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 “ Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) 2020 Yılı Olağan Konsey 

Toplantısı   

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)’ nin 2020 Yılı Olağan Konsey 

Toplantısı 17 Şubat 2020 tarihinde Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ev 

sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

 

Toplantıda, TUJJB bünyesinde yer alan Komisyonların 2019 yılı faaliyetleri ve 

yürütülen projelerin durumu ele alınmıştır.  

 

 

 “ EGU General Assembly 2020 “ 3-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında Avusturya’ 

nın Viyana şehrinde gerçekleştirilecektir. 

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.egu2020.eu/ adresinden ulaşılabilir. 

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU FAALİYETLERİ 

ULUSLARARASI HİDROLOJİ BİLİMLER BİRLİĞİ ( IAHS ) 

https://www.egu2020.eu/
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 “ UNFCCC The National Adaptation Plan (NAP) - EXPO 2020 “ 30 Mart – 3 

Nisan 2020 tarihleri arasında Botsvana’ nın Gabaron şehrinde gerçekleştirilecektir. 

 

Ayrıntılı bilgiye https://public.wmo.int/en/events/meetings/unfccc-nap-expo-2020 

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. 2020 yılının teması “ Su ve İklim Değişliği ”dir.  

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.worldwaterday.org/2020-home/learn/ adresinden 

ulaşılabilir. 

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ ( WMO ) 

https://public.wmo.int/en/events/meetings/unfccc-nap-expo-2020
https://www.worldwaterday.org/2020-home/learn/
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 “ 88th Annual Meeting of International Commission on Large Dams “ 26 

Eylül - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde 

gerçekleştirilecektir.  

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.icold2020.org/  adresinden ulaşılabilir. 

 

 

“ 14th of the International Conference on Hydroscience & Engineering (ICHE2020) 

” 22-25 Eylül 2020 tarihleri arasında İzmir Çeşme’ de düzenlenecektir. 

 

Ayrıntılı bilgiye https://www.iche2020.org/ adresinden ulaşılabilir. 

 

ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU (ICOLD) 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HİDROLOJİ FAALİYETLERİ 

https://www.icold2020.org/
https://www.iche2020.org/
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 Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde “ 2. Uluslararası ve 15. Ulusal Tarımsal 

Yapılar ve Sulama Kongresi “ 29 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Diyarbakır’ da 

düzenlenecektir. Kongre süresince, ayrıca “ Tarımsal Sulama Yönetimi “ konusunda 

uluslararası bir çalıştay da yapılacaktır. 

 

Bildiri özet gönderim son tarihi 15 Nisan 2020 Çarşamba günüdür. Ayrıntılı bilgiye 

http://www.icasi2020.org/ adresinden ulaşılabilir. 

 

 “ 5. Ulusal Taşkın Sempozyumu “, 2020 yılı Kasım ayında Antalya’da 

düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

 Yüzeysel suların potansiyelini belirlemek 

amacıyla yapılan hidrometrik  çalışmalarında 

izlenecek usul ve esasları belirleyerek 

çalışmalarda standardizasyonu sağlayacak " 

Hidrometrik Ölçüm Yönergesi " hazırlanmış ve 

DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasında 

yayınlanmıştır. 

 

Yönergeye, 

http://www.dsi.gov.tr/docs/mevzuatlar/hidrometrik

-olcum-yonergesi.pdf?sfvrsn=2 adresinden 

ulaşılabilir. 

 

 

http://www.icasi2020.org/
http://www.dsi.gov.tr/docs/mevzuatlar/hidrometrik-olcum-yonergesi.pdf?sfvrsn=2
http://www.dsi.gov.tr/docs/mevzuatlar/hidrometrik-olcum-yonergesi.pdf?sfvrsn=2
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 Genel Müdürlüğümüz tarafından Ülkemiz 

akarsularında sediment ölçümü yapılan  184 adet 

Sediment Gözlem İstasyonu (SGİ) verisi 

değerlendirilmiş olup, elde edilen verilerin kamu 

kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma 

enstitüleri ve araştırmacılar tarafından kullanılması 

için basılı hale getirilerek " Türkiye 

Akarsularında Süspanse Sediment Gözlemleri 

(2013-2018) " adı altında DSİ Genel Müdürlüğü 

internet sayfasında yayınlanmıştır. 

Yayına, 

http://www.dsi.gov.tr/docs/yayinlarimiz/t%c3%bcr

kiye-akarsular%c4%b1nda-s%c3%bcspanse-sediment-g%c3%b6zlemleri-2006-

2012.pdf?sfvrsn=2 adresinden ulaşılabilir. 

 Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, taşkın ve rüsubat kontrolü 

maksadıyla tasarlanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi 

sanat yapılarının temel hidrolik tasarım kriterlerinin, akarsu yatakları ve mücavirlerinde 

yapılacak düzenlemeler ile diğer çalışmalar için gerekli izin ve onay işlemlerinin, akarsu 

yataklarına ve taşkın kontrol tesislerine yapılan müdahaleler ve alınacak önlemler ile 

ıslah öncesi yer teslimi konularını açıklayan " Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 

Yönetmeliği " Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğe,https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31468&Mevzua

tIliski=0&sourceXmlSearch=Ta%C5%9Fk%C4%B1n adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsi.gov.tr/docs/yayinlarimiz/t%c3%bcrkiye-akarsular%c4%b1nda-s%c3%bcspanse-sediment-g%c3%b6zlemleri-2006-2012.pdf?sfvrsn=2
http://www.dsi.gov.tr/docs/yayinlarimiz/t%c3%bcrkiye-akarsular%c4%b1nda-s%c3%bcspanse-sediment-g%c3%b6zlemleri-2006-2012.pdf?sfvrsn=2
http://www.dsi.gov.tr/docs/yayinlarimiz/t%c3%bcrkiye-akarsular%c4%b1nda-s%c3%bcspanse-sediment-g%c3%b6zlemleri-2006-2012.pdf?sfvrsn=2
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31468&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ta%C5%9Fk%C4%B1n
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31468&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ta%C5%9Fk%C4%B1n
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 “ Management and Protection of 

Mediterranean Groundwater-Related Coastal 

Wetlands and their Services “ adlı UNESCO 

raporunda, Akdeniz kıyılarından yeraltısularıyla 

ilişkili kıyı sulak alanlarının korunmasında 

kullanılabilecek eko-hidrojeoloji uygulamaları 

ortaya konulmaktadır. 

Rapora, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00003723

17.locale=en adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 Valentin Golosov ve Desmond E. Walling 

tarafından hazırlanan “ Erosion and sediment 

problems: Global Hotspots “ adlı BM-Su 

raporunda, tarımsal faaliyetler nedeniyle 

erozyonun doğal koşullara göre iki kat arttığı, 

karadan denize taşınan sedimentin %25-30’unun 

ise rezervuarlarda tutulduğu, iklim değişikliği 

nedeniyle rüzgarların artacak olmasının ise 

sediment taşınımını artırmasının beklendiği 

belirtilmektedir. Raporda, sürdürülebilirliği 

sağlamak bakımından erozyon hızı ve sediment 

akısı bakımından sıcak nokta özelliğinde olan 

alanlar ortaya konulmaktadır. Söz konusu alanlar arasında Türkiye’nin Doğu Karadeniz 

bölgesi de yer almaktadır.  

Rapora, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369887.locale=en adresinden 

ulaşılabilir. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372317.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372317.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369887.locale=en
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 UNESCO-IHP tarafından hazırlanan “ 

Droughts in the Anthropocene “ adlı raporda, 

ülkelerin kuraklık yönetimindeki eksikliklerini 

ortaya koymaları, veri paylaşımı ve politika 

önerileri ile küresel, bölgesel ve yerel ölçekte 

entegre bir kuraklık yönetimine erişilebilmesi 

hedeflenmektedir.  

Yayına, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00003714

10.locale=en adresinden ulaşılabilir. 

 

 Dünya Bankası Grubu tarafından 

yayınlanan ‘’ Sınıraşan Havzalarda İklim 

Değişikliğine Uyum Finansmanı ’’ isimli 

çalışmada, dünyadaki tatlı suyun büyük bir 

kısmının sınıraşan havzalardan akmakta  olduğu 

gerçeği ve iklim değişikliği etkilerinin çoğu su 

döngüsü boyunca hissedildiği belirtilmektedir.  

İklim değişikliğine uyumda sınıraşan işbirliği; 

ortak havzalarda adaptasyonu daha etkili hale 

getirmek için çok önemlidir. Bununla birlikte, bazı 

iyi uygulamalar mevcut olsa da, birçok havza 

iklim değişikliğine uyum çalışmalarında farklı 

kaynaklardan fonlara erişimde sıkıntı yaşamaktadır.  

Bu süreçte UNECE gibi Uluslararası Kuruluşların ve diğer nehir havzası örgütlerinin 

önemli bir rolü vardır. Su konvansiyonuna aday niteliğindeki ülkelerin sınıraşan sularını 

yönetmek ve işbirliğini görünür hale getirmek için sınıraşan nehir havzası projelerinin 

özel risklerini ve karmaşıklıklarını anlamak; kamu ve özel finansman ortaklarını çekecek 

bankacılık projelerinin hazırlanmasında kritik öneme sahiptir.  

Yayına, https://www.unece.org/index.php?id=51488 adresinden ulaşılabilir. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371410.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371410.locale=en
https://www.unece.org/index.php?id=51488
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 Koca selleri meydana getiren, küçük dereciklerdir.                                                                                               

                                                                                                             Shakespeare 

 

 

 Gezegenimizdeki arazilerin sadece dörtte biri gerçek anlamda insan 

faaliyetlerinden uzak kalabilmektedir. Sulakalanlar, %87’lik kayıpla en fazla etkilenen 

ekosistemlerdir (WWF, 2018)    

 

 

 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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 DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite 

Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın üç ayda bir yayınlanan “ DSİ 

Teknik Bülteni ” ne http://www.dsi.gov.tr/yayinlarimiz/dsi-

teknik-bultenleri  adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aylık olarak yayınlanan “ Tarım ve Orman 

Bakanlığı Bülteni ” ne;   

 

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

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

 

http://www.iugg.org/publications/ejournals/ adresinden ulaşılabilir. 

 

HATIRLATMA 

http://www.dsi.gov.tr/yayinlarimiz/dsi-teknik-bultenleri
http://www.dsi.gov.tr/yayinlarimiz/dsi-teknik-bultenleri
http://www.tarimbulteni.gov.tr/
http://www.iugg.org/publications/ejournals/
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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. 

 

 

 

 

 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 http://waterjournal.tarimorman.gov.tr/ 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://hidroder.org.tr/bulten/
http://waterjournal.tarimorman.gov.tr/
https://dergipark.org.tr/turhidder
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 “ 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. 

 

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  

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijwmd
mailto:marslan@dsi.gov.tr
http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/turkiye-ulusal-hidroloji-komisyonu
mailto:veyselyildiz@dsi.gov.tr

