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ULUSLARARASI HİDROLOJİ BİLİMLER BİRLİĞİ ( IAHS )


“ European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2021 “ 19 - 30 Nisan

2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgiye https://www.egu21.eu/ adresinden ulaşılabilir.



Tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir

yönetimine odaklanılmasını sağlamak ve
Tatlısu kaynaklarının önemine dikkat
çekmek maksadıyla. her yıl 22 Mart’ ta
farklı bir tema ile Birleşmiş Milletler
(UN) organizasyonunda “ Uluslararası
Dünya Su Günü “ kutlanmaktadır. 2021
yılının teması “ Suyun değeri ” dir.
Ayrıntılı

bilgiye

https://www.worldwaterday.org/
adresinden ulaşılabilir.
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ULUSAL VE ULUSLARARASI HİDROLOJİ FAALİYETLERİ


“ Enforcing Regulations In The Water Sector: The Necessity and Functions

of a Water Law Enforcement “ 25 Mart tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı

bilgiye

https://www.inbo-news.org/en/events/enforcing-regulations-water-

sector-necessity-and-functions-water-law-enforcement adresinden ulaşılabilir.


“ The 12th Eastern European Young Water Professionals Conference “ 31

Mart – 2 Nisan “ tarihleri arasında online gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgiye https://iwa-ywp.eu/ adresinden ulaşılabilir.
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Avrupa Birliği’nin 2050’ye kadar net sera

gazı emisyonlarının sıfırlanması ve

ekonomik

büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona
ermesi gibi temel hedefleri içeren yeni büyüme
stratejisi olan “ Yeşil Mutabakat ” çerçevesinde,
15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılan ARDEB 1001
Programı kapsamında 2021 Yılı 1.Döneminde
sunulacak projelerden " Yeşil Mutabakata Uyum
Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik
Konuları " ile doğrudan ilişkili olanlara ek puan
imkânı sağlanacaktır.
Ayrıntılı bilgiye https://tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR



United Nations Economic Commison For

Europe

(UNECE)

tarafından

yayınlanan

’’

Frequently Asked Questions On The 1992 Water
Convention with the Road map to facilitate
accession processes’’ (Geneva 2020) adlı yayında:
Ülkemizin halihazırda taraf olmadığı Sınıraşan Su
Yollarının ve Uluslararası Göllerin Korunması ve
Kullanımı Konvansiyonu (Su Konvansiyonu)
1992 yılında kabul edilmiş, 1996 yılında yürürlüğe
girmiş ve UNECE bölgesi dışındaki ülkelerin
katılımına izin verecek şekilde 2003 yılında
değiştirilmiştir. 2016 yılı itibariyle, tüm Birleşmiş
Milletler Üye Devletlerinin katılabileceği hale gelmiştir.

2020'nin ortalarında, Su

Konvansiyonu'nda UNECE bölgesi dışından üç Taraf da dahil olmak üzere 44 Taraf
bulunmaktadır ve daha pek çok ülke katılım sürecindedir.
5

Su Konvansiyonu, sınır ötesi yüzey sularının ve yeraltı sularının ekolojik olarak yönetimi
ve korunması için uluslararası işbirliğini ve ulusal önlemleri güçlendirmek için bir
mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, sınır ötesi işbirliğinin günlük gelişimi
ve ilerlemesi için hükümetler arası bir platform sağladığı belirtilmektedir.
Bu yayın, Su Sözleşmesi hakkında sıkça sorulan sorulara yanıt vermektedir. Su
Konvansiyonu kapsamındaki yükümlülükleri ve kurumsal platformunun işleyiş şeklini ve
ayrıca Devletlerin Konvansiyona Taraf olmasının avantajlarını açıklamaktadır. Aynı
zamanda Su Konvansiyonu ile 1997 Birleşmiş Milletler Uluslararası Su Yollarının Seyir
Dışı Kullanımları Hukuku Konvansiyonu arasındaki ilişkiyi de ele almaktadır.
Ülkemizin sınıraşan su politikası nedeniyle haklı olarak taraf olmadığımız Konvansiyon
hakkında güncel bilgiye erişmek Uluslararası Platformlarda sınıraşan sular konusunda
etkinliğimizi daha artıracaktır.
Yayına,

https://unece.org/environment-policy/publications/frequently-asked-questions-

1992-water-convention adresinden ulaşılabilir.


United Nations Economic Commison For

Europe
Vogwill

(UNECE)
tarafından

tarafından
hazırlanan

yayınlanan
’’

Guide

yan
to

reporting under the Water Convention and as a
contribution to SDG indicator 6.5.2 ’’ (Geneva
2020) adlı yayında:
Su Sözleşmesi kapsamında raporlama izleme
mekanizmasının getirilmesi ve SDG çerçevesinin
benimsenmesi (SKH göstergesi 6.5.2), sınıraşan su
işbirliğini desteklemede önemli bir adımı işaret
etmektedir. Bu nedenle SDG göstergesi 6.5.2' nin
raporlanmasına katkı sunmak için bir kılavuz
hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuz, SDG göstergesi 6.5.2 ile ilgili ilk raporlamanın ve
2017-18'de Su Konvansiyonu kapsamında ihtiyaçların altını çizen bir incelemenin sonucu
olarak geliştirilmiştir.
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Bu Kılavuz, şablonun farklı bölümlerini açıklayarak, temel terminolojileri açıklığa
kavuşturup çeşitli soruların ve raporlama şablonunun nasıl tamamlanacağı konusunda
özel tavsiyeler verecek şekilde ulusal raporların hazırlanmasına rehberlik etmek üzere
tasarlanmıştır.
Yayına, https://unece.org/environment-policy/publications/guide-reporting-under-waterconvention-and-contribution-sdg adresinden ulaşılabilir.

AYIN SÖZÜ


Bir damla su eğer tarihini yazabilse, evreni bize açıklar.
Lucy Larcom

BİLİYOR MUYDUNUZ ?


Küresel olarak, kırsal alanlardaki her beş kişiden ancak ikisi şebeke suyu

kullanmaktadır. (UNICEF, 2017)

DUYURULAR


Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Programlarına proje önerisi

sunma, projelerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar Türkiye
Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Danışma Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
(DDYK) İç Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
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Ayrıntılı bilgiye http://www.tujjb.org.tr/p-9-proje-basvuru-s%C3%BCreci-ve-basvurudokumanlar%C4%B1.html adresinden ulaşılabilir.

HATIRLATMA


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

Bakanlığı Bülteni ” ne;

http://www.tarimbulteni.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
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DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite

Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın üç ayda bir yayınlanan “ DSİ
Teknik

Bülteni

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

”

ne
adresinden

ulaşılabilir.



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.
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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

“

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijwmd

adlı

dergiye
adresinden

ulaşılabilir.
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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 ;

marslan@dsi.gov.tr adresine iletiniz.

E-Bülten Erişim Linki :
http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/turkiye-ulusal-hidroloji-komisyonu
İletişim
Telefon

: (0312) 454 52 95; 454 52 98

E-posta

: veyselyildiz@dsi.gov.tr; marslan@dsi.gov.tr

Adres

: DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı
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