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1. TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU (TUHK) FAALİYETLERİ 

 

Başkanlığını Harita Genel Müdürlüğünün yaptığı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik 

Birliği (TUJJB)’nin Olağan Konsey Toplantısı 21 Şubat 2022 tarihinde Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 Toplantı, TUJJB Temsilci Kurum Başkanı ve Harita Genel Müdürü Tuğg.Hurşit 

AĞIRCAN başkanlığında toplam 18 katılımcı ile icra edilmiştir. Toplantıya; Genel 

Müdürlüğümüzden Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi KAĞNICIOĞLU 

(TUHK Başkanı), Şube Müdürü Mustafa Onur ÖNEN (TUHK Sekreteri), Biyolog 

Yasemin GÖKYEL (Türkiye Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Afetler Programı 

(TÜMEHAP)  eski Sekreteri) ve TUJJB bünyesinde yer alan Komisyonların başkanları 

tarafından katılım sağlanmıştır. 

Söz konusu toplantıda; TUJJB programlarının bütçesi, TUJJB programları kapsamında 

devam eden projelerin durumu, TUJJB komisyonlarının son bir yılda icra ettikleri 

faaliyetler, Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu üye değişiklikleri ile devam 

eden projelerdeki personel değişikliği konuları görüşülmüştür.  

Bir sonraki konsey toplantısı 21 Şubat 2023 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. 
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2. ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE BAĞLANTILI HABERLER 

 

 

 

 

 

IAHS topluluğu, 150'den fazla ülkedeki 9.000'den fazla üyeleriyle kapsamlı konferans ve 

çalıştay programına, çevrimiçi tartışmalara ve IAHS yayınlarına katkıda bulunan güçlü 

bir topluluktur. 

Üyeler, IAHS faaliyetleri hakkında bilgilendirilmekte ve yayın indirimlerinden 

yararlanmaktadır. Üyelik ÜCRETSİZDİR. 

IAHS, Birleşik Krallık'ta kayıtlı olan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum 

kuruluşudur. 

Ulusal Temsilciliği DSİ Genel Müdürlüğü Etüd, Planlama ve Tahsisler Daire 

Başkanlığınca yürütülen Uluslararası Hidrolojik Bilimler Birliği'nin (IAHS 2022) 9. 

Bilimsel Toplantısı 29 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında Montpellier'de (Fransa) 

gerçekleşecektir. 

Bu etkinliğin amacı, tüm IAHS Komisyonları ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenen 

oturumlar çerçevesinde hidrolojik bilimlerdeki tüm ana konularda iletişim, fikir alışverişi 

ve projelendirme fırsatı sunmaktır. 

“IAHS 2022”’de ayrıca IAHS'nin 100. yıl dönümünü kutlayacaktır. Hidroloji biliminin 

ve onun diğer bilimsel alanlarla ve toplumsal zorluklarla olan ara yüzleri hakkında hem 

geçmişe dönük hem de ileriye dönük sentezler ve tartışmalar için bir fırsat sağlayacaktır. 

Haziran- Temmuz- Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan IAHS 

etkinliklerinin listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

https://iahs.info/Calendar.do 

 

 

 

 

ULUSLARARASI HİDROLOJİ BİLİMLER BİRLİĞİ ( IAHS ) 

https://iahs.info/Calendar.do
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 193 Üye Devlet ve Bölge ile Birleşmiş Milletler'in 

(BM) uzmanlaşmış bir kuruluşudur. BM sisteminin Dünya atmosferinin durumu ve 

davranışı, kara ve okyanuslarla etkileşimi, ürettiği hava ve iklim ve bunun sonucunda su 

kaynaklarının dağılımı konusunda yetkili sesidir. 

 Dünya Meteoroloji Günü 2022 - Erken Uyarı ve Erken Eylem  

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak dünyanın birçok yerinde hava, iklim ve su 

aşırılıkları daha sık ve yoğun hale geliyor. Çoğumuz, nüfus artışı, kentleşme ve çevresel 

bozulmanın bir sonucu olarak gelişen birden fazla ilgili tehlikeye her zamankinden daha 

fazla maruz kalıyoruz. 

Havanın nasıl olacağına dair tahminler artık yeterli değil. Halkı havanın ne yapacağı 

konusunda bilgilendiren etki tabanlı tahminler, hayatları ve geçim kaynaklarını 

kurtarmak için hayati önem taşır. Yine de her üç kişiden biri hala erken uyarı sistemleri 

tarafından yeterince kapsanmamaktadır. 

Ulusal meteorolojik ve hidrolojik hizmetler, afet yönetimi yetkilileri ve kalkınma 

ajansları arasında daha fazla koordinasyon, daha iyi önleme, hazırlık ve müdahale için 

esastır. 

COVID-19, toplumun karşılaştığı zorlukları karmaşık hale getirdi ve başa çıkma 

mekanizmalarını zayıflattı. Pandemi ayrıca, birbirine bağlı dünyamızda, iklim eylemi, 

afet riskinin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel hedeflere doğru ilerleme 

kaydetmek için gerçekten çok tehlike içeren, sınır ötesi bir yaklaşımı benimsememiz 

gerektiğini vurguladı. 

Hazırlıklı olmak ve doğru zamanda, doğru yerde hareket edebilmek, hem şimdi hem de 

gelecekte birçok hayat kurtarabilir ve her yerdeki toplulukların geçim kaynaklarını 

koruyabilir. 

23 Mart 2022 Dünya Meteoroloji Günü bu nedenle Erken Uyarı ve Erken Eylem 

temasına sahiptir ve Afet Riskini Azaltma için Hidrometeorolojik ve İklim Bilgilerinin 

hayati önemini vurgulamaktadır. 

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ ( WMO ) 
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Uluslararası Hidrolojik Program (IHP), BM sisteminin su araştırmaları, su kaynakları 

yönetimi, eğitim ve kapasite geliştirmeye ayrılmış tek hükümetler arası programıdır. 

 

 Görünmeyeni görünür kılan: Yeraltı suyu 

İnsan yaşamı büyük ölçüde yeraltı suyuna bağlıdır. Küresel içme suyunun kabaca 

%50'sinin kaynağıdır, ev içi kullanım için çekilen miktarın yarısını oluşturur ve gıda 

çiftçiliği ve işlenmesinde önemli bir rol oynar. Önemine rağmen, yeraltı suyu miktarı, 

kalitesi, sürdürülebilirliği ve yönetimi hala yetersizdir. 

22 Mart 2022'de UNESCO, Dakar'da düzenlenen 9. Dünya Su Forumu'nun açılış 

töreninde BM-Su adına Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu'nun 

"Yeraltısuyu: Görünmezi görünür kılmak" başlıklı son baskısı tanıtıldı. Rapor, kirlilik, 

tükenme, aşırı kullanım ve iklim değişikliği gibi karşılaşılan yeraltı suyu sorunları 

arttıkça, sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi uygulamasının aciliyetini ele almaktadır. 

Dünyanın bölgeleri arasında, Asya ve Pasifik en fazla yeraltı suyunu çekerken, yedi ülke 

– Bangladeş, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Pakistan ve Türkiye – dünyanın toplam 

yeraltı suyu kullanımının yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır. 

UNESCO tarafından yayınlanan Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu'nun son 

baskısı, her bölgeye ayrılmış bölümler içermektedir. Aynı zamanda, yeraltı suyunun 

tarım, insan yerleşimleri, sanayi, ekosistemler ile yasal, politika ve finans yönleriyle 

ilişkisini ele alarak yeraltı suyu hakkında farklı perspektiflerden güncellemeler 

sağlamaktadır. Son olarak, yeraltı suyu bilgi tabanı, yeraltı suyu yönetimi ve sınıraşan 

akiferlerin oluşturulması ve güncellenmesi için özel bir bölüm içermektedir. 

Rapora aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380721 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380721
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3. ULUSAL VE ULUSLARARASI HİDROLOJİ FAALİYETLERİ 

 

 11. Ulusal Hidroloji Kongresi 

11. Ulusal Hidroloji Kongresi 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi 

tarafından düzenlenecektir. Anılan Kongreye ilişkin bilgilere http://uhk.gantep.edu.tr/  

web sitesinden ulaşılabilmekte olup, kongreye bildiri özet gönderimi 30 Nisan 2022 

tarihine kadar devam edecektir. Özet gönderim değerlendirme sonuçlarının açıklanması 

15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacaktır. Bildirilerin tam metin gönderimi 30 Haziran 

2022 tarihine kadar devam edecektir. Tam metinlerin değerlendirme Sonuçları 30 

Temmuz tarihinde tamamlanacaktır. 

 

 

 2022 DÜNYA SU GÜNÜ  

Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta Tatlısu kaynaklarının önemine dikkat 

çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak 

amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş 

Milletler Çevre Kalkınma Konferansı (UNCED)’nda yapılmıştır. Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü kararının resmi olarak 

imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanmaya başlanmıştır. 
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Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı 

bir tema ile gerçekleştirilmektedir. Dakar, Senegal’de yapılacak 2022 yılı Dünya Su 

Günü teması “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” olarak belirlenmiştir. 

Hidrolojik döngünün bileşenlerinden gerek yeraltı ve gerek yerüstü suları çoğunlukla 

birbirleri ile ilişki halindedirler.  Yeraltısuyu, dünyadaki tüm içmesuyunun neredeyse 

yarısını, sulu tarım için suyun yaklaşık %40'ını ve sanayi için gereken suyun yaklaşık 

1/3'ünü sağlayan hayati bir kaynaktır. Ekosistemleri besler, nehirlerin taban akışını korur 

ve zemin çökmesini ve deniz suyu girişini önler. Yeraltısuyu, iklim değişikliğine uyum 

sürecinin önemli bir parçasıdır ve genellikle güvenli suya erişimi olmayan insanlar için 

bir çözümdür. Bu etkileyici gerçeklere ve rakamlara rağmen, görünmez yeraltısuları çoğu 

insan için gözden uzak ve akıllardan uzaktır. Önemine rağmen, yeraltında 

bulunduğundan çoğu zaman değeri göz ardı edilmektedir. 

İnsan faaliyetleri (nüfus ve ekonomik büyüme dahil) ve iklim değişikliği yeraltısuyu 

kaynakları üzerindeki baskıyı hızla artırdığından dünyanın birçok yerinde ciddi tükenme 

ve kirlilik sorunları yaşanmaktadır. Yeraltısuyuyla ilgili bir temayla yürütülecek olan 

Dünya Su Günü sayesinde bu görünmez kaynak hak ettiği dikkati toplayacak, korunması 

ve etkin yönetilmesi açısından gereken bilgi alışverişini ve işbirliğini güçlendirecektir. 

2022 Dünya Su Günü ve yeraltısuyu konulu BM Dünya Su Kalkınma Raporu da bu 

etkinlikle tanıtılmıştır. 

Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.un-igrac.org/news/making-invisible-

visible-2022-year-groundwater web adresinden ulaşılabilir. 

 

https://www.un-igrac.org/news/making-invisible-visible-2022-year-groundwater
https://www.un-igrac.org/news/making-invisible-visible-2022-year-groundwater
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 2nd International Conference on Transboundary Aquifers 

(BM Okyanus Konferansı) 

Portekiz ve Kenya’nın eş-başkanlığında 2020 yılında düzenlenmesi öngörülen ancak 

Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen Birleşmiş Milletler (BM) 14’üncü Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefinin (Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz 

kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak) uygulanmasını desteklemeye yönelik 

BM Okyanus Konferansı’nın 27 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde Lizbon’da 

gerçekleştirilmesinin planlanmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14: Stok Sayımı, Ortaklıklar ve Çözümler'in 

Uygulanması için Bilim ve Yeniliğe Dayalı Okyanus Eylemini Ölçeklendirmek 

kapsamında Kenya ve Portekiz Hükümetleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Okyanus 

Konferansı, büyük yapısal dönüşümler ve SKH'lerinde sabitlenmiş ortak ortak çözümler 

gerektirecektir. 

Sürdürülebilir bir şekilde yönetilen bir okyanus için çözümler, yeşil teknolojiyi ve deniz 

kaynaklarının yenilikçi kullanımlarını içermektedir. Ayrıca, okyanusun sağlığa, 

ekolojiye, ekonomiye ve yönetimine yönelik tehditleri - asitlenme, deniz çöpü ve kirliliği, 

yasadışı, bildirilmeyen ve düzenlenmemiş balıkçılık ve habitat ve biyoçeşitlilik kaybının 

da ele alınmasını içermektedir.  

Bu hedefler doğrultusunda Konferans, küresel okyanus eyleminin yeni bir bölümünü 

başlatmayı amaçlayan, çok ihtiyaç duyulan bilime dayalı yenilikçi çözümleri ilerletmeye 

çalışacaktır. 

Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.un.org/en/conferences/ocean2022/about  

 web adresinden ulaşılabilir.  
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 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 

IPCC’nin 55. Oturumu ve II. Çalışma Grubunun 12. Oturumu 14-25 Şubat 2022 tarihleri 

arasında sanal olarak gerçekleştirilmiştir. II. Çalışma Grubunun 12. Oturumunun ana 

gündem maddeleri; II. Çalışma Grubu’nun Politika Yapıcılar için Özet'in (SPM) Altıncı 

Değerlendirme Raporuna (AR6) katkısının onaylanması ve temeldeki bilimsel teknik 

değerlendirmenin kabul edilmesi olmuştur. 

IPCC'nin "İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık" başlıklı raporu 28 Şubat 

2022 tarihinde yayımlanmıştır. “İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlıklar” 

başlıklı rapor 67 Ülkeden 270 bilim insanının katkılarıyla hazırlanmıştır. 

  

195 Hükümet tarafından onaylanan raporda iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün 

dünya üzerindeki tüm canlılar için daha kötüye gittiği, tahribata neden olmadığı bölge 

kalmadığı vurgulanmaktadır. Raporda sera etkisi yapan gaz salınımlarının acil olarak 

azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum önlemlerinin alınması ve en 

kırılgan grupların korunması çağrısı yapılmaktadır.  
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Rapora göre, iklim değişikliğine uyum alanındaki yatırımlar ve gelişmeler artan riskleri 

önlemeye yeterli değil. Atılan ve ihtiyaç duyulan adımlar arasındaki boşluk giderek 

açılıyor ve bu boşluk özellikle düşük gelirli toplumlarda daha fazla hissediliyor. 

Bu kapsamda, bozulmuş ekosistemleri adil ve etkin bir şekilde iyileştirmek için iklim 

uyum yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. 

Küresel sıcaklık artışının gelecek 20 yılda 1,5 dereceyi bulmasıyla, dünya birçok 

kaçınılmaz iklim tehlikesiyle karşı karşıya ve 1,5 derece limitinin kısa süreli aşılması bile 

geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkarma riski taşıyor. Dünya nüfusunun yarısının 

yaşadığı şehirler iklim değişikliğinin etkileri ve risklerine karşı sıcak noktalar olarak öne 

çıkıyor. 

Rapora göre, milyarlarca insan iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı tehlikede 

altında bulunuyor. 

İklim değişikliği küresel bir sorun olmasına rağmen yerel çözümlerin oluşturulması ve 

bölge halklarının entegre edilmesi gerekirken, iklim değişikliğine karşı tam anlamıyla 

harekete geçilmesi için zaman kalmadığı belirtiliyor. 

Daha detaylı bilgiye https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ adresinden ulaşılabilir. 

 

 İklim Şurası 2022  

Bilindiği üzere; ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır karbon emisyon 

vizyonu doğrultusunda çalışmalar başlatılmış ve ülkemiz 10 Kasım 2021 tarihi itibariyle 

Paris Anlaşması'na taraf olmuştur. İklim değişikliğiyle mücadelede kurumsal altyapıyı 

güçlendirmek amacıyla, 29 Ekim 2021 tarih ve 31643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

85 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi 

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirilmiş olup, Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak "İklim Değişikliği 

Başkanlığı" kurulmuştur. 

Ülkemizin 2053 net sıfır karbon emisyon hedefi ve yeşil kalkınma politikası 

doğrultusunda tüm paydaşların katılımıyla kısa, orta ve uzun vadeli sektörel stratejik 

hedeflerin belirlenmesi, iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlanması, farklı 
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sektörlere yönelik temel politikaların ve sorumlu kuruluşların tespit edilmesi ve 

kurum/kuruluşlarımızın öncelikli eylemlerini içeren yol haritasının oluşturulması 

amacıyla "İklim Şûrası" düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, 7 adet Şûra Komisyonu kurulmuş olup aşağıda listelenmiştir;   

1. Sera Gazı Azaltım-1 (Enerji, Sanayi, Ulaştırma) 

2. Sera Gazı Azaltımı-2 (Atık, Tarım, Binalar, AKAKDO) 

3. Bilim ve Teknoloji 

4. Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama 

5. İklim Değişikliğine Uyum 

6. Yerel Yönetimler 

7. Göç, Adil Geçiş ve Diğer Sosyal Politikalar 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şurası 21-

25 Şubat 2022 tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilmiştir. 

Şuranın son gününde, Şurada ortaya çıkan 217 maddeden oluşan tavsiye kararları 

okunarak oylamaya sunulmuş ve bu kararlar Divan üyeleri tarafından oybirliği ile kabul 

edilmiştir. 

 İklim Şurası ile ilgili daha detaylı bilgiye https://iklimsurasi.gov.tr/ adresinden 

ulaşılabilecektir 

 

 

 

 

 

 

 

https://iklimsurasi.gov.tr/
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 Ülkemizde Dünya Su Günü Kutlamaları 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yapımı tamamlanan 325 tesis, Dünya Su Günü 

etkinliği kapsamında hizmete alındı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit 

Kirişci'nin katılımıyla Dünya Su Günü "Su Vatandır" etkinliği düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 

Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. 

Dünya Su Günü olarak kabul edilen 22 Mart'ı, yapımı tamamlanan 325 tesisin toplu açılış 

töreniyle, anlamına yakışır bir şekilde karşılamanın mutluluğunu paylaştığını belirten 

Oktay, yatırım bedeli 4 milyar 618 milyon lira olan bu 325 eserin ülkeye, şehirlere, 

çiftçilere hayırlı olmasını diledi. 

Oktay, su alanında 300 milyar liraya yakın bir yatırımla 9 bin 189 tesisi hizmete 

açtıklarını belirterek, sadece barajlarda, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını ikiye 

katlayarak, toplamda 47 milyon metreküp su depolanan 654 yeni barajı ülkeye 

kazandırdıklarını bildirdi. 

Oktay, hizmete açtıkları 605 yeni hidroelektrik santraliyle de elektrik üretim kapasitesine 

109 milyar kilovatsaatlik ilave yaptıklarını, yeni inşa edilen 1561 sulama tesisiyle, 20 

milyon dekar alanı sulamaya açarak, çiftçiye yılda 60 milyar lira ilave gelir artışı 

sağladıklarını anlattı. 

Tüm şehirlerin içme suyu meselesini teker teker masaya yatırdıklarını aktaran Fuat 

Oktay, "Sadece bu kapsamda 286 adet içme suyu ve 24 adet atık su tesisini tamamlayıp 

hizmete açarak, 49 milyon vatandaşımıza yıllık 2,9 milyar metreküp içme ve kullanma 

suyu temin edildiğini aktardı. 

Fuat Oktay, yurt dışında da Afrika'da açtıkları 512 sondaj kuyusuyla 2 milyona yakın 

insana yetecek temiz içme ve kullanma suyunu hizmete sunduklarını, Barış Pınarı 

Harekâtı bölgesinde de 42 sondaj kuyusu açarak 608 bin kişinin ihtiyacını karşıladıklarını 

belirtti. 

"Ülkemizin çeşitli yerlerinde 60 adet yeraltı barajı ve depolamasını, 4 adet içme suyu 

projesini, 37 adet baraj ve göleti, 62 sulama tesisini, 1 adet atık su tesisini, 6 adet 
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toplulaştırma projesini, 155 adet taşkın koruma tesisinin bu açılış ile hizmete alındığını 

belirterek, bu 325 yatırım, 80 milyon metreküpe yakın su depolayarak, şehirlerimize 

yıllık 83 milyon metreküp içme suyu sağlayarak, yaklaşık 190 bin hektar araziyi 

sulayarak, 764 bin dekar araziyi toplulaştırarak, ekonomimize yılda 300 milyon liraya 

yakın fazladan katkı sağlayacağını vurgulamıştır." 

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişci, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de stratejik 

öneme sahip tarım sektörünün, başka bir sektörle asla ikame edilemeyeceğini, salgın 

sürecinin ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının bu gerçekliği bir kez daha doğruladığını 

söyledi. 

Kirişci, küresel iklim değişikliğinin global gündemin ilk sıralarında yer alan önemli bir 

konu olduğunu belirterek, "Bu bağlamda Bakanlığımız su yönetimini, faaliyetlerinin 

merkezine almış bir Bakanlıktır. Bugün, Bakanlığımız bünyesinde tamamlanan 4,6 

milyar lira tutarında 325 tesisin açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu. 

Kirişci, Türkiye'de yıllık ortalama yağış miktarının 574 milimetre, dünya ortalamasının 

ise 990 milimetre olduğunu belirterek, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını 

vurguladı. Kirişci, şu bilgileri paylaştı: 

"Türkiye'de bölgeler arası farklılık nedeniyle yıllık ortalama yağış miktarı 250 ile 2 bin 

500 milimetre arasında 1'e 10 değişim göstermektedir. Türkiye'nin toplam kullanılabilir 

su miktarı, yıllık 112 milyar metreküptür. Bu miktarın 58,4 milyar metreküpü ancak 

kullanılabilmektedir. Bu ise yüzde 52'ye tekabül etmektedir. Bunun 45 milyar metreküpü 

yani yüzde 77'si tarımda, 13,4 milyar metreküpü yani yüzde 23'ü içme suyu ve sanayide 

kullanılmaktadır. Özetle kişi başına düşen su miktarı bakımından ülkemiz su stresi 

altında olan ülkeler arasındadır." 

Kirişci, tarımda suyun etkin ve verimli kullanımı konusunda daha dikkatli ve özenli 

olunması gerektiğinin altını çizerek, bu çerçevede Bakanlığın, su kaynaklarının 

korunması, suyun verimli bir şekilde tüketim noktalarına aktarılması ve/veya iletilmesi, 

sulama sistemlerinin modernize edinilmesi ve bitkisel üretimde ürün desenlerinin 

bölgedeki su kaynaklarına göre belirlenmesi faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini 

anlattı. Kirişci, burada belirleyici olanın, "insanların davranışları" olduğunun altını 

çizerek, "Bakanlık olarak halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacını, atık su 
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yönetimini, sel ve taşkınlardan korunmayı, temiz enerji kaynağı HES'leri ve gıda 

güvenliğinin teminatı olan sulu tarım yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz." 

diye konuştu. 

2022 yılı Dünya Su Günü'nün temasının "yeraltı suyunu görünür kıldığını" belirterek, 

"Yeraltı suları dünyada en büyük hacimli ulaşılabilir tatlı su kaynaklarıdır. Stratejik 

öneme sahiptirler. En önemlisi de bilinçsizce tüketilmeleri geriye dönülemeyecek 

tahribatlara yol açabilmektedir. Bu nedenle yeraltı sularımızı sürdürülebilir bir politika ile 

yönetmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Kirişci, Türkiye'nin yeraltı sularının, gelecek nesillere bırakacakları en önemli doğal 

kaynaklar olduğunu söyleyerek, "yeraltı sularının sonsuzmuş" gibi algılanmasının, 

üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğuna dikkati çekti. Kirişci, insanların yer altı 

suları konusunda bilinçlendirilmesinin, gelecek nesillerin su kaynaklarını güvence altına 

alacağını vurguladı. 

Bakanlık bünyesinde son 19 yılda su alanında toplam 295 milyar liralık yatırım 

yaptıklarını ve 9 bin 189 tesisin hizmete alındığını belirten Kirişci, "20 milyon dekar alan 

sulamaya açılmıştır. Böylece sulanan tarım alanını 68,5 milyon dekara yükselmiştir." 

dedi. 

İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle su depolama yapılarının öneminin de giderek 

arttığını belirten Kirişci, bu çerçevede alternatif depolama yapılarının gündeme geldiğini 

anlattı. 

Kirişci, yer altı depolama tesislerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

talimatlarıyla 11. Kalkınma Planı'na da eklendiğini ve devlet politikası haline geldiğini 

hatırlattı. 

Bu çerçevede hedeflerinin 2023 sonuna kadar 200'ün üzerinde yer altı barajını ve suni 

besleme tesisini inşa ederek hizmete sunmak olduğunu ifade eden Kirişci, şu ana kadar 

61 projenin tamamlandığı bilgisini verdi. 

Konuşmaların ardından 325 tesisin açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca programda, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarını anlatan kısa film de gösterildi. 
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 Bakanlığımızca 9. Dünya Su Forumuna Katılım Sağlanmıştır. (21-26 Mart 

2022)  

Her üç yılda bir Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülkenin işbirliğiyle düzenlenen 

Dünya Su Forumlarının dokuzuncusu 

Senegal ev sahipliğinde Covid-19 

salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli 

olarak düzenlenmiştir.  21-26 Mart 

2022 tarihleri arasında Senegal’in 

başkenti Dakar’da gerçekleştirilen 9. 

Dünya Su Forumu (9. DSF)’na 

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) 

temsilcilerinden oluşan 9 kişilik bir heyet ile katılım sağlanmıştır. 

“Barış ve Kalkınma için Su Güvenliği” teması ile düzenlenen 9. DSF’nin amacı su 

ve sanitasyona erişim küresel amacına hizmet edecek sosyal siyasi ve ekonomik 

anlamda tematik, siyasi ve bölgesel düzeyde Afrika ve dünyadaki su meselelerinin 

ele alınacağı bir platform oluşturmak olarak tanımlanmıştır.  
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Forum kapsamında gerçekleştirilen tematik oturumlar 4 öncelikli başlık altında 

düzenlenmiştir: 

o Su Güvenliği ve Sanitasyon 

o İşbirliği 

o Kırsal Kalkınma için Su 

o Araçlar 

SUEN Dünya Su Konseyi çatısı altında kurulan Covid-19 Tematik Grubu’nun 

liderliğini üstlenmiştir. SUEN bu görev ile atıksu epidemiyolojisi alanında yapılan 

çalışmalar başta olmak üzer, Dünyada su alanında Covid-19’a dair gerçekleştirilen 

çalışmaların koordinasyonuna öncülük etmiştir. 

Bu tematik grubun çalışmaları kapsamında Dünya Su Forumu’nda SUEN 

tarafından iki oturum düzenlenmiştir: 

Özel Oturum: SS5 “Enhance global collaboration in the field of WASH in 

response to the COVID-19 pandemic” (COVID-19 pandemisine karşı Su 

Sanitasyon ve Hijyen alanında küresel işbirliğini geliştirmek): 

SUEN Proje Danışmanı Doç. Dr. Bilge Kocamemi ve Burcu Çallı’nın eş 

moderatörlüğünde dünyada su, sanitasyon ve hijyen (WASH) alanında çalışan 

kamu sektöründen özel sektöre, sivil toplumdan uluslararası ve bölgesel örgütlere 

farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı oturumda Covid-19 

pandemisi karşısında WASH alanında yapılan çalışmalar ele alınmış, tüm 

düzeylerde işbirliği imkanı değerlendirilmiştir.  
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Oturumda Dünya Su Konseyi 

Strateji ve Programlar 

Direktörü Khatim Kherraz, 

Dünya Bankası Su ve 

Sanitasyon Kıdemli Uzmanı 

Jean Martin Brault, SUEZ 

Bilim ve Teknoloji Başkanı 

Xavier Litrico, İİT ISESCO 

Bilim ve Teknoloji Uzmanı 

Foued El Ayni, Afrika Su Birliği Başkanı Sylvain Usher, SUSANA Sekretaryası 

temsilcisi Alexandra Dubois tarafından gerçekleştirdikleri çalışmalara dair 

sunumlar yapılmıştır. Panelde ayrıca Doç. Dr. Bilge Kocamemi tarafından 

Ülkemizde Covid-19 pandemisi sürecinde su ve sanitasyon alanında 

gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı bir sunum gerçekleştirilmiştir.   

Yüksek Düzeyli Oturum: HLP5 “Establishment of wastewater epidemiology 

studies for tracking COVID-19 pandemic, extension of these studies to One -

Health approach” (COVID-19 pandemisinin takibi için atıksu epidemiyolojisi 

çalışmalarının kurumsallaştırılması ve bu çalışmaların “Tek Sağlık” yaklaşımı 

kapsamına genişletilmesi): 

SUEN Proje Danışmanı Doç. Dr. Bilge Kocamemi moderatörlüğünde panel 

tartışma formatında gerçekleşen yüksek düzeyli oturumda Dünya Su Konseyi 

Başkanı Loic Fouchon bir açılış konuşması gerçekleştirmiştir. Oturumda yer alan 

SUEN Başkanı Prof. Dr. Ahmet 

Mete Saatçı Ülkemizde 

pandeminin erken safhalarında 

başlayan atıksularda Covid-19 

taraması projesi hakkında bilgiler 

aktarmış ve Ülkemizin bu 

alandaki vizyonunu uluslararası 

katılımcılar ile paylaşmıştır.   
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Dünya Bankası Su ve Sanitasyon Kıdemli Uzmanı Jean Martin Brault, Brezilya 

Ulusal Su ve Sanitasyon Ajansı Su Kaynakları Planlama Koordinatörü Sergio 

Ayrimoraes ve Veolia’dan Ismihane Remonnay’ın fiziken katılarak Covid-19’un 

atıksularda taranmasına dair yaptıkları çalışmaları ve deneyimlerini paylaştıkları 

oturuma AB Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nden Dr. Bernd Manfred 

Gawlik, bu alanda Avrupa’daki ilk çalışmaları başlatan Hollanda Delft Teknoloji 

Üniversitesi’nden Prof. Gertjan Medema, Dünya Sağlık Örgütü’nden Kate 

Medlicot, Güney Afrika Su Araştırma Komisyonu’ndan Dr. Eunice Ubomba-

Jaswa da oturuma video-mesaj yoluyla katılım sağlamıştır. Oturumda Atıksu 

epidemiyolojisi çalışmalarının topluluklardaki gerçek Covid-19 durumunu 

yansıtmadaki en etkili ve ekonomik yöntem olduğu tüm konuşmacılar tarafından 

dile getirilmiştir. Covid-19 ötesinde ileride yaşanabilecek farklı salgın 

hastalıklarda da epidemiyoloji çalışmalarının kullanılması için bir izleme stratejisi 

geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.  

Dr. Tuğba Evrim Maden tarafından İİT ISESCO, İslam Kalkınma Bankası ve 

Arap Ligi tarafından düzenlenen SS30 Climate Change Adaptation and Mitigation 

for Water Security in OIC Member Countries (İİT Üyesi Ülkelerde Su Güvenliği 

için İklim Değişikliği Adaptasyonu ve Azaltım) başlıklı Özel Oturuma katılım 

sağlanarak “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Türkiye’de bu 

olumsuz etkilerini üstesinden gelmek için yapılan çalışmalar” başlıklı bir sunum 

gerçekleştirilmiş, bu konuda özellikle son yıllarda Ülkemizde yaşanan kurak 

dönemler ve etkilerinden bahsetmiş ve ülkemizin su zengini bir ülke olmadığını 

vurgulamıştır. Oturumda IPCC raporuna göre Arap ülkelerinde su sıkıntısının ve 

çölleşmenin daha da artacağı, deniz su seviyesinin yükseleceği, suya erişimin 

zorlaşacağı ve bu minvalde hem İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin hem de 

Arap Ligi ülkelerinin zorlukların üstesinden gelebilmek için birlikte hareket 

etmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Oturumu düzenleyen kuruluşlar Su-Enerji-Gıda 

bağıntısı çalışmalarına ağırlık vereceklerini ve sadece Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri (SKH) 6 değil, işbirliğini destekleyen SKH 17’nin de su konusunda ön 

plana çıkarılması gerekliliği dile getirilmiştir. Su ile ilgili somut adımların 
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atılabilmesi için bilim temelli çözümler ve bilim temelli kararlar alınması gerektiği 

vurgusu yapılmıştır.  

SUEN’in de üyesi olduğu Dünya Su Konseyi Küresel Değişimler Görev Gücü 

tarafından SUEN’in de 

katkılarıyla SS19 Water, 

Connector of Solutions to Face 

Global Vhanges (Küresel 

Sorunlar Karşısında Bir Çözüm 

Aracı Olarak Su) adlı Özel 

Oturum düzenlenmiştir. 

UNESCO Su Bilimleri Bölümü 

Direktörü ve UNESCO IHP 

Genel Sekreteri Abu Amani, 

Dünya Meteoroloji Örgütü Su 

Ofisi Koordinatörü Nicolas Franke ve APDA Başkanı Rui Godinho gibi üst 

düzeyli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumun moderatörlüğü SUEN’den 

Burcu Çallı tarafından gerçekleştirilmiştir. Oturumda ayrıca Burcu Çallı tarafından 

Su ve Göç İlişkisini Anlamak başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiş, sunumda 

Türkiye’de Suriyeli nüfusa yönelik sağlanan su ve sanitasyon hizmetlerine dair 

örnekler de paylaşılmıştır.  

Dr. Tuğba Evrim Maden tarafından Dünya Su Konseyi Entegre Su Kaynakları 

Yönetimi 

Görev Gücü 

tarafından 

HLP 16 

Systems 

Approach to 

Deliver 

Water to 

People 

proposal (Suyu İnsanlara Ulaştırmak İçin Sistem Yaklaşımı Önerisi) başlığıyla 
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düzenlenen Üst Düzey Panele  katılım sağlanarak " Ortadoğu'da Mavi Barış 

Girişimi: Su Konusunda Bölgesel İşbirliği" konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.  

Cenevre Su Merkezi (Geneva Water Hub) ile birlikte SUEN eşkoordinatörlüğünde 

düzenlenen 3B1 Preventing 

conflicts by facilitating dialogue 

and cooperation on transboundary 

water resources  (Diyalog ve 

İşbirliği Yoluyla Çatışmaları 

Önlemek) başlıklı oturumda SUEN 

Politika Geliştirme Koordinatörü 

Dr. Tuğba Evrim Maden tarafından 

Ortadoğu’da Mavi Barış 

Girişimi’ne dair bir sunum gerçekleştirilerek, su alanındaki işbirliğinin 

artırılmasında bölgesel düzeyde yapılan teknik çalışmaların önemi ele alınmış ve 

sekretaryalık görevi SUEN tarafından sürdürülen Ortadoğu’da Mavi Barış 

Girişimi örneğinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşılmıştır. 

Moderatörlüğü 1992 Su Sözleşmesi Büro Üyesi ve Macaristan İçişleri Bakanlığı 

Su Direktörü Peter Kovacs tarafından üstlenilen oturumun açılış konuşması 

Estonya Sınıraşan Sular Özel Temsilcisi ve 1992 Su Sözleşmesi Büro Başkanı 

Harry Liiv tarafından gerçekleştirilmiştir. SUEN’in organizasyon boyunca 

yürüttüğü yapıcı süreç neticesinde oturumda Ülkemizin taraf olmadığı 

sözleşmelerin desteklenmesine veya dayatılmasına dair ifadeler kullanılmamış, 

işbirliği ve diyalog vurgusu öne çıkmıştır.  

Doç. Dr. Bilge Kocamemi tarafından 1B1 Address all kinds of water pollutions, 

including industrial pollutants and Contaminants of Emerging Concerns 

(Endüstriyel Kirleticiler ve Son Dönemde Dikkat Çeken Kirleticiler dahil olmak 

üzere Su Kirliliği Çeşitlerini Ele Almak) başlıklı tematik oturuma konuşmacı 

olarak katılım sağlanarak, Türkiye’de atıksularda epidemiyoloji çalışmaları 

hakkında bilgi verilmiş ve proje detayları paylaşılmıştır.  
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Conservation International adlı kuruluş 

tarafından düzenlenen Tools and Knowledge 

Management for ecosystem-based approaches 

to land and water management from source-

to-sea (Kaynaktan denize kara ve su 

yönetimine ekosistem tabanlı yaklaşımlar için 

Araçlar ve Bilgi Yönetimi) başlıklı oturuma 

SYGM Yusuf Başaran tarafından konuşmacı olarak katılım sağlanmış ve Project 

on Digitising of Water Resources; Preperation of Monitoring by Performing 

Typology, Water Body and Risk Assesment Studies" (Su Kaynaklarının 

Dijitalleştirilmesi Projesi; Tipoloji, Su Kütlesi ve Risk Değerlendirmesi Yapılarak 

İzleme Programlarının Hazırlanması) Başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.  

Dünya Su Formu açılışına video konferans vasıtası ile katılan AB Komisyon 

Başkanı Ursula von der Leyen, Afrika’da gerçekleştirilecek Yeşil Mutabakat 

kapsamında gerçekleşecek projeler için 300 milyar avro bütçe ayrıldığını beyan 

etmiştir. Senegal’de gerçekleşen DSF’nin, 2023 BM Su Konferansı'na giden yolda 

çok önemli bir basamak olduğunu da ifade etmiştir.  

Ayrıca, Avrupa Takımı/ Team Europe'un Afrika'da sınıraşan su yönetimi 

konusunda yeni bir girişimi başlattığını, bununla birlikte Avrupa Takımı’nın 

Afrika'daki sınıraşan su projeleri için 400 milyon avronun üzerinde kaynak 

sağladığını vurgulamıştır. Bu projelerin sahada gerçek bir fark yaratmasını 

sağlamak için Afrika Birliği, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer ortaklarla birlikte 

çalışacaklarını, Senegal Nehri havzasında gerçekleştirilen işbirliğinin bu minvalde 

başarılı bir örnek olduğunu ifade etmiştir.  

İslam Kalkınma Bankası (ISDB), İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

(ICESCO) ve Arap Ligi tarafından düzenlenen “İİT Üyesi Ülkelerde Su Güvenliği 

için İklim Değişikliği Adaptasyonu ve Azaltım” başlıklı Özel Oturumda Hem 

Arap Ligi hem de İİT üyesi ülkelerde su konusunda işbirliği ile ilgili siyasi niyet 

olduğu fakat siyasi adımların yeterli olmadığı vurgusu yapılmıştır. 
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Karar vericilerin ve politikacıların su konusunda kapasite geliştirme sürecine dahil 

edilmesi Arap Ligi tarafından gündeme getirilmiştir. Arap Ligi temsilcisi, üye 

ülkelerden sadece çok azının karbonsuzlaşma ve karbondioksit oranını azaltma 

gibi küresel çabalara dahil olduğunu ve gıda, su ve enerji güveliğinin bölgesel bir 

sorun olduğunu da ifade etmiştir. 

2014 yılında Arap ligi tarafından “Arap Water Resolution” başlığı altında su-gıda-

enerji bağıntısını konu alan bir belge yayımlanmıştır. Bu belde de, kapasite 

geliştirme, özel sektörün dahil edilmesi, doğa ve iklim finansı gibi konulara 

değinilmiştir. Arap Ligi projeler ve faaliyetler için gerekli finansın sağlanmasını 

konusunda İslam Kalkınma Bankasına atıf yapmıştır.  

Sınıraşan sularla ilgili yatırım yokluğu gündeme getirilmiş, bunun üzerine Arap 

Ligi temsilcileri ulusal yatırımlarla ilgili sorunlar yaşanırken, sınıraşan yatırımları 

gündeme getirmenin şu anda uygun olmadığı dile getirmiştir.  

Cenevre Su Merkezi (Genava Water Hub) tarafından düzenlenen “Savaş ve 

Çatışma Dönemlerinde Su ve Su Yapılarının Korunması” başlıklı oturumda, suyun 

temel bir insan hakkı olması ile birlikte iklim değişikliği ile gıda hakkının da 

gündemde olacağı dile getirilmiştir.  

Bu konuyla ilgili olarak, AB eylemi İnsani, kalkınma ve barış sütunları üzerine 

inşa edilmiştir.  

2023 yılında New York düzenlenmesi planlanan BM Su Konferansında su ve 

güvenlik bağıntısının gündeme getirilmesi ve belgelerde yer alması için çalışmalar 

yapılacağı ifade edilmiştir.  

Cenevre Su Merkezi tarafından “Fırat Dicle Havzası’nda Tehditler ve İşbirliği 

Fırsatları ve Uluslararası Su Hukukuna Dayanan Hukuki Çerçeve İhtiyacı ” 

başlıklı bir yan etkinlik düzenlenmiştir.   

Etkinlikte Cenevre Su Merkezi Genel Direktörü Mark Zeitoun tarafından 

havzadaki barajların aşağı kıyıdaş ülkelere zarar verdiğine dair ifadeler 

kullanıldığı ve Ilısu Barajı’na atıf yapıldığı dikkat çekmiştir.  
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Buna karşın oturuma konuşmacı olarak katılan Irak Dışişleri Bakanlığı 

temsilcisinin Türkiye ile işbirliği sürecinin devam ettiği İran ile ise işbirliği 

yürütülemediğini dile getirdiği Ülkemizi suçlayan ifadeler kullanmadığı 

görülmüştür. 

Oturum SUEN tarafından takip edilmiş olup söz alınarak Ülkemiz ile Irak arasında 

son yıllarda devam eden teknik işbirliği çalışmaları hatırlatılmış, iklim 

değişikliğinin havzadaki ortak tehdit olduğu vurgulanmış, Irak Su Kaynakları 

Bakanı Mehdi Reşit Hamdani’nin bu iki hususu 2. Bağdat Uluslararası Su 

Konferansı başta olmak üzere tüm platformlarda dile getirdiği hatırlatılmıştır. 

İklim değişikliği etkileri karşısında barajların önemli bir dayanıklılık ve 

adaptasyon yöntemi olduğu dile getirilmiştir. Havzada önemli olanın yanlış ön 

kabuller, yanlış bilgilendirme ve yanlış yönlendirmeden uzak durmak olduğu ifade 

edilmiştir.  

Deltares tarafından düzenlenen “Sahel Bölgesinde Su Güvenliği Bağlantıları İle 

Ortak Bir Alt Yapı Oluşturmak” başlıklı oturumda su ve güvenlik bağıntısı ön 

plana çıkarılmıştır. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle oluşabilecek göç 

sorununun, bahse konu bağıntıda en büyük risklerden biri olduğu ifade edilmiştir.  

Akdeniz Su Enstitüsü tarafından “Uluslararası Konvansiyonel Olmayan 

(geleneksel olmayan) Su Kaynakları Gözlemevi ve Yenilenebilir Enerji” başlıklı 

yüksek düzeyli bir toplanı düzenlemiştir. Akdeniz’in iklim değişikliğinin en çok 

etkilenen bölge olduğu ve önümüzdeki yıllarda su skınıtısına yoğun bir biçimde 

maruz kalacağı ve bu bağlamda suyun verimli kullanımına odaklanılması ve 

geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımın yaygınlaştırılması gerekliliği 

ifade edilmiştir.  

Geleneksel olmayan su kaynakları gözlemevi kurulması ile ilgili olarak üye 

devletlere resmi kanallardan mektup iletildiği ve henüz Ülkemizden resmi cevabın 

gelmediği ifade edilmiştir.  

Gelecek yıl New York’da düzenlenecek olan 2023 BM Su 

Konferansındageleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımının ve bahse konu 
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teknolojilerde yenilenebilir enerjinin kullanımın teşvik edilmesinin gündeme 

getirilmesine vurgu yapılmıştır.  

 

 Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının Su Kullanım ücretleri 

hakkında bilgilendirilme çevrimiçi Toplantısı 

(11.04.2022). 

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin 08 Nisan 2022 Cuma 

günü DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Plan ve Tahsisler D. Bşk, İçmesuyu D. Bşk, İşletme ve 

Bakım D. Bşk, Jeoteknik Hizmetler ve YAS D. Bşk. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Şube 

Müdürleri ve ilgili personel ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda, Azerbaycan tarafından, su kullanım ücretleri hakkında bilgilendirilmeleri 

ihtiyaç duyulduğu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Bakanlar Kurulu Kararına göre, 

suyun ücretlendirilmesi kanunun onaylandığı belirtilmiştir. 

 Geçmişte, Azerbaycan'daki gerçek ve tüzel kişilerin su kullanımı için ödeme 

yapmalarının gerekmediği, yeni kanuna göre, tüzel kişiler ve bireyler, herhangi bir cihaz 

ve ekipmanı (pompa, boru, kuyu veya su kamyonu) kullanan su hacmi için 

ücretlendirileceği, ancak içme, sulama ve enerji amacıyla su kaynaklarından su alan ilgili 

devlet kurumlarının da ödemeden muaf olduğu ifade edilerek Türk tarafına şu sorular 

sorulmuştur. 

Su kütleleri için ücretli su kullanımı (su hacmine göre) kimler için (kurum, gerçek ve 

tüzel kişi) ve hangi tarifede (kullanım ücreti)? 

İhtiyaçlar için farklı ödemeler var mı (içme, sulama, sanayi, tarım vb.)? 

Su kullanımının sınırları nelerdir? 

Doğal su kaynakları için izin prosedürü ve ödeme mekanizması nasıldır? 

Yeraltısuyu Ücretlendirmesi Konusunda, DSİ Genel Müdürlüğünden Jeoteknik Hizmetler 

ve Yeraltısuyu Daire Başkanı Ayhan Koçbay şu bilgileri vermiştir. 

Ülkemizde yeraltısularının araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili 167 sayılı 

Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. Yeraltısuları, ağırlıklı olarak tarımsal sulamada 
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olmak üzere içme-kullanma, sanayi, madencilik, hayvancılık vb. sektörlerde yoğun bir 

şekilde kullanılmaktadır.   

167 sayılı yasaya göre, 10 m’den daha derin yeraltı kuyuları için kullanma belgesi almak 

zorunludur. Olağan üstü durumlarda bu derinlik (mesela kıyı bölgelerinde tuzlu su 

girişini önlemek için) 5m’ye düşebilir. 

Yeraltı suyu kullanımı ücretsiz ancak fazla kullanımı önlemek için ihtiyaç belirleniyor ve 

ihtiyaç miktarı kadar tahsis yapılıyor. Verilen izin belgesinde yeraltısuyusunun yeri, 

hangi amaçla kullanılacağı belirtiyor.  

Kuyular 3 amaç için açılmaktadır; Araştırma Kuyuları, İşletme Kuyuları ve Bedelli 

Kuyular. DSİ önce araştırma kuyuları açıyor. Bir müddet sonra bu kuyular işletme 

kuyularına çevriliyor.  

Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını 

kullanmaya yetkilidir. Bu miktarı aşan sular ile sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal 

haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları, Hazinenin özel 

mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suları 

(mazbut vakıflara ait sular hariç), 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel 

idarelerince kiraya verilir. 

Yeraltı suyu sulamalarını devlet destekli projelerle yapılan sulamalar ve halk sulamaları 

olmak üzere iki gruba ayrılabilir. 

Devlet Eliyle Yeraltısuyu Sulamaları 

DSİ YAS Sulamaları, Kamu YAS Sulamaları ve YAS Sulama Kooperatiflerine ait 

sulamalar olmak üzere 3 biçimde uygulanmaktadır. 

DSİ YAS Sulamaları: DSİ Genel Müdürlüğü’nce inşa edilen yüzey sulamalarını takviye 

etmek veya kombine bir sulama yapmak maksadıyla geliştirilmiş projelerdir. Ayrıca 

sadece yeraltı suyundan faydalanarak inşa ve işletmesi DSİ tarafından yapılan sulamalar 

da bu kapsam içerisindedir. Bu sulamaların işletme hakkı, kurulmakta olan sulama 

örgütlerine devredilmektedir.  

Kamu YAS Sulamaları: Çoğunluğu Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünü (TİGEM) 

kapsamak üzere kamu kuruluşları adına hazırlanan projelerle gerçekleştirilmiş 
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sulamalardır. Bu projeler bedeli mukabili yapılmakta ve işletmeleri ilgili kurum veya 

kuruluşlarca yürütülmektedir.  

YAS Sulama Kooperatifleri: Ülkemizde tarımsal sulamada kullanılan yeraltısuyunun 

önemli bir kısmı sulama kooperatifleri eliyle yapılmaktadır. Sulama kooperatifleri 1163 

sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmakta; Tarım Orman Bakanlığı ve Ticaret 

Bakanlıklarının müşterek sorumlulukları altında faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

Türkiye’de 450 000 adet kayıtlı kuyu var. Talep sahibine kiralanıyor veya satılıyor. 

Kuyunun maliyetinde, açıldığı yıl, kaç metre derinlikte olduğu, açıldığı yer katman 

malzemelerinin özellikleri dikkate alınıyor. Su bedeli alınmıyor ama kuyu inşası maliyeti 

alınıyor.  

DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Tahsisler ve Su 

Sicili şube Müdürü, Turgay ŞİMŞEK ‘de yapmış olduğu sunumunda şunlara değinmiştir: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri arasında Su Tahsislerini 

yapmak, yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden izlemek, atık sular sebebiyle yerüstü 

ve yeraltı sularının kirlenmesinin tespiti halinde durumu ilgili bakanlığa bildirmek.  

İlgili kanunların verdiği yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ’nin görüşü 

alınır. Bu halde DSİ tarafından ayrıca tahsis işlemi yapılmaz. Su tahsislerine ilişkin usul 

ve esaslar DSİ tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlenir. 

Tahsis; süresiz ve bedelsiz olarak miktarı belli olan suyun kullanılmasıdır.  

Kiralama; bir bedel karşılığında, belirli sürede ve belirli miktarda suyun kullanıma izin 

verilmesidir. 

Su kullanım izni; belli süre ile belli amaçlar için bedel karşılığında suyun 

kullandırılmasıdır. 

Su Tahsis/Kullanım Taleplerinde Dikkate Alınan Hususlar  

1. Su tahsisi/kullanım talepleri (olumlu/olumsuz) sonuçlandırılmadan önce, su tahsis 

programına kaydı inceleme aşamasında iken yapılarak Genel Müdürlüğümüze 

gönderilmelidir.  
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2. Su alınması düşünülen noktanın membaında, suyun miktarını ve kalitesini etkileyecek 

mevcut, mutasavver projeler ile mevcut tahsisler ve diğer su kullanımları, 

3. Su alınması düşünülen noktanın mansabında, suyun kullanımını etkileyecek mevcut ve 

mutasavver projeler, 

4. Talep edilen suyun geçmiş, devam eden veya sonuçlanmış hukuki bir durumu varsa 

ilgili bilgi ve belgeler, 

5. Çevrede bulunan diğer yerleşim birimlerinin, talep edilen su kaynağına ihtiyaçlarının 

bulunup bulunmadığı, ihtiyaçları var ise ihtiyaç miktarı (l/s olarak), 

6. Su ile ilgili kadim su hakları olup, olmadığı, var ise kullanım şekli, su tahsis edilmesi 

durumunda kadim haklarının etkilenme durumu,  

7. Alınan su kullanıldıktan sonra, kalitesi değiştirilerek tekrar doğal mecrasına 

bırakılacak ise, diğer su kullanıcıları ile mevcut ve mutasavver projeleri etkileyip 

etkilemediği, etkileme durumu söz konusu ise etkilenecek kullanımlara ilişkin bilgiler,  

8. Su alma yerinin ve suyun kullanılacağı tesis yerinin taşkın alanında olup olmadığı ya 

da kullanım amacına yönelik yapılacak yapıların taşkına neden olup olmayacağı, 

9. Su talep edilen yerde, yasal su sağlayan kurumların hizmetlerinin olup olmadığı 

belirtilmelidir. 

 

DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ, İşletme ve Bakım Dairesi,  İstatistik Değerlendirme ve 

Geliştirme Şube Müdürü Filiz KASAR ise sunumunda aşağıda yer alan hususlara 

değinmiştir. 

Sulama tesislerinin işletmeye açılmasından sonra sulama ile azami ürün artışının 

sağlanmasında en önemli etkenlerden biride sulama tesisinin işletme ve bakımıdır.  

İşletme ve bakım hizmetleri yapılmadan çiftçilerin düzenli bir şekilde sulama yapmaları 

ve tesislerin sağlam bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri imkansızdır. 

Suyun depolanmasından tarlaya ulaştırılmasına kadar; sulama tesisi, iletim ve dağıtım 

kanalları, servis yolları, sanat yapıları, drenaj kanalları ve pompa istasyonları şeklinde bir 

bütün olarak ele alındığında, her kademede yoğun emek ve para gerektirmektedir. 
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Bu nedenle, karşılıksız faydalanmanın söz konusu olmaması gerekmektedir. 

İdaremizce inşa edilerek işletmeye açılmış sulama tesislerinin işletme ve bakım 

hizmetleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrasında 4 Nolu "Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili İlişkili Kurum ve Kuruluş ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 121. Maddesindeki hükümlere göre, 

DSİ’ce veya sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devralan 

kuruluşlarca yerine getirilmektedir. 

2021 yılı itibariyle işletmeye açılan DSİ sulamaları net sulama alanı 3 536 890 ha olup, 

bu alanın 203 486 ha’ı (% 5,8) DSİ’ce ve2 816 946 ha’ı devralan kuruluşlarca (% 79,6) 

işletilmektedir. DSİ’ce işletilen alanın 40 170 ha’ında (% 1,1) tarife uygulanmaktadır. 

İdaremizce hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanı tarafından onaylandıktan sonra 

yürürlüğe giren “Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifeleri”, 6172 sayılı kanun uyarınca 

sulama birliklerinin kendi tarifelerini belirlerken eşik değer olarak kullanacakları 

değerleri içermektedir.  

Sulama Birlikleri Kanunu’nun Başkanın görev ve yetkileriyle ilgili 9 uncu maddesinin 3 

üncü fıkrasının (c) bendinde, ‘‘Birliğin yıllık su kullanım hizmet bedelini asgari su 

kullanım hizmet bedeli tarifesinden az olmamak üzere belirlemek ve onay için DSİ Bölge 

Müdürüne sunmak.’’ hükmü bulunmaktadır. 
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Ecohydrology as an integrative science from molecular to basin scale: 

historical evolution, advancements and implementation activities 

Moleküler ölçekten havza ölçeğine bütünleştirici bir bilim olarak 

ekohidroloji: tarihsel evrim, ilerlemeler ve uygulama faaliyetleri 

Document code:  SC-2016/WS/26 REV. 

Collation: 22 p., illus., maps 

Language: English, Chinese 

Year of publication: 2016 

Type of document:programme and meeting document 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245512  

 

Forest management and the impact on water resources: a review of 

13 countries 

Orman yönetimi ve su kaynakları üzerindeki etkisi: 13 ülkenin 

gözden geçirilmesi 

Corporate author: 

UNESCO Office Montevideo and Regional Bureau for Science in Latin America 

and the Caribbean 

Person as author: 

García Chevesich, Pablo , Neary, Daniel G., Scott, David F.,Benyon, Richard 

G.,Reyna, Teresa  

Language: English 

Year of publication: 2017 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247902 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR 

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22UNESCO%20Office%20Montevideo%20and%20Regional%20Bureau%20for%20Science%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22UNESCO%20Office%20Montevideo%20and%20Regional%20Bureau%20for%20Science%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Garc%C3%ADa%20Chevesich,%20Pablo%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Neary,%20Daniel%20G.%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Scott,%20David%20F.%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Benyon,%20Richard%20G.%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Benyon,%20Richard%20G.%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Reyna,%20Teresa%22&sf=sf:*
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Water, people and cooperation: 50 years of water programmes for 

sustainable development at UNESCO  

Su, insanlar ve işbirliği: UNESCO'da sürdürülebilir kalkınma için 50 

yıllık su programları  

Corporate author: 

UNESCO. Director-General, 2009-2017 (Bokova, I.G.). writer of foreword 

ISBN: 978-92-3-100128-4 

Year of publication: 

2015 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235002 

 

Water Law 

Elgar Encyclopedia of Environmental Law series 

Su Kanunu  

Elgar Çevre Hukuku Ansiklopedisi 

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/water-law-9781783476992.html  
Publication Date: 2021  

Corporate author: 

Edward Elgar Publishing  

Person as author: 

Edited by Joseph W. Dellapenna, and Joyeeta Gupta 

 

2021 State Of Climate Services Water 

2021 İklim Hizmetleri Durumu Su  

 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10826 

 
Corporate author: 

WMO-No. 1278 

© World Meteorological Organization, 2021 

 

Person as author: Maxx Dilley, Veronica F. Grasso, Tom Idle, Nakiete Msemo  
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https://www.e-elgar.com/shop/gbp/water-law-9781783476992.html
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10826
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  Suyun değeri, kuyu kuruyunca anlaşılır.  

(Thomas Fuller). 

 

 

 

 

 

 Her yıl sudan kaynaklanan nedenlerden dolayı 3.5 milyon insan hayatını 

kaybetmektedir. 

 Afrika ve Asya kıtalarında yaşayan insanlar su biriktirmek için ortalama 6 km yol 

yürümek zorundadırlar. 

 Her 9 kişiden 1'i ıslah edilmiş su kaynağına ulaşamamaktadır. 

 Dünya'daki suyun sadece %1'i içilebilir niteliktedir. 

 Dünya'daki tatlı suların %90'ı Antarktika'dadır. 

 Şu anda uzayda süzülen, içinde dünyadaki tüm okyanuslardan 140 trilyon kat daha 

fazla miktarda su bulunan bir su deposu vardır. 

 Suyun renginin açık turkuaz mavisi olmasının sebebi görünür spektrumun kırmızı 

tarafındaki zayıf emilimdir. 

 Yeryüzündeki suyun sadece %3'ü insanlar tarafından kullanılabilir niteliktedir. 

Çünkü %97'si tuzlu; geriye kalan %2 donmuş tatlı su ve %1'i ise kullanılabilir tatlı 

sudan oluşmaktadır. 

 

 

AYIN SÖZÜ 

BİLİYOR MUYDUNUZ ? 
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 International Association of Hydrological Sciences (IAHS) tarafından 

düzenlenecek olan IAHS 2022 Scientific Assembly (IAHS 2022 Bilimsel 

Toplantısı) 29 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Montpellier 

şehrinde yapılacaktır. 

 Toplantıya katılım maliyetlerine yönelik IAHS SYSTA: Sivapalan Young 

Scientists Travel Award (Sivapalan Genç Bilim Adamları Seyahat Ödülleri) için 

başvurular başlamıştır.  

 SYSTA uygunluk kriterlerinin ve başvuru prosedürünün tüm detaylarına  

https://iahs.info/About-IAHS/SYSTA.do adresinden ulaşılabilmektedir. Temel 

kriterler, başvuru sahiplerinin mali açıdan dezavantajlı bir ülkeden olması ve 

halihazırda bu ülkede ikamet etmeleri, doktoradan sonraki 5 yıl içinde olmaları ve 

Hydrological Sciences Journal, Proceedings of the International Association of 

Hydrological Sciences (PIAHS)'da veya listelenen başka bir hidrolojik dergide bir 

makalenin ilk yazarı olmalarıdır. Başvuru sahipleri, IAHS 2022 Bilimsel 

Toplantısı için bir özet sunmuş olmalıdır. Daha önce kıtalararası seyahat için 

SYSTA ödülü almış olanlar başvuruda bulunamazlar. Maksimum ödül değeri 

2.500 Euro'dur. 

 YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRISI AÇILDI! (11 Şubat 2022) 

Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden 

şirketlerin geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinin; yapay zeka çözümlerine kendi 

bünyelerinde ihtiyaç duyan şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da 

çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlayan Yapay Zeka Ekosistem 

Çağrısı açılmıştır. 

Program kapsamında ilk aşamada aşağıdaki 4 öncelikli alan desteklenecektir. 

1. Akıllı Üretim Sistemleri, 

DUYURULAR 

https://iahs.info/About-IAHS/SYSTA.do
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2. Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, 

3. Finans Teknolojileri, 

4. İklim Değişikliğinin Etkileri olarak belirlenmiştir. 

Proje Bütçesi: En fazla 2.000.000 TL 

Proje Süresi: En fazla 18 ay 

Çağrının Açılış Tarihi: 11 Şubat 2022 

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi: 1 Nisan 2022, Saat: 17:30 

Çağrı Kapanış Tarihi: 11 Nisan 2022, Saat 23:59 

Başvuru prosedürünün tüm detaylarına info@sistemglobal.com.tr adresinden 

ulaşılabilmektedir  

 "International Water Assosiation tarafından 2 yılda bir düzenlenen "IWA 

DIPCON" serisinin bu seneki organizasyonu olan "IWA DIPCON 2022: 4th 

Regional Conference on Diffuse Pollution and Eutrophication" konferansı 24-28 

Ekim tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın ev sahipliğinde 

İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Konferans ile ilgii detaylı bilgiye 

"www.iwadipcon2022.org" adresinden ulaşılabilir.” 
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 OECD Çevre Politikaları Komitesi (EPOC) bünyesinde görev yapan "İklim, 

Yatırım ve KalkınmaÇalışma Grubu" (WPCID) Sekretaryası tarafından 24 Mayıs 

2022 tarihinde Paris saatiyle 13:00-16:00 arasında "İklim Değişikliğine 

Adaptasyon İçin Doğa Temelli Çözümlerin Kullanımının Artırılması" 

(Scaling-up the implementation of nature-based solutions for climate change 

adaptation) başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Anılan çalıştayda, doğa 

temelli çözümlerin iklim değişikliğine adaptasyon politikalarında yaygın olarak 

kullanılamama nedenleri üzerinde durulacak olup, bu çerçevede Macaristan'dan 

örnek bir çalışma da paylaşılacaktır. Çalıştaya katılım için 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwlduyuqD0uHdecBtWtoVaVIyoK1

sWepfjc adresi kulanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwlduyuqD0uHdecBtWtoVaVIyoK1sWepfjc
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwlduyuqD0uHdecBtWtoVaVIyoK1sWepfjc
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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 

tarafından üç ayda bir yayınlanan “ DSİ Teknik Bülteni ” ne 

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

 

HATIRLATMA 

http://www.tarimbulteni.gov.tr/
https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/766
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 Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG)’ nin aylık e-bültenine  

 

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. 

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_
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 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. 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

https://dergipark.org.tr/turhidder
http://hidroder.org.tr/bulten/
https://dergipark.org.tr/en/pub/ijwmd
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 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 ; 

bahar.g@dsi.gov.tr adresine iletiniz. 

 

E-Bülten Erişim Linki :   

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1325  
 

İletişim 
 
Telefon        :  (0312) 454 52 96; 454 52 98 
 

E-posta        :  monuronen@dsi.gov.tr; bahar.g@dsi.gov.tr 

Adres           : DSİ Genel Müdürlüğü 

                       Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı 

                       Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:5/1 Çankaya/ANKARA 

mailto:bahar.g@dsi.gov.tr
https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/1325
mailto:monuronen@dsi.gov.tr

