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İÇİNDEKİLER 

1. Uluslararası Kuruluşlar ile Bağlantılı Haberler 

1.1. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 

1.2. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu ( ICOLD ) 

2. Ulusal ve Uluslararası Hidroloji Faaliyetleri 

3. Ulusal ve Uluslararası Yayınlar 

4. Ayın Sözü 

5. Biliyor Muydunuz ? 

6. Duyurular 

 
 

* Haber yapılan başlıklar kırmızı renkli olarak gösterilmektedir. 
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 “ 11th International Conference on Weather Radar and Hydrology (WRaH 

2020)  “ 19-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Çin’ in Nankin şehrinde 

gerçekleştirilecektir. 

 

Ayrıntılı bilgiye http://conference.tspsubmission.com/index.php/wrah/index adresinden 

ulaşılabilir. 

 

 “ 88th Annual Meeting of International 

Commission on Large Dams “ 4-10 Nisan 2020 

tarihleri arasında Hindistan’ın Yeni delhi şehrinde 

gerçekleştirilecektir.  

Ayrıntılı bilgiye 

https://www.icold2020.org/Downloads/ICOLD20

20_%20Brochure.pdf  adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU (ICOLD) 

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ ( WMO ) 

http://conference.tspsubmission.com/index.php/wrah/index
https://www.icold2020.org/Downloads/ICOLD2020_%20Brochure.pdf
https://www.icold2020.org/Downloads/ICOLD2020_%20Brochure.pdf
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 Dünya Bankası tarafından yayınlanan, 

editörlüğünü Neeraj Prasad, Federica Ranghieri, 

Fatima Shah, Zoe Trohanis, Earl Kessler ve Ravi 

Sinha’nın yaptığı “ 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. 

 Clementine Stip, Zhimin Mao, Laura 

Bonzanigo, Greg Browder ve Jacob Tracy 

tarafından hazırlanan “ Water Infrastructure 

Resilience: Examples of Dams, Wastewater 

Treatment Plants, and Water Supply and 

Sanitation Systems ” adlı Dünya Bankası 

yayınında su yapılarının bir yandan hizmet 

sektörüne katkı koyarken diğer yandan afetlerle 

başa çıkmada etkin rol oynadığına vurgu 

yapılmakta ve sistem yöneticilerine öneriler 

getirilmektedir. 

Rapora, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31911 adresinden 

ulaşılabilir. 

 

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR 

http://documents.worldbank.org/curated/en/164671468026943315/pdf/466800PUB0Clim101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/164671468026943315/pdf/466800PUB0Clim101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31911
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 Dünya Sağlık Örgütü ve BM-Su tarafından 

çıkarılan “ National Systems to Support 

Drinking-water, Sanitation and Hygiene - 

Global Status Report 2019 “ adlı raporda, rapor 

kapsamında analiz edilen 115 ülkenin herkese su 

ve sanitasyon sağlanmasını hedefleyen 6. Birleşmiş 

Milletler hedefine (SDG6) ulaşmadaki başarısı 

analiz edilmektedir. Rapor kapsamında incelenen 

ülkelerden yalnızca %15’i belirlenen hedeflere 

ulaşmayı sağlayacak finansa sahip olduğunu 

belirtmiştir.  

Raporla sunulan diğer bulgulara, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326444/9789241516297-eng.pdf?ua=1 

adresinden ulaşılabilir. 

 Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) 

tarafından yayınlanan “ The Human Rights to 

Water and Sanitation in Practice ’’ adlı yayında, 

Pan-Avrupa Bölgesinde Su ve Sağlık Protokolü 

kapsamında suya ve sanitasyona adil erişim 

çalışmalarından öğrenilen bulgular ve  çıkarılan 

dersler irdelenmektedir. 

Söz konusu yayında, Su ve Sağlık Protokolünün, 

herkes için yeterli miktarda güvenli içme suyu ve 

sanitasyon teminini sağlamayı ve Pan-Avrupa 

Bölgesindeki su kaynaklarını etkin bir şekilde korumayı amaçladığı vurgulanmakta; bu 

hedefleri gerçekleştirirken, “nüfusun tüm bireyleri, özellikle dezavantajlı veya sosyal 

dışlanmaya maruz kalanlar için” su ve sıhhi hizmetlere eşit erişim sağlanmasına özel 

önem verildiği belirtilmektedir.  

Söz konusu yayın 2011'den bu yana Protokol uyarınca suya ve sanitasyona eşit erişim 

konusunda yapılan çalışmalardan edinilen bulgular ve çıkarılan dersler üzerinde 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326444/9789241516297-eng.pdf?ua=1
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yoğunlaşmaktadır. Yayın ayrıca, bu ülkelerin su ve sanitasyona eşit erişim sağlamak için 

attığı somut teknik ve politika eylemlerini de sunmaktadır.  

Yayına, https://www.unece.org/index.php?id=52870 adresinden ulaşılabilir.  

 

 

 Kar yılı, var yılıdır. Kış bol karlı geçerse, yazın bol ürün alınır.                                                                                               

                                                                                                              Atasözü 

 

 

 Tatlısu canlı türleri diğer canlı türlerinden daha hızlı yok olmaktadır. Tatlı sularda 

yaşayan canlı nüfusu 1970’lerden bu yana yüzde 80 oranında azalmıştır (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 

https://www.unece.org/index.php?id=52870
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

