesi, 

 ülke genelinde su kalitesinin belirlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve 

 iyi su kalitesine ulaşmaya yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve takibinin yapılması 

 

maksadıyla hazırlanmıştır. 
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Su Kalite Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2023) ile, kurumsal ve yasal çerçevenin 

çizilerek, ilgili kurumlarla eşgüdüm ve işbirliği içerisinde, ülkemizdeki su kaynaklarının sürdürülebi-

lir kullanımı sağlanmış olacaktır.  

 Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 

 

Eylem planının maksadı; Ergene Havzası’nda gerçekleşen plansız sanayileşme ve şehirleşme, yetersiz 

altyapı, tarımda bilinçsiz ve denetimsiz kimyasal kullanımı, evsel atık suların arıtılmaması gibi su ka-

litesini etkileyen faaliyetler sebebiyle; Havzanın yüzey ve yer altı sularının kalitesi aşırı derecede bo-

zulmuş bulunmaktadır.  

 

 Havzadaki su kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyileştirilerek sulama suyu kalitesine kavuş-

turulması maksadıyla, Bakanlığımızın koordinasyonunda Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 

hazırlanmış olup, söz konusu eylem planı Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından 

06.05.2011 tarihinde Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde kamuoyuna duyurularak yürürlüğe konul-

muştur. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nı için 3.177.306.000 TL’lik bütçe ayrılmıştır. 



 

36 

 Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nda yer alan 15 eylemin gerçekleşmesine ilişkin mesul ku-

rum ve kuruluşların sorumlulukları 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

narak yürürlüğe girmiş olan “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” konulu 2013/6 sayılı Başba-

kanlık Genelgesi ile belirlenmiştir.  

Ergene Nehri’nde iyi su kalitesine ulaşmak için hedefimiz;  

 

 2016 yılı: III. Sınıf Su Kalitesi (kirlenmiş su) 

Uygun arıtmadan sonra sanayide ve sulamada,  

  2020 yılı: II. Sınıf Su Kalitesi (az kirlenmiş su) 

Sulamada, su ürünleri yetiştiriciliğinde, bazı sanayilerde ve uygun bir arıtmadan sonra içme suyu 

olarak kullanılabilir. 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan işler şunlardır:  

1-Dere yataklarının temizlenmesi 

 

Dere yataklarının temizlenmesi eylemi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Ergene 

Nehri ve yan kollarında; 

2002     →   54 km (Ergene Nehri) 

2003-2011  → 176 km (Ergene Nehri) 

2011-2013  → 111 km (Ergene Nehri + Hayrabolu Deresi) 

ıslah edilmiştir. 

 

2-Belediye AAT’leri DSİ tarafından inşa edilmesi 
 

Ergene Havzası’nda 53 belediye bulunmakta olup, nüfusu 10.000’den büyük 13 belediyenin 12 

tanesinin Evsel Atıksu Arıtma Tesis’leri (EAAT), 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5393 sayılı Be-

lediye kanununa göre Belediyelerin görevleri arasında olmasına rağmen, DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılmaktadır. Lüleburgaz EAAT’si ise Avrupa Birliği hibesi ile inşa edilmektedir. 

Diğer belediyelerin atıksu toplama ve arıtma sistemleri Başbakanlık SUKAP Projesi kapsamın-

da İLBANK tarafından tamamlanmaktadır. 
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3-Islah Organize Bölge Sanayi Bölgelerinin kurulması 

 

Bölgede bulunan dağınık sanayiler “Islah OSB” adı altında birleştirilmiştir. Bu güç birliği hav-

zada müşterek 5 adet ileri atıksu arıtma tesisi kurulmasını sağlayacaktır. Böylece Ergene Nehri 

suyunun kalitesinin iyileştirilmesi, sanayi acısından da verimlilik sağlanarak gerçekleştirilecek. 

 

Bugüne kadar Türkiye genelinden toplam 15 tane Islah OSB başvurusu yapılmış olup, bunların 

11 tanesi Trakya Bölgesi’nde, bunlardan 9 tanesi ise Ergene Havzası’ndandır. 

 

4-Sanayi için müşterek ileri atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve Marmara Denizi’ne Derin 

Deniz Deşarj 

 

Ergene Havzası’nda 9 Islah OSB’nin kurulması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 

başvuru yapılmış olup, Tekirdağ ilinde bulunan 7 Islah OSB tüzel kişilik kazanmış olup, 2 Islah 

OSB’nin kurulması çalışmaları devam etmektedir. Havzada kurulacak 5 adet müşterek atıksu 

arıtma tesisinde, sanayi atıksuları azot giderimli biyolojik arıtmadan sonra 47,5 metre derinden 

Marmara Denizi’ne deşarj edilecektir. Müşterek OSB AAT’lerinde arıtılacak atıksuların deşarjı, 

Karadeniz’den gelen kirlilik dikkate alındığında Marmara Denizi’ndeki kirliliği % 1 mertebesin-

de artıracaktır.  

 

5-Sanayide daha az su, daha az kirletici hammadde kullanımına geçilmesi 

 

Sanayide daha az su, daha az kirletici hammadde kullanımına geçilmesi için mevzuat hazırlana-

rak yürürlüğe girmiştir. “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği”ne gö-

re, su tasarrufu, enerji verimliliği ve hammadde geri kazanımı sağlanarak kirliliğin kaynağında 

azalımı sağlanacaktır. Eylem Planı Kapsamında tekstil sektöründe çevre dostu üretime geçilmiş 

ve günlük 14.000 m3 su tasarrufu sağlanmıştır. 

 

6-Ergene Havzası’nın ağaçlandırılması ve erozyonla mücadele edilmesi 

 
Ergene Havzası’nın ağaçlandırılması ve erozyonla mücadele edilmesi için planlama çalışmalarına başla-
nılmıştır. Bugün kadar, havzada 18.552 hektar alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ıslah çalış-
ması yapılmıştır. Ayrıca,  207 adet okul bahçesi, 97 adet cami ve ibadethane bahçesi ile 75 adet mezar-
lık ağaçlandırılmıştır.  

 

7-Ergene’de planlı döneme geçilmesi ve 1/25.000’lik planların uygulanması 
 

1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanarak, tüm sanayi tesisleri bir araya getirilerek, kirlilik kaynak-
larının kontrol altına alınması sağlanmıştır. Böylece verimli tarım alanları sanayi amaçlı kullanılmasının 
önüne geçilmiştir. 
 
Kirletici vasfı yüksek sanayilere izin verilmemektedir.  
 
OSB’lerde doluluk oranı %75 seviyesine ulaşmadan OSB alanları dışındaki yeni sanayi yatırımlarına izin 
verilmeyecektir.  

8-Katı ve tehlikeli atık işleme geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması 
 

Katı atıkların insan sağlığına ve çevre hassasiyetlerine uygun şekilde toplanıp bertaraf edilmesi, 

Çevre Kanunu gereğince belediyelerin vazifesi olmasına rağmen, Eylem Planı kapsamında Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hem teknik hem de maddi destek sağlanmıştır. Havzada 7 adet 

katı atık birliği kurulması temin edilmiş, düzenli depo alanları için yer tahsisi yapılmıştır. Yoğun 

sanayi bölgesi olan Ergene Havzası’nda ortaya çıkan büyük miktardaki tehlikeli atıkların bertara-

fı için tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulmaktadır. 
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9-Zirai kaynaklı kirliliğin kontrol edilmesi 

 

 Havza genelinde, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, pestisit uygulamaları, nitrat uygulama-

ları, toprak tahlili ve gübreleme konulu 1378 adet toplantı yapılmış olup,  31.610 çiftçiye eğitim 

verilmiştir. 250 adet bitki koruma ürünü bayisi 631 kez,  379 adet gübre bayisi 766 kez denet-

lenmiştir. 

 
 Yapılan çalışmalar neticesinde zirai gübre ve ilaç miktarı yarıya düşürülmüş, böylece zirai kaynaklı kirlilik 

azaltılmıştır. 

 

10-Ergene Nehri’nin gerçek zamanlı sürekli izlenmesi 

 

2014 sonu itibariyle Ergene Nehri’nin kalitesi gerçek zamanlı ve sürekli izlenecektir. 

 

11-Denetimlerin daha da sıklaştırılması 

 

Türkiye’de uygulanan idari yaptırımların  %50’sinden fazlası sadece Tekirdağ ilinde uygulan-

mıştır. Havza genelinde 2009-2013 yılları arasında toplam 9.604 adet denetim yapılmış olup, 

33.212.784 TL idari yaptırım uygulanmıştır. 

 

12-Deşarj standartlarının yeniden düzenlenmesi, Renk standardının getirilmesi ve Ergene 

Nehri’nin tabii rengine getirilmesi 

 

Sanayi için kabul edilebilir kirlilik miktarları aşağı çekilmiş ve atıksulara renk standardı getiril-

miştir. 

 

13-Havzaya Taşkın Erken Uyarı Sisteminin kurulması 

 
Meriç Nehri üzerinde Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurularak taşkınlar önceden tahmin edilmiş ve zarar 

asgariye indirilmiştir. Ayrıca, 27 Akım Gözlem ve 14 Yağış Gözlem İstasyon verilerinin kullanılacağı 

“Ergene Havzası Taşkın Erken Uyarı Sistemi” kurulmaktadır. 

 

14-Yeraltı suyunun kullanımının kontrol altına alınması 

 
Havzada, özellikle sanayi tarafından aşırı su çekilmesi sebebiyle yeraltı suları azalmıştır. Bakanlığımız 

tarafından 14 Mart 2014'e kadar bütün tesislere su sayacı takma mecburiyeti getirilmiştir.  Ayrıca Ergene 

Havzası için yeraltı suyu restorasyon planı hazırlanmıştır. Meriç Nehri’nden yıllık 189 milyon m
3
’lük su, 

içme ve sanayi kullanım suyu olarak sanayinin yoğun olduğu bölgeye verilecektir. 

 

15-Trakya’da baraj ve göletler ile sulama tesislerinin tamamlanması 

 
Trakya’da baraj ve göletler inşa edilerek içme ve sulama suyu ihtiyacı karşılanmış, yeraltı suyu kullanımı 

azaltı lmıştır. 9 adet baraj ve gölet i le yı lda toplam 410,7 milyon m
3
  

içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilecektir. Ayrıca Eylem Planı kapsamında yapılan 25 adet sula-

ma tesisi ile toplam 1.560.000 dekar arazi sulanacaktır. 
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Uzunköprü Evsel AAT 

 

 Alınan bu tedbirler neticesinde kirlilikte azalma meydana gelmiştir. Kirlenmenin en fazla hisse-

dildiği yerlerden biri olan İnanlı mevkiinde kirlenmenin en önemli göstergelerinden biri olan 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 600 - 700 mg/L mertebesinden 150 - 200 mg/L mertebesine 

düşmüştür; yani kirlilik 3 kattan daha fazla azalmıştır. Ancak hedef bu değerin 50 mg/L’nin altı-

na düşürüp suyun sulamada kullanılabilir duruma getirilmesidir. Bu konuda eyleme geçilmiş ve 

tedbirler hızla uygulamaya sokulmuştur.  

 

 Eylem Planında yer alan her bir eylem için son durumun ve gelişmelerin yer aldığı bir internet 

sayfası Bakanlığımız tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu internet sayfası ile Ergene Havzası 

hakkında genel bilgilere, Eylem Planı iş programına, Eylem Planı kapsamında kurumlar arası 

yapılan yazışmalara, toplantı dokümanlarına ve Eylem Planı kapsamında gerçekleşen tüm gün-

cel gelişmelere ulaşılabilecektir. 

  

 Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nın internet sayfasının adresi ergene.ormansu.gov.tr’dir.  

 

 Modelleme Çalışmaları 

 

 Su kaynaklarımızın kalite ve hidrolojik modelleme çalışmaları kapsamında günümüzde kullanıl-

makta olan gelişmiş bilgisayar modelleri incelenmekte olup ülkemiz özelliklerine en uygun mo-

dellerin kullanılması için gerekli teknik altyapı kurulacaktır. Böylece, sucul ortamlara yönelik 

baskıların gelecek senaryolar ile sürdürülebilir kalkınmada göz önüne alınarak çeşitli çözüm 

planlarının yapılması ve bütün şartlar göz önüne alınarak en uygun çözümün yapılması mümkün 

olacaktır. 

file:///C:/Users/abaykir/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/R9RA26Z0/ERGENE/Bilgi_Notları/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5YFY9L2Y/ergene.ormansu.gov.tr
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Su kalitesinin ve hidrolojisinin modellemesinde kullanılan bilgisayar modelleri şunlardır: 

MONERIS 

SIMCAT 

TOMCAT 

MIKE-11 

MIKE-21      

QUAL2E 

WASP 

AQUATOX 

 

SU KALİTESİ YÖNETİMİ KONUSUNDA PLANLANAN  

PROJE VE EYLEM PLANLARI 

PLANLANAN PROJELER 

Türkiye’de Yeraltı Suyu Yönetimi Konusunda Kapasitenin Geliştirilme Projesi 
 

 Proje ile; Yeraltı suyu yönetimi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların personelinin uygulamaya 

ilişkin kapasitesinin geliştirilmesi ve yeterli düzeye getirilmesi,  Akarçay ve Sakarya Havzaların-

da 2006/118/AT Yeraltı Suyu Direktifi ve 2000/60/AT Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltı suyu ile 

ilgili hükümlerinin dikkate alınarak uygulamaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

 Avrupa Birliği ESEI 2012 Programına sunulan proje kabul edilmiş olup ön ihale duyurusu Mer-

kezi Finans ve İhale Birimi tarafından hazırlanmaktadır. Projenin İş Tanımı (ToR) (Terms of Re-

ference) metninin yazım aşamasına geçilmiş olup 2014 yılının birinci çeyreğinde ihaleye çıkıl-

ması planlanmaktadır. Proje 2014-2016 yılları arasında yürütülecektir. 

 

 Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Konu-

sunda Metodoloji(ler)/Yöntem(ler) Oluşturulması ve Uygulanması:  Gediz Havzası Örnek Çalış-

ması 
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Projenin maksadı; Ülkemizde yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, karakterizasyonu, risk altındaki 

yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, baskı ve etkilerin değerlendirilmesi yeraltı suyu kütlelerinin mik-

tar ve kalitesinin değerlendirilmesi, eğilim değerlendirme ve eşik değerlerin belirlenmesi, tedbirler 

programının oluşturulması vb. konularda Yeraltı Sularının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Yö-

netmelik hükümleri, Avrupa Birliği’nin Rehber Dokümanları, teknik dokümanları ve AB Üyesi olma-

yan diğer ülkelerde söz konusu konular ile ilgili yapılan uygulamalar da dikkate alınarak ve ülkemiz 

koşulları düşünülerek ülkemize has bir metodolojinin/yöntemin belirlenmesi ve/veya geliştirilmesidir. 

Proje ile: 

  
 Gediz Havzasında, ilgili mevzuat, direktif ve rehber dokümanların ışığında, uygulama örneklerinin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

 Çalışma sonucunda elde edilen metodoloji/yöntemden faydalanılarak ülkemizin diğer havzalarında 

da benzer uygulamaların yapılması hedeflenmektedir. 

 

Kalkınma Bakanlığı 2014 yılı Yatırım Programına sunulan projenin 2014-2016 yılları arasında yürü-

tülmesi planlanmakta olup proje bedeli 4.000.000 TL dir.   

 

 Yüzeysel Sular ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteri-

ler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemleri-

nin Geliştirilmesi Projesi 

Kalkınma Bakanlığı 2014 yılı Yatırım Programına sunulan Proje ile, su kaynaklarında siyanobakteri-

lerin çoğaldığı potansiyel alanların belirlenerek, bu alanlarda uygulanacak adımları içeren mücadele 

ve müdahale yöntemleri ile birlikte siyanobakterilerin çoğalmasını engellemek maksadıyla alınacak 

önlemlerin ortaya konulması ve siyanobakteriler için standart ve kılavuz değerlerin geliştirilmesi he-

deflenmektedir. 

 

Proje kapsamında; siyanobakterilerin artış gösterdiği potansiyel alanlarda siyanobakterilere karşı ge-

rekli mücadele ve müdahale yöntemlerinin ortaya konularak, halkın temiz ve güvenilir suya erişimi 

açısından, tüketime sunulan içme kullanma sularının gerek mikrobiyolojik gerekse kimyasal açıdan 

uygun kalitede olması sağlanmış olacaktır.  
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Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Ge-

liştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması 

TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında yer alan söz konusu projenin temel amaçları;  

 Büyük Menderes Havzasındaki su kütlelerinin sınıflandırılması için gerekli ekolojik, kimyasal ve 

hidromorfolojik durumun belirlenmesi için SÇD’de belirtilen esaslara göre havzanın izlenmesi, 

 Büyük Menderes Havzası için su kalite sınıflarının belirlenmesi, 

 Çevresel hedeflerin belirlenmesi için diğer havzalarda da uygulanabilir bilimsel bir yöntem gelişti-

rilmesi, 

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

terlerinin Büyük Menderes Havzası için belirlenmesi, 

 Projenin çıktıları kullanılarak “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (YSKY)” nin revize 

olarak sunulması ve 

 Büyük Menderes Havzası’nda yüzeysel su kütlelerinin miktar ve kalite açısından iyi duruma ulaşa-

bilmesi için alınacak önlemler ortaya konulmasıdır. 

 

Proje kapsamında pilot havzada belirlenecek çevresel hedeflerin diğer havzalara yaygınlaştırılmasıyla 

su kalitesinde iyileşme sağlanmış olacaktır. 

 Türkiye’deki İçme Suyu Kaynaklarının  ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi IPA Tek-

nik Yardım Projesi  

Proje ile ülkemizdeki yüzeysel içme suyu kaynakları incelenecek ve içme suyu arıtma tesislerinin 

mevcut durumları değerlendirilecektir. 

 

Proje kapsamında; 

 İçme suyu sektörünün yasal ve kurumsal durumu ile içme suyu arıtma tesislerinin mevcut duru-

munun incelenerek “Mevcut Durum Değerlendirme Raporu” hazırlanması, 

 İçme suyu arıtma teknolojileri ve kullanılan kimyasallarla ilgili el kitabı hazırlanması , 

 Mevcut arıtma tesislerinin ve iyi uygulamaların gözden geçirilmesi sonucunda, seçilen tesislerin 

revizyonu için kavramsal tasarım çalışmasının hazırlanması, 

 Ham su kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin çıkış sularının Türkiye genelinde “İçme 

Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” 

çerçevesinde analizlerinin yapılması, 

 İçme Suyu Kalite Yönetim Programı geliştirilmesi, 

 Çalıştay, eğitim, seminer, çalışma ziyaretleri ve proje kapanış toplantısı organize edilmesi 

çalışmaları yapılacaktır. Projenin ihale  hazırlık işlemleri devam etmektedir. 
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“GAP Bölgesinde Sulama Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve Sulamadan Dönen Suların Kalitesi-

nin İyileştirilmesi Projesi”  

2014 Yılı Yatırımı Programına alınması için Kalkınma Bakanlığı’na önerilmiştir. Söz konusu proje-

nin maksadı ile drenaj sulama sularının kalitesi ve içerdiği kirleticilerin araştırılması ve sulamadan 

dönen drenaj sularının kalitesinin iyileştirilerek yeniden sulamada kullanılması maksadıyla uygun 

metotların belirlenmesidir.   

      

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE HİDROMORFOLOJİK İZLEME KONULU TAIEX 

ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Genel Müdürlüğümüz Envanter ve İzleme Da-

ire Başkanlığı tarafından yapılan başvuru neti-

cesinde Avrupa Komisyonu Genişleme Genel 

Müdürlüğü AB Teknik Destek ve Bilgi Deği-

şim Ofisi (TAIEX) tarafından kabul edilen “Su 

Çerçeve Direktifine Göre Hidromorfoloji ve 

Hidromorfolojik İzleme” konulu Çalıştay 01-

02 Temmuz 2013 tarihlerinde gerçekleştiril-

miştir. 

ENVANTER VE İZLEME  ÇALIŞMALARI  

HAKKINDA HABERLER  
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Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personeli ile Üniversite öğretim üyeleri-

nin de katılım sağladığı çalıştayda; hidromorfolojik izleme, hidromorfolojik olarak izlenmesi gereken 

parametreler, hidromorfolojik izleme ağı, hidromorfoloji ve çevresel akış, hidromorfolojik verilerin 

değerlendirilmesi, idari uygulamalar, hidromorfolojik izleme sırasında karşılaşılan zorluklar ve hidro-

morfolojik indeksler konularında, Avusturya, Hollanda ve İspanya’dan uzmanlar tarafından sunumlar 

gerçekleştirilmiş ve Uzmanlar Ülkelerinin hidromorfoloji ile ilgili deneyimleri aktarmıştır.  
 
55 kişinin katılım sağlandığı çalıştay verimli geçen soru ve cevap kısmıyla son bulmuş olup, Çalıştay 

ile Su Çerçeve Direktifi’ne göre Hidromorfoloji ve Hidromorfolojik İzleme hakkında yapılan ülke uy-

gulamaları ve bu uygulama sırasında karşılaşılan zorluklar görülmüştür.  

 
 
 

 

SU KALİTESİ İZLEME KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME İÇİN TEKNİK YARDIM 

PROJESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Su Kalitesi İzlemesine İlişkin Kapasite Geliştir-

me Konulu AB Projesi 8 Eylül 2011 tarihi itibari ile 

başlamıştır. Projenin amacı Türkiye’de Su Çerçeve Di-

rektifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek-5 hükümleri-

nin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasi-

tenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağının kurulması 

amacıyla altyapı oluşturulmasıdır.  

Söz konusu proje Eşleştirme, Teknik Yardım ve 

Malzeme Temini Bileşenlerinden oluşmaktadır. Teknik 

yardım bileşeni kapsamında Büyük Menderes havza-

sında Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine göre bir yıl-

lık izleme yapılacaktır. Teknik Yardım ihalesi 27 Hazi-

ran 2013 tarihi itibari ile sonuçlanmış ve ihaleyi Yunanistan, Hollanda, İtalya, Finlandiya ve Fransa 

konsorsiyumu kazanmıştır.  
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18 ay sürecek Teknik Yardım bileşeni kapsamında 

en az 49 izleme noktasında SÇD kapsamında kim-

yasal, fizikokimyasal ve hidromorfolojik paramet-

reler 4 defa (mevsimsel), tüm biyolojik parametre-

ler ise 2 defa (bahar ve sonbahar) izlenecektir.  

Teknik yardım bileşeni kapsamında izleme, numu-

ne alma, numunelerin analizi, cihazların çalıştırıl-

ması, bakımı ve kalibrasyonu, on-line izleme, izle-

me sonuçlarının değerlendirilmesi, veri depolama, 

veri yönetimi, izleme sonuçlarının raporlanması, 

kalite güvencesi ve kalite kontrolü (QA/QC) konu-

larında Bakanlığımız ve ilgili kurum personeline 

eğitimler verilecektir. Projeden elde edilecek bir 

yıllık izleme sonuçları değerlendirilerek Büyük Menderes Havzasındaki ekolojik kalite oranları ve 

su durumları belirlenecektir.  

Teknik Yardım Projesi için 4 Eylül 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığında Açılış 

Toplantısı düzenlenmiştir. Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI’nın açılış ko-

nuşmasını yaptığı toplantıda, konsorsiyum üyeleri projenin genel tanıtımına ilişkin sunumlar ger-

çekleştirmiştir. 

Açılışın akabinde projenin “Büyük Menderes 

Havzasında Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme” 

konulu ilk arazi çalışması 10-13 Eylül 2013 tarih-

leri arasında gerçekleştirilmiştir.    

Arazi çalışması kapsamında belirlenen nehir su 

kütlelerinde biyolojik kalite elementlerinden mak-

roomurgasız ve diatom numuneleri alınmıştır. Her 

bir nokta için 500 metrelik mesafede QBR indeksi 

ve River Habitat Survey protokolleri kullanılarak 

hidromorfolojik izleme çalışması yapılmıştır. Ay-

rıca her bir nokta için genel fiziko-kimyasal para-

metreler ile debi ve su seviyesi ölçümleri arazide 

yapılmıştır. Biyolojik izlemeyi desteklemek ama-

cıyla alınan kimyasal numuneler ise her günün so-

nunda uzmanlar tarafından analiz edilmiştir. 
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SU KALİTESİ İZLEME KONUSUNDA KAPASİTE 

GELİŞTİRME AB EŞLEŞTİRME PROJESİ ÇALIŞ-

MALARI DEVAM EDİYOR 

 

 Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu Su Kalitesi 

İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Konulu AB Pro-

jesinin Eşleştirme Bileşeni kapsamında “Kıyı ve Geçiş 

Sularında Makrofit, Makroalg Örnekleme ve Hidromor-

folojik İzleme” konulu etkinlik 09-13 Eylül 2013 tarihle-

ri arasında Aydın’da gerçekleştirilmiştir. 

 

Yapılan etkinlik kapsamında; kıyı ve geçiş sularında biyolojik ve hidromorfolojik izleme konu-

sunda yabancı uzmanların ülke deneyimlerine ait sunumlar dinlendikten sonra Büyük Menderes Hav-

zasının Söke İlçesi Kafa Mevkiinden denize döküldüğü geçiş suyu ile Doğanbey Mevkiinde bulunan 

kıyı suyunda Makrofit, Makroalg örneklemesi ve hidromorfolojik izleme etkinlikleri gerçekleştirilmiş-

tir. 

 

“6 Havzada İzleme Programlarının Hazırlanması” konulu etkinlik ise 24-27 Eylül 2013 tarihle-

ri arasında Zonguldak’ta ve "İzleme Programlarının Hazırlanması ve Uygunluk Maliyeti " konulu et-

kinlik 22-25 Ekim 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız binasında gerçekleştirilmiştir. 

 

Katılım sağlayan yabancı uzmanların ülkelerin-

deki izleme altyapısı ve maliyetleri hakkında deneyim-

lerini paylaştığı etkinliklerde, projenin iki yıldır 6 hav-

zada yürütülen çalışmaları izleme programlarının oluş-

turulması amacıyla düzenlemeye başlanılmıştır. İzleme 

programlarının hazırlanması ile proje kapsamında bu-

güne kadar belirlenen su kütleleri, tipoloji ve referans 

koşullar, baskı ve etkiler, izleme noktaları ve paramet-

releri gibi kavramlar raporlar haline getirilerek yapıla-

cak izleme çalışmalarının altyapısının oluşturulması 

amaçlanmaktadır.  
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Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştir-
me Konulu AB Projesinin Eşleştirme Bileşeni 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların 2014 
Mart Ayı sonuna kadar tamamlanması planlan-
maktadır.  

HAVZA İZLEME VE REFERANS NOKTALARININ BELİRLENMESİ PROJESİNİN  

İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLDİ 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İzleme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Havza İzleme ve 

Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi” kapsamında 2012 yılında Ergene, Akarçay, Gediz, Susurluk ve Sa-
karya Havzalarında başlayan Su Çerçeve Direktifine uygun izleme faaliyetlerinin son aşamasına gelinmiş olup, 
çalışmalar boyunca elde edilen verilerin değerlendirilmesine başlanılmıştır. 

 

 

 
2013 yılında ise, proje 5 yeni havzanın (Kızılırmak, Küçük Men-

deres, Marmara, Antalya ve Konya Kapalı havzaları) daha ilave edilmesiyle genişleyecek. Nihai hedef 

ise, ülkemizdeki 25 havzanın tamamındaki su kütlelerinin debiden sıcaklığa, pestisit miktarından ağır 

metallere kadar birçok parametre ile mercek altına alınması ve tüm fiziko-kimyasal, biyolojik ve hid-

YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETME-

LİK YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ 
 

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik ile ülke genelindeki tüm yüzeysel sular ve ye-

raltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut durumunun ortaya konulması, suların ekosis-

tem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, izlemede standardizasyonun ve izleme yapan kurum ve kuruluşlar 

arasında koordinasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yönetmelik, jeotermal kaynaklar ve deniz suları hariç, kullanım maksadına bakılmaksızın kıyı çizgisinden bir 

deniz mili mesafeye kadar olan kıyı sularını ve kıta içi yüzeysel, yeraltı, geçiş ve doğal mineralli suları kapsamaktadır. 

Kurum görüşlerine açılan Yönetmelik, görüşler doğrultusunda revize edilmiş olup, yayımlanmak üzere Başbakan-

lığa gönderilmiştir.  
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OTOMATİK SÜREKLİ ÖLÇÜM İSTASYONLARININ KURULMASI PROJESİ ÇALIŞMA-

LARI HIZLA İLERLEMEKTEDİR 

Meriç-Ergene Havzasında tespit edilen 5 noktada kirliliğin gerçek zamanlı olarak tespit edilme-

sini amaçlayan projede, Ergene – Meriç Havzası gerçek zamanlı olarak izlenecek ve havzadaki ani de-

şarjların tespiti ile su kalitesindeki değişimlerin modellenerek tespit edilmesi sağlanacaktır. Proje kap-

samında pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, toplam organik karbon ve renk parametreleri onli-

ne olarak ölçülecektir. 

Proje kapsamında, ölçüm istasyonları ve Merkezi İzleme Odası kurulum çalışmaları hızla de-

vam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA GERÇEK ZAMANLI (ONLİNE) İZLEME İSTAS-

YONLARININ YER TESPİTİ YAPILDI 

"Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme" Konulu AB Projesinin Malzeme Temini 

Bileşeni kapsamında, Büyük Menderes Havzasına gerçek zamanlı (online) izleme sistemleri kurula-

caktır.  

 

Havzada kurulacak gerçek zamanlı izleme istasyon yerlerinin belirlenmesi maksadıyla 27 – 

29 Ağustos 2013 tarihleri arasında İzmir-Aydın İllerinde arazi çalışması gerçekleştirilmiş ve ölçüm 

istasyonlarının yerleri belirlenmiştir. 

YERÜSTÜ SULARI GERÇEK ZAMANLI 

(ONLİNE) İZLEME SİSTEMLERİ TAIEX ÇALIŞ-

TAYI DÜZENLENMİŞTİR 

 

  Genel Müdürlüğümüz İzleme Dairesi Başkan-

lığı tarafından yapılan başvuru neticesinde Avrupa 

Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Teknik 

Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından 

kabul edilen “Yerüstü Suları Online (Gerçek Zaman-

lı) İzleme Sistemleri” konulu çalıştay 08 Temmuz 

2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  
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Genel Müdürlüğümüz, Devlet Su İşleri Genel Müdür-

lüğü personeli, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

personeli, Tübitak MAM personeli ile Üniversite öğ-

retim üyelerinin de katılım sağladığı çalıştayda; AB 

Ülkelerinde Su Çerçeve Direktifi ve İlgili Diğer Di-

rektiflerin Uygulanması, Online İzleme Sistemlerinin 

Avantaj ve Dezavantajları, Online İzleme Sistemleri 

ile Laboratuvar İzleme Sistemlerinin Karşılaştırılma-

sı, İspanya’ daki Online İzleme Sistemleri Örnekleri 

konularında Hollanda ve İspanya’daki uzmanlar tara-

fından sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

“TÜRKİYE’ DE SU KALİTESİ İZLEME ALTYAPISININ STANDARDİZASYONUNUN 

SAĞLANMASI VE MÜKERRERLİĞİN ÖNLENMESİ” RAPORU HAZIRLANMIŞTIR 

 

Ülkemiz su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesinde su miktarının ve kali-

tesinin izlenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde su kalitesinin izlenmesi konusunda birçok 

kamu kurum ve kuruluş Kanunlar kapsamında kendilerine verilmiş olan görev ve yetkiler çerçeve-

sinde izleme çalışmaları yürütmektedir. 

  Su kalitesi izleme faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlara bakıldığında, her kurum ve ku-

ruluşun münferit olarak görev ve yetkileri çerçevesinde izleme faaliyetleri yürüttüğü, kurumlar ara-

sındaki yetki ve sorumluluk kargaşası, koordinasyon ve işbirliği eksikliği sonucunda yürütülen ça-

lışmaların amacına hizmet etmediği, mükerrerliğin olduğu, izlemede standardizasyonun olmaması 

sebebiyle elde edilen verilerin değerlendirilmesinde problemler yaşandığı,  su kalitesine ilişkin veri 

ve bilgilerin farklı kurum ve kuruluşlar tarafından ayrı ayrı biriktirildiği, ilgili kurum ve kuruluşla-

rın paylaşımına açılmadığı, gerek insan gücü gerekse kaynak israfına sebep olunduğu ve Su Çerçe-

ve Direktifi gerekliliklerine uygun bir izleme yapılmadığı görülmektedir.  

 

Bu bağlamda, Ülkemizde su kalitesi izlemesini yapan laboratuvarlar arasında koordinasyon 

sağlanmasına bir adım atılmış olup, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Refe-

rans Laboratuvarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Belediyeler (Ankara Büyükşe-

hir Belediyesi), TUBİTAK MAM kurumlarının su kalitesi ile ilgili olarak, izleme noktaları 

(koordinatları ile birlikte), izleme periyodu, izlenen parametreler, akreditasyon durumu, akredite 

parametre sayısı, laboratuarda bulunan mevcut cihazlar, laboratuarda çalışan personel sayısı ve nite-

likleri, yıllık toplam analiz sayısı, su kalitesi izleme çalışmaları yıllık maliyetini (personel gide-

ri+ulaşım gideri+sarf/yedek malzeme gideri+laboratuvar hizmeti için belediye bütçesinden ayrılan 

ödenek miktarı+vs.) içeren kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. 
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ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULACAKTIR VE ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR 

Ülkemizde su verileri, birçok kurum/kuruluş tarafından kendi ihtiyaçları çerçevesinde üretilmekte, değerlendirilmekte 
ve yine kendi politikaları çerçevesinde yönetilmekte ve paylaşılmaktadır. Su, doğal sınırı olan havza bazında ve ilgili kurum/
kuruluşları da kapsayacak şekilde ortak bir yönetim dahilinde değerlendirilememekte olup aynı zamanda farklı kurumlar aynı 
nitelik ve nicelikteki verileri üretmektedir. Suyun tüm unsurları göz önüne alınarak yönetilmesi gereken bir yaşam kaynağı olması 
yönüyle suya ait verilerin günümüz teknolojilerinin kullanıldığı bir sistem dahilinde güncellenmesi ve servis edilmesi elzemdir. Kurul-
ması planlanan su bilgi sisteminde kurumların veri yapılarına ve mimarilerine müdahale edilmeyecek olup, mevcut veriler belir li 
yetkiler doğrultusunda web servislerle diğer kurum/kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Böylelikle veri mükerrerliğinin önüne geçilecek 
ve kurumların ihtiyaç duyduğu veriler işlenmiş olarak servis edilecektir. Aynı zamanda e-devlet yapısına uygun biçimde çalışması 
planlanmaktadır. 

 

 

Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü çalışmaları kapsamında belirlenen paydaş kurumlar ile birebir görüşmeler yapılarak ku-

rumsal analizler gerçekleştirilmiş olup fizibilite raporu 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır. Aynı zamanda çalışmalar sonu-

cu kurulması planlanan sistemin teknik gereksinimleri ortaya konacak ve hazırlanacak olan “Kamu Modernizasyonu Eylem 

Planı” çerçevesinde 2015 yılı sonuna kadar kurulması planlanan Ulusal Su Bilgi Sistemi veri akışının sağlanması aşamasına geç i-

lecektir. 
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Taşkın Direktifi Eşleştirme Projesi Hızla İlerliyor 

Taşkınların havza bazında yönetimine geçişin ilk adı-

mı olan “Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanma-

sı İçin Kapasitenin Geliştirilmesi”  AB Eşleştirme Projesi 

faaliyetleri hızla sürdürülmektedir.  

Proje Kapsamında:  

 Yasal ve kurumsal boşluk analizi faaliyetleri sürdü-

rülmekte, bu kapsamda taşkınlarla doğrudan veya 

dolaylı ilgili olan mevcut ve taslak mevzuat incelen-

mektedir. 
 

 Eğitim programı faaliyeti kapsamında, kurumların 

eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik incele-

meler sürdürülürken, buna paralel olarak eğitimler 

düzenlenmektedir.  

 

 Eğitim programı faaliyeti kapsamında, Fransa ve Ro-

manya’ya çalışma ziyareti düzenlenmiş, kurumsal 

yapılanma ve uygulamalar yerinde incelenerek Taş-

kın Yönetimi konusunda faaliyet gösteren kurumlar-

dan bilgi alınmıştır.  

 

 Taşkın Direktifinde önemli bir unsur olan iletişim 

stratejisinin belirlenmesine yönelik faaliyetler çerçe-

vesinde, farklı seviyede ve içerikteki iletişim toplan-

tılarına yönelik eğitimler verilmekte ve iletişim stra-

tejisinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdü-

rülmektedir.  

 

 Batı Karadeniz Havzasında Taşkın Riski Ön Değer-

lendirmesi çalışmaları tamamlanmış olup “Taşkın 

Riski Ön Değerlendirme Raporu” pilot havzada Ka-

rabük Üniversitesi’nde düzenlenen toplantı ile pay-

daşlara sunulmuş, görüş ve öneriler alınmıştır. 

 

 Batı Karadeniz Havzasında Taşkın Tehlike ve Taş-

kın Risk Haritalarının hazırlanması çalışmalarına 

başlanmış olup, taşkın tehlike haritaları tamamlan-

mak üzeredir. 

 Projenin 5. Yönlendirme Komitesi Toplantısı pay-

daş/ilgili kurumların temsilcilerinin katılımı ile ger-

çekleştirilmiştir. 

 

 Taşkın Direktifinin ülkemiz genelinde uygulanabil-

mesi için gerekli yol haritasını içeren “Ulusal Uygu-

lama Planı”nın hazırlanması için çalışmalara başlan-

mıştır. Bu kapsamda, ulusal stratejinin sütunlarının 

ve yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesine yönelik 

çalışmalar sürdürülmektedir.  

TAŞKIN VE KURAKLIK  YÖNETİMİ 

HAKKINDA HABERLER  
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Batı Karadeniz Havzasında Taşkın Riski Ön Değer-

lendirmesi Çalışmaları Tamamlandı 

Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin 

Kapasitenin Geliştirilmesi”  AB Eşleştirme Projesi 

kapsamında;  Taşkın Riski Yönetim Planlarının ha-

zırlanmasının ilk adımı olan, taşkın riski ön değer-

lendirmesi çalışmaları tamamlanmış olup “Taşkın 

Riski Ön Değerlendirme Raporu” pilot havzada Ka-

rabük Üniversitesi’nde paydaşlara tanıtılmıştır. 

 

Taşkın riski ön değerlendirmesinin her aşaması için 

birbirini takip eden çalışma toplantıları yapılmıştır. 

 

Bu çalışmalara, taşkın alanında faaliyet gösteren 

paydaş ve ilgili kurumlardan konu ile ilgili uzman-

lar ve Fransa ile Romanya’dan uzmanlar katılmıştır. 
 

 

 
 
 

Çalışmalar kapsamında, havzada geçmişte ya-

şanmış olan taşkınlar ortak bir veri tabanında 

bir araya getirilmiş ve pilot havzada gerçekleş-

tirilen görevler sırasında paydaş ve ilgili ku-

rumlar ile birlikte belirlenen metodolojiye da-

yanarak önemli tarihi taşkınlar seçilmiştir.  

  
 
 

Çalışmaların devamında, tarihi taşkın hari-

taları haritalanmış, gelecekte taşkın olması 

muhtemel alanlar ve Potansiyel ciddi ölçüde 

taşkın riski taşıyan alanların belirlenmiştir. 

Yapılan bu çalışmalar, tüm kurumlar ile bir-

likte değerlendirilerek “Taşkın riski ön de-

ğerlendirme raporu” hazırlanmış ve bir son-

raki aşama olan taşkın tehlike haritalarının 

hazırlanması aşamasına geçilmiştir.   
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Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı’nın hazırlanması çalış-

maları başlatıldı. 

 

 “Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması 

Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” Sözleşmesi imzalandı. 

Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof.Dr.Cumali KINACI’nın  

katılımıyla “Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazır-

lanması Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi”ne ait Sözleşme 

27.09.2013 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile yükleni-

ci firma Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ara-

sında imzalanmıştır. 

 

 “Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlan-

ması Projesi Danışmanlık Hizmet Alım İşi” kapsamında,  

 Havzanın taşkın riski ön değerlendirmesinin yapılması,  

 Sayısal modelleme yapılması ve sonuçları-

nın CBS ortamına aktarılması  

 Taşkın riski ön değerlendirmesinin netice-

sinde belirlenen tüm nehir, dere, çay v.b.  taş-

kın tehlike haritalarının oluşturulması,  

 Taşkın tehlike haritaları doğrultusunda 

taşkın risk haritalarının oluşturulması,  

 Taşkın riski açısından taşkın öncesi, esnası 

ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin be-

lirlenmesi çalışmaları yapılacak ve 

“Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı” 

hazırlanacaktır. 
 
 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce, 2023 

yılına kadar tüm havzalar için taşkın yönetim planlarının hazırlanması hedeflenmektedir.  

Kuraklık ile Mücadele için Kuraklık Yönetim Planları Hazırlanmaya Başladı! 

Kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeylerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve kaynak üretim sistemle-

rini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi hidrolojik dengesizliklere 

yol açan doğal bir olaydır ve insan hayatına etki eden en tehlikeli 

doğal afetlerdendir. 

 

Kuraklığın etkilerinin azaltılması ve kurak dönemlerde su kaynak-

larının korunması ise ancak iyi bir kuraklık yönetimi ile sağlanabi-

lir. 

 

Kuraklık yönetim planı, muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldı-

ğında yaşanacak olan olumsuz etkilerin azaltılması ve önlenmesi, 

su kıtlığının minimum düzeyde tutulması ve mümkün olan en kısa 

sürede kuraklık sorununun çözümüne yönelik olarak kuraklık ön-

cesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirlerin belirlendiği 

plandır. 

 

Kuraklığın oluşumunu kontrol etmek mümkün değildir ancak sonucunda ortaya çıkan etkiler belli bir dereceye kadar, ku-

raklık yönetim planları tarafından önceden belirlenmiş uygun izleme ve yönetim stratejileri yoluyla azaltılabilir. 

 

2025 yılına kadar tüm havzalar için kuraklık yönetim planlarının hazırlanması hedeflenmektedir 
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Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof.Dr.Cumali KINACI’nın katılımıyla “Konya Havzası Kuraklık 

Yönetim Planı Hazırlanması Projesi”ne ait Sözleşme 26.09.2013 tarihinde Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü ile yüklenici firma “Dolsar Mühendislik Limited Şirketi” arasında imzalanmıştır.  

 

 

 

 

 

Kuraklığın etkilerinin azaltılması ve kurak dönemlerde su 

kaynaklarının korunması ancak kuraklık türleri olan 

meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığı kapsayacak 

şekilde entegre havza yönetimi yaklaşımıyla sağlanabilir.  

 

 

 

 

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim 

Planlaması Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de ilk defa 

Kuraklık Yönetim Planı hazırlanacaktır. Proje kapsamında; 

muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olan 

olumsuz etkilerin azaltılması ve önlenmesi, kuraklık şartlarında 

suyun sektörler arasında paylaşımı, havzadaki kısıtlı su 

kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, 

kuraklığın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini azaltmak ve 

önlemek için kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında 

alınacak tedbirler belirlenecek, kuraklığı izlemek için Bakanlık 

Bilgi Sistemi ve Su Bilgi Sistemine entegre Kuraklık Veri 

Tabanı kurulacaktır.  

Konya Kapalı 
Havzası 

Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması İşi için ihale süreci başlatılmış olup, proje 

çalışmalarının 2014 yılı içerisinde  başlayacağı öngörülmektedir.  

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler 

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası (UNCCD) ve 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO’nün 

organizatörlüğünde düzenlenen “Orta Asya Ülkelerinde Ulusal 

Kuraklık Yönetimi Politikalarının desteklenemesi için Kapasite 

Geliştirme Bölgesel Çalıştayı” 4-8 Kasım 2013 tarihleri arasında 

İzmir’de bulunan Menemen Uluslar arası Tarımsal Araştırmalar 

ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiştir.  

Çalıştayın açılış ve kapanış konuşmaları ülkemiz adına Genel 

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ülke 

sunumları bölümünde Genel Müdürlüğümüzü ve kuraklık 

yönetimi konusunda gerçekleştirilmekte olan çalışmaları anlatan bir sunum yapılmış, ülke adına 

sunumların yapıldığı tüm grup çalışmalarında aktif görev alınmıştır. 
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İklim Değişikliğinin Etkileri Mercek Altına Alınıyor ! 

İklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuz etkilerin su 

kaynaklarına olan zararlarının azaltılmasına yönelik çalış-

malar devam ediyor.  

Türkiye’nin iklim değişikliğine hassas bir bölge olması 

dolayısıyla ülkemizin özellikle su kaynaklarının azalması, 

taşkınların artması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme 

ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilere 

maruz kalabileceği dikkate alınarak, Genel Müdürlüğümüz 

bünyesinde tüm bu öngörülerin negatif etkilerinin azaltıl-

ması veya bu etkilerden pozitif faydaların sağlanması için 

çalışmalar yürütülüyor.  

2013 yılında başlayacak “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” ile, iklim değişikliği senaryolarının havza 

bazında yüzey ve yer altı sularına etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesi sağlanacak. Türkiye’de mevcut bu-

lunan tüm havzalarda (toplam 25 havza) uygulanacak projenin hedeflenen çıktıları:  

 

 
 

Projeden elde edilecek veriler ışığında,  
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İklim Değişikliğine Yönelik Ulusal ve Uluslarası Çalışmaları Takip Edi-

yoruz… 

 

 
 

İklim değişikliği hususundaki bi-

limsel gelişmeleri takip etmek, 

uluslararası güncel kararlarda rol 

almak ve son gelişmeler ışığında 

ülkemizdeki faaliyetleri belirle-

mek amacıyla, ulusal ve uluslara-

rası etkinliklere katılım sağlıyoruz.  

 

 

 

 

 

 

2013 yılı içerisinde katılım sağlanan etkinlikler:  

  İktisadi İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı (OECD) Çevre Komitesi, Biyolojik Çeşitlilik, Su ve 

Ekosistemle Çalışma Grubu Toplantısı 

 Rio+20 Dönem Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma için Bilgi ve Kapasite İhtiyaçları Üzerine Uz-

manlık Danışmanlık Toplantısı 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Geçici Durban 

Platforma Çalışma Grubu (ADP) Toplantıları 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Oturumları,   

 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu 

 III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi- TİKDEK’de “Biyoetik ve Biyopolitikalar Çerçevesinde 

İklim Değişikliğinin Ülkelere Etkileri” konulu sözlü sunum ve “ İklim Değişikliğine Uyum: 

Yağmur Suyu Hasadı” ve “Uyumun Uyumsuzluğu” konulu poster sunum 
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Uluslararası Münasebetler İle İlgili Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor… 
 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Ku-

raklık Yönetimi Daire Başkanlığı altında teşkil 

edilen Uluslararası Münasebetler Şube Müdürlü-

ğü, su kaynakları yönetimi konusunda, ilgili ulu-

sal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbir-

liği yapılması ve bununla ilgili iş ve işlemlerin 

koordinasyon içerisinde takip edilmesini sağla-

mak üzere çalışmalarına devam etmektedir.  

2013 yılı içerisinde uluslararası münasebetler ile ilgili çalışmalarımız 

 

 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan 

Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile resmen ku-

rulan Gelişen 8 Ülke (D-8) işbirliği altında D-8 Su 

Forumu “Su İşbirliği” ana teması ile 21-23 Şubat 

2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmiştir. Top-

lantı, 

Türkiye 

Su Ensti-

tüsü 

(SUEN) koordinatörlüğünde, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü katkılarıyla 

düzenlenmiştir. 

 Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Ankara (NİHA) koor-

dinasyonunda, ilki 5 Nisan 2012 tarihinde “Su: Dost veya 

Düşman” teması; ikincisi 8 Mayıs 2012 tarihinde 

“Türkiye’nin Su Kapasitesi ve Su Kaynakları” teması; 

üçüncüsü ise 3-7 Haziran 2013 tarihleri arasında “21.Yüzyılda Su Yönetimi: Bü-

tünleşik Su Yönetimi Çerçevesinde Türkiye’de ve Dünyada Su” temasında olmak 

üzere düzenlenen faaliyetlere Genel Müdürlüğümüz adına eğitici ve katılımcı ola-

rak destek sağlanmıştır . 
 Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) ve Sulama Drenaj Türk Milli 

Komitesi (TUCID) işbirliğinde, FAO, IWMI, GWP, ADB, IFPRI UNESCO-IHE, AWC vb. ulus-

lararası kuruluşların katkılarıyla “1. Dünya Sulama Forumu ve 64. İcra Konseyi Toplantısı (IEC)” 

29 Eylül-5 Ekim 2013 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde Mardin’de gerçekleştirilmiştir.  



 

58 

Ana teması “Kurak Koşullarda Sulama Yönetimi” olarak belirlenen 1. Dünya Sulama Foru-

mu’nda, tarımda su yönetimi ile ilgili tüm paydaşların bir araya getirilmesi gayesiyle çeşitli ana 

oturumlar ve yan etkinlikler düzenlenmiştir. Söz konusu Forumun hazırlık ve icrası çalışmaları-

na aktif katılım ve destek sağlanmıştır. Forum etkinlikleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz 

tarafından “Sürdürülebilir Sulama İçin Su Kalitesini İzleme” ve “Havza Yönetimi ve Tarım İçin 

Arıtılmış Su Kullanımı” konu başlıklarında iki adet yan etkinlik gerçekleştirilmiştir. Forum sergi 

alanında Genel Müdürlüğümüz standı kurularak, birçok yerli ve yabancı katılımcıya faaliyetleri-

miz hakkında tanıtıcı broşürler dağıtılmış, faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılmış ve 

olası işbirliği imkânları değerlendirilmiştir.  
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“SU YÖNETİMİ MEVZUAT VE UYGULAMA-

LARI”  KONULU HİZMETİÇİ EĞİTİM  

02-06 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA ARTVİN 

VE RİZE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Sayın Müsteşarımız Lütfi AKCA’nın teşrifleri ve 

Sayın Ge- nel Müdürümüz Cumali KINACI’nın katılımları ile Genel Müdürlüğümüz “Su Yönetimi 

Mevzuat ve Uygulamaları” hizmetiçi eğitimi 02-06 Temmuz tarihleri arasında Artvin ve Rize İllerinde 

gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında 

Genel Müdürlüğümüz mevzuatları tartışıl-

mış ve bölgedeki su yapılarına teknik gezi 

düzenlenmiştir. 

Mevzuatların tartışılması kapsamında Su 

Kalitesi Yönetimi Mevzuatları ve Çoruh 

Havzası koruma Eylem Planı, Türkiye’de 

Su Yönetiminin Hukuki ve Kurumsal ya-

pısı, Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Direk-

tif Kapsamında Yapılan Çalışmalar tartı-

şılmış ayrıca Ulusal Su Bilgi Sistemi, Sek-

törel Su Tahsisi, Türkiye’deki Biyolojk ve 

Hidromorfolojik İzleme konuları detaylı 

bir şekilde incelenmiştir. 

Hizmet içi eğitimimizin su yapılarının 

incelenmesi bölümünde Artvin İlimizdeki ba-

raj ve su yapıları ziyaret edilmiştir.  Artvin İl 

sınırları içinde 30'a yakın akarsu vardır. Bun-

lardan Karadeniz'e dökülenler hariç, diğerleri 

Çoruh Nehrinin kollarıdır. Karadeniz Havza-

sı'nın belli başlı akarsularından olan Çoruh, 

ilin en büyük akarsuyudur. Çoruh Nehrinin 

uzunluğu 376 km olup, 354 km'si Türkiye sı-

nırları içindedir. Nehrin il sınırları içindeki 

uzunluğu ise 150 km'dir.  

 

Genel Müdürlüğümüz personeli tara-

fından bölgedeki su yapılarının incelenmesi 

kapsamında Çoruh Nehri üzerindeki barajlar 

ziyaret edilmiştir. İlk ziyaret Çoruh nehrinin 

önemli barajlarından biri olan Deriner barajına 

yapılmıştır. Burada DSİ 26. Bölge Müdürü Sa-

yın Muammer KELEŞ ve teknik personel tara-

fından bilgilendirme yapılmıştır. Enerji ve taş-

kın koruma amaçlı yapılan Deriner Barajının 

gücü  670 MW ve yıllık üretimi 2.118 GWh dır.  

 

 

 

 

YÖNETİM HİZMETLERİNDEN  

HABERLER  

Deriner Baraji 
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Yapım aşamasındaki Artvin Barajı ziya-

ret edilmiş baraj hakkında genel bilgi ve üst hav-

za çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. 

 

 

Daha sonra yapım aşamasındaki Yu-

sufeli Barajı ziyaret edilmiş Baraj hakkında 

genel bilgi ve üst havza çalışmaları hakkın-

da bilgi alınmıştır. 

 

Daha sonra enerji ve taşkın koru-

ma amaçlı yapılan gücü 300 MW ve yıl-

lık üretimi 1039 GWH olan Borçka Ba-

rajı personelimiz tarafından ziyaret edil-

miş burada yetkili teknik personel tara-

fından Barajın son durumu ile ilgili ge-

rekli bilgiler verilmiştir. 

Borçka Barajı 
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Son olarak Çoruh Nehri üzerinde 

kurulan bir diğer baraj olan Muratlı Ba-

rajı da personelimizce ziyaret edilen ba-

rajlar arasındadır. Enerji ve taşkın koru-

ma amaçlı kurulan yıllık üretimi 444 

GWH ve 115 MW güce sahip Muratlı 

barajı hakkında teknik personel tarafın-

dan bilgi verilmiş ve personelimizin so-

ruları cevaplanmıştır.  

Genel Müdürlüğümüzün ziyaret ettiği bir diğer 

yer Camili Biyosfer Alanı olmuştur. Macahel ola-

rak da bilinen Camili, Artvin'in ilçesi Borçka'ya 

bağlı, doğal güzelliklerini korumuş 6 köyden 

(Camili-Düzenli-Efeler-Kayalar-Maral-Uğur) 

oluşan yörenin adıdır. Macahel, Kırsal Çevre ve 

Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği'nden 

bilim adamları ve uzmanlardan oluşan bir heyetçe 

yapılan araştırmalarla, ormanlarının " El Değme-

miş" bir ekosisteme sahip olduğu belirlenerek 

bilim çevrelerinin gündemine gelmiştir. Derneğin 

1994 yılında yayınladığı araştırma sonuçlarını 

içeren raporunda, Macahel ormanlarındaki biyo-

lojik çeşitliliğinin son derece yüksek olduğu be-

lirtilmiştir. Camili Biyosfer alanının incelenmesi 

Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri arasında 

bulunan Türkiye’de biyolojik izleme çalışmaları kapsamında çok verimli olmuştur.  

Camili Biyosfer Alanı 

Muratlı barajı 

Genel Müdürlüğümüzün görev ve faaliyetleri 

arasında yer alan sınır aşan sularla ilgili çalış-

malara yardımcı olması amacı ile Çoruh nehri-

nin denizle buluştuğu Batum teknik gezisi Ço-

ruh Nehri Havzasında Sınıraşan Sular Yönüyle 

incelenerek ilgili şube müdürlüğü tarafından 

genel müdürlüğümüz personeline  bilgi veril-

miştir.  

Çoruh nehrinin denize döküldüğü yer  
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BİZDEN HABERLER 
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Daire Başkanımız Salim FAKIOĞLU 

emekli olmuştur, Genel 

Müdürlüğümüzdeki çalışmalarından 

dolayı teşekkür eder, ilerdeki yaşamında 

mutluluklar dileriz. 
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