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1. TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU (TUHK) FAALİYETLERİ 

 
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)’nin 2021 Yılı Olağan Konsey 

Toplantısı 6 Ekim 2021 tarihinde uzaktan erişimli çevrimiçi toplantı olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya; Genel Müdürlüğümüzden Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi 

KAĞNICIOĞLU (TUHK Başkanı), Şube Müdürü Veysel YILDIZ (TUHK Sekreteri), 

Biyolog Yasemin GÖKYEL (Türkiye Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Afetler 

Programı (TÜMEHAP) Sekreteri) ve TUJJB bünyesinde yer alan Komisyonların 

başkanları tarafından katılım sağlanmıştır. 

Toplantıda, TUJJB bünyesinde yer alan Komisyonların 2020 yılı faaliyetleri ve yürütülen 

projelerin durumu ele alınmıştır. Ayrıca bir sonraki toplantının 21 Şubat 2022 Pazartesi 

günü DSİ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 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. 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI HİDROLOJİ BİLİMLER BİRLİĞİ ( IAHS ) 
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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. 

 Tartışma Dizisi 4: Devrilme elemanları, Dünya sisteminde tersinmezlik ve ani 

değişim - Permafrost (ÇEVRİMİÇİ)  

Devam eden serideki ilk oturumları takiben söz konusu oturum permafrost'a 

odaklanmaktadır. 

Bu etkinlik iki açılış konuşması içermektedir; 

Permafrost devrilmesine ilişkin bir güncelleme - Hanne Hvidtfeld Christiansen 

Permafrost değişimine ilişkin model bilgisi - Gustaf Hugelius oturumu.  

Sunumları 20 dakikalık resmi tartışmalar ve devam etmek isteyenler için konu hakkında 

25 dakikalık resmi olmayan tartışmalar izleyecektir. 

Bu tartışma dizisi, Dünya Sisteminin Analizi, Entegrasyonu ve Modellenmesi (AIMES), 

Dünya Komisyonu ve Dünya İklim Araştırma Programı (WCRP) Güvenli İniş İklimleri 

Deniz Feneri Etkinliğinin ortak bir etkinliğidir. 

Etkinlik 17 Ocak 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya ilişkin bilgilere https://www.eventbrite.co.uk/e/tipping-elements-

irreversibility-and-abrupt-change-permafrost-tickets-218016702827 adresinden 

ulaşılabilir. 

 

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. 

 

 “UNESCO Perspektifinden: Güneydoğu Akdeniz ve Akdeniz Biosfer 

Rezervlerinde Su Kaynaklarının Yönetimi” konulu sempozyuma (16-18 

Aralık 2022)  

 

16-18 Aralık 2021 tarihlerinde İtalya'nın Venedik şehrinde UNESCO Bilim ve Kültür 

Bölge Ofisi tarafından düzenlenen “UNESCO Perspektifinden: Güneydoğu Akdeniz ve 

Akdeniz Biosfer Rezervlerinde Su Kaynaklarının Yönetimi” konulu sempozyuma DSİ 

Genel Müdürlüğü Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Daire Başkanlığı UNESCO IHP 

(Hükümetler Arası Hidroloji Programı) Türkiye odak noktalığının yürütücüsü olarak 

katılım sağlamıştır. Söz konusu sempozyumda Ülkemiz sulak alanlarında DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilir su yönetimi çalışmalarının tanıtımını 

yapılmıştır. 

UNESCO, kuruluşundan bu yana barış ve sürdürülebilir kalkınma için bilimi teşvik 

etmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerine (SKH) ulaşmak için bilimin öneminin altını çizmiştir. Gerçekten de, iklim 

değişikliği gibi günümüzün küresel sorunlarına çözümler, bilimi de içeren çok disiplinli 

ve bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. UNESCO, hükümetler arası bilim 

programları, özellikle Hükümetlerarası Hidroloji Programı (IHP) ve İnsan ve Biyosfer 

(MAB) Programı aracılığıyla, 2030 Gündemine ulaşmak için bu bilime dayalı yaklaşımı 

uygulamaktadır. 

UNESCO'nun biyosfer rezervleri, Gündem 2030 ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin (SKH) uygulanması için kilit araçlar olarak kabul edilmektedir. Biyosfer 

rezervleri 124 ülkede yeryüzünün %5'inden fazlasını ve dünyanın tüm ekosistemlerini 
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kapsamaktadır. Bu nedenle biyosfer rezervleri sürdürülebilir kalkınma için öğrenme 

ortamı ve SKH'leri sahada uygulama yerleri durumundadır. 

Özellikle biyosfer rezervleri, suyla ilgili SKH 6'ya ulaşmak için yenilikçi çözümlerin test 

edildiği yerlerdir. Su ekosistemlerini restore etmek ve kendi bölgelerinde entegre su 

kaynakları yönetimini teşvik etmek için bir uygulama nesnesi olarak kullanılabilir. İklim 

Değişikliği Gözlemevleri olarak biyosfer rezervleri, iklim değişikliğine uyum ve afet 

riskinin azaltılmasına ilişkin yeni, kapsamlı politikaların test edildiği, uygulandığı ve 

gösterildiği, böylece SKH 13'e de katkıda bulunabilecek model alanlardır. Ayrıca bilim 

ve çevre ile ilgili diğer SKH'lere (SKH 14 ve 15 gibi) de önemli ölçüde katkıda bulunur. 

Biyosfer rezervlerinde daha sürdürülebilir ve adil bir kalkınmayı teşvik etmek için MAB 

ve IHP programları uzmanlık ve deneyimleri birleştirilerek dünya çapında çeşitli projeler 

geliştirmişlerdir. Kuraklık ve sel için erken uyarı sistemini, bozulmuş ekosistemlerin 

restorasyonunu ve yeşil bir ekonominin teşvik edilmesini ve havzanın doğal 

kaynaklarının geliştirilmesini içeren Çad Gölü BIOsphere and Heritage (BIOPALT) 

projesi bunun en güzel örneklerinden biridir. 

IHP tarafından uzun yıllar boyunca geliştirilen ekohidroloji yaklaşımı, ekosistem 

süreçlerini havza yönetimi araçları olarak kullanmak için uygun bir çerçeve sağlar. 

UNESCO ekohidroloji ağı, su-ekosistemler-toplum etkileşimleri konusundaki genel 

anlayışı ilerletmiş ve bunu yenilikçi Doğa Temelli Çözümlere dönüştürmüştür. 

UNESCO Avrupa Bilim ve Kültür Bölge Bürosu tarafından kapsanan Güneydoğu 

Avrupa ve Akdeniz bölgesi; nehirler, göller, sulak alanlar, sınıraşan nehir havzaları, 

yeraltı suyu sistemleri ve biyosfer rezervleri içindeki kıyı alanları gibi çok sayıda su 

ekosistemini içerir. IHP ve MAB aracılığıyla UNESCO Bölge Bürosu, bu bölgede yer 

alan su alanında karar vericiler için IHP aracılığıyla su yönetimine destek sağlamak için 

üye devletlerle yakın bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca biyosfer rezervlerinde 

sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için MAB ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. 

Bölgesel Büro, özellikle su kaynakları yönetimi için en iyi uygulamaları sergilemek için 

örnek alanlar olarak görüldüğü biyosfer rezervlerinde daha entegre bir ekosistem-iklim-

su bağlantısını teşvik etmek için bu iki bilimsel programın yakınlaşmasını iyileştirmeyi 

amaçlamaktadır. 
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Bu bağlamda, UNESCO Bölge Bürosu, Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz'deki biyosfer 

rezervlerinde sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlamak amacıyla üst düzey bir 

bölgesel sempozyum düzenlemiştir. Sempozyum ile UNESCO ve bölgedeki suyla ve 

biyosfer rezervleri ile ilgili kurumların ve çalışma gruplarının biyosfer rezervlerindeki su 

kaynaklarının yönetimi ile ilgili yenilikçi çözümleri ve projeleri nasıl teşvik edebileceğini 

keşfetmek istenmektedir. 

Bu girişim esas olarak IHP ve MAB komite başkanlarına/temsilcilerine, Güneydoğu 

Avrupa ve Akdeniz'deki UNESCO biyosfer rezervleri için çalışan yöneticilere, su 

uzmanlarına ve ayrıca bölgedeki UNESCO su ailesi ve MAB ağına yöneliktir. Bunlara 

ulusal yetkililer ve belediyeler, UNESCO Kürsüleri, Kategori II Merkezleri, su, iklim 

değişikliği ve su ekosistemleri araştırmacıları ile Biyosfer rezervlerindeki gençlik ağları, 

diğer kilit paydaşlar ve bölgesel su ile ilgili kuruluşlar da dahil edilebilir. 

 

a)UNESCO Avrupa Bilim ve Kültür Bölge Bürosu Direktörü Ana Luiza Thompson‐Flores tarafından yapılan açılış 
konuşması  b)  Biosfer  Rezervlerindeki  Su  Yönetimi  Faaliyetleri  için  UNESCO  IHP  ve  UNESCO  MAB  işbirliğinin
kuvvetlendirilebilmesi  adına  yapılan  grup  çalışmaları  sonuçlarının  tüm  katılımcılarla  paylaşılması  c)DSİ  Etüt,
Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü Mustafa Onur ÖNEN ve
UNESCO Türkiye Ulusal Komisyonu Üyesi Bengisu BİRAY tarafından “Türkiye’de ve Türkiye’nin Sulak Alanlarında
Su Yönetimi ve Camili Biyosfer Rezervi” isimli sunum gerçekleştirilmiştir. 
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Sempozyum 16.12.2021’de UNESCO Avrupa Bilim ve Kültür Bölge Bürosu Direktörü 

Ana Luiza Thompson-Flores tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlamıştır. Açılış 

konuşmasından sonra Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz'deki biyosfer rezervlerinde 

sürdürülebilir su yönetimi için ortam oluşturulması konulu bölüm kapsamında; 

 MAB Sekreterliği ve IHP Sekreterliği'nden ortak bir MAB-IHP sunumu: Noeline 

Raondry Rakotoarisoa, Sekreter, MAB Abou Amani, Sekreter, IHP (çevrimiçi) 

 Sempozyum amaçlarının ve çalışma yöntemlerinin tanıtılması sunumları 

yapılmıştır. 

 UNESCO Kürsüleri ve Merkezleri sunumları ile ulusal IHP ve MAB ortak 

sunumları gerçekleştirilmiştir. 

Ulusal IHP ve MAB ortak sunumları içerisinde “Türkiye’de ve Türkiye’nin Sulak 

Alanlarında Su Yönetimi ve Camili Biyosfer Rezervi” isimli ülkemiz sunumu 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sunumda öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ 

Genel Müdürlüğü’nün tanıtımı yapılarak Odak Noktalığı DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülmekte olan IHP faaliyetleri anlatılmıştır. Sonrasında Artvin İli Borçka 

İlçesi sınırları içerisinde yer alan Camili Biyosfer Rezervi’nin tanıtımı yapılmıştır. Bunun 

haricinde ülkemizin su potansiyeli hakkında bilgiler verilmiş ve Ülkemizin su stresi 

yaşanan bir ülke olduğu, havzalarımızda oluşan yeraltı ve yer üstü sulardan verimli, 

iklim değişikliğine uyumlu ve ekosistemlerin devamlılığına duyarlı ve sürdürülebilir bir 

şekilde yararlanabilmek adına yoğun bir şekilde projeler ve çalışmalar yürütüldüğü ve 

ciddi yatırımlar gerçekleştirildiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte ülkemiz sulak 

alanlarında gerçekleştirilmiş olan sürdürülebilir su yönetimi çalışmalarından örnekler 

gösterilmiştir. Ankara Nallıhan Kuş Cenneti Ekosistem Koruma Alanındaki Kuş 

Habitatının devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olan Sarıyar Baraj 

rezervuarının işletme prensipleri, Kayseri Develi Sultan Sazlığı Milli Parkındaki sulak 

alanların iyileştirilmesi için gerçekleştirilen su temin çalışmaları, Daire Başkanlığımız 

tarafından geliştirilen Havza İşletme Optimizasyon Yazılımı (HİP) ve Türkiye’deki 

göllerin su kalitesi izleme ağı hakkında bilgiler verilmiştir. Sunumun sonunda Biyosfer 

Rezervlerinin ya da diğer koruma alanlarında su yönetimi konusunda Ülkemiz bilgi 



10 
 

birikimini ve tecrübelerini diğer ülkeler ile paylaşmaya hazır olduğumuz aktarılmıştır. 

17.12.2021 günü program katılımcılarından 3 farklı çalışma grupları oluşturulmuş olup 

her grup kendi arasında Biyosfer Rezervlerinde su yönetimi için ana tematik alanları ve 

gelecek senaryoları, IHP-MAB işbirliği içerisine dahil edilmesi gereken kilit ortaklar ve 

bu işbirliğinin nasıl güçlendirilebileceği hususları tartışılmıştır. Ortaya çıkan grup 

düşünceleri ülkemiz heyeti tarafından tüm katılımcılara sunulmuştur. 

Program kapsamında 18.12.2021 tarihinde Kuzey İtalya’da bulunan Po Deltası Biyosfer 

Rezervine teknik gezi düzenlenmiştir. Bu gezide Po Nehri’nin ana kollarının birleşmesi 

ile oluşan ve içerisinde kıyı kumulları, kum oluşumları, lagünleri, balıkçı göletlerini, 

geniş sulak alan ve bataklıkları, kanalları, kıyı çam ormanlarını ve pirinç tarımının hakim 

olduğu ekili alanları barındıran biyosfer rezervinin nasıl işletildiğine dair teknik bilgiler 

verilmiştir. Geniş biyoçeşitliliğe sahip önemli bir turizm merkezi olan rezerv yerel 

toplulukların ana ekonomik faaliyetleri olan tarım ve balıkçılığa da olanak vermektedir. 
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3. ULUSAL VE ULUSLARARASI HİDROLOJİ FAALİYETLERİ 

 
 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. 

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'nun 

tanıtılacağı bu etkinlikle katılımcılar, etkinlik önerileriyle kampanyayı şekillendirirken 

aynı zamanda yeraltısuyu bilincini artırmak için gerekli bilgi ve araçlara da 

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

visible-2022-year-groundwater web adresinden ulaşılabilir. 

 

 2nd International Conference on Transboundary Aquifers 

(2. Uluslararası Sınıraşan Akiferler Konferansı) 

2. Uluslararası Sınıraşan Akiferler Konferansı 6-8 Aralık 2021 tarihleri arasında 

Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleştirilmiştir. 

Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://en.unesco.org/conference/isarm2021 web 

adresinden ulaşılabilir. 

 

 Hassan II Dünya Su Büyük Ödülü 

Fas Krallığı Ankara Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla iletilen ve bir 

örneği Ek-1'de takdim kılınan Nota'da, Hassan II Dünya Su Büyük Ödülü (Hassan II 

World Water Grand Prize) konusunda Mart 2022'de Senegal'de düzenlenecek 9. Dünya 

Su Forumu sırasında, Fas Krallığı tarafından söz konusu ödülün yedincisinin verilmesinin 

öngörüldüğü belirtilerek, yarışmaya katılmak için 31 Ocak 2022 tarihine kadar 

"www.hassan2gwwp.org" adresinden çevrimiçi başvuru yapılabileceği bildirilmektedir. 
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  İran Heyeti ile ülkemizle su alanında ikili işbirliğine dair görüşmelerde 

bulunulmuştur. 

15 Aralık 2021 tarihinde İran Bakan Yardımcısı başkanlığındaki İran heyeti, ülkemizle su 

alanında ikili işbirliğine dair görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelerek, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etmiştir.  Sınır Akarsuları ve Ortak Su Kaynakları 

Genel Müdürü Bayan Sedigheh TORABİ PLATT KALLEH başkanlığındaki İran heyeti 

ile yapılan toplantıda DSİ Genel Müdürlüğü Faaliyetleri, DSİ Genel Müdürlüğü 

İçmesuyu ve Atıksu Faaliyetlerine ilişkin brifingler verilmiş olup, karşılıklı fikir 

alışverişlerinde bulunulmuştur. 
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 Azerbaycan Heyeti ile ülkemizle balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, 

ormancılık ve su alanlarında görüşmelerde bulunulmuştur. 

 

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Vügar KERİMOV 

başkanlığındaki Azerbaycan Heyeti; Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muftar 

BABAYEV'in 11 Kasım 2021 tarihinde, Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında ülkemizi 

ziyareti sırasında imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Hükümeti 

Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması'na istinaden, balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliği, ormancılık, su ve diğer alanlarda deneyim alışverişinde bulunmak üzere 21 

Aralık 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret ederek DSİ Genel Müdürlüğümüz Faaliyetleri, 

Taşkın Kontrol ve Tesisleri, HES Uyarı Sistemleri ve Balık Geçitleri, Sulama Faaliyetleri 

ve HES Faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Ziyaretin devamında DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirilmiş olup, 

burada da Azerbaycan heyetine taşkın ve uyarı sistemleri hakkında bilgilendirmeler 

sağlanarak, saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 
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 İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı 

 

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu, 29 Ekim 2021’de Resmi Gazete’de 

yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. 

İklim değişikliğinin zararlı etkilerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bu konuda 

ülkenin şartlarına uygun politikaların belirlenmesi, kamu ve özel sektör kurum ve 

kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan 

Kurul’da, 11 bakanlık, kamu kurumları, özel sektör ve STK temsilcilerinden oluşan 22 

üye bulunmaktadır. 

İlk toplantısını yapan Kurul üyeleri arasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı ile 10 bakanlığın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 

YÖK, TÜBİTAK, Türkiye Çevre Ajansı, TÜİK, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve Türkiye 

Belediyeler Birliği gibi kurumların temsilcileri yer almıştır. 

11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kurulun ilk toplantısına; Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Sağlık Bakan Yardımcısı 

Tolga Tolunay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk 

Kaymakçı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

STK’lerin temsilcileri katılmıştır. 

Toplantıda; iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil 

Kalkınma hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar, İklim Şurası ile 22 Ekim 2021'de 

Dünya Bankası ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde, iklim değişikliğiyle 

mücadelede kullanılmak üzere 3 milyar 157 milyon avroluk bir finansmanı konuları 

vurgulanmıştır. 

Ayrıca önümüzdeki ay yapılacak ve çevrimiçi toplantılarla İklim Değişikliği Başkanlığı 

koordinasyonunda çalışmalarına başlanılan İklim Şurası kapsamında, tüm alanlarda sera 

gazı azaltımı ve uyum çalışmalarının detaylı şekilde ele alınacağını ifade edilmiş ve 

Şuradan çıkacak sonuçların İklim Kanunu'na önemli bir altyapı oluşturacağı belirtilmiştir. 
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 İklim Şurası 

 

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 

sektörlere yönelik temel politikaların ve sorumlu kuruluşların tespit edilmesi ve 

kurum/kuruluşlarımızın öncelikli eylemlerini içeren yol haritasının oluşturulması 

amacıyla 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı koordinasyonunda İklim Şurası gerçekleştirilecektir. 

Şura hazırlık çalışmaları kapsamında 7 adet komisyon oluşturulmuştur. 

1. Sera Gazı azaltım – 1 (Enerji, Sanayi, Ulaştırma) 

2. Sera Gazı Azaltım -2 (Tarım, Atık, Binalar, Ormanlar) 

3. Karbon Fiyatlandırma ve Emisyon Ticaret Sistemi 

4. Yeşil Finansman  

5. İklim Değişikliğine Uyum 
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6. Yerel Yönetimler 

7. Göç, Adil Geçiş, Diğer Sosyal Politikalar 

Şûra komisyonları tarafından Teknik Yönlendirme Raporlarının hazırlanması; bu 

kapsamda geliştirilecek önerilerin ise oluşturulacak üst düzey yuvarlak masa 

toplantılarında görüşülmesini takiben nihai Şûra Kararlarının oluşturulması 

hedeflenmektedir. Komisyonların çalışmalarına katkı sağlanması ve Teknik Yönlendirme 

Raporu taslaklarının hazırlanması amacıyla Şûra öncesi çevrimiçi çalışma toplantılarına 

Ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlatılmıştır. 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

Otomatik ve Manuel Kar-Su Eşdeğeri Ölçümlerinin 
Karşılaştırılması; Ilgaz Dağı Örneği 

Araştırma Makalesi 

Yazarlar: 

Onder KOÇYİĞİT ; Erhan DEMİR 

Afet ve Risk Dergisi; Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, sayfa: 237 - 248, 30.11.202 

Makaleye; https://doi.org/10.35341/afet.987405 bağlantısından 
ulaşılabilmektedir. 

 

 

WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, 
Climate and Water Extremes (1970–2019)  

DMÖ Hava, İklim ve Su Aşırılıklarından Kaynaklanan Ölüm ve 
Ekonomik Kayıplar Atlası (1970–2019) 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10902 

Yayınlayan: 

WMO ; 2021 

WMO-No. 1267 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR 
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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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  Ateşin üstüne bir iki damla su serpersen, ateş eskisinden daha parlak yanar.   
 

 (Oliver Goldsmith) 

 

 

 

 

 
 2020 yılı yalnızca Covid salgınının başladığı yıl olarak değil, çok sayıda doğa 

felaketinin yaşandığı yıl olarak da hatırlanacak. Brezilya'da yapılan bir araştırma 

bunlardan en kötülerinden birine ilişkin kapsamlı bir rapor ortaya koydu. 

 

 Bu araştırmaya göre Pantanal Sulak Alanları'ndaki dev orman yangınında ölen 

hayvan sayısının 17 milyona ulaştığı hesaplanıyor. Ölen canlılar arasında, 

sürüngenler, kuşlar ve primat maymunlar da yer alıyor. Çok büyük bir alanı 

etkileyen orman yangınları Ocak ve Kasım ayları arasında devam etti ve dünyanın 

en geniş tropikal sulak alanının yüzde 30'unu yok etti.     (BBC/ Aralık 2021) 

 

 

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. 

 International Association of Hydrological Sciences ve WMO’nun ortaklaşa olarak 

düzenlediği “WMO Hydrohub Innovation Workhop on Hydrometry” isimli 

çalıştay 2 ve 4 Şubat 2022 tarihlerinde zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Çalıştay hakkında bilgiler ve kayıt linkine 

https://event.fourwaves.com/hydrohubworkshop ulaşılabilmektedir. 

 

 

 

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 
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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. 
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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. 
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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 


