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1.2. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 
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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. 

 

        

 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 “ Suyun değeri ” dir.  

 

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

adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

ULUSLARARASI HİDROLOJİ BİLİMLER BİRLİĞİ ( IAHS ) 

https://www.egu.eu/
https://www.worldwaterday.org/
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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. 

 

 

 

 Editörlüğünü Dr Kirsty Upton and Dr 

Kerstin Danert’in yaptığı “ Groundwater’s 

Contribution to Water Security in Africa ” adlı 

çalışma kağıdında kentsel su güvenliği, 

sürdürülebilir kırsal su hizmetleri, tarımsal 

kalkınma ve dönüşüm için yeraltısuyu, ayrıca 

yenilenebilir yeraltısuyu kaynakları bağlamında 

Afrika’daki yeraltısuları çalışılmıştır. 

Yayına, https://upgro.org/2019/07/23/download-

now-groundwaters-contribution-to-water-security-

in-africa/ adresinden ulaşılabilir. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HİDROLOJİ FAALİYETLERİ 

https://iwa-ywp.eu/
https://upgro.org/2019/07/23/download-now-groundwaters-contribution-to-water-security-in-africa/
https://upgro.org/2019/07/23/download-now-groundwaters-contribution-to-water-security-in-africa/
https://upgro.org/2019/07/23/download-now-groundwaters-contribution-to-water-security-in-africa/
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 Ryan Vogwill tarafından hazırlanan “ 

Solving the Groundwater Challenges of the 21st 

Century “ adlı kitapta 21. yüzyılda hidrokarbon 

çıkarılmasının ve kentleşmenin yeraltısularına 

etkileri ortaya konulmakta, yeraltısuları üzerine 

olan baskıları azaltmak için yaratıcı düşünceler 

ortaya konulmaktadır. 

Kitaba, https://www.crcpress.com/Solving-the-

Groundwater-Challenges-of-the-21st-

Century/Vogwill/p/book/9781138027473?source=i

godigital adresinden ulaşılabilir. 

 

 Editörlüğünü Casey Brown ve M. Neil 

Ward’ın yaptığı “ Managing Climate Risk  in 

Water Supply Systems ” adlı Uluslararası Su 

Derneği (IWA) yayınında su temin sistemlerinde 

iklim risk yönetimi ile ilişkili temel hidroloji ve 

iklim kavramları yer almaktadır. Su temininde 

kullanılan çok amaçlı rezervuarların yönetimi, su 

sektöründe iklim risk yönetimi ve iklim bilgisinin 

planlama ve işletmede kullanılması kitap 

kapsamında yer alan ana konuları oluşturmaktadır. 

Yayına 

https://www.iwapublishing.com/books/978178040

0587/managing-climate-risk-water-supply-systems adresinden ulaşılabilir.  

 

 

 

 

https://www.crcpress.com/Solving-the-Groundwater-Challenges-of-the-21st-Century/Vogwill/p/book/9781138027473?source=igodigital
https://www.crcpress.com/Solving-the-Groundwater-Challenges-of-the-21st-Century/Vogwill/p/book/9781138027473?source=igodigital
https://www.crcpress.com/Solving-the-Groundwater-Challenges-of-the-21st-Century/Vogwill/p/book/9781138027473?source=igodigital
https://www.crcpress.com/Solving-the-Groundwater-Challenges-of-the-21st-Century/Vogwill/p/book/9781138027473?source=igodigital
https://www.iwapublishing.com/books/9781780400587/managing-climate-risk-water-supply-systems
https://www.iwapublishing.com/books/9781780400587/managing-climate-risk-water-supply-systems
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 Su hiçbir vakit taştan korkmaz.                                                                                                

                                                                                                             Mevlana 

 

 

 Dünyada sulanan alanların % 60’ ından fazlası tahıllara ayrılmıştır.  Asya, sulanan 

tahıl alanlarının % 87’ sine ev sahipliği yapmaktadır. (Aquastat, FAO, 2020)     

 

 

 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
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 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

