
 

  

Suyun toplanması anlamına 

gelen “Su Hasadı” genel-

likle yağmurun yağmasıyla 

oluşan suyun çeşitli uygu-

lama alanlarında kullanıl-

masına dayanmaktadır. Ya-

ğış sularından maksimum 

fayda sağlayacak bir strate-

ji geliştirmeyi amaçlayan 

su hasadı yöntemi, yağmur 

sularının ve yüzey akışa 

geçen suların toplanıp bi-

riktirilmesi, evsel kullanım, 

bitkisel ve hayvansal üre-

tim için gerekli olan suyun 

temini olarak tanımlanabi-

lir. Yöntemin temel amacı; 

yeraltı ve yerüstü su kay-

naklarının olmadığı veya 

geliştirilmesinin ekonomik 

olmadığı alanlarda güveni-

lir bir su temini sağlamaktır 

(Pamukmengü vd, 2008). 

Yağmurun düştüğü yerde 

tutulması ve toprak yapı-

sında depolanması şeklin-

de su hasadı teknikleri uy-

gulanmaktadır. Su hasadı 

teknikleri, toprak erozyo-

nu ve sedimantasyonu 

azaltma, toprakta suyun 

depolanması ve toprak 

üretkenliğinin artırılması 

amacıyla uzun zamandır 

kullanılmaktadır. Su hasa-

dının başlıca üstünlükleri, 

basit, ucuz, yenilenebilir, 

etkili ve adapte edilebilir 

olmasıdır (Reij vd,1988).  

 

Sulamada yağmur suyu 

hasadı; 

Su hasadının sulamadan 

farkı, çiftçilerin zamanla-

ma üzerine kontrollerinin 

olmayışıdır. Yüzey akış sa-

dece yağış olduğu zaman 

hasat edilebilir.  

Konunun devamı 2. ve 3. 

sayfada 
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Bitkilerin tamamının yağışlarla beslendiği bazı 

bölgelerde yıllık yağışlarda %50 ye varan bir 

azalma, toplam ürün de büyük bir düşüşe sebep 

olabilir. Bununla birlikte eğer yağış daha küçük 

bir alanda toplanabilirse makul bir verim alına-

bilecektir (Tarı vd, 2009). Su hasadı tekniği akı-

şın toplandığı ve kullanıldığı yer olmak üzere 

iki kısımdan oluşmaktadır. 

Sulamada Kullanılan Yağmur Suyu Hasadı 

Teknikleri. 

Yağmur suyu hasadı çok eski bir gelenek olma-

sı ve dünyanın birçok kurak alanında binlerce 

yıldır kullanılması nedeniyle birçok sayıda fark-

lı teknik geliştirilmiştir. Yağmur suyu hasadı 

yöntemleri kullanım ya da depolama çeşidine 

göre sınıflandırılabilir ancak kullanılan en yay-

gın sınıflandırma yöntemi su toplama alanı bü-

yüklüğüne göre olanıdır.  
Mikro havza su hasadı yönteminde; toprak yüzeyinde oluşan yüzey akışı toplanır. Yüzey akış alanının ve ekim 
alanının boyutları küçüktür, bu değer 1–1000 m2 arasında değişiklik göstermektedir. Yüzey akış ve ekim alanı 
birbirine bitişiktir, su bitki kök bölgesinde depolanır. Bu yöntemle ağaç, çalı ve tek yıllık bitkiler yetiştirilebilir, 
fazla su için bir önlem alınmaz. Yüzey akış alanının ekim alanına oranı 1:1 ile 10:1 arasında değişen yöntemde, 
mikro havzalar sıralar halinde oluşturulmaktadır (Pamukmengü vd, 2008). 

 

Makro havza su hasadı yönteminde toprak yüzeyinde meydana gelen akış toplanır. Bu yöntemde, ekim ala-

nının yüzey akış katsayısını arttırıcı önlemler alınabilir. Öte yandan, toplanan su çoğunlukla toprakta birik-

tirilir ve fazla su uzaklaştırılır. Havza alanının eğimi %5–50 arasındadır. Ekim yapılan alan teraslar halinde 

ya da düz bir arazidir (Pamukmengü vd, 2008). 

Kentlerde Yağmur Suyu Hasadı  

Nüfus yoğunluğundaki hızlı artış yaşam, 

dolaşım ve endüstri için geniş alan ihtiya-

cını da beraberinde getirmektedir. Kent-

leşme ile yeryüzü sistematik olarak geçi-

rimsiz hale gelmektedir. Geçirimsiz yü-

zeylerin artması, seli önleyen doğal alan-

ların yok olması başta olmak üzere su ka-

litesinin bozulmasına kadar birçok sorunla 

karşılaşmamıza sebep olmaktadır (Demir, 

2012). 

 

Kentlerde yağmur suyu hasadı başlıca şu 

şekillerde sağlanmaktadır; konutlarda de-

polama, yeşil çatılar, su geçiren yüzey 

kaplamaları, sarnıçlar ve yağmur bahçele-

ri. 

Yağmur suları insanların içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla binalarda depolan-

makta ve kullanılmaktadır. Bu yöntemde, çatı yüzeyine düşen yağış toplanmakta, yağmur olukları yardı-

mıyla toprak yüzeyindeki bir tanka ya da yeraltındaki bir depoya aktarılmakta ve burada depolanmaktadır. 

Depolama yapıları betonarme, fiberglas ya da paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Yağmur suyunun iç-

me amaçlı kullanımı durumunda suyun arıtılması gerekmektedir. Kullanma amaçlı olarak kullanılacak olan 

yağmur suyu tuvalet rezervuarlarında, çamaşır makinelerinde, bahçe sulamasında kullanılabilir. 

Şekil 1: Bitkisel üretim için su hasadı (Örs vd, 2011).  

Şekil 2 : Binalarda yağmur suyu hasadı (URL 1) 
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Yeşillendirilmiş çatılar, yağış suyu miktarının ve kalitesinin yönetimi için mümkün olduğunca kaynağa 

yakın uygulamalardır. Yeşil çatı uygulamaları, yağışın akışa geçen miktarını ve akış hızını azaltır. Uygu-

lama sırasında, çatı sisteminin üzerine su geçirmez membran tabakası oluşturulur.  Membran tabakasının 

üzerine, bitki gelişimine olanak sağlayan ve fazla suyun uzaklaştırıldığı ikinci bir tabaka hazırlanır. Siste-

min en üstünde bitki örtüsü bulunur. Bitki örtüsü yağmur suyunu yakalarken, gelişim tabakası suyu depo-

layabilmektedir. Yeşil çatıların hidrolik performansı çok fazla miktarda suyun emilimi için yeterli olma-

yabilir. Bu nedenle, yağmur suyunun fazlası diğer drenaj sistemlerine aktarılmalıdır. 

 

Su geçiren yüzey kaplamaları ile alt tabakalara suyun süzülmesine olanak sağlanmaktadır. Bu tür kapla-

malar, yüzey suyu akış miktarının ve debisinin azaltılmasını, kentsel kirleticilerin uzaklaştırılmasını, yağış 

sularının geçici olarak depolanmasını ve yeraltı suyunun takviyesini sağlamaktadır. Kentsel alanlarda ge-

çirimsiz yüzeylerin miktarını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Sarnıçlar, insanlar tarafından kendi su ihtiyaçlarını karşılamak için eskiden beri uygulanan suyu depola-

maya yarayan yağmur suyu hasadı yöntemidir. M.Ö. 2000 yılından beri Roma evleri ve Roma şehrinde 

çoğu yapı içme ve kullanma amaçlı temel su kaynağı olarak yağmur suyundan yararlanmak için tasarlan-

mıştır. Su sıkıntısının çokça görüldüğü ve artan nüfus ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli suyolları ile bes-

lenen İstanbul şehrinde geleneksel sarnıçlara ait pek çok örnek bulunmaktadır. Sarnıçların en bilinen ör-

nekleri 336 sütunlu İmparator Sarnıcı (Yerebatan Sarayı), 224 sütunlu Pileksenus Sarnıcı (Bin bir direk) 

ve Acı musluk Sarnıcı‟dır (Şahin vd, 2011). Mardin Nusaybin’de bulunan Dara Antik Kenti su sarnıcı 

tarihi tam olarak bilenmemekte birlikte M.Ö 530-570 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir. 

 

Yağmur bahçeleri yağmur suyunun çatılar, araç yolları, yürüyüş yolları, araç parkları gibi bölgelerden akı-

şını sağlayarak suyu bünyesinde tutarlar. Bu yöntem, diğer yöntemlerin aksine yağmur suyunun yeraltında 

toplanarak akışı azaltır. Yağmur bahçeleri farklı topraklar ve iklimler için dizayn edilebilmektedir. 

 

Son yıllarda özellikte gelişmekte olan ve kuraklık yaşanan ülkelerde su hasadına verilen önem artmıştır. 

Yağmur suyu hasadı teknikleri suyun verimli kullanılmasına fayda sağlamaktadır. Dünyada uygulanan 

yağmur suyu hasadı teknikleri sayesinde kurak ve yarı kurak bölgelerde daha az suyla daha verimli ürün-

ler elde edilmiştir. Ayrıca bu yöntemlerle kurak ve yarı kurak bölgelerde en çok karşılaşılan sorun olan 

yeraltı sularının aşırı tüketilmesi önlenmekte ve yeraltı suları için yeni kaynaklar sağlanmaktadır. 

Ülkemizde kurak ve yarı kurak bölgelerde, örneğin Konya havzasında, yağmur suyu hasadı sistemlerinin 

incelenerek en uygun hasat teknikleri ve ihtiyaç duyulan su hasadı yapılarının belirlenmesi ve en uygun 

bitkilerin seçilerek ekilmesi bölgede karşılaşılan sorunların çözümünde faydalı olacaktır.  

Yapılacak olan toplu konut çalışmalarında yağmur suyunun toplanarak bina içerisinde tekrar kullanılması 

için belli standartların getirilmesi ve buna ilişkin mevzuatın yürürlüğe girmesi ülkemiz açısından önem 

arz etmektedir. 

 

Kaynaklar: 
Demir D.,2012, Konvansiyonel Yağmursuyu Yönetim Sistemleri ile Sürdürülebilir Yağmursuyu Yönetim Sistemlerinin Karşı-

laştırılması: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi. 

 

İncebel.C.,2012, “Alternatif Su Kaynaklarının Endüstriyel Kullanıma Kazandırılması İçin Çatı Yağmur Suyu Hasadı (OSTİM 

Örneği)”, Gazi Üniversitesi. 

 

Örs İnci, Safi Sevda, Ünlükara Ali, Yürekli Kadri, 2011, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (2). 

 

Pamukmengü G., Akkuzu E.,2008, “Küresel Su Krizi ve Su Hasadı Teknikleri” ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 5,(1). 

 

Reij C., 1991. Indigeous Soil and Water Conservation in Africa, London. 

 

Şahin, N. Ş., Manioğlu, G.,2011, “Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması” , X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 

531-541. 

 

Tarı A.F., Çakır R., 2009. Kurak Bölgelerde Su Yönetimi. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya.  

URL 1:  http://www.muhendislikegitimi.com/elektrik-elektronik-muhendisligi/item/535-akilli-binalar-ve-yenilenebilir-

enerji.html 
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İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanı Sa-

yın Bilal DİKMEN ile Söyleşimiz… 

 

 

 

 

 
Özlem Sıla OLĞUN:  Sayın Başkanım  Daire Başkanlığınız görevleri hakkında bize kısa bir bilgi ve-

rebilir misiniz? 

Bilal DİKMEN:  İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığımız;  

1. Öncelikle su kalitesi izleme stratejilerini ve politikalarını belirlemek,  

2. Havza izleme programlarını oluşturmak ve güncellemek; izleme yapılacak istasyonları, izlenmesi gere-

ken parametreleri, izleme periyotlarını ve izleme metotlarını belirlemek ve izleme rehber dokümanları-

nı yayımlamak, 

3. İzleme eğitimleri verilmesini sağlamak. 

4. Yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş sularının miktar ve kalitesinin izlenmesini sağlamak, verileri işleme ve 

değerlendirme sistemini kurmak, raporlanmasını sağlamak, 

5. İzleme yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, ortak izleme standartları geliştir-

mek, izlemede mükerrerliği önlemek, 

6. Ülkemizin izleme kapasitesini geliştirmek maksadıyla eğitim vermek, 

7. Su kaynakları ve kütleleri ile ilgili biyolojik, hidrolojik ve hidromorfolojik parametreler için araştırma, 

geliştirme ve indeks çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 

8. Su kalitesi ölçümü yapan laboratuvarların taşıması gereken nitelikleri belirlemek, denetlemek, raporla-

mak, 

9. İzleme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, 

10. İzleme verilerini değerlendirip raporlamak, bu veriler ile ilgili istatistiki çalışmalar yapmak, neticeleri 

değerlendirmek, raporlamak. 

11. Tablosal ve mekansal su verilerini ilişkilendirerek analiz etmek, değerlendirmek ve Coğrafi Bilgi Siste-

minde kullanılacak şekilde sunmak, 

12. Ulusal Su Bilgi Sistemini kurmak ve sürdürülebilir şekilde çalıştırılmasını sağlamak, konu ile alakalı iş 

ve işlemleri yürütmek, bu hususta araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, 

13. Havza ölçeğinde üretilmiş su kalitesi, hidrolojik ve hidromorfolojik verileri çeşitli yöntemlerle değer-

lendirerek su yönetimi alanında uygulamaya yönelik neticeler üretmek, 

14. Veri değerlendirme ve depolama konularında eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 

15. İzleme alanında yapılacak ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve raporlamak, görev, yetki ve 

sorumluluk alanımız içerisinde yer almaktadır.  

 

Söz konusu görevleri Daire Başkanlığımız bünyesinde yer alan Kimyasal İzleme Şube Müdürlüğü, Biyolo-

jik İzleme Şube Müdürlüğü, Hidromorfolojik İzleme Şube Müdürlüğü, Su Bilgi İstemi Şube Müdürlüğü ve 

Veri Değerlendirme Müdürlükleri ile yürütmekteyiz. 

Bilal DİKMEN 

Daire Başkanı 
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Özlem Sıla OLĞUN:  Sayın Başkanım  Ülkemizde su kalitesi izleme çalışmaları çok uzun yıllardan 

beri kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yürütülmektedir. 2011 yılında Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü kurulduktan sonra su kalitesi izleme çalışmalarına yönelik ne gibi yenilikler ve değişiklikler 

ortaya konuldu? 

 

Bilal DİKMEN: Sizin de ifade ettiğiniz üzere; Ülkemizde su kalitesi izleme çalışmaları mevzuat kapsa-

mında verilmiş görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından yü-

rütülmektedir. Türkiye’de yürütülen su kalitesi izleme çalışmaları AB normlarında yürütülmemekte olup, 

şu anki kurumsal yapılanma ile de izleme sisteminin Su Çerçeve Direktifi (SÇD) gerekliliklerine göre ger-

çekleştirilmesi olası görülmemektedir. 

 

Su kalitesi izleme faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlara bakıldığında, her kurum ve kuruluşun münferit 

olarak görev ve yetkileri çerçevesinde izleme faaliyetleri yürüttüğü, kurumlar arasındaki yetki ve sorumlu-

luk kargaşası, koordinasyon ve işbirliği eksikliği sonucunda yürütülen çalışmaların amacına hizmet etmedi-

ği, mükerrerliğin olduğu, izlemede standardizasyonun olmaması sebebiyle elde edilen verilerin değerlendi-

rilmesinde ve yönetiminde problemler yaşandığı, su kalitesine ilişkin veri ve bilgilerin farklı kurum ve ku-

ruluşlar tarafından ayrı ayrı biriktirildiği, ilgili kurum ve kuruluşların paylaşımına açılmadığı, gerek insan 

gücü gerekse kaynak ve zaman israfına sebep olunduğu ve Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine uygun bir 

izleme yapılmadığı görülmektedir. 

 

Bununla birlikte Ülkemizde yürütülmekte olan sistematik su kalitesi izlemeleri daha çok fiziko-kimyasal 

ve kimyasal kalite elementlerine dayanmaktadır. Sistem biyolojik izlemeyi ve mevcut durumun referans 

koşullarla karşılaştırılması ile ekolojik statü belirlenmesi gibi basamakları içermediğinden Su Çerçeve Di-

rektifine göre uyumlu değildir. Akademik çevrelerce yürütülen biyolojik kalite elementlerinin izlenmesi ise 

yine Su Çerçeve Direktifi’nin izleme ile ilgili temel gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır. Aynı zamanda 

Su Çerçeve Direktifine göre izlenmesi gereken öncelikli maddeleri ve tehlikeli maddeleri de içermemekte-

dir. 

Su kalitesi izleme çalışmalarında yaşanan en temel sıkıntılardan biri de havza ölçekli bir izleme çalışması 

yürütülmemesidir. Her kurum kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmaları yürütmektedir. Havza ölçe-

ğinde su kaynaklarının bütünleşik yönetimi tüm dünyada su yönetimi modeli olarak öne çıkmaktadır. Bu 

kapsamda 2000 yılında Su Çerçeve Direktifi AB Komisyonu tarafında kabul edilerek tüm üye ülkelerin 

havza bazında su yönetimi modelleri geliştirmesi, havza ölçekli izleme sistemlerinin kurulması ve her üye 

ülkenin Ulusal İzleme Ağını oluşturması ve veri yönetimini sağlaması hedeflenmiştir. 

 

Bu doğrultuda AB’ye üyelik sürecinde olan Ülkemiz AB’nin su konusunda en kapsamlı mevzuatından biri 

olan Su Çerçeve Direktifi’nin Ülkemiz mevzuatına aktarılması yönünde önemli çalışmalar yürütmektedir. 

Bu doğrultuda havza ölçekli izleme programları hazırlanarak Ulusal İzleme Ağı oluşturulması çalışmaları 

sürdürülmektedir. Türkiye’de ilk kez oluşturulan izleme programları ile 25 havzada belirlenmiş olan su 

kütleleri ve tipleri dikkate alınarak kimyasal, biyolojik ve hidromofolojik izleme çalışmalarının sistematik 

bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. İzleme programları ile ilk defa düzenli olarak öncelikli madde-

ler, belirli kirleticiler, hidromorfolojik ve biyolojik kalite unsurları kapsamlı olarak izlenecek ve elde edi-

len veriler Ulusal Su Bilgi Sistemi altında toplanarak tüm paydaşların hizmetine sunulacaktır. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım  Su Çerçeve Direktifinin Ülkemiz mevzuatına aktarılması yö-

nünde önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ettiniz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında 

bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? 
 

Bilal DİKMEN: Bilindiği üzere AB’nin su kalitesi ile ilgili en önemli direktifi Su Çerçeve Direktifidir. Su 

Çerçeve Direktifi Madde 8, Ek V su kalitesi izlemeye ilişkin hususları içermekte olup, su kalitesinin izlen-

mesinin ne şekilde olacağına ait bize ayrıntılı bilgiler vermektedir. Henüz üyelik sürecinde olmamıza rağ-

men bu kapsamda Ülkemizde izleme çalışmalarına bir çerçeve oluşturması maksadıyla Su Çerçeve Direkti-

finin izlemeye ilişkin Madde 8 Ek V hükümleri 11/02/2014 tarih ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanarak yürürlüğe giren “Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” ile yüzde yüz 

olacak şekilde uyumlu hale getirilmiştir. 
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Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğ’in amacı; Ülke genelindeki bütün yü-

zeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unsurları açısından izlenmesi, mev-

cut durumunun ortaya konulması, suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, izle-

mede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi-

dir. Yönetmelik, yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, kıyı-geçiş suları ve doğal mineralli 

suları kapsamaktadır. Yönetmeliğin ana hedefi, İzleme Programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının 

kurulması ve izleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılarak ilgili tüm paydaş kurumlarla payla-

şılmasıdır. 

 

Söz konusu Yönetmelik su kalitesi izlemeye yönelik bir çerçeve sunmakta olup, izleme çalışmalarına bir 

standardizasyon getirmektedir. Aynı zamanda su kalitesinin belirlenmesinde en önemli basamak olan nu-

mune alma ve biyolojik örneklemeye yönelik esasları içeren “Yerüstü Suları, Yeraltı Suları ve Sediment-

ten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği” de hazırlanarak 21/02/2015 tarih ve 29274 sayılı Res-

mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım Ulusal İzleme Ağının kurulması kapsamında yürüttüğünüz 

çalışmalar nelerdir? 

 

Bilal DİKMEN: Yukarıda ifade ettiğim üzere Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yö-

netmeliğ’in ana hedefi, İzleme Programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulmasıdır. Bu çerçe-

vede Daire Başkanlığımızca yerüstü suları için 19 havzada (Akarçay, Susurluk, Büyük Menderes, Sakarya, 

Konya Kapalı, Meriç-Ergene, Asi, Yeşilırmak, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Seyhan ve 

Ceyhan, Marmara, Antalya, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz ve Burdur Havzaları) İzleme Programları 

hazırlanmış olup, su kalitesi izleme çalışmalarına başlanılmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü’ne gönderil-

miştir. Kalan 6 havzanın izleme programları ise Aralık 2015 yılında tamamlanarak 25 havza için İzleme 

Programları hazırlanmış olacaktır. Hazırlanan bu İzleme Programları Ulusal İzleme Ağının altlığını oluş-

turmaktadır. İzleme Programlarında havzadaki su kütleleri, su tipleri, referans izleme ağı, gözetimsel izle-

me ağı, operasyonel izleme ağı, korunan alan izleme ağı, izlenecek parametreler ve izleme sıklıkları hak-

kında detaylı bilgiler bulunmaktadır. 

 

Aynı zamanda DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Yeraltı Suyu (YAS) İzleme Programları hazırlanmakta-

dır. İlk olarak Akarçay Havzasında YAS izleme Programı hazırlanmış olup, 2015 itibarıyla DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından yılda iki kez (sulama dönemi öncesi ve sonrası) olacak şekilde su kalitesi izleme 

çalışmalarına başlanılmıştır. 

 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yeraltı suyu kütleleri belirlenen Meriç-Ergene, Gediz, Küçük Menderes 

ve Konya Kapalı Havzalarında yeraltı suyu izleme noktaları belirlenmiş olup, izlenecek parametrelerin de 

programa girilmesi akabinde 4 havzada da Yeraltı Suyu (YAS) İzleme Programları tamamlanmış olacaktır. 

Kalan 20 havzada Yeraltı Suyu (YAS) İzleme Programları oluşturularak Ulusal İzleme Ağına entegre edi-

lecektir. 

 

Özlem Sıla OLĞUN Sayın Başkanım Daire Başkanlığınızca bu zamana kadar yürütülen, tamamla-

nan ve/veya devam eden projeler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? 

 

Bilal DİKMEN: Daire Başkanlığımızca Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi kap-

samında 2012-2013 yılları arasında Akarçay, Gediz, Susurluk, Ergene ve Sakarya Havzalarında, 2013-

2014 yılları arasında da Kızılırmak, Antalya, Marmara, Küçük Menderes ve Konya Kapalı Havzalarında 

bir yıllık süre ile mevsimsel olarak (yılda 4 kez) fizikokimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik 

kalite unsurları izlenmiş olup, elde edilen veriler değerlendirilerek havzaların su kalitesi açısından mevcut 

durumu ortaya konulmuş ve kirlilik haritaları oluşturulmuştur. Aynı zamanda söz konusu havzalara ait Ni-

hai Raporlar paydaş kurumlar ile paylaşılmıştır.  
 
Otomatik Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi kapsamında ise Meriç-Ergene Havzasına 5 adet gerçek 

zamanlı izleme istasyonu kurulmuş olup, havzada 24 saat boyunca anlık su kalitesi ölçümleri gerçekleşti-

rilmektedir.  



 

7 

Böylece havzadaki mevcut su kalitesi ortaya konularak, ani deşarjların yüzeysel suları nasıl etkilediğinin 

anlık olarak tespiti yapılmaktadır. Bu istasyonlarda pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, 

toplam organik karbon ve renk parametreleri gerçek zamanlı olarak ölçülmekte ve merkezden tüm anlık 

veriler takip edilmektedir. Proje Aralık 2014’de tamamlanmış ve 14/01/2015 tarihinde de Genel Müdürlü-

ğümüz ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında imzalan protokol çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü’ne devre-

dilmiştir. 

 

2015 yılı itibari ile tamamlanan Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Konulu AB Projesi 

Eşleştirme, Teknik Yardım ve Malzeme Temini bileşenlerinden oluşmakta olup, toplam bütçesi 4.000.000  

€’dur. Projenin amacı Türkiye'de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde-8 ve Ek-5 hükümlerinin 

uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağının kurulması 

için altyapı oluşturulmasıdır. 8 Eylül 2011 – 7 Mart 2014 tarihleri arasında yürütülen Eşleştirme Projesi 

kapsamında Su Çerçeve Direktifi’nin izleme gereklilikleri ışığında yasal ve kurumsal boşluk analizi yapıl-

mış, Direktifin izleme ile ilgili hükümlerinin ülkemizde uygulanabilmesi için Ulusal İzleme Uygulama 

Planı hazırlanmış, Projenin altı pilot havzası için (Sakarya, Büyük Menderes, Susurluk, Meriç-Ergene, 

Akarçay ve Konya) Havza İzleme Programları hazırlanmış, Su Çerçeve Direktifinin biyolojik, kimyasal 

ve hidromorfolojik izleme gerekliliklerine uygun “Rehber Belge” hazırlanmış ve Proje paydaş kurumları-

nın (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, TÜBİTAK ve Üniversiteler) Su Çerçeve Direktifine göre izleme konusunda kapa-

siteleri geliştirilmiştir. Proje özellikle Ülkemizde daha evvel yapılmayan biyolojik ve hidromorfolojik iz-

leme konusunda altyapı oluşmasını sağlamıştır. 

 

Söz konusu proje kapsamında su kütlesi ve tiplerin belirlenmesine ilişkin metodoloji belirlenmiş, mevzua-

ta yansıtılmış ve Hassas Alanların Belirlenmesi Projesi kapsamında bu metodoloji kullanılarak 25 Havza-

nın su kütleleri ve tipleri belirlenmiştir. Ayrıca, referans noktaların belirlenmesine ilişkin metodoloji belir-

lenmiş ve Hassas Alanların Belirlenmesi Projesi kapsamında bu metodoloji kullanılarak 25 Havzanın refe-

rans noktalarının belirlenmesi çalışmalarında kullanılmıştır. Proje kapsamında ön izleme (gözetimsel izle-

me), rutin izleme (operasyonel izleme) ve korunan alan izleme noktalarının, parametrelerinin ve sıklıkları-

nın belirlenmesi ile ilgili metodoloji belirlenmiş ve projenin nihailenmesinin ardından diğer havzalara 

yaygınlaştırma çalışmaları başlatılmıştır. Şu anda 19 havzanın izleme programları projede belirlendiği 

şekliyle hazırlanmış olup 6 havzanın izleme programları 2015 yılı sonu itibari ile hazırlanmış olacaktır. 

Bunlara ilaveten Proje kapsamında biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik izleme ile ilgili çok sayıda uy-

gulamalı arazi ve laboratuvar çalışması gerçekleştirilmiştir. Projede aktif olarak görev almış personelin bu 

konularda gelişmesi ve uygulayabilir hale gelmesi sağlanmıştır. 

 

"Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme" Konulu AB Projesi Teknik Yardım Bileşeni 4 Eylül 

2013 – 6 Nisan 2014 tarihleri arasında Enveco / Yunanistan, Deltares / Hollanda, Ambiente / İtalya, 

SYKE / Finlandiya ve Sofreco / Fransa konsorsiyumu tarafından yürütülmüştür. Bahse konu proje kapsa-

mında Büyük Menderes Havzasında Su Çerçeve Direktifine uygun olarak nehir, göl, kıyı ve geçiş suların-

da belirlenen izleme noktalarında bir yıl boyunca biyolojik,  fizikokimyasal, kimyasal ve hidromorfolojik 

izleme yapılmıştır. Ayrıca Projeden elde edilen bir yıllık izleme sonuçları değerlendirilerek Büyük Men-

deres Havzasındaki ekolojik kalite oranları ve su durumları belirlenmiştir. Teknik Yardım Projesi kapsa-

mında ayrıca SÇD’ye göre izleme konusunda Bakanlığımız ve ilgili kurum personeline uygulamalı ve teo-

rik eğitimler verilerek proje paydaşlarının teknik kapasitelerinin artırılması sağlanmıştır. 

 

Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Eşleştirme Projesi Malzeme Temini Bileşeni kap-

samında da Büyük Menderes Havzasına 4 adet gerçek zamanlı izleme istasyonu kurulmuş olup, 

20/03/2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında imzalan protokol çerçeve-

sinde istasyonlar DSİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Bu Bileşen kapsamında ayrıca 1 adet GC/MS-

MS ve 1 adet LC/MS-MS cihazı temin edilerek DSİ Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarına izleme çalışma-

larında kullanılmak üzere kurulmuştur. 
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Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olan “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin 

Kurulması Projesi” 27 Şubat 2014 tarihinde başlatılmıştır. Proje kapsamında Ülkemizin değişik coğrafik 

ve iklimsel özelliklerini temsil edecek 8 havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan 

Havzası, Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya 

Havzası) nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında yapılacak 1 yıllık izleme sonuçları ve 25 havzada yapılacak 

envanter çalışması sonucunda biyolojik indeksleri ve referans koşulları içerecek şekilde ülkemize özgü su 

kalitesi ekolojik değerlendirme sisteminin kurulması hedeflenmektedir. 

Yayılı ve/veya Noktasal Kaynaklı Baskılar Neticesinde Oluşan Kirleticilerin Yeraltı Suyuna Geçme Du-

rumlarının Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Metodoloji Oluşturulması Ve Öncelikli Havzalarda Uygulan-

ması Projesi (YASGEP) ile de Genel Müdürlüğümüz Projeleri kapsamında belirlenen belirli kirleticiler, 

öncelikli maddeler ve bitki koruma ürünlerinden yararlanılarak, yeraltı suyu kalite izleme çalışmalarında 

esas alınacak kirleticilerin belirlenmesi için bir metodoloji oluşturulmuş ve öncelikli dokuz havzada 

(Büyük Menderes, Konya Kapalı, Sakarya, Susurluk, Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve 

Kızılırmak Havzaları) Yeraltı Suyu izleme Programları için parametre listesi oluşturulmuştur. 

Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesinin (USBS) ana amacı ise, ülkemizde su ile ilgili üretilen her türlü verinin 

ortak bir bilgi teknolojisi çatısı altında, ulusal ihtiyaçlar ve menfaatler gözetilerek, en doğru ve güvenilir 

şekilde yönetilmesini sağlayan bir sistem kurmaktır. USBS Projesi Fizibilite Etüdü 2013 yılında tamam-

lanmış, 2014 yılında Kalkınma Bakanlığınca onaylanmıştır. Sistem yazılımına yönelik analiz ve tön asarım 

çalışmaları tamamlanmıştır. USBS kurulumu ile su konusunda yetkili kamu kurumlarının ortak paydada 

birleşerek, kaliteli, güvenilir, ulusal ve uluslararası standartlara uygun veri üretmesi sağlanacak, mükerrer 

veri üretimi azaltılacak, veri sorumlulukları netleştirilecektir. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım Hidromorfoloji nedir? Hidromorfolojik izleme nasıl yapılır 

bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? 

 

Bilal DİKMEN: Hidromorfoloji: Su kütlelerinin fiziksel, hidrolojik ve morfolojik karakteristiklerini ve bu 

karakteristiklerin altında yatan süreçleri inceleyen ve değerlendiren çoklu disiplinli araştırma alanıdır. 

Hidromorfolojik İzleme “Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” gereği olarak 

yapılmaktadır. Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğin amacı; Ülke genelinde-

ki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unsurları açısından iz-

lenmesi, mevcut durumunun ortaya konulması, suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla iz-

lenmesi, izlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların 

belirlenmesidir. 

 

Hidromorfolojik İzleme; hidrolojik, morfolojik ve süreklilik çerçevesi kapsamında sudaki ekolojik durumu 

ortaya koymak amacıyla yapılır. Nehir, göl, kıyı ve geçiş suları için ayrı ayrı hidrolojik, morfolojik, sürek-

lilik ve dalga rejimi inceleme çalışmaları gerçekleştirilir. 

 

Nehirler için Hidromorfolojik İzleme yapılırken Hidrolojik parametreler olarak; Hidrolojik Rejim (su debi-

si ve dinamiği ve YAS bağlantısı),  Morfolojik parametreler olarak; Morfolojik durum (nehir genişlik ve 

derinlik değişimi, nehir yatağı yapısı, kıyı yapısı, akım hızı, kanal yapısı) gibi parametreler değerlendirilir. 

Süreklilik ile ilgili parametrelerde ise Nehir Sürekliliği (bariyer sayısı ve tipi, sucul canlıların geçişi) de-

ğerlendirilir. Göller için Hidromorfolojik İzleme hidroloji ve morfoloji kavramları ele alınarak yapılır. Be-

lirlenmesi hedeflenen Hidrolojik parametreler olarak; Hidrolojik Rejim (su debisi ve dinamiği, YAS bağ-

lantısı ve yenilenme zamanı), Morfolojik parametreler olarak; Morfolojik Durum (derinlik değişimi, göl 

yatağı yapısı ve miktarı, kıyı yapısı) değerlendirmeye alınır. Geçiş Suları için Hidromorfolojik İzleme ya-

pılırken, dalga rejimi ve morfoloji kavramları ele alınır. Belirlenmesi hedeflenen parametreler; Dalga Reji-

mi (tatlı su akımı/hidrolojik bütçe ve dalgalara maruziyet) gibi parametreler, Morfolojik olarak ise; Derin-

lik değişimi, yatak yapısı-miktarı ve gelgit bölgesi yapısı değerlendirilir. Kıyı Suları için Hidromorfolojik 

İzlemede, dalga rejimi ve morfoloji kavramları ele alınır. Belirlenmesi hedeflenen parametreler; Dalga Re-

jimi (baskın akıntı yönü, tatlısu akışı ve dalgalara maruziyet) gibi parametreler ve Morfolojik durumda ise; 

derinlik değişimi, kıyı yatağı yapısı-miktarı ve gelgit bölgesi-yapısı değerlendirilir. 



 

9 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım Hidromorfolojik İzlemenin Su Çerçeve Direktifin’deki Yeri 

Nedir? 

 

Bilal DİKMEN: Su Çerçeve Direktifi (SÇD), Madde 8 (1)’de, su durumunun tutarlı ve kapsamlı bir şekil-

de görünümünü elde etmek üzere suyun durumunun izlenmesi için, üye ülkelerin her bir nehir havzası öze-

linde izleme programı hazırlaması gerektiğini belirtmiştir. Direktifin Madde 8 (2)‘de ise bu programlardaki 

izlemelerin Ek V‘teki şartlara uygun olarak dizayn edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ek V‘e bakıldığında 

ise hidromorfolojik durumunun belirlenmesi için izlenmesi gereken hidromorfolojik kalite parametreleri i 

şu kategoriler bazında verilmiştir. 

 

Tablo 1. Hidromorfoloji Kalite Parametreleri 

 

 
 

 

2003 yılında yayınlanan su kalitesi izleme ile ilgili 7 numaralı rehber dokümanda ise SÇD Ek V‘de verilen 

hidromorfolojik kalite elementleri detaylandırılarak, her bir hidromorfolojik kalite elementi için kilit özel-

likler tablolar halinde verilmiştir. 



 

10 

Tablolar her bir su kategorisi bazında hidromorfolojik kalite elementleri ile ilgili bilgileri içermektedir. 

Ülkeler, hidromorfoloji ile ilgili kalite elementleri bazında kendi metot ve uygulamalarını yürütmektedir. 

Bu kapsamda, ortak bir algı ve anlayış yaratmak adına hidromorfolojik kalite elementlerinin izlenmesi 

için, 

 Metotlar, 

 İzleme sıklıkları, 

 Örnekleme alanları ve örnekleme alanı boyutları, 

 Kalite elementlerini etkileyen baskılar ve kalite elementlerinde değişkenliğe sebep olan etmenler, 

 

hakkında bilgiler, tablolarda verilmiştir. Ülkelere, hidromorfoloji ve hidromorfolojik izleme ile ilgili uygu-

lamalarında örnek teşkil edecek öneriler tablolar ile sunulmuştur. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım Hidromorfolojik İzleme Kapsamında Yapılması Planlanan 

Projeleriniz var mı? 

 

Bilal DİKMEN: Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’nde su kalitesinin kimyasal, fizikokimyasal, biyolo-

jik ve hidromorfolojik olarak izlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, su kütlelerinin sınıflandı-

rılması için hidromorfolojik izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Avrupa ve Dünya’da hidromorfolojik izleme ve değerlendirme çalışmaları, ülkelerin geliştirdikleri hidro-

morfolojik veri formları ve indekslerle yürütülmektedir.  Her ülke, kendi geliştirdiği yöntemler kapsamın-

da hidromorfolojik izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda, ülkemize özgü 

hidromorfolojik izleme ve değerlendirme yöntemlerinin (indekslerinin) geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, ülkemize özgü hidromorfolojik izleme ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi mak-

sadıyla, 2015 Yatırım Programına “Antalya Havzasında Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Hidromorfolo-

jik İzleme ve Değerlendirme Metodolojilerinin Geliştirilmesi ve Hidromorfolojik İndeks Belirlenmesi Pro-

jesi” sunulmuştur. Mezkûr proje kapsamında, Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet çalışmaları yapılmış 

olup ihale safhasına gelinmiş durumdadır. 

Projenin hedefi, ülke çapında hidromorfolojik izleme ağının kurulması için hidromorfolojik izleme ve de-

ğerlendirme yöntemlerinin (indeks, veri toplama formu vb.) geliştirilmesi, geliştirilen bu metodolojilerin 

pilot havzada başarılı bir şekilde uygulanarak, bir yıl süre ile daha sonradan diğer havzalara yayılmak üze-

re pilot hidromorfolojik izleme ve değerlendirme çalışmasının yapılması ve hidromorfolojik çalışmalar 

için rehber niteliğindeki kaynak dokümanın hazırlanmasıdır. 

Söz konusu Proje ile;  

 Ülkemize özgü hidromorfolojik izleme ve değerlendirme sistem ve yöntemlerinin (indeks vb.) gelişti-

rilmesi, 

 İleride çalışmaların diğer havzalara yayılmasını sağlamak için hidromorfolojik izleme ve değerlendir-

me rehber dokümanının oluşturulması, 

 Pilot havza olan Antalya Havzasında geliştirilen indeksle izleme çalışması yapılıp, Antalya Havzasının 

Hidromorfolojik durumunun ortaya konması, 

 hedeflenmektedir. 

 Projenin Uygulanması sırasında başlıca beklenen sonuç/çıktılar; 

 

Sonuç 1. Hidromorfoloji ve hidromorfolojik izleme ve değerlendirme sistem ve yöntemleri ile ilgili 

(indeks vb.) Literatür ve envanter taraması yapılması, Türkiye’deki mevcut durumun analizi ve taslak in-

deks bölümlerinin oluşturulması. 

Sonuç 2. Pilot havzada (Antalya Havzası), biyolojik, genel kimyasal ve fizikokimyasal, hidrolojik ve hid-

romorfolojik izleme yapılması,  

Sonuç 3. İzleme ve değerlendirme sistem ve yöntemlerinin (indeks vb.) geliştirilmesi ve çalışmaların daha 

sonradan diğer havzalara yaygınlaştırılmasını sağlamak için hidromorfolojik izleme ve değerlendirme reh-

ber dokümanının oluşturulması, 

Sonuç 4. Geliştirilen izleme ve değerlendirme yöntemleri (indeks vb.) kapsamında, havzada belirlenen 

izleme noktalarında hidromorfolojik izleme yapılması, 

Sonuç 5. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmaların derlenmesi ve raporlanması. 
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Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım Biyolojik izleme nedir, neden gereklidir, biyolojik izlemenin 

diğer izleme çeşitlerine göre üstünlüğü nelerdir?  

 

Bilal DİKMEN: Su kalitesi izleme sistemleri geleneksel olarak fiziksel ve kimyasal parametrelere odak-

lanmıştır. Dolayısı ile 2000 yılından önceki AB mevzuatına göre su kalitesinin belirlenmesi için kimyasal 

ve fizikokimyasal parametrelerin izlenmesi yeterli idi. Ancak zamanla bu parametrelerin su kalitesinin sa-

dece numune alım anındaki durumunu gösterdiği ve su kalitesi hakkında daha doğru yorumlar yapabilmek 

için sucul canlıların da izlenmesinin gerektiği ortaya çıkmıştır. Su Çerçeve Direktifinin yürürlüğe girmesi 

ile ekoloji odaklı bir anlayış benimsenmiş olup, biyolojik izleme sonuçları su kalitesinin belirlenmesi için 

öncelikli olarak kabul edilmiş, fizikokimyasal, kimyasal ve hidromorfolojik izleme sonuçları ise biyolojik 

izlemeyi destekleyici izlemeler olarak tanımlanmıştır. Bir başka deyişle su kalitesinin belirlenmesi biyolo-

jik parametrelere bakılarak yapılmalı, diğer parametreler ise bu değerlendirmenin doğrulanması için kulla-

nılmalıdır. Biyolojik izleme kapsamında fitoplankton, makrofit ve fitobentoz, bentik makroomurgasız ve 

balık faunası gibi biyolojik kalite elementleri izlenir. 

 

Biyolojik izleme insani faaliyetlerin neden olduğu çevresel değişimlerin biyolojik tepkiler yardımı ile de-

ğerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Su kalitesinin sucul canlıların varlığı veya yokluğu, çeşitliliği ve bol-

luğu gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenmesini sağlar. Temiz sularda yaşayan canlılar ve kirli 

sularda yaşayan canlılar birbirinden farklı olduğundan, yapılan biyolojik örnekleme sonuçlarına, türlerin 

varlığı ve yokluğuna, bolluklarına bakılarak ve uygun indeksler ve değerlendirme araçları kullanılarak su-

yun kalitesi diğer izleme çeşitlerine göre daha az maliyetle belirlenebilir.  

 

Sucul ekosistemin bileşeni olan canlılar, ekosistemin parçası olduğundan habitatlarına uyum sağlayarak 

varlıklarını sürdürmekte, yaşam ortamlarındaki bozunmalara karşı sayılarının azalması, belli türlerin orta-

dan kalkması ve belli türlerin yaşam alanlarını değiştirmesi gibi tepkiler yardımı ile cevap verirler. Kimya-

sal izleme ile sadece analiz edilen kimyasallar tespit edilirken, biyolojik izleme ile analiz edilen ve edilme-

yen tüm parametrelerim kümülatif etkisi gözlenebilmektedir. Suda belirli organizma veya organizma grup-

larının bulunması, belirli bir örnekleme noktasında, haftalık veya aylık su kalitesini gösterebilir; bu orga-

nizma gruplarının bulunmaması ise rutin kimyasal örneklemelerde gözden kaçabilen kesikli bir atıksu de-

şarjı veya kirleticinin varlığına işaret edebilir. Ayrıca biyolojik izleme metodları fiziksel ve kimyasal izle-

me metodlarının yetersiz kaldığı suda bulunan kirleticilerin sinerjik ve antagononist etkilerinin belirlenmesi 

konusunda boşluğu doldurmaktadır. Tüm bu nedenlerle biyolojik izleme su kalitesinin belirlenmesi için 

öncelikli olarak değerlendirilmektedir. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım Ülkemizde biyolojik izleme altyapısının kurulması için önge-

reklilikler ve tarafınızca yapılan çalışmalar nelerdir? 

 

Bilal DİKMEN: Su Çerçeve Direktifinde biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilebilmesi için atılması 

gereken adımlar tanımlanmıştır. Öncelikle her havzada havzanın ekolojik durumunu doğru şekilde ortaya 

koyacak şekilde izleme noktaları belirlenmelidir. Daha sonra su kütleleri sahip oldukları rakım, jeoloji gibi 

abiyotik özelliklerine göre sınıflandırılarak tiplere ayrılmalı ve her tip için referans koşullar belirlenmelidir. 

Referans koşullar referans durumda su kütleleri mevcut ise izleme yapılarak, referans durumdaki su kütle-

leri mevcut değil ise modelleme, tarihi veriler ve uzman görüşü veya bunların kombinasyonu kullanılarak 

belirlenir. Biyolojik izleme sonuçlarının değerlendirilmesi için sahip olunan biyolojik çeşitliliği esas alan 

biyolojik indeksler kullanılmalı, bir su kütlesinin su kalitesinin belirlenmesi için ise o su kütlesinin indeks 

değerinin o su kütlesine ait referans koşuldaki indeks değerine oranı belirlenmelidir. Sahip olunan biyolojik 

çeşitliliği esas alan sınıf sınır değerleri belirlenmeli ve mevcut durum/referans durum değeri sınıf sınır de-

ğerleri ile karşılaştırılarak su kütlesinin ekolojik durumu belirlenmelidir. Direktifle uyumlu bir ekolojik de-

ğerlendirme sistemi yukarıda tanımlanan tüm özellikleri içermelidir. 

.  

Ülkemizde bu sistemin oluşturulabilmesi için Daire Başkanlığımızca ulusal bir proje önerilmiş olup, bu 

amaçla “Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” 2014 yılında 

başlatılmıştır.  
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Yukarıda tanımlanan tüm basamakları içeren bu proje aracılığı ile bugüne kadar yapılmış tüm biyolojik 

izleme çalışmalarına ait toplanan envanter ve ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel özelliklerini temsil 

eden 8 havzada yapılan izleme sonuçları kullanılarak nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında balık, bentik mak-

roomurgasız, fitoplankton, fitobentoz ve makrofit / makroalg / angiosperm biyolojik kalite unsurları için 

ülke koşullarımıza uygun indeksler geliştirilecek, daha önce belirlenmiş olan tiplere özgü referans koşullar 

ve sınıf sınır değerleri belirlenecektir. Tüm bu adımların sonucunda biyolojik izleme sonuçlarının değer-

lendirilebilmesi için gerekli ekolojik değerlendirme sisteminin kurulması hedeflenmektedir. 

 

Özlem Sıla OLĞUN: Sayın Başkanım Son olarak sizden Daire Başkanlığınızca düzenlemiş olduğu-

nuz eğitimlere ilişkin bilgileri de alabilir miyiz? 

 

Bilal DİKMEN: Daire Başkanlığımızca Kimyasal Analizler İçin Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme 

ile ilgili DSİ taşra ve merkez teşkilatı personelinden 150 kişiye teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. 

“Numune Alma ve Analize Hazırlama Konulu Eğitim” kapsamında, TS EN ISO 5667 standart serisi kap-

samında, numune alma programlarının ve numune alma tekniklerinin tasarımı/su numunelerinin muhafaza, 

taşıma ve depolanması, nehirlerden ve akarsulardan numune alımı, doğal ve yapay göllerden numune alı-

mı, göl ve göletlerden numune alımı, deniz sularından numune alımı, yeraltı sularından numune alımı, kir-

lenmiş sahalardaki yer altı suyundan numune alımı, dip çökeltilerinden numune alımı, çamur ve tortu nu-

munelerinin korunması ve muamele edilmesi, deniz çökeltilerinden numune alımı konularında eğitim veri-

lerek sertifika dağıtılmıştır. 

Biyolojik ve Hidromorfolojik İzleme konulu eğitim kapsamında da İzleme ve İlgili Ulusal ve Uluslararası 

Mevzuat, Biyolojik İzleme ve Örnekleme Yöntemleri (Bentik Makroomurgasız, Balık, Makrofit, Fitoben-

toz, Fitoplankton genel özellikleri, su kalitesi ile ilişkisi, örnekleme metodları, muhafaza yöntemleri, izle-

me sonuçlarının değerlendirilmesi ve kullanılan biyolojik indeksler) ve Hidromorfolojik İzleme konuları 

detaylı olarak aktarılmış, arazide gerçekleştirilen uygulamalı çalışma ile de konular daha da pekiştirilmiş-

tir. 

Ayrıca DSİ taşra ve merkez teşkilatı personelinden 60 kişiye gerçek zamanlı izleme istasyonlarının kurulu-

mu, özellikleri, işletilmesi, bakımı ve kalibrasyonu konulu teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. 

 

Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Konulu AB Eşleştirme Projesi kapsamında su kütleleri-

nin ve tipolojilerin belirlenmesi; baskıların ve etkilerin belirlenmesi; risk analizi; referans koşulların belir-

lenmesi; izleme noktalarının belirlenmesi; nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında kimyasal izleme, hidromorfo-

lojik izleme ve biyolojik izleme (balık, fioplankton, fitobentoz, makroomurgasız, makrofit / makroalg / 

angiosperm);  çevresel kalite standartlarının belirlenmesi; biyolojik indeksler ve ekolojik kalite oranlarının 

belirlenmesi; izleme programlarının hazırlanması konularında 44 adet teorik ve uygulamalı eğitim gerçek-

leştirilmiş olup, proje paydaşı olan Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı gibi farklı kurum ve kuruluşlardan toplamda yaklaşık 300 kişiye bu konularda eğitimler 

verilmiştir.  

 

"Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme" Konulu AB Projesi Teknik Yardım Projesi kapsa-

mında Mart 2014’te Denizli’de yer alan nehir ve göl su kütlelerinde SÇD gerekliliklerine göre biyolojik, 

kimyasal ve hidromorfolojik örnekleme eğitimi verilmiştir. Mayıs 2014’te ise Aydın ve Didim’de Kıyı ve 

Geçiş Sularında Biyolojik Örnekleme ve Analiz eğitimi ile Fizikokimyasal-Kimyasal Örnekleme eğitimle-

ri gerçekleştirilmiştir. Temmuz ve Ağustos (2014) aylarında ise nehir ve göl su kütlelerinde biyolojik ör-

nekleme çalışmaları hakkında eğitimlere devam edilmiş, ayrıca hidrometrik ölçümlerle ilgili eğitimler ve-

rilmiştir. Kasım ve Aralık aylarında ise teorik eğitimlere başlanmış olup, izleme sonuçlarının değerlendiril-

mesi, veri depolama, veri yönetimi, izleme sonuçlarının raporlanması, kalite güvencesi ve kalite kontrolü 

(QA/QC) ve hidromorfolojik verilerin değerlendirilmesi gibi konularda toplam 22 adet teorik eğitim veril-

miştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlere Su Yönetimi ve DSİ Genel Müdürlüğü 

personeli katılım sağlamış, teorik eğitimlere ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı gibi farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılmıştır. Toplamda 93 katılımcı bu eği-

timlerden faydalanmıştır.  

Aynı zamanda her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İhtisas Heyeti Toplantıları ile de gerek DSİ gerekse 

diğer kamu kurum ve kuruluş personeline eğitimler verilmektedir.  
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Asi Havzası: 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 18 

Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Te-

şekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ” kapsamında Asi Havzası için Havza Yönetim Heye-

ti ve Üst Heyeti’nin 2015 yılı 1’inci Toplantıları 06 Nisan 

2015 tarihinde Hatay ilinde gerçekleştirildi. 

 

 

Hatay Vali Yardımcısı Sayın Bilal BOZDEMİR’in başkan-

lık yaptığı toplantıya, DSİ 6. Bölge Müdürü Sayın Ali KILIÇ, Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdür Vekili 

Sayın Burhan Fuat ÇANKAYA, Orman ve Su İşleri Uzmanı Yu-

suf BAŞARAN,  Orman ve Su İşleri Uzmanı Altunkaya ÇAVUŞ 

ile Tebliğ gereği Havza Yönetim Heyetinde yer alan ilgili diğer 

kurum/kuruluş temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 

 

Heyet toplantısında, su yönetimi konusunda çalışan STK temsilci-

si Sayın Abdullah 

ÖĞÜNÇ tarafından 

“Balıklı Göl (Gölbaşı)’ 

ün sulak alan ilan edilmesine ilişkin proje önerisi sunuldu. Aka-

binde Genel Müdürlüğümüzden Orman ve Su İşleri Uzmanı Sa-

yın Yusuf BAŞARAN tarafından “Susurluk Pilot Havzasında 

Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri Atıklarının Entegre 

Yönetiminin Araştırılması” sunumu gerçekleştirildi.  
 
Sunumlardan sonra heyet üyelerinin soru ve görüşleri alınarak, 

Asi Havzası’nda öncelikli ele alınması gereken su yönetimi ko-

nuları tartışıldı. 

 

Üst Heyet Toplantısında, heyet tarafından gündeme getirilen konular üzerinden geçilerek, Asi Havzası’nın 

su kaynaklarının daha iyi yönetilebilmesi için kararlar 

alındı. 

 

Ceyhan Havzası: 

 

Ceyhan Havzası için Havza Yönetim Heyeti ve Üst Heye-

ti’nin 2015 yılı 1. Toplantısı 7 Mayıs 2015 tarihinde Os-

maniye ilinde gerçekleştirildi. Osmaniye Valisi Sayın Ke-

rem AL başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Devlet 

Su İşleri 6. Bölge Müdürü Sayın Ali KILIÇ, Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdür Vekili 

Sayın Burhan Fuat ÇANKAYA, Orman ve Su İşleri Çev-

re Mühendisi Sayın Alev ALTUNDAĞ ve Havza Yöne-

tim Heyeti’nde yer alan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı. 
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Çoruh Havzası: 

 
Çoruh Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı 6 Ağustos 2015 tari-
hinde Perşembe günü Artvin Valiliği Çoruh Toplantı Salonu'nda, 
Artvin Valisi ve Çoruh Havzası Yönetim Heyeti Başkanı Sayın 
Kemal Cirit başkanlığında gerçekleştirildi.  
Toplantıya, Vali Yardımcısı Önder Coşkun, DSİ 26. Bölge 

Müdürü Dinçer Aydoğan, Artvin Belediye Başkanı Aydemir 

Akköy, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Mü-

dürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü V. Burhan Fuat Çanka-

ya, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı Osman Özdemir, 

Mühendis Cahit Yılmaz, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Havza Yö-

netimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Menderes Turan ile 

Artvin, Bayburt ve Erzurum illerinden gelen ilgili kurum/kuruluş temsilcileri katıldı. 

 

Fırat-Dicle Havzası : 
 
Fırat-Dicle Havzası için Havza Yönetim Heyeti’nin 2015 

yılı içerisindeki ilk toplantıları 10 Haziran 2015 tarihinde 

Diyarbakır ilinde ve 11 Haziran 2015 tarihinde Şanlıurfa 

ilinde gerçekleştirildi. 

Diyarbakır İlinde Dicle Üniversitesi Konferans Salonunda 

gerçekleştirilen toplantıya Diyarbakır Vali Vekili Sayın Ah-

met Dalkıran başkanlık etti. Toplantıya Su Yönetimi Genel 

Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali Kınacı, Devlet Su İşleri 10. 

Bölge Müdürü Sayın Yunus Algın, SYGM Uzmanı Sn. Al-

tunkaya Çavuş, Çevre Mühendisi Sn. Alev Altundağ, 

SYGM Uzmanı Sn. Çağatay Akça, SYGM Mühendis Sn. Gökhan Berker Akbıyık ve Havza Yönetim 

Heyeti’nde yer alan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından katılım sağlandı.  
 

Eğiticilerin Eğitimi Projesinin “Sertifika Töreni” 

Gerçekleştirildi: 

Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin uygulanması ve Nehir 

Havza Yönetim Planlarının hazırlanması konusunda 

Havza Yönetim Heyetlerinin verimliliğinin ve kapasite-

sinin artırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafın-

dan gerçekleştirilen “Su Çerçeve Direktifi’nin Uygulan-

ması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Konusunda 

Eğiticilerin 

Eğitimi” 

projesinin Sertifika Töreni Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. 

Lütfi Akca’nın teşrifleriyle 04.05.2015 tarihinde Bakanlığı-

mız binası 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda ger-

çekleştirilmiştir.  
Sertifika Törenine Sayın Müsteşarımız haricinde, Genel 

Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı, Merkezi Finans ve 

İhale Birimi Başkanı Sayın Emine Döğer ve düzenlenen bu 

eğitimlerde başarılı olan eğitici adayları katılım sağlamış-

tır.  

Havza Yönetim Dairesi Başkanı Sayın Taner Kimençe’nin, 

Sayın Emine Döğer’in ve Sayın Müsteşarımızın açılış konuşmalarının ardından eğitimlerde başarılı olan 

eğitici adaylarına sertifikaları takdim edilmiştir.  
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Avrupa Birliği Hizmet içi Eğitimi İstanbul’da Gerçekleştirildi 

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ile ortaklaşa 11-15 Mayıs 2015 tarihlerinde 

5 (beş) gün süreyle İstanbul ili DSİ Orhantepe (Dragos) 

Eğitim ve Ar-Ge Tesisleri’nde “Avrupa Birliği (AB) 

İlişkileri ve AB Proje Geliştirme, Başvuru ve Uygu-

lama Prosedürleri” konulu Hizmet içi Eğitim Progra-

mı düzenlendi.  
Eğitim, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Abdurrahman ULUIRMAK, DSİ 14. Bölge Müdürü 

Sayın Sedat ÖZPINAR ve DSİ Etüt, Planlama ve Tah-

sisler Daire Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Murat HATİ-

POĞLU’nun açılış konuşmalarıyla başladı.  
Söz konusu hizmet içi eğitim programında Genel Mü-

dürlüğümüz daveti ile Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-

dürlüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans 

ve İhale Birimi, Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Dairesi Baş-

kanlığı ve Personel Daire Başkanlığı ile Yıldız Teknik Üniver-

sitesi’nden eğiticiler tarafından sunuşlar yapıldı.  
Eğitimin dördüncü gününde katılımcılar tarafından İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi 100.000 m3/gün'lük arıtma kapasitesine sa-

hip Paşaköy Arıtma Tesisine teknik gezi gerçekleştirildi. Ayrıca 

aynı gün içerisinde DSİ Orhantepe (Dragos) Eğitim ve Ar-Ge 

Tesisleri’nde AB proje geliştirme çalıştayı gerçekleştirildi. Eği-

timin son günü; eğitim boyunca yapılan sunumlar baz alınarak 

hazırlanan bir sınav gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sınavdan sonra kapanış konuşmaları ve genel de-

ğerlendirilme yapıldıktan sonra eğitime son verildi. 

 

"3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planla-

rı Kapsamında Ekonomik Analiz ve Su Verim-

liliği Çalışmaları için Teknik Asistanlık Alımı 

Projesi için Teknik Şartname Hazırlanması 

Projesi” başlatıldı. 
Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 
Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni - 
2013 yılı Türkiye Ulusal Programı kapsamında yürütülecek 
olan “3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında 
Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Asistan-
lık Alımı Projesi”nin teknik şartnamesini hazırlamak üzere yürü-
tülecek olan SEI-danışmanlık hizmet alımı projesi, 24 Ağustos 
2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen açılış top-
lantısı ile resmen başlatılmıştır.  
Açılış toplantısı, Merkezi ve Finans İhale Birimi 

temsilcileri, Müşavir firma uzmanları ve Genel 

Müdür Yardımcımız Abdurrahman ULUIRMAK 

başkanlığındaki Havza Yönetimi Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Projeyi 

PARTICIP GmbH firması adına Daiva SEMENIEN ve Zinet Selmin BURAK üstlenmiştir. 

AB fonlu SEI mali kaynağı ile desteklenen projenin süresi 100 gündür, bu süre sonunda tamamlanan tek-

nik şartname ile 2016 yılı başında IPA projesinin ihalesine çıkılacaktır, ihale sürecinin en geç 2017 Ma-

yıs ayında tamamlanması ve IPA projesi sözleşmesinin imzalanması hedeflenmektedir. 

Söz konusu IPA projesi ile Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak Havzalarının nehir havza yönetim 

planları hazırlanacak, bununla birlikte bu 3 havzada ekonomik analiz ve su verimliliği çalışmaları ger-

çekleştirilecektir. Proje bedeli 4,5 milyon avro olarak belirlenmiştir. 
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Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi Susurluk Havzası Paydaş Toplantısı ve 

Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirildi. 

Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim 

Planlarına Dönüştürülmesi Teknik Yardım Projesi 3. 

Paydaş Toplantısı ve Kurum Ziyaretleri 08-09 Haziran 

2015 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.  
Söz konusu toplantıya, Kütahya Vali Yardımcısı Sayın 

Sedat OKTAR, DSİ Bursa 1. Bölge Müdürü Sayın Naz-

mi KOÇAK, Bursa Orman Bölge Müdürü Sayın Ahmet 

Köksal ÇOŞKUN, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza 

Yönetimi Dairesi Başkanlığı Havza Planlama Şube Mü-

dür V. Sayın Burhan Fuat ÇANKAYA, Orman ve Su 

İşleri Uzmanı Sayın Altunkaya ÇAVUŞ ve havzada yer 

alan ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcileri ile Proje 

ekibi tarafından katılım sağlandı.  
IPA-2011 yılı programında yer alan “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Plan-

larına Dönüştürülmesi (Conversion of River Basin Protection Action Plans into River Basin Manage-

ment Plans TR2011/0327.21.05) Projesi”nin maksadı; Havza Koruma Eylem Planlarının, (2000/60/EC) 

sayılı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde Nehir Havza Yö-

netim Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu süreçte ulusal kapasiteyi geliştirmek-

tir.  

Söz konusu proje ile 4 havza (Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük Menderes) için nehir havza 

yönetim planları hazırlanacaktır. Nehir Havza Yönetim Planlarının temel yapısını bütüncül yönetim anla-

yışı oluşturmaktadır. Söz konusu planlar ile havza bir bütün olarak ele alınmakta ve su yönetimini etkile-

yen bütün unsurlar değerlendirilmektedir. 

Paydaş toplantıları ve Kurum ziyaretlerinin maksadı, projenin Havza Yönetim Heyetinde temsil edilen 

bütün kurum/kuruluşlara tanıtımının yapılması, bugüne kadar proje hakkında kaydedilen gelişmelerin 

paylaşılmasıdır. 

Bu maksatla, birinci gün yapılan paydaş toplantılarında Proje Lideri tarafından projenin tanıtımı ve kay-

dedilen gelişmeler hakkında bir sunuş yapılmış, diğer uzmanlar tarafından projede İzleme Etkinliklerinin 

nasıl yapılacağı ve Ekonomik Analiz konusunda sunuşlar gerçekleştirilmiştir. Bu sunuşlar ile Susurluk 

Havzasındaki ekonomik faaliyetler, su kullanımı, su hizmetlerinin maliyeti, su hizmetleri maliyetinin kar-

şılanmasının analiz edilmesi, önlemler maliyeti ve veri toplanması konusunda bilgilendirme yapıldı.  

İkinci gün, Susurluk Havzasında bulunan proje paydaşı kurumlardan Bursa Devlet Su İşleri 1. Bölge Mü-

dürlüğü, Bursa Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve 

Bursa OSB ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında kurum ve kuruluşlar ile veri temini konusunda bilgi alışve-

rişinde bulunulmuştur. 

 

Ilısu Barajı Ve Hes Projesi Bilim Komitesi Çalışmaları-

na Devam Ediyor.  

Ilısu Bilim Komitesi 18-20 Ağustos 2015 tarihleri arasında 

Ankara’da merkez teşkilatları temsilcileri ile doğrudan görü-

şerek alt komite toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu çalış-

malar sonrasında, 21 Ağustos 2015 tarihinde Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı’ 

nın başkanlığında düzenlenen toplantıya Bilim Komitesi 

üyeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Ge-

nel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı 

İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 

GAP İdaresi Başkanlığı yetkililerinin yanı sıra Batman, Si-

irt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak illeri Vali Yardımcıları ile müşavir firmaların temsilcileri tarafından ka-

tılım sağlanmıştır. Yapılan genel değerlendirme toplantısında projenin son durumu, tespitler ve öneriler 

dile getirilmiştir.  
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Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsisi Projesi Değerlendir-

me Toplantısı Gerçekleştirildi. 

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsisi Projesi kapsamında 30 

Haziran 2015 günü Genel Müdürümüz Sn. Prof. Dr. Cumali 

KINACI başkanlığında değerlendirme toplantı gerçekleştiril-

miştir.  

Toplantıya Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra 

Proje yüklenicisi Alfar Proje yetkilileri ve proje kapsamında 

çalışma gerçekleştirecek olan İstanbul Teknik Üniversite-

si’nden Sn. Prof. Dr. Melike Gürel, Dokuz Eylül Üniversite-

si’nden Sn. Prof. Dr. Sezai GÖKSU, Ankara Üniversite-

si’nden Sn. Prof. Dr. Süleyman KODAL ve Uludağ Üniversitesi’nden Sn. Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 

katılım sağlamıştır. 

Toplantı kapsamında farklı sektörlere ilişkin tematik analizlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak mev-

cut ve ihtiyaç duyulan verilerin yanı sıra sektörel su tahsisi planının ortaya koyulması için esas teşkil 

eden sektörel analizler çerçevesinde yürütülecek çalışmaların metodolojileri değerlendirilmiştir.  

Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme ve Havza Koruma Planı Bilgilendirme Top-

lantısı ve 3. Dönem Numune Alımı Gerçekleştirildi  

Havza Yönetimi Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olan Aksaray 

iline içme ve kullanma suyu sağlayan Mamasın Barajı Havzası 

özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek havzaya özgü 

hükümlerin ve koruma alanlarını belirlemek amacıyla başlatılan 

“Mamasın Baraj Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme ve Havza 

Koruma Planı “ Projesi kapsamında daire personelimizin bilgilendi-

rilmesi amacı ile 23 Haziran 2015  Salı günü proje ekibi tarafından 

projede bugüne ka-

dar yapılan çalışma-

lar, gelinen nokta ve 

önümüzdeki dönemlerde yapılacak  çalışmalar hakkında 

sunum yapılarak Genel Müdürlüğümüz personeli bilgi-

lendirilmiştir.  

Ayrıca proje kapsamında yaz dönemi (3. dönem) su nu-

mune alımı ve arazi çalışması 22.07.2015 Çarşamba günü 

Genel Müdürlüğümüz personelinin de katılımı ile gerçekleştirildi.  

Sapanca Gölü Özel Hükümleri Çalışma Grubu Oluşturuldu 

Sn. Müsteşarımızın talimatları doğrultusunda Sapanca Gölü Hav-

zası koruma planına altlık sağlayarak, özel hükümlerin oluşturul-

ması amacıyla; su tahsisleri, su kalitesi, rasatlar, emlak ve kamu-

laştırma, yeraltı suları hususlarında çalışarak, güncel durumun 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve yol haritasının oluşturulabilmesi 

amacıyla “Sapanca Gölü Özel Hükümleri Çalışma Grubu” oluş-

turulmuştur. DSİ ve SYGM Genel Müdürlükleri temsilcilerinden 

oluşan çalışma grubu tarafından 5 adet toplantı gerçekleştirilmiş 

olup, toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda özel hüküm be-

lirleme çalışmaları devam etmektedir.  
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“Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı-

nın Hazırlanmasına Yönelik Teknik Des-

tek Hizmet Alımı İşi” Açılış Toplantısı Ya-

pıldı 

“Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planının 

Hazırlanmasına Yönelik Teknik Destek Hiz-

met Alımı İşi” projesinin açılış toplantısı, 

Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat 

KADIOĞLU başkanlığında, Genel Müdürlü-

ğümüz ve yüklenici firma olan ALFAR Pro-

je’nin idari ve teknik personelinin katılımıyla 

29 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU açılış toplantısında yaptığı konuş-

mada, Havza Bazında Sektörel Su Tahsisi çalışmalarının ülkemizde ilk defa yapılacağına vurgu yaparak 

bu projenin özgün niteliğinin bir gereği olarak suyun sektörlere dağıtılması noktasında alınacak karar ve 

yönelimlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin titizlikle analiz edilmesi gerektiğini ifade etmişler-

dir. 

Proje kapsamında sorumlulukların bu farkındalıkla dikkate alınmasının önemini belirten Sn. KADIOĞ-

LU aynı zamanda paydaş katılımının sağlanarak bilinçlendirici, bilgilendirici ve katılımcı bir yaklaşımla 

iş aşamalarının yürütülmesi gerektiğini de dile getirmişlerdir. 

ALFAR firması Proje Genel Müdürü Ali Rıza ÖZTAŞDELEN ise projenin ülkemiz için de bir ilk olması 

dolayısıyla önemli olduğunu, Seyhan Havzası’nda daha önce gerçekleştirilen planlama çalışmalarının da 

mevut projeye fayda sağlayacağını belirtmişlerdir.  

 

“Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi” Açılış Toplantısı Tüm Paydaşla-

rın Katılımıyla Gerçekleştirildi. 

29 Nisan 2015 tarihinde başlamış olan “Seyhan Havzası 

Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projesi”nin açılış 

toplantısı, 26 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da Anadolu 

Hotels Downtown’da gerçekleştirildi. 

Paydaş kurum/kuruluşların, üniversite ve sivil toplum 

kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda ilk 

olarak proje yüklenicisi olan Alfar Proje’nin Genel Mü-

dürü Sn. Ali Rıza ÖZTAŞDELEN söz alarak projenin 

öneminden bahsetmiştir. Su Yönetimi Genel Müdürü 

Prof. Dr. Sn. Cumali KINACI ise açılış konuşmalarında, havza bazında sektörel su tahsisi çalışmalarının 

ülkemizde ilk defa gerçekleştirileceğine değinerek, diğer havzalarda gerçekleştirilecek sektörel tahsis 

planları için bu projenin örnek teşkil edeceğini belirti.  

Alfar Proje Genel Müdürü Sn. Farshad SHARAFI tarafından fir-

maya ilişkin genel bilgilerin verilmesinin ardından, firma temsil-

cisi Sn. Hamza ÖZGÜLER ve Sn. Özgen YILDIZ projenin ger-

çekleştirileceği Seyhan Havzasının genel tanıtımı ve projenin 

ihtiyaç gerekçesini anlatan bir sunum yapıldı.  

Proje iş paketlerinde görev alacak uzmanlar tarafından sunumlar 

yapılmıştır. Çevre sektörü için Prof. Dr. Melike GÜREL; tarım 

sektörü için Prof. Dr. Süleyman KODAL; içme-kullanma, sanayi 

ve enerji sektörü için Prof. Dr. Recep YURTAL ve ekonomik 

analiz çalışmalarında yer alacak olan Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK 

tarafından yapılacak çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen sunumlar sonrası katılımcıların sorularına cevap 

verilerek toplantı sonlandırıldı. 
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Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalite 

Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” Kapsamında Su Kalite-

si Hedefleri Belirleniyor. 

 

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi 

Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” ile 25 su havzasında bulu-

nan yerüstü sularında su kirliliği açısından hassas su kütleleri, 

bu su kütlelerini etkileyen kentsel hassas alanlar ve nitrata 

hassas bölgeler, su kalitesi hedefleri ile su kalitesinin iyileşti-

rilmesi maksadıyla alınacak tedbirler belirlenecektir. 

 

TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülmekte olan projenin 2015 

yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Projede; 

 25 havzada 1805 nehir su kütlesi, 653 göl su kütlesi olmak üzere toplam 2458 adet su kütlesi belirlen-

miştir. 

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

mıştır. 

 25 havzada 73 adet göl su kütlesi, 542 adet nehir su kütlesi olmak üzere toplam 615 adet potansiyel 

hassas alan belirlenmiş ve bu alanlarda fiziko-kimyasal ve biyolojik izleme çalışmaları tamamlandık-

tan sonra nihai hassas alanlar belirlenmiştir. 

 Nihai hassas su kütlelerinde fiziko kimyasal ve biyolojik kalite unsurlarını birlikte değerlendiren su 

kalite hedeflerinin ve tedbirlerin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.  

 Potansiyel hassas göl su kütlelerinde özümleme kapasitelerinin belirlenmesi işi ile alakalı çalışmalar 

devam etmektedir. 

 10 hassas su kütlesinde gerçekleştirilecek olan modelleme çalışmaları ile mevcut durumda ve gelecek 

yıllarda ötrofikasyon sürecinin varlığını ya da ilerleme hızını ortaya koyabilen ve senaryo analizine 

izin veren su kalitesi ekolojisi modeli geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

 

Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi 

Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” Değerlendirme Toplantı-

sı Gerçekleştirildi  

 
Projenin Değerlendirme Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdür 

Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN’nın başkanlığında 

16 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

TÜBİTAK-MAM Proje Ekibi ile Su Kalitesi Yönetimi Dairesi 

Başkanı Sayın Mertkan ERDEMLİ ve Hassas Alanlar Şube Mü-

dürlüğü personelinin katılım sağladığı toplantıda; hassas alanlar-

da su kalitesi hedeflerinin ve tedbirlerin belirlenmesi çalışmaları 

kapsamında kaydedilen gelişmeler değerlendirilmiştir.  
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“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” Kap-

samında VIII. Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 

Projenin VIII. Çalışma Grubu Toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARA-

ASLAN’nın başkanlığında 14 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

Toplantıya, Çalışma Grubu içerisinde yer alan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile TÜBİTAK-

MAM Proje Ekibi katılım sağlamıştır.  

TÜBİTAK-MAM tarafından ötrofikasyona dair su kalite hedefleri için parametre seçimi, su kalite sınıfları 

ve potansiyel referans kütle belirleme çalışmaları hakkında bir sunumun gerçekleştirildiği toplantıda, proje 

çıktıları doğrultusunda hazırlanacak olan Rehber Doküman taslağı da görüşülmüş ve ana hatları belirlen-

miştir. Söz konusu çalışmalara yönelik olarak katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ile top-

lantı sonuçlandırılmıştır. 

 

Ülkemize Özgü Belirlenen Spesifik Kirleticilerin Değerlendirilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi. 

 

Bakanlığımız bünyesinde, su kaynaklarımızın kalitesi-

nin korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla noktasal 

ve yayılı kaynaklı tehlikeli maddelere ilişkin yürütül-

müş olan 3 adet proje kapsamında tarım ilaçları, temiz-

lik ürünleri, kozmetik ürünler, hormon bozucu ilaçlar 

gibi tehlikeli maddelerin su kaynaklarımızda bulunma 

durumları değerlendirilmiş ve AB çevre müktesebatına 

uyum da göz önüne alınarak, söz konusu tehlikeli mad-

delerin ulusal mevzuatımıza aktarılması yönünde çalış-

malar gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Bu çerçevede, ulusal mevzuatımıza aktarılması planlanan 

tehlikeli madde listesi, bu kirleticiler için ulusal bazda 

geçerli olacak çevresel kalite standartları ve alıcı ortam 

bazlı deşarj standartları konu başlıklarının ele alınması, 

proje çıktılarının uygulanmasında kurumlara düşen gö-

revlerin değerlendirilmesi ve bu konuda geleceğe yönelik 

program oluşturulması maksadıyla, su kalitesinden so-

rumlu kamu kurum ve kuruluşları ile sanayiciler, tarım 

ürünleri üreticileri, laboratuvarlar ve üniversitelerimizden 

bilim adamlarının da katılımları ile 28-29 Mayıs 2015 

tarihlerinde Ankara Wyndham Otel’de “Ülkemize Özgü 

Belirlenen Spesifik Kirleticilerin Değerlendirilmesi  
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Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra, Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım 

Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 

ve Bölge Müdürlükleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TÜBİTAK 

MAM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Su ve Kanalizasyon 

İdareleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, 

üniversiteler ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin katılımları 

ile gerçekleştirilen çalıştay, Bakanlığımız Müsteşarı Prof. Dr. 

Sayın Lütfi AKCA’nın açılış konuşmaları ile başlamıştır. 

 

Çalıştay süresince, 

Bakanlığımız bünye-

sinde yürütülen 3 proje kapsamında tehlikeli maddelere ilişkin 

yürütülmüş olan sektörel envanter, önceliklendirme, izleme ve 

alıcı ortam standartları belirleme çalışmalarına ilişkin proje so-

rumluları tarafından sunumlar yapılarak söz konusu çalışmaların 

çıktıları konusunda paydaşlar bilgilendirilmiştir. 

Tehlikeli maddeler için geliştirilen çevresel kalite standartları-

nın uygulama adımları, uygulama sırasında yaşanabilecek sorun 

ve aksaklıklar ile 

çözüm önerilerine 

ilişkin tüm paydaşların görüşlerinin alındığı, değerlendirildiği 

Çalıştay, Müsteşar Yardımcısı Sayın Sedat KADIOĞLU’nun 

tehlikeli maddelere ilişkin yürütülen çalışmaların ülkemiz için 

önemini vurguladığı kapanış konuşması ile tamamlanmıştır. 

Söz konusu tehlikeli maddelerin ulusal mevzuatımıza aktarıl-

ması ile Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda büyük 

bir yol kat edilmiş olacak, ayrıca yerüstü su kaynaklarında su 

kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre ve insan sağlı-

ğının yanı sıra ekosistemin korunmasına yönelik önemli adım-

lar atılmış olacaktır.  

 

Siyanobakteri Projesi II. Yönlendirme Kurulu ve II. Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 

“Yerüstü Suları ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan 

Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Li-

mitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi Projesi” II. Yönlendirme Kurulu Toplantısı ile II. 

Çalışma Grubu Toplantısı; yürütücü kurum olan İstanbul Üniver-

sitesi temsilcileri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağ-

lık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye 

Belediyeler  

Kurulu ve Çalışma 

Grubu üyelerinin katı-

lımları ile 03.08.2015 

tarihinde Bakanlığımız 22. Kat Toplantı salonunda gerçekleşti-

rildi. 

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINA-

CI’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Proje kapsa-

mında şimdiye kadar yapılan çalışmalar, proje yürütücüleri tara-

fından Yönlendirme Kurulu ve Çalışma Grubu üyeleriyle payla-

şılmıştır. 
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Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Hav-

zası’nda Uygulanması Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleşti-

rildi. 

Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan 

ve 2015-2017 yılları arasında yürütülecek olan, Bakanlığımızın 

sahibi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’nin 

yüklenicisi olduğu “Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşı-

mının Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi” Açılış Toplan-

tısı 02.07.2015 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

Söz konusu Açılış Toplantısı’na, Bakanlığımız Müsteşar Yar-

dımcısı Sayın Akif ÖZKALDI, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI ile Su Yöne-

timi Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra 

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Sayın Orkun HASEKİOĞLU, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı 

Sayın Ali TAVLI ile proje ekibi tarafından katılım sağlandı. Ayrıca, proje paydaşları olan Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden üst düzey katılım sağlandı. 

Proje Açılış Toplantısı’nda, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Sayın Orkun HASEKİOĞLU’nun açılış 

konuşmasının ardından, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI ve Orman ve Su İş-

leri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Akif ÖZKALDI tarafından yapılan konuşmaları müteakip, projenin 

maksadı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin olarak proje yürütücüsü TÜBİTAK MAM 

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden Uzman Araştırmacı Sayın Hande HAKSEVENLER tarafından ge-

nel proje sunumu gerçekleştirildi.  

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Akif ÖZ-

KALDI yaptığı konuşmasında, yerüstü ve yeraltı sularımızın 

azımsanamayacak miktarda noktasal ve yayılı kirletici yükleri-

nin etkisi altında kaldığını ve su kaynaklarının ve kalitesinin ko-

runması, koruma ve kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirli-

ğinin sağlanması, bunun için bütün faktörlerin bütünleşik bir 

bakış açısıyla değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiğini vur-

guladı. Söz konusu projenin pilot havza özelinde kirliliğin kay-

naklarının ortaya konularak, günlük maksimum toplam yük yak-

laşımının yoğun baskı oluşturan noktasal ve yayılı kaynaklı kir-

leticiler için uygulanacağına, izleme çalışmaları doğrultusunda 

kirlilik azaltım ihtiyaçlarının ortaya konulacağına ve havzadaki 

kirlilik yüklerinin kirletici kaynaklar arasında paylaştırılması ile 

su kalitesi iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütüleceğine de-

ğinen Sn. ÖZKALDI projenin ülkemiz ve su kalitesi açısından çok önemli faydalar getireceğinin altını çi-

zerek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. 

 

Projeye ilişkin genel bilgilendirmelerin ardından katılımcılarla 

birlikte, proje ile ilgili soruların cevaplandırıldığı ve birlikte ya-

pılacak çalışmalarda karşılıklı verilebilecek katkıların ortaya ko-

nulduğu tartışma ve değerlendirme bölümü ile toplantı sonlandı-

rıldı.  

 

Bahse konu proje ile, su kaynaklarımız üzerinde yoğun baskı 

oluşturan noktasal ve yayılı kaynaklı kirleticiler için günlük mak-

simum toplam yük yaklaşımının (GMTY) Gediz Havzası’nda 

uygulanması, izleme çalışmaları yürütülerek kirlilik azaltım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu yöntem doğ-

rultusunda alıcı ortam standardı bazlı deşarj standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.  
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Gediz Havzası’nda Kirlilik Kontrol Altına Alınıyor… 

Kalkınma Bakanlığı 2015 Yılı Yatırım Programı’nda yer 

alan ve 2015-2017 yılları arasında yürütülecek olan, Ba-

kanlığımızın sahibi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi (MAM)’nin yüklenicisi olduğu ve “su kaynakla-

rımız üzerinde yoğun baskı oluşturan noktasal ve yayılı 

kaynaklı kirleticiler için günlük maksimum toplam yük 

yaklaşımının (GMTY) Gediz Havzası’nda uygulanması, 

izleme çalışmaları yürütülerek kirlilik azaltım ihtiyaçları-

nın belirlenmesi ve bu yöntem doğrultusunda alıcı ortam 

standardı bazlı deşarj standartlarının geliştirilmesi”nin he-

deflendiği “Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının 

Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi” kapsamında 27.08.2015 tarihinde Manisa Anemon Otel’de bir 

Paydaş Toplantısı düzenlendi.  

Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI ile 

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

personelinin yanı sıra Manisa Vali Yardımcısı Sayın Sıdkı ZEHİN, DSİ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sayın 

Sami GÜZEL ve TÜBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Sayın Selma AYAZ 

ile proje ekibi tarafından katılım sağlandı. Ayrıca, proje 

paydaşları olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili 

Bölge Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili İl Müdürlüklerin-

den, Manisa ve İzmir Su Kanalizasyon İdareleri’nden ve 

çok sayıda sanayi ve tarım sektörü temsilcileri tarafından 

katılım sağlandı.  

Açılış konuşmasında havzada gerçekleştiren çalışmalara 

katkı vermekten ötürü memnuniyetlerini dile getiren Mani-

sa Vali Yardımcısı Sayın Sıdkı ZEHİN’in ardından Su Yö-

netimi Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Cumali KINACI, su 

kaynaklarımızın kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi 

maksadıyla Bakanlığımızca yürütülen ve yürütülmekte olan 

çalışmalara değindi. Havzada gerçekleştirilecek projenin bir uygulama projesi olduğunun altını çizen Sa-

yın KINACI projenin ülkemiz ve su kalitesi açısından çok önemli faydalar getirmesi ve projenin hayırlı 

olması temennisinde bulundu. 

Açılış konuşmalarını müteakip, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üye-

si Prof. Dr. Sayın Ülkü YETİŞ tarafından tehlikeli maddeler, kaynakları ve insan ve çevre sağlığına etkile-

ri konulu bir sunum gerçekleştirildi. Öğleden önceki oturum, projenin maksadı ve bu kapsamda gerçekleş-

tirilecek çalışmalara ilişkin olarak proje yürütücüsü TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü-

sü’nden Uzman Araştırmacı Sayın Hande HAKSEVEN-

LER tarafından yapılan genel proje sunumu ile tamam-

landı.  

Gediz Havzası özelinde kirletici kaynakların ortaya ko-

nulması ve paydaşların proje çalışmalarına ilişkin görüş-

lerinin alınması maksadıyla öğleden sonra düzenlenen 

oturum, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 

katılan temsilcinin sunumu ile başladı ve sonrasında pay-

daşların görüşleri alındı. Projeye ilişkin genel değerlen-

dirmelerin ardından katılımcılarla birlikte, proje ile ilgili 

soruların cevaplandırıldığı ve birlikte yapılacak çalışma-

larda karşılıklı verilebilecek katkıların ortaya konulduğu 

tartışma ve değerlendirme bölümü ile toplantı sonlandırıldı. 
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Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Yayımlandı. 

 

Melen Çayı Alt Havzası günümüzde, İstanbul’a su temin edi-

len kaynaklardan biridir ve İstanbul’un gelecekte artacak su 

ihtiyacının karşılanmasında en güvenilir kaynakların başında 

gelmektedir. Melen Çayı Alt Havzası’nda su kalitesinin ve 

miktarının korunması ve iyileştirilmesi gerekmektedir.  

Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından İSKİ Genel 

Müdürlüğü döneminde tasarlanan ve DSİ Genel Müdürlüğü 

döneminden bu yana hayata geçirilmekte olan Melen Ça-

yı’ndan İstanbul’a Su Temini Projesi’nde yeni bir safhaya ge-

çilmektedir. Zira mevcut su kaynakları üzerinde giderek artan kirlenme baskısını yoğun bir şekilde hisse-

den İstanbul ili için, Düzce ili sınırları içindeki Melen Çayı büyük önem taşımaktadır. İstanbul’da binlerce 

yıldır yaşanan suyun arz ve talep dengesizliğini en az 50 yıl süreyle gidermeye yönelik olarak uygulamaya 

geçirilmekte olan Büyük Melen Projesi’nde su kalitesini koruma ve iyileştirme çalışmaları da birlikte yürü-

tülmektedir. Melen Çayı’ndan ileriki yıllarda da yeterli miktarda ve iyi kalitede su temininin sürekliliğini 

sağlamak için Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan, "Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı 

Genelgesi", 22.08.2015 Tarihli ve 29453 Sayılı Resmi Gazete’de 2015/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ola-

rak yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge’de yapılacak eylemlerin koordinasyonu ve takibi görevi Or-

man ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmiştir.  

“Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı” kapsamında, havzadaki kirlenme baskısı ve muhtemel et-

kileri dikkate alınarak belirlenen 15 eylemin her birinin gerçekleştirilmesinden sorumlu ve ilgili kuruluşlar 

ile iş planı verilmiştir. “Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı”na detaylı olarak Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı web sayfasından (www.ormansu.gov.tr) ulaşılabilmektedir. Sorumlu Bakanlık, kurum ve kuru-

luşlar tarafından, hassasiyetle ve bütün imkânlar seferber edilerek disiplinli bir şekilde uygulanması ve 

planlanan eylemlerin belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi temin edilerek, Bakanlığımız tara-

fından, faaliyetlerin sistemli ve düzenli olarak yürütülmesinin takibi yapılacaktır.  
 

“Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Or-

taya Konması ve Değerlendirilmesi Konusundaki Uy-

gulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması”nın I. Ça-

lışma Grubu  Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen, Bakanlığımız 

tarafından çalışmaları yürütülecek olan ve 04.06.2015 ta-

rihinde sözleşmesi imzalanan "Yeraltı Sularının Miktar ve 

Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendiril-

mesi Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek 

Çalışması" kapsamında I. Çalışma Grubu Toplantısı ger-

çekleştirilmiştir. 

Söz konusu toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve proje yükleni-

cisi firma olan Fugro Sial Yerbilimleri Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti. temsilcileri katılmıştır. Toplan-

tının açılış konuşması Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN 

tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu konuşmada projeden beklenen çıktılar, proje süresince sunulacak veri 

ya da raporların sunulma biçiminin hangi şekillerde olması gerektiği gibi konulara değinilmiştir.  

Açılış konuşmasını müteakiben,  Fugro Sial Yerbilimleri Müşavirlik ve Mühendislik Ltd. Şti. tarafınca ya-

pılan sunuma geçilmiştir. Bu sunumda, Yüklenici Firma tarafından hazırlanan Taslak Başlangıç Raporu’na 

ilişkin bilgi verilmiş olup görüş alıverişinde bulunulmuştur. Sunuma ek olarak projenin bir sonraki döne-

minde yapılacak olan arazi ve büro çalışmalarına ilişkin olarak Çalışma Grubu ayrıca bilgilendirilmiştir. 

Toplantı sonucunda, Çalışma Grubunda yer alan temsilcilerin görüş ve önerileri alınmış ve  Başlangıç Ra-

poruna ilişkin görüş ve önerilerin yazılı olarak en geç 15 Eylül 2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze 

iletilmesi gerekliliği belirtilerek toplantı sonuçlandırılmıştır.   

http://www.ormansu.gov.tr
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“Yeraltı Suyu Yönetimi Yönlendirme Grubu” nun 17. 

Toplantısı Gerçekleştirildi. 

18.06.2012 tarihli Müsteşarlık Makamı Oluru ile oluşturul-

muş olan “Yeraltı Suyu Yönetimi Yönlendirme Grubu”nun 

17. Toplantısı 7 Ağustos 2015 tarihinde saat 14:00’te  Bakan-

lığımız 22. Kat 2 No’lu Toplantı Salonu’nda Su Yönetimi 

Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Yakup KARAASLAN Baş-

kanlığında Yeraltı Suyu Yönetimi Yönlendirme Grubu Üye-

leri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile ger-

çekleştirilmiştir.  

 

 

Toplantı  gündemin takdiminin ardından, öncelikli havzalar-

daki yeraltı suyu kütle belirleme çalışmaları hakkında ve 

“Jeotermal Sular Alt Çalışma Grubu’”un 2. Toplantısı sonuç-

larına ilişkin bilgilendirme yapılmasına müteakip, DSİ Genel 

Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Daire Baş-

kanlığı mühendislerinden Sn. Özlem YİĞİTLER’in Yeraltı 

Suyu Kütlelerinin Belirlenmesine Yönelik Yürütülen Çalış-

malara ilişkin bir sunum yapılmıştır. Daha sonra DSİ. 4.Bölge 

mühendislerinden Sn. Hatice ÖKSÜZ tarafından  Konya Ka-

palı Havzası Yeraltı Suyu Kütleleri ve İzleme Noktalarının 

Belirlenmesine dair sunum yapılmıştır. Bir sonraki toplantının 

2015 yılı Ekim ayında gerçekleştirilmesine karar verilerek 

toplantı sonlandırılmıştır. 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 

 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi 

ile birlikte ülkemizde yeraltı sularının miktar ve kalitesinin entegre yönetiminin sağlanmasında temel oluş-

turacak mevzuat boşluğu büyük oranda giderilmiştir. Yönetmelikle birlikte yeraltı sularının artık kütle ba-

zında değerlendirilmesine ve yeraltı suyu kütlelerinin miktar ve kalite durumlarının tespit edilerek bu doğ-

rultuda tedbirlerin alınmasına ilişkin birçok yeni husus ülke mevzuatımıza girmiştir. “Yeraltı suyu kütlesi”, 

“kalite standartları”, “eşik değerler”, “doğal arka plan seviyesi”, “sürekli ve önemli ölçüde artan kirlilik”, 

“iyileştirmeye başlama noktası” vb. birçok yeni husus ülke mevzuatımıza kazandırılmıştır. Böylelikle ülke-

mizde yürütülecek yeraltı suyu yönetimine ilişkin çalışmaların evrensel standartlara uyumu gerçekleştiril-

miştir.  

 

Ancak süreç içerisinde; Avrupa Komisyonu’nun 20 Haziran 2014 tarihli 2014/80/EU Direktifi uyarınca 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Direktifi’nde (2006/118/EC) yer 

alan teknik hususlara ilişkin bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş ve bu değişikliklerin ulusal mevzuata akta-

rılması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesi maksadıyla, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulma-

ya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği’nin teknik hususlarında bir takım düzenlemelere gidilmesi ge-

rekli görülmüştür. 

 

Bu kapsamda “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”   22 Mayıs 2015 tarih ve 29363 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlana-

rak yürürlüğe girmiştir. 
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Su Kalitesi Yönetimi İhtisas Heyeti Toplantıları De-

vam Ediyor.. 

5. Toplantı: 2013 yılının başlarında çalışmalarına baş-

layan Su Kalitesi Yönetimi İhtisas Heyeti’nin 2015 yılı 

5. toplantısı 25.05.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı 

Kimyasal İzleme Şube Müdürlüğü’nden Uzman Ebru 

DOĞANAY, Kimyager Ezgi PARLAR GÜNGÖR, Uz-

man Yrd. Özge YILDIRIM, Uzman Şükran DENİZ, 

Uzman Feyza SANCAK, Uzman Bahar Ayşe AYDIN 

tarafından sunumlar yapılmıştır.             

            

“Kimyasal Analizler için Numune Alma” konusunda 

yapılan sunumlarda; numune  alma programlarının ve numune alma tekniklerinin tasarımına dair kılavuz, 

su kalitesi, numune alma, su numunelerinin muhafazası, taşıma ve depolanması konularında bilgi verilmiş-

tir. Ayrıca, göl ve göletlerden, nehirden, denizden, yeraltı sularından, kirlenmiş sahalardaki yeraltı suların-

dan, sedimentten ve deniz çökellerinden numune alma işlemleri konusunda detaylı sunumlar gerçekleştiril-

miştir. Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle toplantı son bulmuştur.  

 

6. Toplantı: İhtisas Heyeti’nin 6. toplantısı 29.06.2015 tarihinde yapılmış olup, Orta Doğu Teknik Üniver-

sitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. Ülkü YETİŞ tarafından bir sunum yapılmış-

tır.                          

Kirleticilerin Toprakta Tutulma Mekanizmaları ve 

Havzalardaki Olası Kirleticilerin Belirlenmesi” konu-

sunda yapılan sunumda; kirletici taşınımını etkileyen 

faktörler (kalıcılık, adsorplanabilirlik, uçuculuk vs.) 

hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve kirleticilerin top-

raktaki davranışlarını belirleyen faktörleri içeren in-

deksler yoluyla yeraltı sularına kirletici geçişinin ne 

şekilde belirlendiği ile ilgili açıklamalarda bulunul-

muştur.  

“Sunumda ayrıca, Avrupa Birliği tarafından yürütülen FOCUS projesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve 

belirlenen merkezler bazında oluşturulan indeksler (Hamburg vb.) hakkında bilgi verilmiştir. Katılımcıların 

görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle toplantı, son bulmuştur. 
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7. Toplantı: İhtisas Heyeti’nin 7. Toplantısı 

23.07.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 

İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı, Biyolojik 

İzleme Şube Müdürlüğü’nden Uzman Müge ERKAN 

AYDAR tarafından sunum yapılmıştır.    

 

“Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme 

Teknik Yardım Projesi Çıktıları” konusunda yapılan 

sunumda; biyolojik izleme ve değerlendirme yaklaşımı 

nihai durumu hakkında bilgi verilmiştir. Proje hakkında 

genel bilgi, SÇD’ye göre biyolojik izleme, projede uy-

gulanan izleme yaklaşımı (izleme ağının kurulması, 

izleme çalışmaları ve izleme sonuçlarının değerlendiril-

mesi), ekolojik ve kimyasal durum ve proje sonuçları 

konularında detaylı bilgi sunulmuştur. Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve soru-cevap 

bölümünden sonra toplantı son bulmuştur. 

 

8. Toplantı: İhtisas Heyeti’nin 8. Toplantısı 24.08.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantıda Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nilgül KARADE-

NİZ tarafından bir sunum yapılmıştır.       

“Sulak Alanların Önemi ve Yönetimi” konusunda yapılan 

sunumda; Sulak alan ekosistemleri, hakkında detaylı bilgi 

verilmiştir. Algılardan bahsedilmiş olup, küresel su döngü-

sü ve sulak alanlar Marsh, Swamp ve Bog, Turba anlatıl-

mıştır. Çok basit olarak sulak alanlar; Karasal ve sucul eko-

sistemler arasındaki sınır üzerinde oluşan ve yaşamsal öne-

me sahip olan alanlar olarak tanımlanmıştır. Sulak alanların 

işlev değerlerinden bahsedilmiş ve örnekler verilmiştir.  

Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve 

soru-cevap bölümünden sonra toplantı son bulmuştur. 

 

Dezenfeksiyon Teknik Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. 

Dezenfeksiyon, içme suyunun kullanıcıya ulaşmadan önce insan sağlığı için zararlı olabilecek kirleticiler-

den temizlenmesi için uygulanan bir arıtma yöntemi olup son kullanıcıya ulaşacak içme suyunun güvenli-

ğinde büyük önem taşımaktadır. 

 

İçme suyunun dezenfekte edilmesi için klorlama, ozonlama gibi çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte 

doğru yöntemin seçilmesi ve etkin bir denetim mekanizmasının sağlanması son derece önemlidir. Bu kap-

samda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Dezenfeksiyon 

Teknik Tebliği’ 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-

miştir. 
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Nüfusu 10.000 kişiye kadar olan yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşacak içme suyunun güvenliğinin 

sağlanması, Büyükşehir Belediyelerinde Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri tarafından, Bü-

yükşehir Belediyesi olmayan illerde Belediyeler ve Belediye sınırları dışında kalan yerleşim yerlerinde ise 

İl Özel İdareleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

Tebliğ ülke genelinde küçük yerleşimlerin sorun yaşadığı dezenfeksiyon işleminin doğru uygulanması ve 

denetiminin sağlanması ile halk sağlığının korunmasına katkı sağlayacaktır. 

 

Türkiye’de İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumu ve Geleceği Yakından Ele Alınıyor… 

 

Ülkemiz genelinde işletilmekte olan içme suyu arıtma tesis-

lerinde insan sağlığına uygun seviyede arıtma gerçekleştiril-

mesi sürecinde problemler ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca Ül-

kemiz içme suyu temin edilen kaynaklarda mevzuatta yer 

almayan su kalitesini etkileyen kirleticilere ait standart ve 

ölçümler bulunmamaktadır. Bu bağlamda söz konusu sorun-

lara yönelik olarak çözüm önerilerinin ortaya konması için 

IPA hibe projeleri kapsamında Türkiye’deki İçme Suyu 

Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi 

Projesi için ihale süreci başlatılmıştır. İhale süreci 

20.07.2015 tarihinde tamamlanarak proje Eylül 2015 tarihi 

itibariyle açılış toplantısı yapılmasının akabinde proje başlamış olacaktır. 

Proje kapsamında; Türkiye’deki içme suyu sektörü için yasal ve kurumsal durum ile mevcut arıtma tesis-

leri durumunun yerinde incelenmesi, yeni gelişmeler (iyi teknolojiler) ve ülke koşullarında içme suyu arıt-

ma tesislerinin gözden geçirilmesi, tesislerde kimyasal kullanımının azaltılması için öneriler sunulması, 

mevcut içme suyu artıma tesislerinden seçilecek 5 pilot tesis için; kapasite artırımı, modernizasyon, enerji 

verimliliği vb. gibi konularda iyileşme sağlamak üzere konsept dizayn hazırlanması gerçekleştirilecektir.  

 

Çiftlik Atıkları ve Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Entegre Yönetimi Araştırılıyor… 

 

Arıtma çamurlarının bertarafı konusunda günümüzde çevresel problemler yaşanmaktadır. Bu bağlamda 

hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Meriç-Ergene Havzası’nda ki evsel atıksu arıtma tesislerinden 

ortaya çıkan arıtma çamurlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması maksadıyla, çiftlik atıkların 

bir sistematik içerisinde toplanarak en yüksek faydayı sağlayacak yönetim sisteminin uygulanabilirliğinin 

araştırılacaktır. 
Bu hedefin gerçekleştirilmesi işi “Meriç-Ergene Havzasında Oluşan Çiftlik Atıklarının ve Evsel Atıksu Arıtma 
Çamurlarının Yönetimi ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması Projesi” pilot projesi çalışmalarına başlanıl-
mıştır. Yapılan projede pilot havzada oluşan çiftlik atıkları ve evsel arıtma çamurlarının miktarları belirlenerek 
her bir atık üretim noktasının tespitinin ardından atıkların yönetim sistemi araştırılarak, sistem maliyetleri he-
saplanacak ve ülkemiz şartlarında uygulanabilirliği değerlendirilecektir.  
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Yayılı Ve/Veya Noktasal Kaynaklı Baskılar Neticesinde Oluşan Kirleticilerin Yeraltı Suyuna Geçme 

Durumlarının Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Metodoloji Oluşturulması Ve Öncelikli Havzalarda 

Uygulanması Projesi Tamamlandı. 
Proje ile belirli kirleticiler, öncelikli maddeler ve bitki koruma 

ürünlerinden faydalanılarak yeraltı suyu kalite izleme çalışmaların-

da esas alınacak kirleticilerin belirlenmesi için bir metodoloji orta-

ya konmuş ve Büyük Menderes, Konya Kapalı, Sakarya, Susurluk, 

Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve Kızılırmak 

Havzaları YAS izleme Programları için parametre listesi oluşturul-

muştur. Proje Ağustos 2015 itibariyle tamamlanmıştır. 

 

 

 

İzleme Programlarının Hazırlaması Çalışmaları Devam Edi-

yor..  
25 Havzada Su Kalitesi İzleme Programlarının hazırlanması çalış-

ması kapsamında Haziran ayı içerisinde Marmara, Gediz, Küçük 

Menderes, Burdur, Antalya ve Kuzey Ege Havzalarında paydaş 

toplantıları düzenlenerek izleme programları nihai hale getirilmiş-

tir  
Böylelikle toplamda 19 havza için (Akarçay, Susurluk, Büyük 

Menderes, Sakarya, Konya Kapalı, Meriç-Ergene, Asi, Yeşilır-

mak, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Seyhan ve 

Ceyhan, Marmara, Antalya, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz 

ve Burdur Havzaları) İzleme Programları hazırlanmış olup, su 

kalitesi izleme çalışmalarına başlanılmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.  Son 6 havzaya 

ait İzleme Programları ise Aralık 2015 tarihi itibarıyla tamamla-

nacaktır  

 

Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sistemi-

nin Kurulması Projesi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleş-

tirildi. 

 

Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin 

Kurulması Projesi” 10 Mart 2014 tarihi itibari ile başlatılmıştır 

ve projenin 2014-2016 yılları arasında yürütülmesi planlanmak-

tadır. Proje kapsamında ülkemizin değişik coğrafik ve iklimsel 

özelliklerini temsil edecek 8 havzada (Aşağı Fırat Alt Hav-zası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, 

Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası) 

nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında yapılacak 1 yıllık izle-me sonuçları ve 25 havzada yapılacak envanter 

çalışması sonucunda biyolojik indeksleri ve referans koşulları içerecek şekilde su kalitesi ekolojik değer-

lendirme sisteminin kurulması hedeflenmektedir.   

Gerçekleştirilen toplantı kapsamında; projede bugüne kadar yürütülen çalışmalar, referans su kütlesi belir-

leme kriterleri ve hidromorfolojik izleme kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. 
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Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Siste-

minin Kurulması Projesi 4. Çalışma Grubu Toplantısı 

Gerçekleştirildi. 

 

Toplantı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar 

ve ilerlemeler, 1. 2 ve 3. dönem izlemeleri, referansa aday 

noktaların fizikokimyasal ve biyolojik açıdan değerlendiril-

mesi, referansa aday noktaların tipolojileri ile ilgili değerlen-

dirmeler, 25 havzada yapılan envanter çalışması ve hidromor-

folojik izleme kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin husus-

lar değerlendirilmiş olup projede görev alan uzmanlar tarafın-

dan referans su kütlesi belirlenirken kullanılabilecek kriterler 

ve izlenecek metodoloji hakkında bilgi alınmıştır. 

 

Ulusal Su Bilgi Sistemi Kurulum Çalışmaları Kapsamında Yürütülen Analiz Ve Ön Tasarım Projesi 

Tamamlandı. 

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

Bilgi Sistemi kurulum çalışmaları kapsamında 26.01.2015 tarihinde başlayan Analiz ve Ön Tasarım Proje-

si tamamlanmıştır. Proje kapsamında sistemin gereksinimlerinin belirlenmesi maksadıyla kurulumun ilk 

fazında ortaya çıkarılacak yazılımın paydaşları olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı iç birimleri ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı birimleri ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda ifade edilen talepler doğrultusunda sis-

temin ana hatlarını belirleyecek olan gereksinimlerin oluşturulmuştur.  

Proje sonucunda USBS’de 919 gereksinim ortaya çıkmış ve her biri ilgili birimlerince onaylanmıştır. Ayrı-

ca, yüklenici firma tarafından İş Gereksinimleri Listesi, Yazılım Gereksinim Özellikleri, Veri tabanı ve 

Veri gereksinimleri Dokümanı, Yazılım Ön Tasarım Dokümanı, Arayüz Gereksinim Özellikleri, Meta veri 

ve veri raporu, Entegrasyon Raporu, Uygulama Gereksinimleri ve Donanım gereksinimleri Dokümanı Ge-

nel Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Kurulum çalışmaları kapsamında bir sonraki basamak olan 

“Tasarım ve Yazılım Geliştirme” projesi için ihale hazırlıkları süreci devam etmektedir. 

USBS 

Altyapısı 

Yönetici 

Çevresel 

Altyapılar 

Havza 

Yönetimi 

İklim De-

ğişikliği 

Yeraltı ve 

Yerüstü 

Suları 

Su Kalite-

si 

Kuraklık 

Su Kulla-

nımı/Tahs

is 

Taşkın 
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İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Devam Ediyor… 

 

Ulusal bütçe ile finanse edilen “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi”nin amacı güncel ve 

hassasiyeti arttırılmış iklim değişikliği senaryolarının yüzey ve yer altı sularına 

havza bazında etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesidir. Ülkemi-

zin tüm nehir havzalarında (25 havza) gerçekleştirilmekte olan proje ile  
proje ile  

1. Tüm havzalarda iklim değişikliği projeksiyonlarının hazırlanmakta, 

2. Tüm havzalarda yüzey ve yer altı su potansiyelindeki değişimin projeksi-

yonları ile yüzey akışındaki değişimin projeksiyonları hazırlanmakta, 

3.  Tüm havzalarda iklim değişikliği etkisiyle su bütçesindeki değişim hesap-

lanmakta,  

4. 3 pilot havzada da İklim değişikliğinin su kaynakları açısından sektörel etki 

analizi yapılarak ve uyum faaliyetleri önerilerinin oluşturulması çalışmaları 

yapılmaktadır.   

 

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

erişimi sağlanabilecek ara yüzler ile derlenen İklim Su Veri Ta-

banı çalışmaları hız kazandı.  

 

Veri tabanının işlevselliğinin arttırılması amacıyla, Temmuz ve 

Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılar ile İklimSu 

Veri Tabanı test aşamasına getirilmiştir. Ayrıca proje, projenin 

gelişimi ve projenin çıktıları hakkında detaylı bilgiler, hizmete 

giren internet sitesinden takip edilebilmektedir 
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. Proje Yönlendirme Toplantıları devam ediyor…  
 

Ülkemiz su kaynaklarının korunması için gerekli önlemlerin 

belirlenmesini sağlayacak olan ve iklim değişikliği senaryo-

larının havza bazında yüzey ve yer altı sularına etkisinin 

tespiti ile uyum faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlayan 

“İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi”nin 

ülkemize faydalı ve başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi ve 

sürdürülebilir olması için Kurumların katkıları ve katılımı 

önemlidir. Bu yüzden düzenli aralıklarla her üç ayda bir 

Yönlendirme Toplantıları yapılmaktadır.  

I. Yönlendirme Toplantısı 22 Mayıs 2014, II. Yönlendirme 

Toplantısı 21 Ağustos 2014,  III. Yönlendirme Toplantısı 24 

Kasım 2014 ve IV. Yönlendirme Toplantısı 11 Mart 2015, 

V. Yönlendirme Toplantısı 18 Haziran 2015 tarihlerinde 

yapılmıştır. Projenin VI. Yönlendirme Toplantısı’nın Eylül ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanmak-

tadır.   
 

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

HadGEM2-ES ve MPI iklim modeli ve 2 senaryo (RCP8.5, RCP4.5) için 10 x 10 km gridlerde 25 Hav-

za için (tüm Türkiye) iklim projeksiyonlarını ve su bütçelerinin genel değerlendirilmesini, Meriç-

Ergene, Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes,Büyük Menderesi, Marmara, Akarçay, 

Sakarya, Burdur, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Antalya, Batı Karadeniz Havzaları için iklim se-

naryoları kullanılarak hidrolik ve hidrolojik model çalışmalarını ve su bütçeleri hesaplarını içeren I. ve 

II. Ara Rapor onaylanmıştır.  
 
2. Ara Rapordan Bazı Sonuçlar 

 

Türkiye ölçeğinde ekstrem olayların sıklıklarındaki beklentileri ifade eden 17 iklim indisi hesaplanmış-

tır. Bu amaçla ekstrem yağışların görülme beklentisi, kuraklık, sıcak ha-

va dalgalarının görülme sıklığı, donlu günler sayısındaki değişimler vs. 

diğer bir deyişle yağış, sıcaklık gibi meteorolojik parametrelerin belirli 

bir eşik değerin üzerinde/altında kaldığı gün sayıları belirlenmiştir. Söz 

konusu indislerle ilgili değerlendirmeler, istatistiksel olarak anlamlı ol-

ması açısından 30’ar yıllık periyotlar için yapılmıştır. 

 

 İklim indisleri incelendiğinde her ilki model için de 30 yıllık periyot-

lar boyunca don olan günler, serin soğuk geceler, serin soğuk günler 

ve soğuk hava dalgası olan günlerin sayılarında önemli düşüler tah-

min edilmektedir. Bu sonuçlara paralel şekilde, sıcak geceler, sıcak 

günler ve sıcak hava dalgası sayılarında da kayda değer artışlar bek-

lenmektedir. 
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 2015-2100 periyodu boyunca her iki modelin RCP4.5 ve RCP8.5 projeksiyonlarında sıcaklıkların arta-

cağı ve bu artışların 2050’lerden sonra belirginleşeceği tespit edilmiştir. 

 Ülkemizde yağışların 2050’lerden itibaren belirgin şekilde azalması beklenmektedir. 2060’lar ve 

2070’lerin yüzyılın en az yağış alan dönemi olması olasıdır. 2080’lerde bir miktar artacağı öngörülen 

yağışların yüzyılın sonuna doğru tekrar düşmesi beklenmektedir. 

 Her iki model ve her iki senaryo için de Türkiye üzerinde toplam kar örtüsü miktarında azalmalar ön-

görülmektedir. Halihazırda yüzyılın sonuna doğru azalan yağışların kar yerine yağmur olarak yağması, 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki doğal su rezervuarlarının azalmasına yol açmaktadır. Ayrıca artan sıcak-

lıklara bağlı olarak bahar aylarında mevcut kar daha erken erime fazına geçerek bahar aylarının sonla-

rında ve yazın su stresini arttıracaktır.  

 Yüzyıl sonuna doğru sıcak hava dalgalarındaki hızlı artışın, Türkiye’nin orman yangınları riskini dra-

matik olarak arttırması beklenmektedir. 

 

Uluslararası Toplantı ve Çalışmalar Yakından Takip Ediliyor… 

 

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

yor… 

 

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

alanda atılan ilk ve en önemli adım 1992 yılında Rio de 

Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre 

ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan BM İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne(BMİDÇS) Türkiye 

2004 yılından itibaren Ek-I listesinde “ortak fakat fark-

lılaştırılmış sorumluluklar” kapsamında farklı bir sta-

tüyle, taraftır.  

BMİDÇS’ye taraf ülkelerin mevcut Sözleşmenin niteli-

ğini güçlendirmek amacıyla ve özellikle gelişmiş ülke-

lerin kararlı ve bağlayıcı yükümlülükler almalarını he-

defleyen bir protokol olan Kyoto Prokolüne Türkiye 

2009 yılı itibariyle taraftır.  

Sözleşme kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Top-

lantılarına – COP (Conference of Parties) ve hazırlık toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bu amaçla Alman-

ya’nın Bonn kentinde 1-11 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen Geçici Durban Platformu Çalışma 

Grubu 2.9 Oturumu (ADP 2.9) ile 31 Ağustos – 4 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen ADP 2.10 Otu-

rumu’na katılım sağlanmıştır.   

MPI-ESM-MR Modeli CDD İklim İndisine Göre RF ve RCP8.5 
30 Yıllık Ardışık Kurak Gün Sayıları 

HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR Modeli Toplam  
Yağış Anomalileri Karşılaştırması 
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BMİDÇS Uyum Komitesi 7. Oturumu’nda ülkemiz temsil edildi 

 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası tarafından düzenlenen 

24-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleştirilen Uyum Komitesi’nin 

7.Oturumlarına katılım sağlanmıştır. 

 

ECRAN TAIEX Çalıştayı’na katılım sağlandı.  

 

 

Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı- (Environment and Climate Regional Accession Network - EC-

RAN) kapsamında 3-4 Haziran 2015 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagrep şehrinde, uyum konusunda işbirli-

ğinin geliştirilmesini amaçlayan ve ECRAN Uyum Programı çerçevesinde faydalanıcı ülkeler tarafından 

hazırlanan söz konusu raporların sunulduğu bir değerlendirme çalıştayı gerçekleştirilmiş ve Genel Müdür-

lüğümüz bu organizasyonda temsil edilmiştir.  

 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planları Hazır-

lanması Projesinde Sona Yaklaşılıyor… 

 

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planları Hazırlanma-

sı Projesi kapsamında Taşkın Tehlike ve Taşkın Risk Ha-

ritaları hazırlanmış olup;  

Taşkın tehlike haritaları, taşkın riski ön değerlendirmesi 

sonucunda belirlenen riskli alanlarda Q50, Q100, Q500 lük 

taşkın pik debileri kullanılarak hazırlanmıştır.  

Taşkın risk haritaları, taşkın tehlike haritalarında gösteri-

len 

alanlar-

da, farklı tekerrür debilerine karşılık gelen risk alanların-

da su hızı, derinliği ve yayılım alanı, insan sayısı ve nite-

likleri, ekonomik aktivite düzeyi, stratejik tesisler, olası 

ekonomik zararlar ve taşkında yaşanabilecek çevresel 

zararın boyutu kullanılarak hazırlanmıştır.  

Taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları baz alınarak taş-

kın yönetim planının hazırlanması çalışmalarına devam 

edilmektedir. 

 

 

 

Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planları Hazır-

lanması Projesinde Taşkın Tehlike Haritaları Ta-

mamlandı…  
 
Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planları Hazır-

lanması Projesi kapsamında Taşkın tehlike haritaları, 

taşkın riski ön değerlendirmesi sonucunda belirlenen 

riskli alanlarda Q50, Q100, Q500 lük taşkın pik debileri 

kullanılarak hazırlanmıştır.  
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Sakarya, Susurluk ve Ceyhan Havzalarında Taşkın 

Yönetim Planları Hazırlanacak… 

 

Sakarya, Susurluk ve Ceyhan Havzaları Taşkın Yöne-

tim Planları Hazırlanması Projeleri için ihale işlemleri-

ne başlanmış olup sonuçlanmasını müteakip çalışmala-

ra başlanacaktır.  

 

Taşkın yönetim planları hazırlanırken yapılacak işleri 

özet olarak açıklayacak olursak; 

 

Ön Raporun Hazırlanması   

Ön rapor kapsamında izlenecek olan proje adımla-

rının genel metodolojisi ortaya konulacaktır. Hav-

zanın hidrolojik ve meteorolojik veri mevcudiyeti, 

havzanın bugünkü kullanım durumu, havzada geç-

mişte yaşanmış taşkınlar, havzadaki korunan alan-

lar, kültürel varlıklar, jeolojik, hidrojeolojik yapı, nehir yatak karakteristikleri gibi bir çok veri konusunda en-

vanter ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

  

Taşkın Riski Ön Değerlendirme Raporunun Hazırlanması  

Taşkın Riski Ön değerlendirme raporu kapsamında havzada geçmişte yaşanmış nehir, dere ve kıyı taşkınları için 

değerlendirmeler yapılacak, gelecekte yaşanabilecek taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik 

faaliyetler üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri irdelenecektir. Taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike 

haritalarının hazırlanacağı alanların tespitine altlık oluşturacaktır.   

 

Hidroloji Raporunun Hazırlanması  

Hidrolik modelleme de kullanacak olan taşkın hidrograflarının hesaplanmasında havzada yağış-akış tabanlı hid-

rolojik model kullanılacaktır. Hidrolojik modelleme ile taşkın hidrograflarının bulunmasının mümkün olmadığı 

küçük alanlarda taşkın tekerrür debileri yılda günlük maksimum yağış verileri kullanılarak sentetik yöntemlerle, 

yılda anlık maksimum akım verileri kullanılarak noktasal/bölgesel taşkın frekans analizi yöntemiyle hesaplana-

caktır. Bu yöntemlerle hesaplanan taşkın debileri karşılaştırılarak havza için en uygun yöntemin sonuçları seçile-

cektir.  

 

Taşkın tehlike haritalarının oluşturulması  
Taşkın riski ön değerlendirmesi sonucunda belirlenen riskli alanlarda taşkın yayılım alanları ve su derinlikleri 

modelleme çalışmaları doğrultusunda belirlenerek taşkın tehlike haritaları hazırlanacaktır. Şehir merkezlerinde 

daha hassas sonuç veren 2 boyutlu hidrolik model, kırsal kesimlerde 1 boyutlu model kullanılacak olup tüm so-

nuçlar CBS ortamında gösterilecektir. Yerleşim yerlerinde ve ekonomik faaliyet alanlarında Q50, Q100, Q500 lük 

taşkın pik debileri, tarım alanlarında Q10, Q50 ve Q100 lük taşkın pik debileri kullanılarak taşkın tehlike haritaları 

oluşturulacaktır.   

 

Taşkın risk haritalarının oluşturulması  

Taşkın tehlike haritalarında gösterilen alanlarda, farklı tekerrür debilerine karşılık gelen risk alanlarında su hızı, 

derinliği ve yayılım alanın, insan sayısı ve nitelikleri, ekonomik aktivite düzeyi, stratejik tesisler, olası ekonomik 

zararlar ve taşkında yaşanabilecek çevresel zararın boyutunun belirlendiği risk haritaları hazırlanacaktır. 

 

Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması  

Taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritalarının çıktıları kullanılarak taşkın 

öncesi, taşkın anında ve taşkın sonrasında yapılması gereken çalışmaları, alınacak önlemleri ve tavsiyeleri içiren, 

taşkından korunma hususunda yatırımları yönlendirebilecek nitelikte olan taşkın yönetim planı hazırlanacaktır.  

 

Havza Taşkın Veri Tabanının Oluşturulması 
Projede kapsamında ortaya çıkacak olan gerek taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları ve gerekse elde edebilen 

diğer verilerin kullanımına imkân verecek veri tabanı oluşturulacak ve web üzerinden erişeme sunulacaktır. Ay-

rıca bu veri tabanı kurulacak olan Ulusal Su Bilgi Sistemiyle entegre olabilecek şekilde geliştirecektir. 
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Uluslararası Kapsamda Çalışmalar Yürütülüyor…. 

 

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 12. Taraf-

lar Konferansı (COP 12)  Hazırlıklarına Genel 

Müdürlüğümüz katkı veriyor… 

 

12-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da ger-

çekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Çölleşmey-

le Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı 

(UNCCD COP12) gündeminde yer alan konulara 

ilişkin ülkemiz görüşlerinin katılımcı bir yaklaşım-

la oluşturulması ve ileriki yıllarda Sözleşme kapsa-

mında üstlenilen sorumluluklar ve yapılacak faali-

yetlerin planlanması (Ankara İnisiyatifi, ortak pro-

jeler, işbirlikleri vb.) amacıyla ilgili tüm kurumla-

rın temsilcilerinin de yer alacağı “Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Toplantısı Hazırlık Ça-

lıştayı” 26-27 Ağustos 2015 tarihlerinde Bolu’da düzenlenmiştir. 

 

Çalıştayda COP12 Gündeminde yer alan Üst Düzey Toplantılara yönelik olarak; Arazi Bozulumunun 

Dengelenmesi (LDN), Kuraklığa Uyum, İklim Değişikliğine Arazi Bazlı Yaklaşım konuları ile yapılacak 

paralel oturumlarda işlenecek; Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Yatırım Teşvikleri, Mevzuat ve Yerel 

Yönetimler konularına yönelik olarak 4 farklı çalışma grubu oluşturulmuştur.  

Toplantıya Genel Müdürlüğümüz adına Daire Başkanı Maruf ARAS başkanlığında, Şube Müdürü Özlem 

İRİTAŞ, Şube Müdürü Dr. Özlem ŞENOL, Şube Müdürü Bilal KİRMENCİOĞLU ve Orman ve Su İşleri 

Uzmanı Altunkaya ÇAVUŞ ile Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı Gökhan Berker AKBIYIK katılım 

sağlamıştır.  

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen ve 

moderatörlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi 

Başkanı Maruf ARAS tarafından yapılan “Kuraklığa 

Uyum” konulu çalışma grubunda kurumların kuraklı-

ğa uyum konusundaki çalışmaları değerlendirilmiştir. 

Çalışma gruplarının tümü, konu başlığı altında ulaş-

tıkları sonuçları bir sunumla diğer gruplarla paylaşa-

rak, görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Çalıştay son-

rasında, Çölleşmeyle Mücadele Genel Müdürlüğü 

tarafından sonuçlar değerlendirilecek ve COP12 ha-

zırlıkları kapsamında yapılması gerekenler bildirile-

cektir.  

 

 

Irak ile İkili İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Görüşmeler Sürdürülüyor...  

 

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin 14 Temmuz 2015 tarihinde ülkemize yapacağı ziyareti öncesinde, 

ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz kapsamında su güvenliği konusunu istişare etmek üzere 13 Temmuz 

2015 tarihinde Irak Heyeti ile Bakanlığımız uhdesinde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Genel Mü-

dürlüğümüz yetkililerinin yanı sıra Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kay-

naklar Bakanlığı ilgili temsilcileri katılım sağlanmış olup, toplantıya Türk tarafı adına DSİ Genel Müdürü, 

Irak tarafı adına Baraj ve Su Depoları Kurulu Genel Müdürü Mehdi başkanlık yapmışlardır. 
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Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projeleri Devam Edi-

yor… 

Kuraklık Yönetim Planlarının Konya ve Akarçay Havzaları için hazır-

lanması çalışmalarına devam ediliyor. 

Kuraklık Yönetim Planları ile muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıl-

dığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin azaltılması ve mümkün olan 

en kısa sürede kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ku-

raklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirler belirlene-

cek. Projeler kapsamında; 

 Havzanın kuraklık gösterge ve eşik değerlerinin belirlenmesi  

 Kuraklık analizinin yapılması, 

 Modelleme çalışmalarının yapılması, 

 Sektörel etkilenebilirlik analizlerinin yapılması, 

 Kuraklık haritalarının hazırlanması, 

 Kuraklık veri tabanının oluşturulması, 

 Kuraklık riski açısından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, 

 çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

 

Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 

4. İş İlerleme Toplantısı 11 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleşti-

rildi. 

Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Baş-

kanlığı koordinasyonunda, Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Pla-

nı Hazırlanması Projesi 4. İş İlerleme Toplantısı       11 Ağustos 

2015 tarihinde gerçekleştirildi.  
 
Toplantıya; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdür-

lüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Dev-

let Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Re-

formu Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma 

ES PROJE’den temsilciler katılım sağladı. 

 

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin 

AKBAŞ tarafından Akarçay Havzası Kuraklık Yö-

netim Planını Hazırlanması Projesi ve Kuraklık ça-

lışmaları hakkında bilgiler verildi. 

 

Toplantıda; geçmiş üç aylık süreçte yapılan çalışmalar ve ge-

lecek üç aylık süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler 

verildi. Es Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından 

Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Pro-

jesi kapsamında yapılan kuraklık analiz çalışmaları, modelle-

me çalışmaları, sektörel etkilenebilirlik çalışmaları, CBS ça-

lışmaları, veri tabanı çalışmaları hakkında sunumlar gerçek-

leştirildi.  
Toplantı sonunda katılımcıların proje hakkındaki görüşleri 

alınmış ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

https://tr.foursquare.com/v/es-proje-m%C3%BChendislik-m%C3%BC%C5%9Favirlik-ltd-%C5%9Fti/51ee0f42498e8aa389fe185f
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Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazır-
lanması Projesi 6. İş İlerleme Toplantısı 23 
Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 
 
Genel Müdürlüğümüz Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire-

si Başkanlığı koordinasyonunda Konya Havzası Kuraklık 

Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 6. İş İlerleme Toplan-

tısı 23 Temmuz 2015 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın 

Maruf ARAS başkanlığında gerçekleştirildi. 

Toplantıya; Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Başbakanlık 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Ko-

ruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Refor-

mu Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve proje yürütücüsü Dolsar Müh A.Ş’den temsilciler katılım 

sağladı.  
Toplantıda: geçmiş üç aylık süreçte yapılan çalışmalar ve gelecek üç aylık süreçte yapılacak çalışmalar 

hakkında bilgiler verildi. Dolsar Mühendislik A.Ş tarafından Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planını 

Hazırlanması Projesi kapsamında yapılan kuraklık analiz çalışmaları, Konya Havzası Kuraklık Yönetim 

Planı Taslağı, Kuraklık Veri Tabanı çalışmaları ve Kuraklığın Etkilerini Azaltacak çalışmalar hakkında 

sunumlar gerçekleştirildi. 

Toplantıda: geçmiş üç aylık süreçte yapılan çalışmalar ve gelecek üç aylık 

süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Dolsar Mühendislik 

A.Ş tarafından Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planını Hazırlanması 

Projesi kapsamında yapılan kuraklık analiz çalışmaları, Konya Havzası 

Kuraklık Yönetim Planı Taslağı, Kuraklık Veri Tabanı çalışmaları ve Ku-

raklığın Etkilerini Azaltacak çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştiril-

di. 

Toplantı sonunda katılımcıların proje hakkındaki görüşleri alınmış ve ge-

nel bir değerlendirme yapılmıştır. 

 

 

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlanıyor… 

 
Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planının oluşturulması gayesi 

ile Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda düzenlenen, Kuraklık Yönetimi İhtisas 

Heyeti Toplantısı ve Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Süre-

li Çalışma Grubunun toplantısı 09 Temmuz 2015 tarihinde Su Yönetimi Genel Mü-

dür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ başkanlığında gerçekleştirildi. 

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ tarafından Kuraklık Yöneti-

mi Çalışmaları, hazırlanacak Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hak-

kında bilgiler verildi.  
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Toplantıya; Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Ersoy 

YILDIRIM ve Selçuk Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Selim 

DOĞAN ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Genel Müdürlü-

ğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 

temsilciler katılım sağladı.  
Toplantıda; Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Ey-

lem Planı hakkında kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri 

üzerinde değerlendirmeler yapılarak bu doğrultuda Taslak Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve 

Eylem Planında düzeltmeler yapıldı. 

Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Süreli Çalışma Grubunun Dördüncü Toplantısı-

nın gündemi ve tarihi ile ilgili planlama yapılarak toplantı tamamlandı.  
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Nehir Havza Araştırıcısı (RBE) - SYMP (Su Yönetimi 

Modelleme Platformu) Projesi Kapsamında 5. Eğitim 

Çalışması Gerçekleştirildi.. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Hollandalı DELTA-

RES Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen  “Nehir 

Havza Araştırıcısı (RBE) - SYMP (Su Yönetimi Mo-

delleme Platformu): Türkiye'de Nehir Havzası Bazlı 

Planlamaya Yönelik Modelleme Aracı Proje-

si” kapsamında beşinci eğitim programı 11-14 Mayıs 

2015 tarihlerinde Ekoloji Çalışma Grubu üyeleri ve Hol-

landalı uzmanlardan oluşan proje ekibi ile Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KA-

RAASLAN başkanlığında Bakanlığımızda gerçekleştirildi. 

 

Ekoloji Çalışma Grubu’na yönelik eğitim programı kapsamında, 

Ekolojik Kalitesi Oranları (EQR) ve ekolojik kilit faktörler ara-

sındaki ilişkinin formülünü oluşturan PUNN (Product Unit Neu-

ral Network) adı verilen yapay sinir ağları hesaplamaları hakkın-

da bilgilendirme yapılmış olup, çıkan sonuçlar her bir biyolojik 

kalite elementi için değerlendirilmiştir. Eğitimin devamında 2 

gruba ayrılarak havza bazında su kalitesinin iyileştirilmesi mak-

sadıyla alınabile-

cek önlemler nok-

tasal ve yayılı 

yükler için liste-

lenmiştir.Hidroloji Çalışma Grubu lideri tarafından da 

proje kapsamında oluşturulan havza şematizasyonu ve 

RIBASIM modeli çıktıları hakkında bir sunum gerçekleş-

tirilmiştir.Eğitimin son gününde Deltares Enstitüsü uz-

manları tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar ile 

ilgili sunumların yapıldığı toplantı, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI başkan-

lığında gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında ayrıca projenin ilerleyen aşamalarında planlanan prog-

ram hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 
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WFD Explorer ile Oluşturulan Nehir Havzası Planla-

masında Katılımcı Modelleme Eğitimi Gerçekleştiril-

di.. 

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

Modelleme Platformu): Türkiye'de Nehir Havzası Bazlı 

Planlamaya Yönelik Modelleme Aracı Projesi” kapsamın-

da “Katılımcı Modelleme” konulu eğitim 09.07.2015 tari-

hinde Bakanlığımız’da Hollandalı Uzman Laura BASCO 

CARRERA tarafından SYMP projesi Hidroloji ve Ekoloji 

Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı kapsamında, Planlama süreçlerinde paydaş katılı-

mının önemi ve katılımcı modellemeyle paydaşların katılı-

mı ve katkılarının yüksek seviyelere çıkarılması konusun-

da bir sunum yapılmıştır. 

 

 

 

Eğitimin son kısmında WFD Explorer ile Oluşturulan Ne-

hir Havzası Planlamasında Katılımcı Modelleme çerçeve-

sinde Türkiye’deki paydaş katılımcılığında mali yapı, mo-

delleme araçları ve paydaş katılımının başarıları, kısıtlama-

ları, boşlukları ve ihtiyaçları üzerine katılımcılarla beyin 

fırtınası gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve 

soru-cevap bölümünden sonra toplantı son bulmuştur. 

 

 

Su Kaynakları Modelleme Eğitimleri Devam Ediyor… 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız 

bünyesinde modelleme konusunda kapasitenin arttırılması 

ve modelleme kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla “Su 

Kaynakları Modelleme Eğitimleri”nin üçüncüsü 

olan “Günlük Maksimum Toplam Yük (TMDL) Yaklaşımı” 

konulu eğitim 12 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlığımızda 

düzenlenmiştir. 

 

 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölü-

mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü YETİŞ tarafından ger-

çekleştirilen eğitimin açılışı Envanter ve Araştırma Daire 

Başkanı Sayın Bilal DİKMEN tarafından yapılmıştır. 

Eğitim kapsamında Deşarj Standartlarının Belirlenmesi 

Yaklaşımları, Günlük Maksimum Toplam Yük tanımı ve 

aşamaları ile örnek çalışmaları içeren sunum Prof. Dr. Ül-

kü YETİŞ tarafından gerçekleştirilmiştir. 



 

42 

Modelleme İhtisas Heyetinin 1. Toplantısı Gerçekleşti-

rildi… 

Modelleme İhtisas Heyetinin 1. Toplantısı 27.05.2015 

tarihinde Envanter  ve Araştırma Daire Başkanı Sn. Bilal 

DİKMEN’in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantı-

da Envanter  ve Araştırma Daire Başkanlığı Modelleme 

Şube Müdürlüğü’nden Jeoloji Yüksek Mühendisi Ayfer 

ÖZDEMİR, Uzman Yrd. Alper UĞURLUOĞLU ve Uz-

man Yrd. Gizem KIYMAZ tarafından sunumlar yapılmış-

tır. 

 

“Modelleme Şube Müdürlüğü tarafından Yapılan Çalış-

malar” hakkında yapılan sunumlarda; Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğünde yapılan modelleme çalışmaları ve Model-

leme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Nehir Hav-

zası Araştırıcısı (RBE) – Su Yönetimi Modelleme Platfor-

mu (SYMP): Türkiye’de Nehir Havzalarının Planlanması-

na Yönelik Modelleme Aracı Projesi” kapsamında Hidro-

loji ve Ekoloji Çalışma Gruplarının yürüttüğü çalışmalar 

konusunda detaylı sunumlar gerçekleştirilmiştir. Sunum-

ların sonunda Modelleme İhtisas Heyetinin 2015 yılı ça-

lışma takvimi ve ele alınacak konular değerlendirilmiştir. 

 

Heyet üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve soru-cevap bölümünden sonra toplantı son 

bulmuştur. 

 

Modelleme İhtisas Heyetinin II. Toplantısı Gerçek-

leştirilmiştir 

 

Modelleme İhtisas Heyetinin II. Toplantısı 07.07.2015 

tarihinde Envanter  ve Araştırma Daire Başkanı Sn. 

Bilal DİKMEN’in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Baş-

kanlığı,  İklim Değişikliğine Uyum Şube Müdürlüğü 

Uzman Yrd. Tansel TEMUR tarafından “İklim Deği-

şikliği Modelleme Çalışmaları” konulu sunum yapıl-

mıştır.  

Gerçekleştirilen sunum kapsamında aşağıdaki konu 

başlıklarında bilgiler verilmiştir. 

 İklim, 

 İklim Modelleri, 

 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Pro-

jesi Kapsamında Yapılan İklim Projeksiyonları Çalış-

maları 

 

Heyet üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendiril-

mesi ve soru-cevap bölümünden sonra toplantı son bulmuştur. 
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ve DHI Arasında İşbirliği Anlaşması.. 

 

Genel Müdürlüğümüz ile hidrolik, su kaynakları ve çevre mühen-

disliği alanlarında ileri düzey çalışmalar yapan, uluslararası faali-

yet gösteren DHI (Danimarka Hidrolik Enstitüsü) arasında Genel 

Müdürlüğümüz personelinin eğitimi, teknoloji transferi yoluyla su 

yönetimi uygulamalarını teşvik etmek, MIKE yazılımları hakkın-

da gerekli donanımın ve bilgi alışverişinin sağlanabilmesi amacıy-

la İşbirliği Anlaşması 25.08.2015 Tarihinde Bakanlığımızda Su 

Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI ile Danimarka 

Hidrolik Enstitüsü (DHI) Türkiye Ofisi Genel Müdürü Sayın Ser-

dar SÜRER arasında Ge-

nel Müdür Yardımcıları-

mız Hüseyin AKBAŞ ve Dr. Yakup KARAASLAN’ın da katılım-

larıyla imzalanmıştır.  
 
İşbirliği Anlaşması 25.08.2015 tarihinde başlayıp 31.12.2017 tari-

hine kadar geçerli olacaktır. Bu süre zarfında DHI Türkiye Ofisi 

tarafından su kaynakları yönetimi uygulamaları, Havza Yönetimi, 

Taşkın Modellemeleri, su kalitesi ve su çerçeve direktifi kapsa-

mında sayısal modelleme tekniklerinin uygulanması gibi konular-

da teknik seminerler ve eğitim kursları düzenlenecektir. 

 

 

DHI MIKE Taşkın Modelleme Eğitimi Gerçekleştirildi… 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından personelinin eğitimi, 

teknoloji transferi yoluyla su yönetimi uygulamalarını teşvik et-

mek, MIKE yazılımları hakkında gerekli donanımın ve bilgi alış-

verişinin sağlanabilmesi amacıyla İşbirliği Anlaşması kapsamın-

da  “1D ve 2D Entegre Taşkın Modelleme”” Eğitimi” 25-26-27 

Ağustos 2015 tarihlerinde Bakanlığımızda düzenlenmiştir. 

 DHI Türkiye Ofisi Genel Müdürü Dr. Serdar SÜRER tarafından 

gerçekleştirilen eğitimin açılışı Envanter ve Araştırma Daire Baş-

kanı Bilal DİKMEN tarafından yapılmıştır. 

  “1D ve 2D Entegre Taşkın Modelleme (MIKE FLOOD)” eğiti-

mi kapsamında, 1D hidrodinamik modeli (MIKE 11) 2D yüzeysel 

akış modeliyle (MIKE 21) entegre çalıştırılması uygulamalı ola-

rak işlenmiş olup eğitimin ana temasında, nehir ve çevreleyen taş-

kın yataklarında tamamen entegre çalışan 1D ve 2D akış modeli 

simülasyonu yer almaktadır. 

 

 

 Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli tarafından katı-

lım sağlanmış olup eğitimin son günü katılımcılara sertifikaları 

Envanter ve Araştırma Daire Başkanı Sayın Bilal DİKMEN ve 

DHI Türkiye Ofisi Genel Müdürü Dr. Serdar SÜRER tarafından 

takdim edilerek eğitim sonlandırılmıştır. 
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Su Hukuku Ve Politikaları İhtisas Heyetinde “Su Konusunda Faaliyet Gösteren Uluslararası Örgüt-

ler” Konusu Gündeme Taşındı… 

Su Hukuku ve Politikaları İhtisas Heyetinin 2.Toplantısı, 7 Temmuz 2015 Salı günü Bakanlığımız 22. Kat 

toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya, Su Hukuku ve Politikası Geliştirme Dairesi 

Başkanı Sayın Emrah MERT başkanlık etmiştir.  

Sayın Mert’in açılış konuşmasını müteakip Orman ve Su İşleri 

Uzman Yardımcısı Sayın Alper ATEŞ tarafından “Su Konu-

sunda Faaliyet Gösteren Uluslararası Örgütler” konusunda ge-

nel olarak aşağıda yer alan kapsamda detaylı bilgiler verilmiş-

tir: 

1.Uluslararası örgütler, tanımlar ve terimler 

 Örgüt, Teşkilat ve Kuruluş Terimleri 

 Bölgeselleşme, Küreselleşme ve Yönetişim Tanımları 

2. Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişimi ve genel özellikleri 

 Değişen şartlar  (Güç ve çıkar çatışması, savaşlar) 

 İhtiyaçlar (Barış)  

 Uluslararası İşbirliği Zorunluluğu  

 İlk Uluslararası Örgütlenmeler (Milletler Cemiyeti vd.) 

3. Su Konusunda Faaliyet Gösteren Uluslararası Örgütler  

 Birleşmiş Milletler (BM) ve alt kuruluşları (UNEP, UNDP vd.)  

 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  

 Gelişen 8 Ülke (D-8) ve Gelişmiş 20 Ülke (G-20)   

 Diğer ekonomik, siyasi ve bölgesel örgütlenmeler (NATO, Arap Ligi Devletleri vb.) 

 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)   

 Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler (International Law Association vb.) 

4. Su Konusunda Çalışan Örgütlere İlişkin Genel Değerlendirme 

 

İhtisas heyeti toplantısına 34 kişi katılım sağlamıştır. Yoğun 

ilgiyle karşılanan sunum, oldukça interaktif bir şekilde gerçek-

leşmiştir. 

Toplantıda, 

Uluslararası örgütleri tanımlarken Türkiye’de kullanılan terim-

lerdeki farklılığın nedeni,  

 Viyana Sözleşmesini imzalayarak BM alt kuruluşu olan 

uluslararası örgütlerin neler olduğu, 

 İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Su Vizyonu Belgesi kapsamın-

da sınır aşan sular konusundaki çalımalarının olup olmadığı ve 

eğer varsa, 

 Türkiye’nin Fırat ve Dicle nehirleri ile ilgili olarak Helsinki Sözleşmesi’ni de baz alarak, Suriye ve 

Irak’la ilgili su politikaları için nihai sonuca varılıp varılamayacağı hususlarına ilişkin sorular katılım-

cılar tarafından gündeme getirilmiştir. 

Toplantı sonunda yapılan özet değerlendirmede ise,   

 Küresel bazda ortaya çıkan çevresel sorunlarının genel olarak bağlayıcı olmayan ilkelerle çözülmeye 

çalışıldığı ve çözümler için yeterince bütçe olmadığı, 

 Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, doğal afetler ve kazalar ile ilgili konular ile 

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin 7. Maddesi (çevresel sürdürülebilirliğe ulaşmak) kapsamında su ve çev-

re konusunda çalışacak uluslararası örgütlere ihtiyaç duyulduğu,  

 Tüm devletlerin de bu örgütlere bütçe vb. yollarla katılımı ile küresel yönetişim sistemine katkı verme-

si gerektiği hususlarına vurgu yapılmıştır. 
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SIRA NO ADI SOYADI TEZ KONUSU 

1 Çağatay AKÇA Sınıraşan Sularla İlgili Uluslararası Hukuki Metinlerin Değerlendirilmesi 

2 Serap PERÇİN Genel Hatları İtibariyle ABD , AB Ve Türk Su Hukuku 

3 

Müge ERKAN AY-

DAR 

Su Çerçeve Direktifi Kapsamında İnterkalibrasyon: Avrupa Birliği’nde Yapılan Çalışmalar Ve 

Türkiye’ye Yönelik Öneriler 

4 Özgür GÜNHAN Yeraltı Sularının Kalitesinin Değerlendirilmesi Açısından Uygun Bir Metodoloji Araştırması 

5 
Gülnur ÖLMEZ Yüzeysel Su Kaynaklarında Su Kalitesinin İyileştirilmesi İçin Çevresel Hedeflerin Belirlen-

6 Ebru DOĞANAY 

AB Su Çerçeve Direktifine Göre Ülkemiz Sularının Fizikokimyasal Ve Kimyasal Parametreler 

Açısından İzlenebilmesi İçin Kullanılabilecek Analiz Metotlarının Değerlendirilmesi 

7 Feyza SANCAK 

Yeraltı Sularından Numune Alma Kuyularının Özellikleri Ve Numune Alma Esaslarının Belir-

lenmesi 

8 
Caner GÖK 

Avrupa Birliği Adayı Türkiye İçin Yerüstü Sularında Kimyasal İzleme Ve İzleme Noktaları-

nın Belirlenmesi 

9 
Özge Hande SANTİ-

YANCI 

Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Çevresel Hedefler Ve Önlemler Programı: Büyük Menderes 

Havzası Örneği 

10 Altunkaya ÇAVUŞ 
Alt Ve Üst Ölçekli Planların Nehir Havza Yönetim Planları İle Entegrasyonu 

11 Şükran DENİZ Gerçek Zamanlı İzleme Sistemleri: Meriç-Ergene Örnek Çalışması 

12 Tolga ÇETİN Su Çerçeve Direktifine Göre Biyolojik Kalite Elementleri: Fitoplankton Ve Fitobentoz 

13 Erşans KOÇ 

Bazı Ülkelerde İçme Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Yeraltı Suyu Kütleleri İçin Koruma 

Alanı Yaklaşımları Ve Türkiye İçin Uygulanabilirliği 

14 Bahar Ayşe AYDIN 

Su Çerçeve Direktifine Göre Sedimanın Kimyasal İzlenmesi Ve Türkiye’deki Uygulamaların 

Değerlendirilmesi 

15 
Duygu DOĞU KIRGI-

CI 
Sınıraşan Sular Bağlamında Türkiye, Suriye Ve Irak İlişkileri 

16 Ozan SOYTÜRK Su Çerçeve Direktifine Göre Yeraltısularının İzlenmesi Ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme 

17 Bihter GÜNEY 

Havza Yönetim Planları İçerisinde Sulak Alanların Yeri, Kuş Ve Habitat Direktifleriyle Olan 

İlişkisi 

18 Hülya SİLKİN İklim Değişikliğine Uyum Özelinde Bazı Uygulamaların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi 

19 
Yasemin CEYHAN 

KOCA 
Rize İyidere Alt Havzası İkizdere Kesiti İçin Birim Hidrografın Belirlenmesi 

20 Seçil KARABAY 

Türkiye İle Benzer İklim Koşullarına Sahip Ülkelerin Uyum Politikaları Ve Tedbirlerin Türki-

ye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

21 Nuray AYTEN Havza Bazında Sektörel Su Tahsisinin Esasları 

22 Necla ADALI 

Su Kirliliği Açısından Hassas Alanların Ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi İle Hassas 

Alanların Yönetimine İlişkin Esaslar 

23 Işıl SAKIN Taşkın Riski Yönetiminde Yetki-Sorumluluk Ve Kurumlararası İşbirliği:Türkiye İçin Öneriler 

24 Gamze GÜÇLÜ 

Ankara İçme Suyu Şebeke Sisteminde Su Kayıpların Belirlenmesi Değerlendirilmesi Ve Kont-

rolü 

25 Selin SAĞLAM Meriç Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Açısından Değerlendirilmesi 

26 Tuğba Canan OĞUZ 

İçme Suyu Arıtımında Yaygın Olarak Karşılaşılan Su Kalite Problemleri Ve Arıtımı İçin Çö-

züm Önerileri 

27 Yusuf BAŞARAN Türkiye’de Deniz Suyundan İçme Suyu Üretiminin Maliyet Değerlendirmesi 

28 Yeliz SARICAN Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Kuraklık Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

29 Güney CAN Entegre Su Yönetiminde Yasal-Kurumsal Yapı Ve İşleyiş 

30 Tuğçe AKGÖZ 

Ulusal Su Bilgi Sistemi Kurulum Çalışmaları Kapsamında İNSPİRE Hidrografya Teması’nın 

İncelenmesi 

Genel Müdürlüğümüzün kuruluşu ile birlikte göreve başlayan 30 

Uzman Yardımcımız tezlerini başarı ile savunarak Uzmanlık kadro-

larına atanmışlardır. Kendilerine başarılar dileriz 
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SIRA 

NO 
ADI SOYADI TEZ KONUSU 

1 Alper ATEŞ 

Su Konusunda Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar Özelinde İs-

lam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Örneği 

2 T.Fikret GİRAYHAN 

Nicel Taşkın Risk Değerlendirmesiyle Hasar Modellemesi Ve Metedo-

lojinin Geliştirilmesi 

3 Aybala KOÇ ORHAN 

Yerüstü Sularında Bulunan Tehlikeli Maddelere İlişkin Çevresel Kalite 

Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik Metodoloji 

4 Bilal KİRMENCİOĞLU 

Türkiye'de Dere Yataklarına Müdahalelerin Taşkınlar Üzerindeki Etki-

si 

5 Burak EKİNCİ 

Su Kaynaklarının Sürdürebilirliğini Ve Dünyadaki Su Verimliliğini 

Çalışmalarının Türkiye’de Uygulanabilirliği 

6 
Simge  TEKİÇ           RAH-

MANLAR 

Entegre Havza Yönetiminde Karar Destek Olmak Coğrafi Bilgi Sis-

temleri 

7 Aysel KÖSE 

İçme Suyu Havzalarının Korunmasına İlişkin Diğer Ülke Mevzuatları-

nın Karşılaştırılması Ve Öneriler 

8 Mustafa Berk DUYGU 

Büyük Menderes Havzasının Kuraklıktan Etkilenebilirliğinin Değer-

lendirilmesi 

9 Aslı BAYRAK ARSLAN 

Su Çerçeve Direktifine Göre Bijolojik Kalite Unsuru:Bentik Makroo-

murgasız 

10 Nida BAKIR Su Çerçeve Direktifine Göre Biyolojik Kalite Elementi;Makrofit 

11 Bekir YILMAZ 

Akarçay Havzasında Çözünmüş Oksijen Değerlerinin Yapay Sinir Ağ-

ları İle Belirlenmesi 

12 Kamil AYBUĞA 

Suyla İlişkili Mevzuatın Ulusal Bilgi Sistemi Kapsamında Değerlendi-

rilmesi 

13 Özge YILDIRIM 

Yeraltı Suyu Kimyasal Durum Ve Eğiliminin Değerlendirilmesi: Pilot 

Bir Havza İçin Uygulama 

14 Esra ŞILTU 

Su Ortamlarında Bulunabilecek Tehlikeli Maddelerin Önceliklendiril-

mesi Açısından Türkiye’ye Uygulanabilecek Metodolojınin Belirlen-

mesi 

15 Kemal Berk ORHON 

Sınıraşan Yerüstü Suların Dünyada Ve Türkiye'de Uygulanan Yakla-

şım Örnekleri Ve Bu Yaklaşımların Çevreye Etkileri 

16 Muhammet AZLAK 

Su Çerçeve Direktifine Göre Hidromorfoloji, Hidromorfolojik İzleme 

Ve Türkiye İçin Öneri Geliştirme 

17 
Gökçen GÖKDERELİ 

Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenme-

sinde Tanımlanan Metodoloji ve Türkiye için Öneriler 

18 
Cahit YAYAN 

İçme Suyu Güvenliği Planlarına İlişkn Dünyadaki Uygulamalar ve 

Türkiye 

19 Ertuğrul KAHVECİ Sapanca Gölü Su Bütçesi 

20 Oman Şerif GÜLTEKİN Yeraltı Suyu Miktarındaki Değişimin Yeraltısuyu Kalitesine Etkileri 

21 Fulya KALEMCİ 
Su Yönetiminde Kullanılan Ekonomik Araçlar: Atıksu Deşarj İzni Bor-

sasının Türkiye İçin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 

Genel Müdürlüğümüze 2012 yılında ataması yapılan 21 Uzman Yar-

dımcımız tezlerini başarı ile savunarak “Uzmanlık Yeterlilik Sınavı-

na” girmeye hak kazanmıştır. Sınava girecek olan Uzman Yardımcı-

larımıza başarılar dileriz. 
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Genel Müdürlüğümüz personelinden; 

 

Satuk Buğra FINDIK’ın Elif, 
Ayşe YILDIRIM COŞGUN’un Ilgın, 

Fatma SAĞDIÇ’ın’ ın Ece, 

Burcu CÖMERT’in Miray. 

Hatice BAYRAKTAR’ın Ebrar, 

Yasemin KOCA’nın 

Gizem KIYMAZ’ın Öykü 

Mustafa Berk DUYGU’nun Defne, Pınar 
HÖYÜKTEPE’nin Nehir, 

Aysel KÖSE’nin Yusuf, 

Mesut YILMAZ’ın Elif, 

Burak EKİNCİ’in Ada Lina 

isimli bebekleri dünyaya merhaba de-
diler. 

 

FINDIK, COŞGUN, SAĞDIÇ, , CÖ-

MERT, BAYRAKTAR, KOCA, KIYMAZ, 

DUYGU, HÖYÜKTEPE, KÖSE, YIL-

MAZ, EKİNCİ ailelerine çocukları ile 

beraber uzun, sağlıklı ve mutlu bir ya-

şam dileriz. 

Hoş Geldin BebekHoş Geldin Bebek 

Genel Müdürlüğümüz  

Ailesi Büyüyor 
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