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1. TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU (TUHK) FAALİYETLERİ 

 

Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK), Uluslararası Hidroloji Bilimleri 

Birliği’nin (IAHS) ulusal ölçekteki organizasyonudur. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik 

Birliği (TUJJB) çatısı altında yer alan TUHK faaliyetlerinin yürütülmesi Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. TUHK, hidroloji alanında eğitim-öğretim ve 

araştırma faaliyetlerinde bulunan öğretim üyeleri, kamu ve özel sektörde bu alanda 

çalışmalar yapan uzmanlardan oluşmaktadır. 

TUHK, Ülkemizde hidroloji alanında yapılan araştırma ve uygulamaların gelişmesine 

katkı sunmak amacıyla, hidroloji alanında çalışanlar arasında iletişimin gelişmesini, 

araştırma projelerinin desteklenmesini, kamu-özel sektör ve üniversiteler arasında bir 

köprü kurulmasını amaçlamaktadır. 

TUHK yapılandırılırken IAHS ile paralel yapıda çalışma grupları oluşturulmuştur. 

TUHK’ un ana hedefleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 

 Hidroloji biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli 

çalışmaları yapmak, 

 TUHK ’nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak, 

 Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan hidroloji 

projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak, 

 Hidroloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde 

yardımcı olmak, 

 Ülkemizde hidroloji eğitimini geliştirmek, 

 Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, uygun görülenlere 

katılmak ve Türkiye’yi temsil etmek, 

 Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi 

ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları 

duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemektir. 

Türkiye Ulusal Meteorolojik-Hidrolojik Afetler Programı (TUMEHAP)’nın proje destek 

programı kapsamında desteklenmek üzere önerilecek proje başvuruları her yıl ilgili 
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Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (DDYK) Sekretaryasında 

yapılmaktadır. 

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. 

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

Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

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. 

Isınan Dünyada Buz, Kar Ve Su Uluslararası Sempozyumu 21-26 Ağustos 2022 

tarihleri arasında Reykjavik, İzlanda’da gerçekleştirilmiştir. İzlanda Meteoroloji Ofisi, 

uluslararası ortaklarla birlikte, Dünya'nın kriyosferinin tüm bileşenlerinde meydana gelen 

hızlı değişiklikleri vurgulayan bir sempozyuma ev sahipliği yapmıştır.  İzlanda 

Meteoroloji Ofisi'nin 100. yıldönümü ve WMO'nun Küresel Kriyosfer İzlemesinin 

(GCW) yakın zamanda operasyonel bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanan bu 

sempozyumda, önde gelen bilim adamları, gezegenin her yerinde meydana gelen 

değişiklikler ve bunların yüksek ve alçak enlemlerde hissedilen, gelişmiş dünyayı, 

gelişmekte olan ülkeleri ve yerli halkları etkileyen etkileri hakkında en son sonuçları 

sunmuşlardır. Bilimsel sonuçlar ve yeni teknolojiler üzerine sözlü ve poster sunumlarının 

yanı sıra, sempozyum, küresel ısınmayı 1,5–2°C ile sınırlandırmayı amaçlayan Paris 

ULUSLARARASI HİDROLOJİ BİLİMLER BİRLİĞİ ( IAHS ) 
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Anlaşması ışığında, araştırma boşlukları ve gelecek perspektifleri üzerine panel 

tartışmalarını da yer vermiştir. 

2022-2023 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan IAHS etkinliklerinin listesine 

aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

https://iahs.info/Calendar.do 

 

 

 

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. WMO hakkında daha fazla bilgiye 

https://public.wmo.int/en internet sitesinden ulaşılabilir. 

BM Küresel Erken Uyarı Girişimi hakkında Kahire Yuvarlak Masa Toplantısı: 5-6 

Eylül 2022 tarihlerinde Mısır'ın Kahire kentinde Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın ev 

sahipliğinde düzenlenen Herkes İçin Erken Uyarıların Tesliminde Küresel Mimarinin 

Geliştirilmesi etkinliğinde, erken uyarıların önümüzdeki beş yıl içinde herkes için 

ulaşılabilir hale gelmesinin planlandığı belirtilmiştir. 

Genel Sekreter Prof. Petteri Taalas başkanlığındaki bir WMO heyeti, İklim Eyleminden 

Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart ve BM ortakları, kalkınma ve insani 

yardım kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, diplomatik topluluklar ve WMO Üyeleri 

Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük etkinliğe katıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı 

Büyükelçisi Ayman Amin katılımcılara, sonucun Kasım ayında Mısır'da düzenlenecek 

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP27'de sunulacak bir eylem planıyla 

açıklanacağını bildirilmiştir. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart 2022'de Dünya Meteoroloji Günü'nde 

"erken uyarıların ve eylemlerin hayat kurtardığını" ilan etti ve WMO'yu kampanyaya 

öncülük etmekle görevlendirdi. Guterres Kahire’deki Yuvarlak Masa Toplantısı’nda 

“Bugün, başta en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde olmak 

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ ( WMO ) 

https://iahs.info/Calendar.do
https://public.wmo.int/en


6 
 

üzere dünya nüfusunun üçte biri hala erken uyarı sistemleri kapsamında değil. Özellikle 

iklim etkilerinin daha da kötüleşeceği kesinken, bu kabul edilemez. Erken uyarılar ve 

önlem hayat kurtarır” dedi.  

3,3 ila 3,6 milyar insanın iklim değişikliğine karşı son derece savunmasız durumda 

yaşadığı ve küresel sıcaklıkların yükselmeye devam ettiği bir ortamda, uluslararası 

toplumun önümüzdeki beş yıl içinde erken uyarı sistemleri Dünya'daki her insanın 

korunmasını sağlamak üzere şimdi harekete geçmek için güçlü bir taahhüt göndermesi 

her zamankinden daha önemlidir.  

Erken Uyarı Sistemleri, hayat kurtaran ve on kat yatırım getirisi sağlayan, kanıtlanmış, 

etkili ve uygulanabilir bir iklim uyum önlemidir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneli'nin Etkiler, Uyum ve Kırılganlığa İlişkin Altıncı Değerlendirme Raporu, erken 

uyarı sistemlerini temel uyum seçeneklerinden biri olarak kabul etmiştir. Erken uyarı 

sistemlerinin pratikliği, uygulanabilirliği ve evrensel siyasi cazibesi, bu sistemleri 

COP27'nin uygun bir odak alanı haline getirmektedir. 

Hem COP26 hem de COP27 Başkanlıkları, gelişmiş ülkelere Glasgow'da verilen 

taahhütlerini yerine getirmeleri için 2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere uyum için 

iklim finansmanını en az ikiye katlamaları ve finansman adaptasyonu ile hafifletme 

arasında bir denge sağlamayı amaçlamaları çağrısında bulunmuştur. 

Kahire Yuvarlak Masa Toplantısı, önümüzdeki 5 yıl için halihazırda planlanmış 

uluslararası erken uyarı geliştirme girişimlerinin bir haritalandırılması dahil olmak üzere, 

erken uyarıdan erken eyleme kadar tüm değer döngüsü boyunca erken uyarıların küresel 

durumunun anlaşılmasını geliştirmek için gelişmiş analizler sunmuştur. Etkinlik 

sayesinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin envanteri çıkarılmış, finansman ortamını 

büyütmek için seçenekler sunulmuş ve önemli uluslararası süreçlerde Herkes için Erken 

Uyarıları ilerletmek için siyasi taahhütler görüşülmüştür. 

Paydaşlardan erken uyarılar ve genişleme fırsatları hakkındaki mevcut çalışmalar 

hakkında sunumlar dinlenmiştir. Bir erken uyarı sisteminin dört bileşeni olan; afet riski 

bilgisi; izleme, tahmin, gözlem ve analiz; uyarı yayma ve iletişim; ve hazırlık ve 

müdahale yetenekleri ele alınmıştır.  
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Hükümetlerarası Hidrolojik Program (IHP), BM sisteminin su araştırmaları, su 

kaynakları yönetimi, eğitim ve kapasite geliştirmeye ayrılmış tek hükümetler arası 

programıdır. 

UNESCO  Hükümetlerarası Hidroloji  Programı  (IHP)  Hükümetlerarası  Konseyi  

25.  Oturumu 26-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Paris'te UNESCO Genel 

Merkezi'nde fiziki katılımla düzenlenmiştir.  Toplantıya DSİ Genel Müdürlüğümüz Etüt, 

Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Dr. Murat Ali HATİPOĞLU 

(UNESCO-IHP DSİ Odak Noktası) ile Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğünden İzzet 

Nazmi EYÜBOĞLU (Ziraat Y. Mühendisi) katılmıştır.  Anılan toplantı  öncesinde    25    

Nisan    2022 tarihinde "Science for a water secure world in a changing environment" 

başlıklı bir yan etkinlik gerçekleştirildiği  ve  2023  yılında  tertip  edilmesi  öngörülen  

"İkinci BM  Su  Konferansı"nın hazırlık toplantılarından  biri  olarak  nitelendirilen  yan  

etkinliğe  25  konuşmacı katılarak, "Bilim-Politika", "Su Eğitimi ve Kapasite Geliştirme" 

ve "Bilimsel Araştırma ve İnovasyon" panellerinde sunumlar yapılmıştır. 

IHP Konseyinin 25.  Oturumunda,  IX.  Dönem  IHP  Stratejik  Planının  Uygulama  

Planı  (IHP-IX, 2022-2029)   başlıklı bölümünde üye ülkelerin IHP-IX'un hayata 

geçirilmesine yönelik taahhütlerini   dile   getirdikleri  belirtilmekte, diğer   taraftan,   

2021  Kasım ayında düzenlenen 41. Genel Konferans sırasında gerçekleştirilen 

seçimlerde IHP Konsey üyesi olan Suriye tarafından  iklim değişikliğiyle birleşen  

mevcut  kriz  nedeniyle  suyun  ülkede  kritik  bir önem  kazandığının, tarım  ve  su  

reformlarının  hayata  geçirilmesi  için  önemli  çabalar  sarf edildiğinin, içme suyuna 

erişim için çeşitli önlemler alınmasının gerektiğinin, Suriye'nin fosil yakıtlara olan 

bağımlılığının ve enerji yoksulluğunun azaltılması için özellikle güneş panelleri olmak  

üzere  yenilenebilir  enerji kullanımına  ilgi duyduğunun,  kapasite gelişimi, 6 numaralı 

Sürdürülebilir  Kalkınma   Hedefine   (SDG-6)  ulaşılması   ve   IHP-IX'un  uygulanması   

için UNESCO'nun desteğine güvenildiği ifade edilmektedir.   

Ayrıca oturumlar sırasında sunulan dört karar kabul edilmiştir: 

HÜKÜMETLERARASI HİDROLOJİ PROGRAMI (UNESCO-IHP) 
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IHP-IX Operasyonel Uygulama Planı'nın Hazırlanması (Resolution XXV-1), 

IHP  Büyük  İnisiyatiflerinin Planlanması, Uygulanması  ve  İzlenmesine ilişkin  Çerçeve 

(Resolution XXV-2), 

IHP-IX döneminde Büyük İnisiyatiflerin Devamı (Resolution XXV-3), 

IHP-IX'un Operasyonal Uygulamasına ilişkin Tematik Çalışma Grupları (Resolution 

XXV-4). 

Bununla birlikte ‘’IHP-IX döneminde Büyük İnisiyatiflerin Devamı" karar tasarısında   

"Integrated Water Resource Management  (IWRM)"  ve "Joint  International  Isotope  

Hydrology  Programme" ın   uzun  süredir  aktif  olmamaları  nedeniyle  kapatılmalarına  

karar  verilmiştir.  

"IHP-IX'un  Operasyonal Uygulamasına ilişkin  Tematik Çalışma Grupları"  karar 

tasarısında, Sekretarya  tarafından  önerilen  sekiz tema  grubunun  başlıkları uzun  

müzakereler  sonucunda değiştirilerek,  IHP-IX  Strateji  Planı'nda yeralan  beş öncelikli 

alanın  ve  birbiriyle  kesişen temaların (3 tema grubu) çalışılmasını sağlamak amacıyla 

aşağıda sunulan 8 tematik çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır.  

Ana temalar: 

Bilimsel Araştırma ve Inovasyon, 

Dördüncü Endüstriyel Devrimde Su Eğitimi, 

Veri ve Bilgi Boşluğunun Doldurulması, 

Küresel Değişim Şartları Altında Entegre Su Kaynaklarının Yönetimi, 

Azaltım, Uyum ve Dayanıklılık için Bilimsel Temelli Su Yönetişimi. 

Kesişen temalar: 

Hidrolik Sistemler, Nehirler, İklim Riskleri ve Su-Gıda-Enerji İlişkisi, 

Yeraltısuyu ve İnsan Yerleşimleri, 
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Ekohidroloji ve Su Kalitesi. 

Üye ülkeler,  ulusal su otoritelerinin ve su uzmanlarının  IHP  Ulusal  Komiteleri'yle 

koordinasyon halinde, su ve küresel değişimle ilgili araştırma programları ve 

projelerinden elde edilen mevcut  faaliyetleri  ve  bilgileri  IHP-IX  Strateji  Planı'ndaki 

beş  Öncelikli  Alan'la ilişkilendirmeye  ve  konuya ilişkin  faaliyetleriyle gelişmeleri  

IHP  Konseyi'ne  sunmaya  davet edilmektedir.  

Ayrıca Sekretarya tarafından 2022 Haziran ayı sonu veya Temmuz ayı başında 

toplantılarının yapılması   öngörülen    Tematik  Çalışma Gruplarının  ülke temsilcilerinin 

oluşturulması da gündeme gelmiştir. IHP'nin  2022-2029  yılları arasında 

gerçekleştireceği faaliyetlerin  planlamasının  bahsekonu tematik çalışma gruplarında 

yapılacağı belirtilmektedir. Bu amaçla DSİ Genel Müdürlüğü olarak  5 ana tema ve 3 

kesişen tema ile ilgili uzmanlardan oluşan bir katılımcı listesi IHP Sekretaryasına 

iletilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmiş ve ilk toplantısına katılım sağlanmıştır.  

UNESCO Sekretaryası tarafından yapılan sunumlarda IHP-IX Strateji Planının hakkıyla 

uygulanabilmesi için bütçe sıkıntısından bahsedilmiş, üye ülkelerden maddi ya da ayni 

destek beklendiği ver IHP Sekretaryasında görev alabilecek  "secondment"  yöntemiyle 

personel görevlendirilmesi hususunun üye ülkelerin dikkatine getirildiği belirtilmektedir.  

Öte  yandan,  IHP-IX'un  operasyonel uygulanmasına ilişkin   XXV-1 sayılı  kararda, 

faaliyetlerin  IHP  Ulusal  Komiteleri  aracılığıyla  yürütülmesinin  tavsiye  edildiği de 

belirtilmekte bu husus da   IHP-IX (2021-2029)  için  belirlenen  5  öncelikli  alan  altında  

34  çıktı  ve  150 anahtar eylem   bulunduğu, IHP-IX'un  uygulanması  amacıyla  

oluşturulan  çalışma gruplarıyla görev  güçlerinin eşzamanlı  olabilecek toplantılarına 

katılım sağlanmasının   önem arz ettiği vurgusu yapılmıştır.  

IHP-IX. programı kapsamında kurulacak ve yoğun gündemi oluşturacak 8 ayrı çalışma 

grubunun  toplantılarına  katılım  ve  toplantıların  gündemini  takip  etmek  üzere  ''IHP  

Türkiye  Ulusal Komitesi'' nin kurulması IHP Odak noktalığını yürüten DSİ Genel 

Müdürlüğü’nce de olumlu olarak karşılanmıştır.  
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 BM-Yeraltı Suları Zirvesi 2022 

BM-Yeraltı Suları Zirvesi, UNESCO ve Uluslararası Yeraltı Suyu Kaynakları 

Değerlendirme Merkezi (IGRAC) tarafından koordine edilen özel BM-Su Görev Gücü 

tarafından uygulanan 2022 “Yeraltısuyu: Görünmezi görünür kılmak” kampanyasının 

doruk noktası olarak 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Paris, Fransa’da gerçekleştirilecek 

olup, BM-Su adına. Zirvenin ana mesajları Birleşmiş Milletler 2023 Su Konferansı'na 

iletilecektir. 

 

Zirve, en yüksek uluslararası düzeyde yer altı suyu konusuna dikkat çekerken, aynı 

zamanda 2022 boyunca devam eden 'Yeraltı Suyu: Görünmezliği görünür kılmak' 

kampanyası için bir sonuç etkinliği olarak hizmet edecek. Zirve, BM Dünya Su 

Gelişimi'ni temel olarak kullanacak. Rapor 2022 (WWDR 2022), bu hayati doğal 

kaynağın daha sorumlu ve sürdürülebilir kullanımına ve korunmasına yönelik eylemleri 

tanımlamak için bir kılavuz olarak Yeraltı Suyuna ve SDG 6 Küresel Hızlandırma 

Çerçevesine odaklandı. Zirve, yeraltı suyuyla ilgili tüm önemli olaylardan gelen 

açıklamaları, BM 2023 Su Konferansı için tek bir kapsamlı yeraltı suyu mesajında 

birleştirecektir. Detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

https://events.unesco.org/event?id=3410801825&lang=1033 

 

 İkinci Duşanbe Su Eylem On Yılı Konferansı  

Uluslararası Eylemin On Yılı “Sürdürülebilir Kalkınma için Su 2018-2028” konulu 2. 

Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans, 6-9 Haziran 2022 tarihleri arasında Duşanbe, 

Tacikistan'da “Yerelde su eylemi ve ortaklığın katalizörü” temasıyla ulusal, bölgesel ve 

küresel düzeylerde gerçekleştirilmiştir. Duşanbe Konferansı, BM Genel Kurulu Kararı 

75/212'de belirtildiği gibi orta vadeli kapsamlı gözden geçirme için etkin bir hazırlığı 

destekleyecek BM 2023 Su Konferansı'ndan önceki küresel toplantılardan biridir. 

Konferans, Su Eylemi On Yılı'nın uygulanmasında tüm paydaşlar arasında deneyimlerin 

paylaşılması ve ortaklıkların güçlendirilmesi için bir fırsat sağlamaktadır. Tacikistan 

Hükümeti ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıya, Tacikistan 

https://events.unesco.org/event?id=3410801825&lang=1033
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Cumhuriyeti Başbakanı ve BM Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter 

Yardımcısı başkanlık etmiştir. Detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

https://dushanbewaterprocess.org/conference/ 

 

 Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu 2022 (SOFI 2022) 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), BM 

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan ve gıda güvenliği ve beslenme alanındaki en 

kapsamlı raporlardan biri olan "Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu 

2022" (SOFI 2022), 6 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmıştır.  

 

 

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

https://www.fao.org/publications/sofi/2022/en/ 

3. ULUSAL VE ULUSLARARASI HİDROLOJİ FAALİYETLERİ 

 

 11. Ulusal Hidroloji Kongresi 

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) altındaki komisyonlardan biri olan 

Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK) adına Gaziantep Üniversitesi tarafından 
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"11. Ulusal Hidroloji Kongresi (uhk.gantep.edu.tr)" 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde 

Gaziantep’te düzenlenecektir. 

Anılan Kongreye ilişkin bilgiler http://uhk.gantep.edu.tr/ web sitesinde yer almaktadır. 

Kongrede aşağıda yer alan konu başlıklarında bildiri sunulmasına yönelik çağrı 

yapılmıştır. Konu başlıkları:  

• Hidrolojik Ölçümler ve Veri Analizleri 

• Hidrolojik Süreçler 

• Hidrolojik Modellemeler 

• Hidrolojide İstatistik Yöntemler 

• Hidrolojide Modern Yaklaşımlar ve Uygulamaları 

• İklim Değişikliği ve Hidrolojik Etkileri 

• Havza Yönetimi 

• Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi 

• Kar Hidrolojisi 

• Yeraltı Suyu Hidrolojisi ve Hidrojeoloji 

• Tarımsal Hidroloji 

• Hidrolojide Yeni Yöntemler 

• CBS ve Uzaktan Algılama Tabanlı Hidrolojik Modeller 

• Havza Akım ve Kirlilik Taşınım Modelleri 

• Katı Madde Taşınımı  Modelleri 

• Tarihi Su Yapıları ve Tarihsel Hidroloji 

• Hidropolitik olarak belirlenmiştir. 

Anılan kongreye DSİ Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizden toplam 31 

adet bildiri gönderilmiş ve kongre düzenleme komitesinden kabul almıştır.  
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 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Bonn 

Oturumları 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 

Uygulama Yardımcı Organı (SBI 56) ve Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı 

Organı (SBSTA 56) oturumları 6-16 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn 

kentinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye söz konusu müzakerelere; Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı (Berlin Büyükelçiliği), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji 

ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı (AB ve Dış ilişkiler Genel 

Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü), Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜİK 

temsilcilerinden oluşan bir heyet ile katılım sağlamıştır. 

Anlaşma altındaki UYUM konusundaki müzakereler;   

• Etkiler, Kırılganlık ve İklim Değişikliğine Uyum Üzerine Nairobi Çalışma Programı   

• Ulusal Uyum Planları (NAPs) • Küresel Uyum Hedefi Üzerine Glasgow-Şarm El-Şeyh 

Çalışma Programı   

• İklim Değişikliği Etkileri ile Bağlantılı Varşova Uluslararası Kayıp ve Zarar 

Mekanizması Kapsamında Santiago Ağı  

• Glasgow Diyaloğu  
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• Küresel Durum Değerlendirmesi (Global Stocktake)  

• Tarım üzerine Koronivia Ortak Çalışması başlıklarında yürütülmektedir. 

Bonn Oturumlarına ilişkin daha detaylı bilgiye https://unfccc.int/SB56 adresinden 

ulaşılabilir. 

BMİDÇS kapsamında 27. Taraflar Konferansı (Sharm El-Sheıkh İklim Konferansı) 6-18 

Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır’da gerçekleştirilecektir. 

 

 Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Heyetinin DSİ Genel 

Müdürlüğü'ne Ziyareti 

Ülkemizin sulama sistemleri hususunda sahip olduğu bilgi ve tecrübenin paylaşılması 

maksadıyla hazırlanan teknik ziyaret programı kapsamında 24-30 Temmuz 2022 tarihleri 

arasında ülkemizde bulunan Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakan 

Danışmanı Sayın Mykhailo KHORIEV başkanlığındaki Ukrayna Heyeti tarafından DSİ 

Genel Müdürlüğü'ne 28 Temmuz 2022 tarihinde ziyarette bulunulmuştur. 

DSİ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr Lütfi AKCA’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından 

DSİ Genel Müdürlüğü faaliyet alanlarını içeren takdim sunumu yapılmış ve toplantıya 

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Doç Dr. Bülent SELEK başkanlığında Genel 

Müdürlüğümüz faaliyet alanları arasında yer alan sulama ile ilgili olarak hazırlanan 

teknik sunumlar ile programa devam edilmiştir. Toplantıda sırasıyla, Su Kaynakları 
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Planlaması, Borulu Sulama Sistemleri, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Sulamaları ile 

Sulama İşletme ve Bakım Faaliyetleri ve Sulama Birlikleri konularında detaylı teknik 

sunumlar yapılmıştır. Sunumların ardından soru cevap bölümüne geçilmiş ve Ukrayna 

Heyeti’nin soruları cevaplandırılmıştır. Yöneltilen sorular dikkate alındığında, heyetin 

sulama konusunda ülkemizde uygulanmakta olan mevzuat, sulama birliklerinin hukuki 

yapısı, sulama ücret ve tarifeleri gibi hususlara ilgi duyduğu gözlemlenmiştir.  

Ukrayna Heyet Başkanı Sayın Mykhailo KHORIEV teşekkürlerini ileterek; hazırlanan 

programdan çok memnun kaldıklarını, programın her aşamasında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin desteğini hissettiklerini, programın kendileri için çok faydalı olduğunu, 

ülkelerinde 3 milyon hektar sulanabilir alan olmasına rağmen ancak 0,5 milyon hektar 

alanı sulayabildiklerini, hedeflerinin 2,5 milyon hektarlık bir alanı sulamak olduğunu, 

bunun için eskimiş ve atıl kalmış sulama tesislerinin yenilenmesi veya yeni tesis 

yapılması gerektiğini ve bu ziyaretin bu hedefe yönelik bir yol haritası çizmek için iyi bir 

başlangıç noktası olacağını ifade etmiştir. 

Ayrıca, Türk firmalarını boru ve pompa imalatı konularında çok başarılı bulduklarını 

ifade ederek; bu alanda çalışan tecrübeli firmaların listesi ile su kalitesi ile ilgili 

mevzuatımız ve toplantıda yapılan sunumlar tarafımızdan talep edilmiştir.  

Su Kalitesi ile ilgili mevzuatımız DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Bülent 

SELEK tarafından toplantı bitiminde elden takdim edilmiş olup ilgili sunumların ve Türk 

firmalarına ait listesinin en kısa süre içerisinde kendilerine iletileceği ifade edilmiş ve 

karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından toplantıya son verilmiştir. 

 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 27. 

Taraflar Konferansı (COP27) 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 27. Taraflar 

Konferansı (COP27) 6-18 Kasım 2022'de Mısır’ın başkanlığında Şarm El-Şeyh şehrinde 

düzenlenecektir. Organizasyon tüm paydaşların duruma adaptasyonu ve küresel iklim 

değişikliği sorunuyla etkin bir şekilde başa çıkmaları için altın bir fırsat niteliğindedir. 

COP27'ye yaklaşırken, küresel iklim sorununun ciddiyetinin ve küresel tehdidi ele 

almanın tek yolunun çok taraflı, toplu ve uyumlu bir eylem olduğunun farkına varılması, 
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zamanında ve yeterli eylemi sağlamak için kapsayıcı, şeffaf ve paydaşlar odaklı bir 

sürecin desteklenmesi gerekmektedir. 

Son IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) raporları, iklim krizinin ciddiyetini 

ve acil ve sürekli siyasi irade, etkili eylem ve etkili işbirliği ihtiyacını vurgulamıştır. 

Glasgow'un ivmesini temel alarak, iklim eylemi gündemindeki çıktıların kapsamı daha da 

genişletilmeye çalışılmaktadır.  

COP27'nin dünyanın bir araya geldiği ve iklim mücadelesini uyumlu, işbirlikçi ve etkili 

eylemlerle üstlenmek için gerekli siyasi iradeyi gösterdiği dönüm noktası olacağı umut 

edilmektedir. Organizasyon, anlaşmaların ve taahhütlerin proje ve programlara çevrildiği, 

dünyanın birlikte çalışma ve bu vesileyle yükselme konusunda ciddiyetini gösterdiği, 

iklim değişikliğinin sıfır emisyon odaklı olarak ele alındığı ve artık ortak gezegenimizin 

ve insanlığın ortak iyiliği için çalışan bir uluslararası platform niteliği taşımaktadır. 

Mısır COP27 Başkanlığı, iklim değişikliği ile ilgili çok çeşitli konularda uygulamayı 

geliştirmeye ve çalışmaları artırmaya odaklanan bir dizi konu belirlemiştir. Ayrıca yan 

etkinlikler, panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve diğer etkileşimli formatlar da 

dahil olmak üzere odaklanmış tartışmalar için birkaç tematik gün belirlenmiştir. 

Glasgow'da taraflar, sözleşme kapsamındaki uzun vadeli küresel hedefi ve Paris 

Anlaşması'nın sıcaklık sınırlama hedefini yeniden onayladılar ve en son IPCC III. 

Çalışma Grubu raporu tarafından onaylanan bir çağrı olarak, 1,5 derecelik hedefin 

ulaşılabilir durumda tutulması için acil önlem alınması gerektiğini kabul ettiler. Ayrıca 

taraflar ve paydaşlar, Uyum ve Dayanıklılığın tüm ülkeler ve topluluklar, özellikle 

gelişmekte olan ülkeler için önemini ve önceliğini doğruladılar. En son II. Çalışma Grubu 

raporunu da içeren IPCC raporları, dünyanın mevcut iklimle başa çıkmak için doğru 

yolda olmadığını vurgulamış ve iklim değişikliği kaynaklı etkilerin artan sayısı ve 

büyüklüğü ile başa çıkmaya hazır olmadığını ortaya koymuştur. 

Glasgow sonuçları ayrıca, gelişmekte olan ülke taraflarının önceliklerini ve ihtiyaçlarını 

göz önünde bulundurarak, uyum sağlama kapasitesini artırmak, dayanıklılığı 

güçlendirmek ve iklim değişikliğine karşı kırılganlığı azaltmak için uygun finansman, 

kapasite geliştirme ve teknoloji transferi dahil olmak üzere desteğin ölçeğini acilen 

artırmanın önemini vurgulamıştır.  
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COP27’de emisyon azaltma, uyum çabaları ve uygun finansman akışının iyileştirilmesi 

yoluyla küresel iklim eyleminin hızlandırılması amaçlanmakta, 'adil geçiş'in dünya 

çapında gelişmekte olan ülkeler için bir öncelik olmaya devam ettiğini kabul 

edilmektedir. 

Küresel ısınmayı 2 derecenin çok altında sınırlamak için birleşilmesi ve 1,5 derece 

hedefini canlı tutmak için çalışılması, tüm tarafların, başta liderlik edebilen taraflar olmak 

üzere, tüm paydaşların cesur ve acil eylemleri ve istekliliği artırması gerekmektedir. 

COP27, ülkelerin sözleşmenin uygulanmasını geliştirmek için Paris Anlaşması'nın 

hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik taahhütlerini yerine getirmeleri için bir fırsat 

olacaktır. 

Sıcak hava dalgalarından, sellerden, orman yangınlarından kaynaklanan aşırı hava 

olayları hayatımızın günlük bir gerçeği haline gelmiştir. Dünya liderleri, hükümetler ve 

sözleşmeye taraf devletler, COP26'da Uyum konusunda gelişmiş küresel eylem için 

COP26'daki taahhütlerini yinelediler. Küresel Uyum Hedefi, COP26'nın önemli 

sonuçlarından biriydi. Dayanıklılığı artırmaya yönelik ilerlemeyi yakalayıp 

değerlendirmek ve en savunmasız topluluklara yardım etmek amacıyla, COP27'nin hayati 

derecede ihtiyaç duyulan ilerlemeyi sağladığından emin olunmalı ve tüm taraflar gerekli 

siyasi iradeyi göstermeye teşvik edilmelidir. 

Uyuma ilişkin küresel hedefin ötesinde, COP27, Paris'te üzerinde anlaşmaya varılan ve 

Uyumu küresel eylemin ön saflarına yerleştirme konusunda Glasgow Paktı'nda daha fazla 

ayrıntılandırılan kararları teyit ederek, uyum konusunda eylem için geliştirilmiş küresel 

gündemi ele alacaktır. 

COP27'de, gündemde kritik öneme sahip iklim finansmanı konusunda önemli ilerleme 

kaydedilmesi gerekmektedir. İklim finansmanının yeterliliğinin ve öngörülebilirliğinin 

önemi, Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşılmasında kilit önemdedir; bu amaçla, 

özellikle Afrika, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ada ülkeleri başta olmak üzere 

gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için finans akışlarının şeffaflığının 

artırılmasına ve erişimin kolaylaştırılmasına ihtiyaç vardır.  

COP27 Başkanlığı'nın dengeli bir şekilde somut sonuçlara ulaşabilmesi için 

müzakerelerde anlaşmanın güçlendirilmesi ve kolaylaştırılması büyük önem taşımaktadır. 
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Ortaklık ve işbirliğinin ilerlemesi, dört hedefe ulaşılmasına yardımcı olacak ve dünyanın 

iklim görüşmelerinin merkezinde yer aldığı daha esnek ve sürdürülebilir bir ekonomik 

model benimsemesini sağlayacaktır. BM müzakereleri fikir birliğine dayalı olduğundan 

anlaşmaya varmak, tüm paydaşların kapsayıcı ve aktif katılımını gerektirmektedir. 

COP27'deki ilgili tüm paydaşların, özellikle iklim değişikliğinin etkilerinden giderek 

daha fazla etkilenen hassas topluluklar ve Afrika bölgesindeki ülkelerin temsilcilerinin 

yeterli temsilini ve katılımını sağlamak için çalışılmaktadır. 

Hükümetler, özel sektör ve sivil toplum, gezegenimizle etkileşim biçimimizi 

dönüştürmek için birlikte çalışmalıdır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 

hafifletmeye yardımcı olacak yeni çözümler ve yenilikler getirilmelidir. Ayrıca, 

gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya yönelik tüm diğer iklim dostu çözümler 

çoğaltılmalı ve hızla yükseltilmelidir. 

Organizasyonla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için bağlantı linki aşağıdadır. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/the-road-to-sharm-el-sheikh-informal-

consultations-by-the-cop-26-presidency-and-the-cop-27-incoming 

 

 Stockholm Gençler Su Ödülü 

Stockholm Genç Su Ödülü (SJWP), 1997'den beri her yıl Stockholm Uluslararası Su 

Enstitüsü (SIWI) tarafından Xylem'in kurucu ortaklığı ile Stockholm Su Ödülünü 

tamamlamak üzere düzenlenmektedir. Ulusal kazananı Ağustos sonunda uluslararası 

yarışmaya göndermek için yarışma Haziran ayında yapılır. Yarışma yılının 1 Ağustos 

tarihine kadar 15 yaşını doldurmuş ve su ile ilgili bilim projeleri yürütmüş 9-12. 

sınıflarda resmi, özel veya bağımsız lise öğrencilerine açıktır. Değerlendirme kriterleri 

uluslararası yarışma ile aynıdır ve uygunluk, metodoloji, konu bilgisi, pratik beceriler, 

yaratıcılık ve makale/sunu için derecelendirmeleri içerir. 

Kanada'dan Annabelle M. Rayson, zararlı alg oluşumlarının nasıl iyileştirileceği ve 

önleneceği konusundaki araştırması nedeniyle prestijli 2022 Stockholm Gençler Su 

Ödülü'nü (Stockholm Junior Water Prize) aldı. İsveç Veliaht Prensesi Victoria, 

Stockholm'deki Dünya Su Haftası'nda düzenlenen törenle kazananı açıkladı.   

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/the-road-to-sharm-el-sheikh-informal-consultations-by-the-cop-26-presidency-and-the-cop-27-incoming
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/the-road-to-sharm-el-sheikh-informal-consultations-by-the-cop-26-presidency-and-the-cop-27-incoming
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Zararlı algler, dünyanın her yerinde su kalitesini ve ekosistem çeşitliliğini olumsuz 

etkileyerek su ekosistemlerini tehdit etmekte, ölü bölgelere yol açmakta ve balıkçılık ve 

turizm endüstrilerine milyonlarca dolara mal olmaktadır. 

Rayson'ın ticari bir balıkçı olan babası, zararlı yosun oluşumları nedeniyle belirli 

bölgelerde artık balık tutamıyordu, bu nedenle Rayson araştırmalarını, zararlı yosun 

oluşumlarını tedavi etmek ve önlemek için bir yöntem bulmak üzere yürütmüştür. 

Rayson, biyomanipülasyon kavramını ve yosun oluşumlarını iyileştirmek ve önlemek 

için hangi zooplankton türlerinin en iyi olduğunu öğrenmiş, bu konudaki çalışmasıyla 15 

ila 20 yaş arasındaki öğrencilerin büyük su sorunlarına çözümler sunduğu uluslararası bir 

yarışma olan Stockholm Gençler Su Ödülü'nün galibi olarak ilan edilmiştir. 

Yarışmanın jürisi kazanan çalışmanın çok yönlü küresel bir sorun için potansiyel bir 

çözüm olduğunu kaydetmiştir. Bu sadece insan sağlığı için bir sorun değil, aynı zamanda 

su yollarını ve içinde yaşayan türleri de etkilemektedir. Halk sağlığı açısından 

karşılaşılan zorlukların birçoğu su kalitesiyle yakından bağlantılıdır ve kazanan katılımcı 

için “kendini adamış, tutkulu ve yaratıcı, bu yaygın sorunu ele almak için kapsamlı, biyo-

ilham veren araştırmalar yürütmüştür” yorumları yapılmıştır. 

Kazanana ödülü, ödülün resmi patronu İsveç'in Veliaht Prensesi Victoria tarafından 

Dünya Su Haftası'nda düzenlenen bir ödül töreninde takdim edildi. 

2022 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda "Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı 

Ve Otonom Tarımsal Sulama Sistemi" konulu proje ile İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci 

Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Cem Ege ERGÜN ve Ahmet Ömer ERKENCİ 

ülkemizi temsil etmiştir. 

 ICID 2022 

24. ICID (The International Commission on Irrigation and Drainage - Uluslararası 

Sulama ve Drenaj Komisyonu) Uluslararası Kongresi 3-10 Ekim 2022 tarihleri arasında 

Avustralya’nın Adelaide kentinde gerçekleştirilecektir. Organizasyon aynı zamanda 73. 

Uluslararası Yürütme Konseyi toplantısına da ev sahipliği yapacaktır. 

ICID, üç yılda bir amiral gemisi etkinliği olan Uluslararası Sulama ve Drenaj Kongresi'ni 

1951'den beri düzenlemektedir. ICID trienali Kongreleri, tüm dünyada su sektöründe 
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yaklaşan ve dinamik değişiklikleri tartışmak ve değerlendirmek için düzenlenmektedir. 

Küresel ısınma, değişen iklim koşulları, patlayan nüfus, artan talep ve sürekli değişen 

teknolojik gelişmeler karşısında ICID Kongreleri, bu sektördeki eşzamanlı zorluklara 

yönelik olarak düşünmeyi ve çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Konuların çok 

disiplinli doğası göz önüne alındığında, kongreler su-gıda güvenliği, su tasarrufu ve 

suyun herkes için kullanılabilirliği açısından küresel nüfusun karşılaştığı daha büyük 

endişeleri ele almaktadır. 

Her üç yılda bir, ortaya çıkan küresel trendlerden bildirilerin sunulduğu iki tematik alan 

belirlenmekte, bir özel oturum, sempozyum ve tarih semineri düzenlenmekte ve küresel 

platformda sergilenmektedir. Katılım genellikle tüm ulusal komitelere ve üyelerine, üye 

ülkelerin vatandaşlarına, diğer nitelikli uluslararası kuruluşlar ve üye olmayan ülkelerden 

gelen davetlilerden bazılarına açıktır. Kongrelerin teknik tutanakları, taban seviyesindeki 

çiftçiler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve 

profesyoneller için yetkili bir rehber ve referans kaynak olarak kabul edilen tutanaklar 

şeklinde derlenir. 

Etkinlikte ele alınacak konular; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için tarımsal 

su yönetiminde yenilik ve araştırma, ulusal sulama sektörlerinin mevcut durumu, sulama 

altyapısı modernizasyonu ve yönetimine gelecekteki yatırım, su politikası, kurumlar ve 

kapasiteler dahil olmak üzere sulama yönetimini etkileyen ulusal faktörler, kaynak 

yönetimi, arz ve talep yönetimi, altyapı yönetimi, çiftlikte su yönetimi, iklim 

değişikliğine uyum ve afet riskinin azaltılması, kurumsal ve politika reformları ve veri 

yönetimi, teknolojik müdahaleler, kapasite geliştirme ve toplumsal cinsiyet sorunları gibi 

gelecekteki olası yönetim alanları şeklinde sıralanmaktadır. 

Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) 24 Haziran 1950'de Hindistan'ın Yeni 

Delhi kentinde kurulmuştur. ICID 'sürdürülebilir tarımsal su yönetimi' misyonuyla 

çalışan, sulama, drenaj ve taşkın yönetimi alanlarında uzmanlardan oluşan, önde gelen 

bilimsel, teknik ve profesyonel, kar amacı gütmeyen uluslararası bir ağdır. 

ICID, yağmurla beslenen tarımdan ek sulamaya, arazi drenajına, kıt sulamadan tam 

sulamaya kadar tarımsal su yönetimi uygulamalarının tüm alanlarıyla ilgili konulara 

adanmış bir bilgi paylaşım platformudur. Ayrıca, tarım arazilerinin drenajı 
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faaliyetlerimizin ana temasını oluşturur. Potansiyel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak 

giderek değişkenlik gösteren iklimin iki uç noktası olan sel ve kuraklık da faaliyetlerin 

odak noktasını oluşturuyor.  

Etkinlik hakkında daha kapsamlı bilgi ve kayıt işlemleri için 

https://www.icid2022.com.au/ adresini ziyaret edebilirsiniz. ICID hakkında daha fazla 

ayrıntıyı https://www.icid.org/ web sitesinde bulabilirsiniz. 

 

 Dördüncü Dünya Sulama Forumu 

ICID, Çin Halk Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Ulusal Sulama ve Drenaj 

Komitesi (CNCID) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Çin Su Kaynakları ve 

Hidroelektrik Araştırma Enstitüsü tarafından organize edilen, 74. Uluslararası Yürütme 

Konseyi (IEC) Toplantısı ile birlikte Dördüncü Dünya Sulama Forumu (WIF4) 16-22 

Nisan 2023 tarihleri arasında Çin'in Pekin kentinde gerçekleştirilecektir. 

Forumun teması "Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu"dur. Sulama sistemlerinin 

modernizasyonu, kaynak seferberliği, çiftlik kapılarına teslimat, su tasarrufu teknikleri, 

yönetim uygulamaları, politikalar, kurumsal ve tarımsal, sosyal, çevresel ve ekonomik 

faydalar sağlayan finansman mekanizmalarının bütünsel olarak iyileştirilmesini 

gerektirir. Forum, sulama sistemlerinin modernleştirilmesinin önemini vurgulamayı 

amaçlamaktadır ve aşağıda listelenen alt temalar derinlemesine tartışılacaktır: 

Alt Tema 1: Sulama sistemlerinin modernizasyonu için politika ve strateji 

Alt Tema 2: Sulama sistemlerinin modernizasyonu için teknoloji 

Alt Tema 3: Sulama sistemlerinin modernizasyonu için finansman 

Alt Tema 4: Sulama sistemlerinin performans değerlendirmesi 

WIF4, 15 Temmuz 2022'ye kadar özetleri ve tam makaleleri kabul etmektedir. Gönderim 

ve bildirim takvimi aşağıda yer almaktadır. 

Genişletilmiş özetlerin gönderilmesi (en fazla 300 kelime) - 15 Temmuz 2022 

Kabul Bildirimi - 15 Ağustos 2022 

Tam metnin teslimi (10 sayfa A4 boyutunda) - 15 Ekim 2022 

https://www.icid2022.com.au/
https://www.icid.org/
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Sözlü/poster sunumu ile ilgili yazara bildirim - 15 Aralık 2022 

Dünya Sulama Forumu, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu'nun (ICID) 

uluslararası su yönetimi liderlerini, sulama profesyonellerini ve uluslararası ve ulusal 

finansman ajansları ile hükümetleri içeren bir amiral gemisi etkinliğidir. Mevcut forum 

(WIF4), ICID ve Çin Ulusal Sulama ve Drenaj Komitesi tarafından düzenlenen önemli 

etkinliğin dördüncüsüdür. 16-22 Nisan 2023 tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek üç 

günlük konferans için özetlerin ve bildirilerin alınmasını ve işlenmesi aşağıdaki internet 

sitesi üzerinden gerçekleşecektir.  

https://wif.icidevents.org/ 

 

 Pan Avrupa Bölgesi BM 2023 Su Konferansı Hazırlık Toplantısı 

12-13 Nisan 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde "hibrit" formatında 

gerçekleştirilen ve Enerji, Tarım, Çevre, Dışişleri ve diğer ilgili makamlardan hükümet 

temsilcilerinin katıldığı Pan Avrupa Bölgesi BM 2023 Su Konferansı hazırlık 

toplantısına DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi, Uluslararası 

Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürlüğü’nden  Dr. Elife ÇOPUR FAKRADEN ve 1. 

Planlama Şube Müdürlüğü’nden Yüksek İnşaat Mühendisi Selcan KOÇ tarafından  

katılım sağlanmıştır. 

Altı farklı konu başlığı altında gerçekleştirilen oturumlar Avusturya'nın Cenevre 

Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 

Komisyonu Başkanı Büyükelçi H.E. Bayan Elisabeth Tichy-Fisslberger başkanlığında 

gerçekleşmiştir.  

Toplantı Başkanı ve Tacikistan Cumhuriyeti’nin Cenevre Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi 

Temsilcisi ile Hollanda’nın Cenevre Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi 

tarafından açılış oturumu gerçekleştirilmiştir. Tacikistan’ın memba ülkesi, Hollanda’nın 

ise mansap ülkesi olması nedeniyle bu iki ülkeye co-host görevi verilmiştir. İki ülkenin 

BM Su Konferansı’na eş sunucu olma kararlarından itibaren atılan adımlar, düzenlenen 

uluslararası etkinlikler ve konferansa kadar olan dönemde planlanan toplantılar hakkında 

bilgi verilmiştir. 

https://wif.icidevents.org/
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Sözkonusu etkinliklerle, su konusundaki ortaklıkları geliştirerek, yerel, ulusal, bölgesel 

ve küresel işbirliklerini geliştirmeyi, bu konuda atılan adımları hızlandırmayı, uluslararası 

kabul görmüş bilimsel temelli çözümlerin uygulanması konusunda teşvik edici rol 

üstlenmeyi amaçladıkları belirtilmiştir.  

Toplantının amacı 2023 New York Konferansına altlık oluşturacak konu başlıklarında 

ülke örneklerine dayalı sunumların ön plana çıkarılmasıdır. Örneğin su ve sanitasyonun 

herkes için erişilebilir, güvenli ve ekonomik olmasının sağlanması üzerine ülkelerinin bu 

konudaki faaliyetlerini anlatan sunumlar ile su kirliliği ile mücadele edilmesi, 

ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması için döngüsel ekonomi politikalarının 

uygulanması üzerine Avusturya temsilcisi, Tuna Nehri havzasında su kirliliğini azaltmak 

için yapılan çalışmalara ilişkin, Özbekistan Cumhuriyeti temsilcisi de Aral gölü 

havzasındaki ekosistemlerin bölgesel ve ulusal düzeyde korunmasına yönelik çabalara 

ilişkin sunumlar gerçekleştirmişlerdir. 

2023 New York Su Konferansının 5 interaktif diyaloglarından biri olan’’Water for 

cooperation’’  başlığı ile ilgili olarak ulusal ve sınır aşan düzeylerde su yönetiminin 

güçlendirilmesi konulu Kazakistan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Slovenya temsilcileri 

kendi ülkelerinde yapmış oldukları faaliyetleri anlatan sunumlar gerçekleştirmişlerdir.  

Çıkarım:2023 New York Toplantısına altlık oluşturmak üzere gerçekleştirilen bir hazırlık 

toplantısıdır. Özellikle ülke örnekleri üzerinden gidilmiş olması diğer ülkelerce yapılması 

gerekenler açısından da  örnek teşkil edici  boyuttadır.  

 

 Dördüncü Entegre Su Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu ile İzleme ve 

Değerlendirme Çalışma Grubunun ortak toplantısı 

1992'de Helsinki'de kabul edilen Sınıraşan Su Yollarının ve Uluslararası Göllerin 

Korunması ve Kullanımına İlişkin Sözleşmenin (Su Sözleşmesi) 30. Yıldönümü 

münasebetiyle UNECE Sekretaryası başkanlığında Dördüncü Entegre Su Kaynakları 

Yönetimi Çalışma Grubu ile İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubunun ortak toplantısı 

olarak 28-29 Haziran 2022 tarihinde Estonya’nın  Tallinn kentin’de yapılan toplantıya 

DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi, Uluslararası Hidrolojik 

Faaliyetler Şube Müdürlüğü’nden  Dr. Elife ÇOPUR FAKRADEN katılım sağlamıştır.  



24 
 

Toplantıda genel olarak 2023 New York Su Konferansı başlıkları gündemde olsa da 

bizim açımızdan en önemli gündem sınıraşan sularda işbirliği konusudur. Türkiye 

Helsinki Su Sözleşmesine taraf değildir. Ancak Fırat ve Dicle havzasını paylaştığımız 

kıyıdaş ülke Irak’ın sözleşmeye taraf olmak için sözleşmenin getirdiği yükümlülükleri 

uygulamaya başladığı, gerekli legal ve teknik çalışmaları hızlandırdığı görülmektedir. Bu 

durum ileri dönemde Irak’ın konvansiyona katılım prosedürlerini bitirip, havza ile ilgili 

üçüncü bir uluslararası kuruluş ile havza özelinde proje çalışmalarına başlayacak 

olmasıyla daha farklı bir boyuta ulaşacaktır. Çünkü konvansiyona katılım sürecinde 

ülkelere her türlü teknik ve hukuki destek verilecektir. İleri dönemde bu husus Fırat ve 

Dicle ile ilgili Türkiye’nin söz konusu toplantılarda gündeme gelmesi şeklinde 

gerçekleşecektir. Keza ülkelerden gelen talep üzerine ve kaynakların müsait olması 

durumunda, anlaşmaların geliştirilmesini ve kurumların güçlendirilmesini destekleyen bir 

dizi havza düzeyinde proje uygulanacağı belirtilmiştir. Bu tür projelerin uygulanması için 

olası havzalar arasında Fırat-Dicle ve Kura Havzaları da bulunmaktadır.     

Ülkemizin 6.5.2. raporlamasıyla ilgili çekince ve itirazları ile yeni bir metodoloji  önerisi 

sunması çabaları işte tam da bu noktada boyut değiştirmeli ve Irak ile yapılan işbirliği 

faaliyetleri görünür hale getirilmelidir. Teknik bir işbirliğinin olduğu süreçlerde 

operasyonel bir düzenlemenin henüz uygulanmadığı durumlarda ülkeler arasında 

sınıraşan işbirliğini görünür kılmak mümkün olamamaktadır. Ülkemizin su politikaları ve 

işbirliği çabaları da dahil olmak üzere her türlü faaliyet, iyi niyet göstergeleri ve işbirliği 

çalışmalarının düzeyinin ve niteliğinin söz konusu toplantılarda bundan sonra belirtilmesi 

gerekecektir. İşbirliği çabalarının veya ara süreçlerin görünür kılınmasında her bir sınır 

ötesi havzanın havza ölçeğinde bağımsız olarak değerlendirilmesinin de önemi Fırat ve 

Dicle havzası için ayrıca anlatılmalıdır.   

Ayrıca bu durum Ülkemizin diğer kıyıdaş ülkesi konumundaki Azerbaycan ile aramızda 

bulunan Kura-Aras Havzası ile ilgilidir. Azerbaycan temsilcisi ise katılım ile ilgili yasal 

prosedürü uyguladıklarını ve Kura ile ilgili olarak Gürcistan ile işbirliği içinde 

olduklarını ifade etmiştir. Aynı yasal prosedürlerden geçecek olan Azarbaycan için de 

ulusal politika diyaloglarına başladıklarını Kura nehri ile ilgili eylem planı yaptıklarını 

ifade etmesiyle gelinen son aşamada Gürcistan’la birlikte üçüncü bir uluslararası kuruluş 
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ile havza özelinde proje çalışmalarına başlayacak olması da ülkemizin karar verici 

Kuruluşlarınca değerlendirilmeli ve yeni bir yol haritası belirlenmelidir.   

Buna ek olarak; yakın ve sıkı ilişkiler içinde olduğumuz Orta Asya’daki Türk 

Devletlerini de kapsayan projelerin gelişimine bakılacak olursak yakın zamanda 

prosedürlerini tamamlayacak olan Türk Devletlerinin sözleşmeye taraf ülke konumuna 

geçeceği anlaşılmaktadır.  Özellikle UNECE’ye bağlı söz konusu iki çalışma grubunda 

da en etkili ülke Kazakistan, maddi destek vaadini tekrarlayarak bu konudaki 

kararlılığının bir kez daha altını çizmiştir. Menba konumundaki Ülkemizin içinde 

bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatında Su Konvansiyonuna taraf olmayan tek ülke 

pozisyonuna yakın gelecekte geçmesi ile ilgili bu durum, su konusunda politika yapıcı ve 

uygulayıcı Kurum/Kuruluşların dikkatine sunulmalıdır.  

Ülkemiz açısından ikinci en önemli husus sınıraşan sularda işbirliği kapsamında 

hazırlanan  6.5.2. raporlamasıdır. Üçüncü raporlamanın 2023 yılında yapılacağı bilgisi 

verilmiştir. Ülkelerden gelen talep doğrultusunda online raporlama sistemi ile ilgili olarak 

da bir kavram kağıdı hazırlanmış ve sunulmuştur. Online raporlama sistemi 2023 için 

pilot olarak uygulanacaktır.  Ayrıca SDG 6.5.2. metodolojisinde bir değişiklik 

yapılmayacaktır.  Kıyıdaş ülkeler arasındaki şablonda soruların cevabı ve 6.5.2. 

metodolojisine göre hesaplanmasını kolaylaştırmak için bir kılavuz hazırlanacaktır. Buna 

göre  kıyıdaş ülkelerin paylaştığı bilgiler ile hazırlanan ülke raporları  harmonize 

edilecektir. Özellikle Ülkemizin 6.5.2. metodoloji üzerindeki haklı itirazları açısından 

değerlendirildiğinde 2023 yılı raporlama öncesi söz konusu durum Ülkemiz 

Kurum/Kuruluşları tarafından iyi izlenmeli ve yeni hedefler belirlenmelidir. Sürekli 

oluşturulacak ''Bir çalışma grubu'' süreci yönetmek ve gelişmeleri takip etmek adına 

önemlidir. Toplantılarda özellikle Irak ile ilgili ikili işbirliği faaliyetlerimiz anlatılarak 

yapılan işbirliği çabalarının 6.5.2. metodolojisine göre görünür kılınmasının mümkün 

olamayacağı belirtilmelidir.   

Çalışma Grubu toplantısında belirtilen bir diğer husus ise ülkelerin odak noktalığını 

sekretaryaya bildirmeleri gerekliliğidir. Odak noktasının hem taraf ülkelerce hem de taraf 

olmayan ülkelerce bir an önce belirlenmesinin önem arz ettiği çünkü ülke 

koordinasyonlarının sağlıklı bir şekilde yapılması açısından odak noktasının sekretarya 

ile ülke arasında ‘’ana bağlantı noktası’’ olduğu vurgusu yapılmıştır. Ülkemizin odak 



26 
 

noktalığı bulunmamaktadır.  Bu konunun da ayrıca Kurum/Kuruluşlarımız tarafından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Su konvansiyonun odak noktası ülke listesine 

bakıldığında bazı ülkelerce su ile ilgili Bakanlıkların, bazı ülkelerce Dışişleri Bakanlığı 

tarafından yürütüldüğü çok önemli bir ayrıntıdır.  

Su ile ilgili Küresel boyutta en önemli konuyu ise New York Konferansının çıktıları 

belirleyecektir.   Konferansın en büyük amacı 2030 yılı hedeflerinin gerçekleşmesi için 

artık son girişimlerin yapılması yönündedir. Ülkelerden gelen tüm taahhütler Su Eylem 

Gündeminde  (Water Action Agenda) toplanacak ve Mart 2023 yılında sunulacaktır. 

Konu ile ilgili kuruluşların Konferans tarihine kadar olacak gelişmeleri yakından takip 

etmesi gerekecektir. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22UNESCO.%20Director-General,%202009-2017%20(Bokova,%20I.G.)%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22UNESCO.%20Director-General,%202009-2017%20(Bokova,%20I.G.)%22&sf=sf:*
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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 Yarınınızı korumak isteyenler suyunu korusunlar.  

 

 

 

 

 İklim değişikliğinin etkileri en çok, kar ve buz dinamiklerindeki değişiklikler de 

dahil olmak üzere değişen hidrolojik koşullar aracılığıyla hissedilir (BM, 2020) 

 İklim değişikliğinin, çocukların hayatta kalması üzerindeki en doğrudan etkisi üç 

doğrudan kanal aracılığıyla gerçekleşmektedir: değişen hastalık ortamları, daha 

fazla gıda güvensizliği ve su ve sanitasyona yönelik tehditler. (UNICEF, 2019). 

 İklim değişikliğinin su sıkıntısı çeken bölgelerin sayısını artırması ve zaten su 

sıkıntısı çeken bölgelerde kıtlığı daha da kötüleştirmesi bekleniyor. (BM, 2020) 

 2050 yılına kadar, sel riski altındaki insan sayısı mevcut 1,2 milyar seviyesinden 

1,6 milyara yükselecek. 2010'ların başlarından ortalarına kadar, 1,9 milyar insan 

veya küresel nüfusun %27'si, potansiyel olarak ciddi şekilde su kıtlığı olan 

bölgelerde yaşıyordu. 2050'de bu sayı 2,7 ila 3,2 milyar kişiye çıkacak. (BM, 

2020) 

 Dünya havzalarının beşte birinden fazlası son zamanlarda ya yüzey sularında sel 

baskınına işaret eden hızlı artışlar, rezervuarlarda büyüme ve yeni sular altında 

kalan araziler ya da göllerin, rezervuarların, sulak alanların, taşkın yataklarının ve 

mevsimsel su kütlelerinin kuruduğunu gösteren yüzey suyu alanlarında hızlı 

azalışlar yaşamıştır. (BM-Su 2021) 

 

 

 

AYIN SÖZÜ 

BİLİYOR MUYDUNUZ ? 
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 BM 2023 SUYUN YOL HARİTASI “ARA DÖNEM DEĞERLENDİRME 

KONFERANSI: BM SU EYLEMİ ON YILI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURULAR 
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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 ; 

asbazer@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; asbazer@dsi.gov.tr 

Adres           : DSİ Genel Müdürlüğü 

                       Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı 

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