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* Haber yapılan başlıklar kırmızı renkli olarak gösterilmektedir. 
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 “ European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2021 “ 25 - 30 Nisan 

2021 tarihleri arasında Avusturya’ nın Viyana şehrinde gerçekleştirilecektir. 

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.egu.eu/ adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 “ Climate Adaptation Summit 2021 “ 25-26 Ocak 2021 tarihlerinde online 

olarak gerçekleştirilecektir. 

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.cas2021.com/ adresinden ulaşılabilir. 

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ ( WMO ) 

ULUSLARARASI HİDROLOJİ BİLİMLER BİRLİĞİ ( IAHS ) 

https://www.egu.eu/
https://www.cas2021.com/
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 Tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir 

yönetimine odaklanılmasını sağlamak ve  Tatlısu 

kaynaklarının önemine dikkat çekmek 

maksadıyla. her yıl 22 Mart’ ta farklı bir tema ile 

Birleşmiş Milletler (UN) organizasyonunda “ 

Uluslararası Dünya Su Günü “ kutlanmaktadır. 

2021 yılının teması “ Suya değer vermek” dir.  

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.worldwaterday.org/ 

adresinden ulaşılabilir. 

 

 

  “  One Planet Summit 2021 “ 11 Ocak 2021 tarihinde Fransa’ nın Marsilya 

şehrinde gerçekleştirilecektir. 

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.oneplanetsummit.fr/en adresinden ulaşılabilir. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HİDROLOJİ FAALİYETLERİ 

https://www.worldwaterday.org/
https://www.oneplanetsummit.fr/en
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 “ The 12th Eastern European Young Water Professionals Conference “ 31 

Mart – 2 Nisan “ tarihleri arasında online gerçekleştirilecektir. 

 

Ayrıntılı bilgiye https://iwa-ywp.eu/ adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 OECD tarafından yayınlanan “ Water 

Risk Hotspots for Agriculture “ adlı yayında 

tarıma sağlanabilecek su miktarı bakımından risk 

taşıyan sıcak noktalarda olabilecek riskleri 

azaltmak için eylem planı sunulmaktadır. Yayında 

söz konusu planın yapılmaması durumunda, 

Kuzeydoğu Çin, Kuzeybatı Hindistan ve 

Güneybatı ABD’nin ciddi üretim, fiyat ve ticaret 

sorunları ile yaşayacağı konusu yer almaktadır.  

Yayına https://www.amazon.com/Water-

Hotspots-Agriculture-studies-

water/dp/9264279547  adresinden ulaşılabilir. 

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR 

https://iwa-ywp.eu/
https://www.amazon.com/Water-Hotspots-Agriculture-studies-water/dp/9264279547
https://www.amazon.com/Water-Hotspots-Agriculture-studies-water/dp/9264279547
https://www.amazon.com/Water-Hotspots-Agriculture-studies-water/dp/9264279547
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 OECD tarafından yayınlanan “ Water 

Quality and Agriculture: Meeting the  Policy 

Challenge “ adlı yayında OECD’nin kamu 

araştırmalarına göre, çevreyle ilgili endişeler 

arasında tarımsal sulama suyu kalitesine dair 

endişelerin ilk sırada geldiği belirtilerek su 

kirliliğini sucul yaşamın devamına zarar 

vermeyecek düzeye indirme gereğine vurgu 

yapılmaktadır. Yayında tarımdan ve iklim 

değişikliğinden kaynaklanan su kirliliğine de 

vurgu yapılarak tarla yönetimi ve su kalitesi 

arasındaki ilişkiyi öne alan politikalar dikkate 

getirilmektedir. Yayında bu konudaki bir dizi örnek çalışma değerlendirilmekte ve 

öneriler sunulmaktadır. 

Yayına, https://www.amazon.com/OECD-Studies-Water-Quality-

Agriculture/dp/9264168052 adresinden ulaşılabilir. 

 Dünya Bankası tarafından yayınlanan “ 

Climate Resilient Cities: A Primer on Reducing 

Vulnerabilities to Disasters “ adlı kitapta Doğu 

Asya’nın iklim değişikliği nedeniyle maruz 

kalmakta olduğu taşkın ve kasırgalara vurgu 

yapılarak öncelikle etkilenen yerlerin kentler 

olması nedeniyle kentsel ortaklık geliştirilmesi için 

uluslararası işbirliği yapılmasının önemine işaret 

edilmektedir. 

Yayına, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/164671468026943315/pdf/466800PUB0Clim

101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf  adresinden ulaşılabilir. 

 

 

https://www.amazon.com/OECD-Studies-Water-Quality-Agriculture/dp/9264168052
https://www.amazon.com/OECD-Studies-Water-Quality-Agriculture/dp/9264168052
http://documents.worldbank.org/curated/en/164671468026943315/pdf/466800PUB0Clim101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/164671468026943315/pdf/466800PUB0Clim101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
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 Ancak durgun su yıldızları yansıtır.                                                                                                

                                                                                                             Çin Atasözü 

 

 

 Sulamanın 4000 yıldan daha uzun bir süre uygulandığı bilinmektedir. Fırat ve 

Dicle nehirleri erken Mezopotamya uygarlığının beşiğiydi ve bu sulama, tarımın 

gelişmesini mümkün kıldı. Moğolistan’ da sulama muhtemelen birinci yüzyılda Hunlar 

tarafından geliştirildi. ( FAO, 2016)     

 

 

 Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Programlarına proje önerisi 

sunma, projelerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar Türkiye 

Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Danışma Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 

(DDYK) İç Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

 

Ayrıntılı bilgiye http://www.tujjb.org.tr/p-9-proje-basvuru-s%C3%BCreci-ve-basvuru-

dokumanlar%C4%B1.html adresinden ulaşılabilir. 

 

AYIN SÖZÜ 

BİLİYOR MUYDUNUZ ? 

DUYURULAR 

http://www.tujjb.org.tr/p-9-proje-basvuru-s%C3%BCreci-ve-basvuru-dokumanlar%C4%B1.html
http://www.tujjb.org.tr/p-9-proje-basvuru-s%C3%BCreci-ve-basvuru-dokumanlar%C4%B1.html
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 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aylık olarak yayınlanan “ Tarım ve Orman 

Bakanlığı Bülteni ” ne;   

 

http://www.tarimbulteni.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

 DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite 

Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın üç ayda bir yayınlanan “ 

DSİ Teknik Bülteni ” ne 

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/766  adresinden 

ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG)’ nin aylık e-bültenine  

 

HATIRLATMA 

http://www.tarimbulteni.gov.tr/
https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/766
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http://www.iugg.org/publications/ejournals/ adresinden ulaşılabilir. 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından “ Turkish Journal of Water Sciences 

and Management (Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi) ” adıyla 6 ayda bir 

İngilizce (Türkçe özetli) olarak uluslararası bir süreli dergi yayınlanmaktadır.  

 

Yayına https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Link/9/Turkiye-Su-Bilimleri-Ve-

Yonetimi-Dergisi-_turkish-Journal-Of-Water-Science-And-Management_ adresinden 

ulaşılabilir. 

 Türk Hidrolik Dergisi,  Uluslararası, hakemli, 

akademik ve açık erişimli bir  dergidir. Yılda iki (2) sayı 

olarak Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce 

yayınlanmaktadır.  

Yayına https://dergipark.org.tr/turhidder adresinden 

ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iugg.org/publications/ejournals/
https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Link/9/Turkiye-Su-Bilimleri-Ve-Yonetimi-Dergisi-_turkish-Journal-Of-Water-Science-And-Management_
https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Link/9/Turkiye-Su-Bilimleri-Ve-Yonetimi-Dergisi-_turkish-Journal-Of-Water-Science-And-Management_
https://dergipark.org.tr/turhidder


10 
 

 Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları 

Araştırma Derneği (HİDRO-DER)’ in  dört ayda bir 

yayınlanan e-bültenine http://hidroder.org.tr/bulten/  

adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 “ International Journal of Water Management 

and Diplomacy “ adlı dergiye 

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijwmd adresinden 

ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 Bilindiği üzere Hidroloji e-posta grubu, kamu kurumları, üniversiteler ve özel 

sektörde farklı görevleri ifa eden 700’e yakın üyeden oluşmaktadır. 

 Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK) Hidroloji e-Bülteni’ nde duyurulan 

bilimsel etkinlikler sadece duyuru mahiyetindedir. 

 Bilimsel etkinliklere katılım konusunda kurumların kendi iç bünyesindeki işleyiş 

kurallarına göre gerekli yazışmaları yapması gerekmektedir. 

 Bültende yayınlanmasının faydalı olacağını düşündüğünüz bilgileri lütfen ; 

marslan@dsi.gov.tr adresine iletiniz. 

 

 

 

http://hidroder.org.tr/bulten/
https://dergipark.org.tr/en/pub/ijwmd
mailto:marslan@dsi.gov.tr
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E-Bülten Erişim Linki :   

http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/turkiye-ulusal-hidroloji-komisyonu 
 

İletişim 
 
Telefon        :  (0312) 454 52 95; 454 52 98 
 

E-posta        :  veyselyildiz@dsi.gov.tr; marslan@dsi.gov.tr 

Adres           : DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı  

http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/turkiye-ulusal-hidroloji-komisyonu
mailto:veyselyildiz@dsi.gov.tr

