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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü  
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı 
Kuruluş Amacı 
TAKK Dairesi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren konularda modern teknoloji ve 
ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli kalite kontrol ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını 
yürütmek amacıyla 1958 yılında kurulmuştur. 
Tarihçesi 
1940’lı yıllarda Su İşleri Reisliği zamanında, su yapıları ile ilgili konularda araştırma-geliştirme faaliyetlerini 
yürütmek amacıyla bir laboratuvar kurma fikri ortaya atılmıştır. Ancak, 1954 yılında DSİ Umum 
Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra fikir geliştirilerek amaca hizmet edecek birim, 27 Mayıs 1958 tarihinde  
Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.  

Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü, 1959 yılında  Araştırma Dairesi Reisliği haline dönüştürülmüş ve aynı yıl 
Hidrolik Model Laboratuvarı Çubuk Barajında, Beton - Malzeme Laboratuvarı da DSİ Etlik tesislerinde faaliyete 
geçmiştir. 

Halen Başkanlığımızın faaliyetlilerini yürüttüğü tesislerin inşaatına 1962 yılında başlanılmış ve 1968 yılında 
bitirilmiştir. 

1984 yılına kadar Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Ar-Ge) olarak hizmet veren Daire Başkanlığımızın 
adı, bu tarihten sonra Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı olmuştur. 

Yerleşim Yeri 
TAKK Dairesi Başkanlığı, Ankara il merkezinden 22 km uzaklıkta, Esenboğa Havaalanı yolu üzeri Çankırı yol 
ayrımında, 56 hektarlık bir alana sahip site içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu sitedeki kapalı hizmet 
tesislerinin alanı yaklaşık 25.500 m2 olup, bu tesislere ilave olarak, 15 adet lojman, konferans salonu, 
kütüphane, atölyeler ve yemekhane binası bulunmaktadır. 

 

1. Başkanlık 
2. Hidrolik Model ve 

Teknik Hizmetler  
3. Beton -  Yapı 

Malzemeleri  
4. Zemin Mekaniği 
5. İzotop  
6. Kalibrasyon 
7. İkmal ve Taşıt 

İşletme 
8. Konferans Salonu 
9. Lojmanlar 
10. Yemekhane 
11. Açık Model 
12. Muline 

Kalibrasyonu 
13. Kimya 

Laboratuvarı 
  

   ( Kaynak:Google Earth) 
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Organizasyon Şeması 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAKK Dairesi Başkanlığı Çalışma Alanları 
Daire Başkanlığımızda yapılmakta olan çalışmalar aşağıdaki ana başlıklar altında toplanabilir:  

• Hidrolik yapılarda karşılaşılan sorunları fiziksel ve matematiksel modelleme yöntemleri ile çözümlemek 
ve araştırma yapmak, 

• DSİ uygulamalarında kullanılan çeşitli yapı malzemeleri üzerinde fiziksel, mekanik, petrografik ve 
benzeri deneyler ile araştırma çalışmaları yaparak projecilere ve uygulayıcı birimlere teknik destek 
sağlamak, 

• Yapı malzemelerini termal ve kimyasal yönden incelemek, 
• Göl, akarsu ve yeraltı sularının kirlenmeleri ve kimyasal olarak kalitelerinin belirlenmesi çalışmalarını 

yapmak, 
• DSİ birimlerinin zemin mekaniği ve temel mühendisliği konularında karşılaştığı sorunları deneysel 

çalışmalar ile çözümlemek ve araştırma çalışmaları yapmak, 
• Yeraltı ve yerüstü sularını radyoaktivite yönünden incelemek, 
• Hidrolojik ve hidrojeolojik etüt ve araştırmalarda karşılaşılan sorunları çevresel izotoplar kullanarak 

çözümlemek, 
• Bölge laboratuvarları test cihazları ile mulinelerde bakım onarım ve kalibrasyon çalışmalarını yürütmek, 
• Kalite kontrol çalışmalarında görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet içi 

eğitim faaliyetlerini (kurs, seminer, sempozyum vb.) gerçekleştirmek, 
• DSİ projelerinin uygulanması safhasında, Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili konularda yerinde gerekli 

kontrolleri yapmak. 
 

2002 yılından beri TS EN ISO 9001 “Kalite yönetim sistemleri - Şartlar” standardını uygulayan ve 2004 yılından 
beri laboratuvar faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için 
genel gereklilikler” standardı çerçevesinde “akredite laboratuvar” olarak yürüten Daire Başkanlığımız, Genel 
Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, ekonomi 
kurallarına uygun olarak aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapmakla yükümlüdür: 

TAKK Dairesi Başkanı 

Başkan Yardımcıları 

Hidrolik Model Lab. Şube Müdürlüğü 

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 

İzotop Lab. Şube Müdürlüğü 

İkmal ve Taşıt İşlet. Şube Müdürlüğü 

Beton Lab. Şube Müdürlüğü 

Kalite Yöneticisi  (TS EN ISO/IEC 17025) 

 

İdari İşler Şube Müdürlüğü 

Zemin Mekaniği Lab. Şube Müdürlüğü 

Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 

Kimya Lab. Şube Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

Yapı Malzemeleri Lab. Şube Müdürlüğü 
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1) Laboratuvar ve Kalite Kontrol, 
2) Araştırma ve Geliştirme,  
3) Eğitim 
 

1) Laboratuvar ve Kalite Kontrol Çalışmaları 
Laboratuvar çalışmaları, Daire Başkanlığımızın sürekli yürütmekte olduğu çalışmalardandır ve aşağıda verilen 
hususları kapsar: 

• Laboratuvarları, etkili, verimli ve sürekli iyileştirerek yönetmek,  
• Laboratuvarlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
• Laboratuvarlarda deneylerin eksik ve/veya güncelliği kaybolmuş cihazlar yerine ileri teknoloji ürünü 

uygun laboratuvar cihazlarıyla yürütülmesini sağlamak ve bu cihazların bakım-onarım ve 
kalibrasyonunu gerçekleştirmek. 

 

Laboratuvar çalışmaları aşağıda belirtilen laboratuvarlar tarafından yürütülmektedir: 
 

• Merkezde (TAKK Dairesi Başkanlığında);    
 Hidrolik Model Laboratuvarı, 
 Beton  Laboratuvarı, 
 Zemin Mekaniği Laboratuvarı, 
 Kimya Laboratuvarı, 
 İzotop Laboratuvarı, 
 Kalibrasyon Laboratuvarı 
 Yapı Malzemeleri Laboratuvarı 
 Su Makinaları Laboratuvarı (Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde) 

 
 

• Taşrada (Bölge Müdürlüklerinde);  
 
8 adedi merkezde, 25 adedi bölge merkezinde toplam 33 adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca, DSİ’nin 
proje ihtiyaçları doğrultusunda şube ve şantiye laboratuvarları kurulmaktadır. 
 

Laboratuvarlarımız, merkez ve bölge teşkilatlarınca talep edilen çalışmalara ilave olarak, her yıl belirlenen 
deney birim fiyatlarına göre, diğer kamu kuruluşlarına ve özel şirketlere de yapılan protokoller çerçevesinde 
hizmet vermektedir. 

2) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmaları 
Başkanlığımızca yürütülen Ar-Ge çalışmaları, öncelikle, merkez ve taşra teşkilatlarında DSİ’nin ihtiyaç duyduğu 
her türlü uygulamalı araştırma çalışmaları ile deneysel geliştirme çalışmalarına yönelik olarak 27.07.2010 
tarihinde yürürlüğe giren "DSİ Ar-Ge Yönergesi”ne göre planlanmakta ve yönetilmektedir. 

Ayrıca, araştırma-geliştirme çalışmalarında üniversitelerle ve diğer araştırma kuruluşlarıyla (enstitülerle) 
işbirliğine özel önem verilmektedir. Güncel Ar-Ge çalışmalarımıza Daire Başkanlığımız internet sitesi 
üzerinden (takk.dsi.gov.tr)  erişebilirsiniz. 

3)  Eğitim Çalışmaları 
Daire Başkanlığımızda, DSİ’nin merkez ve taşra teşkilatlarında ihtiyaç duyulan laboratuvar işletmeciliği, 
araştırma-geliştirme, kalite yönetim sistemleri ve laboratuvar akreditasyonu ile ilgili konularda çeşitli 
düzeylerde eğitimler düzenlenmektedir.  

Ayrıca, her yıl düzenli olarak, çeşitli alanlarda, üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde, ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapılmakta, bilgi paylaşımına katkıda bulunulmaktadır. 

Sürekli Eğitim Çalışmaları; 
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• Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (birincisi 22-26 Eylül 2003 tarihleri arasında İzmir’de, ikincisi 21-
24 Eylül 2005 tarihleri arasında İzmir’de, üçüncüsü 10-14 Eylül 2007 tarihleri arasında İzmir’de, 
dördüncüsü 06-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında İstanbul’da, beşincisi  ise 12-16 Eylül 2011 
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir), 

• Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu (birincisi 21-25 Ekim 2002 tarihleri arasında 
Adana’da, ikincisi 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında İzmir’de, üçüncüsü 13-17 Ekim 2008 İstanbul’da, 
dördüncüsü 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da, beşincisi 16-18 Ekim 2019 İstanbul’da  
düzenlenmiştir), 

• Kalite Kontrol Teknik Semineri (her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir), 

• Bölge Laboratuvar Teknik Personeli Geliştirme Kursu (ihtiyaç duyuldukça düzenlenmektedir), 

• Bölge Laboratuvar S/S Personeli Geliştirme Kursu (ihtiyaç duyuldukça düzenlenmektedir), 

• TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında laboratuvarların akreditasyonuyla ilgili kurslar. 

• Tehlikeli ve çok Tehlikeli işlerde çalışan personele yönelik mesleki eğitim kursları. 

Deney Laboratuvarları İçin Akreditasyon Çalışmaları 
Daire Başkanlığımız, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre 
değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi anlamına gelen “akreditasyon” 
kavramının bilincindedir.  

DSİ Laboratuvarları akreditasyon çalışmalarına 2000’li yılların başında başlamış olup, 2004 yılında Teknik 
Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı deney laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve 
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”  Standardı çerçevesinde TÜRKAK tarafından 
akredite edilmiştir. (AB-0010-T) Tüm bölge laboratuvarlarının Daire Başkanlığımız kurmaylığında “şubeli 
akreditasyon” modeliyle TÜRKAK tarafından akredite edilmesi çalışması 2012 yılında tamamlanmıştır. 
Böylelikle, kamu laboratuvarları arasında bir ilk olarak, DSİ Laboratuvarları, merkez ve tüm bölge 
müdürlükleriyle, tek bir belge çatısı altında akredite laboratuvar olarak hizmet verir duruma gelmiştir. 2017 
yılı içeresinde deney laboratuvarlarının 4. Akreditasyon Belge Yenileme süreci gerçekleşmiştir.  

TAKK Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan kalibrasyon laboratuvarı 2008 yılında akredite edilmiştir (AB-
0051-K). DSİ Kalibrasyon laboratuvarı 2008 yılından beri merkez ve bölge laboratuvarlarına akredite 
laboratuvar olarak kalibrasyon hizmeti vermektedir. 2017 yılı içeresinde kalibrasyon laboratuvarlarının 3. 
Akreditasyon Belge Yenileme süreci gerçekleşmiştir.  

Laboratuvar akreditasyonunun başlıca hedefleri; 

• Laboratuvar faaliyetlerinin güvenirliğini artırmak, 
• Laboratuvar faaliyetleri sonucu elde edilen deney ve analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası ölçekte 

tanınırlığını sağlamak, 
• Laboratuvarların kalite altyapısını geliştirmek, 
• Laboratuvarlarda idari ve teknik bakımdan etkin bir kalite yönetim sistemi uygulamak, 
• Uluslararası ticareti kolaylaştırmak olarak sıralanabilir. 
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Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olunan 
deney ve kalibrasyon sayıları aşağıda verilmiştir: 

DSİ Laboratuvarlarının Mevcut Akreditasyon Durumu 
Laboratuvar Akredite Deney Sayısı 

(Birim Fiyat Listesi) 
TAKK - Deney Laboratuvarları 95 
TAKK - Kalibrasyon Laboratuvarları 8 
Etüt Planlama Tahsisler  
Su ve Toprak Lab. 5 

Bölgeler 1064 
TOPLAM 1172 

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 

2014 yılından beri akredite laboratuvar olarak hizmet veren DSİ Laboratuvarlarının 4. 4 Yıllık akreditasyon 
sürecinin 2. Gözetim denetimi 2019 yılı içerisinde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Akreditasyon ile ilgili 
kapsam listeleri ve diğer bilgilere turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.  

DSİ Laboratuvarları Personel Durumu 
Laboratuvar Memur 

(Teknik+İdari) 
Sanat Sınıfı 

(Laborant, Lab. 
Yrd.) 

Toplam 

TAKK  122 81 203 
Etüt Planlama Tahsisler  
Su ve Toprak Lab. 5 25 30 

Bölgeler 265 317 582 
TOPLAM 392 423 815 

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 

DSİ Laboratuvarları Üretim Sonuçları  
2015-2019  

 

 

Bölge ve Daire Başkanlığımız Laboratuvarları tarafından yıllık ortalama olarak; 

1,5 milyon adet deney yapılmakta, 

8 milyon TL DSİ dışı gelir elde edilmekte, 

77 milyon TL DSİ içi gelir elde edilmekte, 

85 milyon TL  toplamda fayda sağlanmaktadır.  

Yıl Toplam Deney 
Adedi 

Deney Bedeli  TL 
(DSİ İçi) 

Deney Bedeli  
TL (DSİ Dışı) 

Deney Bedeli 
Toplamı TL 

2015 1.317.044 42.141.115 7.388.600 49.529.715 
2016 1.594.507 65.293.001 8.539.828 73.832.829 
2017 1.960.528 118.823.411 9.327.244 128.150.655 
2018 1.545.223 105.316.620 8.370.215 113.686.835 
2019 1.023.987 72.128.532 4.917.477 77.046.009 
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Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ilk 
laboratuvardır (1958).  Laboratuvarın ilk çalışması, Fransız ve Alman teknik yardımıyla, Çubuk 1 Barajı 
mansabında açık havada inşa edilen “Meriç Seddeleri Modeli” olmuş, bunu “Keban Barajı ve HES” ile “Çubuk 
1 Barajı” model çalışmaları izlemiştir.  

1968 yılında; Daire yerleşkesinde (30 x 96 x 9) m, (18 x 116 x 4) m ve (18 x 50 x 5) m boyutlarında, 3 hollü 
olarak  inşa edilen laboratuvar toplam 5898 m2 kapalı model alanına ve 100.000 m2’ye kadar genişleme imkanı 
olan 14.500 m2’lik açık model alanına sahiptir. 

Kurulduğu günden bugüne kadar; Hidrolik Model Laboratuvarı bünyesinde 500’ün üzerinde fiziksel ve 
matematiksel model çalışması gerçekleştirilmiştir (Atatürk, Keban, Karakaya, Berke, Birecik Barajları vb.). 

Hidrolik yapılara ait problemlerde etkili faktörlerin hepsini matematiksel olarak belirlemek mümkün olmadığı 
için, yapım maliyeti oldukça yüksek olan bu yapılarda hatalardan kaçınmak ve en uygun çözümü bulmak ancak 
fiziksel model çalışmalarıyla mümkündür.  

Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü’nün çalışma alanı içinde baraj, nehir yapısı, taşkın kontrolü ve 
kıyı koruma gibi hidrolik açıdan incelenmesi gereken konular yer almaktadır. Günümüzün modern elektronik 
donanımlarına sahip olan Hidrolik Model Laboratuvarı, fiziksel ve matematiksel model çalışmaları ile hidrolik 
ve çevre sorunlarının çözümünde önemli bir rol üstlenmiştir. 

Alt Birimleri: 
Hidrolik Model Laboratuvarı aşağıda belirtilen 3 bölümden oluşmaktadır: 

- Fiziksel Modelleme 
- Matematiksel Modelleme, Araştırma ve Eğitim 
- Muline Kallibrasyon Laboratuvarı 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

• Hidrolik problemler üzerinde, programda olan DSİ ile talep edilmesi halinde özel sektör projelerinde    
fiziksel  ve/veya matematiksel modelleme yöntemleri ile araştırma yapmak, 

• DSİ’nin faaliyet alanları içerisinde hidrolik mühendisliği ile ilgili konularda, güvenli ve ekonomik işletme 
şartlarını temin etmek amacıyla, teorik, deneysel ve sayısal yöntemler kullanarak çözüm üretmek ve 
araştırma yapmak, 

• Hidrometrik ölçümlerde kullanılan mulinelerin bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapmak, 
• Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürleri takip etmek, yeni tekniklerin ve yöntemlerin DSİ’ye 

aktarılmasını ve DSİ teşkilatına yayılmasını sağlamak, 
• Hidrolik mühendisliğinin geliştirilmesi, yeni yöntemlerin bulunması, kaliteli, verimli ve ekonomik 

esasların uygulanması konusunda araştırmalar yapmak. 

Ana Çalışma Grupları 
• Program uygulamaları ile ilgili deneysel geliştirme çalışmaları, 
• Araştırma çalışmaları, 
• Eğitim çalışmaları. 
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Ülkemizde tek olan Muline Kalibrasyon Laboratuvarında, mulinelerin bakım, onarım ve kalibrasyonu 
yapılmaktadır. Deneyler; uzunluğu 85 m, genişliği 2,5 m ve derinliği 2,0 m olan kanalda bilgisayar kontrollü ve 
otomatik olarak TS ISO 3455 “Hidrometri - Düz açık tanklardaki akım ölçerlerin kalibrasyonu” standardına 
göre akreditedir. 

  

Program Uygulamaları İle İlgili Deneysel Çalışmalar 
Bu grupta, su yapılarının hidrolik mühendisliği ile ilgili talep edilen çalışmalar yer almaktadır. Üzerinde 
araştırma yapılması talep edilen ve laboratuvara gönderilen projelerin, laboratuvara uygun seçilen bir ölçekte 
fiziksel model inşaatı yapılır. Model üzerinde yapılan ölçümler ile elde edilen nihai proje sonuçları hidrolik 
benzeşim kanunları yardımıyla prototip boyut ve birimlerine dönüştürülür, elde edilen sonuçlar bir rapor 
halinde talep sahibine iletilir.  

 
 

 

 
 
 

 

  

 Sarıgüzel Barajı model çalışmaları 

Örnek muline Muline test aracı 

Yusufeli Barajı dolusavak modeli 

Artvin Barajı rezervuarında havuzlu heyelanı kaynaklı 
bitkisel dalga oluşumunun sayısal simülasyonu 

Yusufeli Barajı dolusavak çalısmasının sayısal 
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Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, agrega, çimento, beton, katkı maddeleri ve kayaç gibi her türlü malzeme 
üzerinde fiziksel, mekanik ve petrografik deneyler yapmak, ilgili konularda karşılaşılan problemleri deneysel 
çalışmalarla çözümlemek ve bu konulara ait araştırma çalışmaları yürütmek üzere kurulmuş bir birimdir. 
Beton Laboratuvarı çalışmalarını 2.666 m2 kapalı alanda sürdürmektedir. 

Projelerin; etüt, planlama, proje, inşaat ve işletme safhalarında ihtiyaç duyulan teknik veriler, 
laboratuvarlarda yapılan deney, analiz ve araştırma çalışmaları sonucunda elde edilerek, ilgili birimlerin 
kullanımına sunulmaktadır. 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni malzemelerin DSİ yapılarında uygulanabilirliğinin ve/veya 
kullanılabilirliğinin uygulamalı araştırmalar ile saptanması ve elde edilen bulguların DSİ teşkilatına 
duyurulması, uygulamada Bölge Kalite Kontrol laboratuvarları ile merkez arasında yeknesaklığın sağlanması 
ve eşgüdüm içinde çalışmaların yürütülebilmesi için deneysel çalışmalar, yeni deney yöntemleri ve teknolojik 
gelişmeler ile ilgili hizmetiçi eğitim, seminer ve sempozyumlarda bilgi transferi yapılması ve bu maksatla 
yayınlar hazırlanması da laboratuvarın görevleri arasındadır. 

Uygulamalı araştırma çalışmaları tamamlandığında yayımlanan dokümanlar; gerek DSİ, gerekse diğer kamu 
ve özel sektör kuruluşlarınca yapılan veya yapılacak olan inşaatlarda karşılaşılacak benzer tip malzeme 
problemlerinin çözümünde veya malzemelerin olası performanslarınının değerlendirilmesinde kaynak 
oluşturmaktadır. 

Alt Birimleri: 

Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü beş ana birimden meydana gelmektedir: 

• Beton Laboratuvarı, 
• Çimento Laboratuvarı, 
• Petrografik İnceleme Laboratuvarı, 
• Kaya Mekaniği Laboratuvarı, 
• Tahribatsız Muayene Laboratuvarı 

Beton Laboratuvarı  
Beton Laboratuvarı biriminde; beton agregaları üzerinde çeşitli fiziksel deneyler ve agrega uygunluk tayini 
deneyleri yapılmaktadır. Bu bölümde; taze beton deneyleri, beton katkı maddeleri uygunluk deneyleri ve 
beton karışım oranlarının belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. 

                    

 

   

 

Pres Sistemleri, Donatı Çekme, Sünme (Creep) Cihazı 1 – 25 Bar Permeabilite (Geçirgenlik) Cihazı 
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Ayrıca, taze / sertleşmiş betonlardan alınan çeşitli şekillerdeki numuneler üzerinde yapılan basınç dayanımı, 
çekme dayanımı, elastisite modülü ve poisson oranı, donma-çözülme, permeabilite tayini gibi deneyler ile 
betondan amaçlanan dayanım ve dayanıklılık kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı araştırılmaktadır.  

Çimento Laboratuvarı  
Bu birimde; çimento, agrega, uçucu kül, tras, cüruf, beton kür, beton katkı malzemeleri (akışkanlaştırıcılar, 
priz hızlandırıcı ve geciktiriciler vb.) ve bentonit gibi yapı malzemelerinin fiziksel ve mekanik özellikleri 
incelenmekte olup, ilgili standardlara ve şartnamelere göre uygunluk deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca alkali 
silika reaksiyonu (hızlandırılmış mortar-bar), enjeksiyon deneyleri ve çimentolara değişik oranlarda puzolan 
ilavesiyle elde edilen karışımların fiziksel, mekanik ve kimyasal deneyleri de bu laboratuvarımızda 
yapılmaktadır. 

          

Petrografik İnceleme Laboratuvarı  

Bu birimde; kayaç, karot ve sediment numunelerinin petrografik ve mineralojik yönden incelemesi 
yapılmaktadır. Laboratuvarda; petrografik analizde kullanılmak üzere biri 640, diğeri 400  kat büyütme 
özellikli iki adet dijital kameralı ve bilgisayarlı floresan/polarizan mikroskop sistemi bulunmaktadır. 
Kayaçlarda veya çimento numunelerinde gözle görülemeyen ve mikroskop altında tanımlanamayan 
minerallerin veya fazların, kalitatif ve kantitatif olarak tanımlanması ve kayaçlarda tane büyüklüğü 2 
mikrondan küçük olan kil minerallerinin belirlenmesi X-Işını Kırınımı cihazı ile yapılmaktadır. 

          

Kaya Mekaniği Laboratuvarı  
Bu birimde; kayaç ve karot numuneleri üzerinde gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, açık gözeneklilik, toplam 
gözeneklilik, atmosfer basıncında su emme, kaynar suda su emme, Los Angeles deney yöntemi ile parçalanma 
direncinin tayini, dona dayanım, ıslanma-kuruma, suda dağılmaya karşı dayanıklılık, aşınma direncinin tayini 
(Böhme Yöntemi) vb. fiziksel deneyler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, basınç dayanımı tayini, eğilmede çekme 
dayanımı, statik elastisite modülü ve Poisson oranı tayini, dinamik elastisite modülü tayini, üç eksenli basınç 

Floresan/Polarizan mikroskop   Tamamen İddingsitleşmiş Olivin ve Hamuru 

Çimento Fiziksel Deneyleri Laboratuvarı Çimento Kimyasal Deneyleri Laboratuvarı 
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dayanımı, nokta yük dayanımı, yarmada çekme dayanımı, donma ve çözülme koşulları altında dayanıklılık 
tayini, geçirgenlik katsayısı tayini vb. deneyler yapılmaktadır. Aynı zamanda kayaçlar hakkında projecinin ve 
uygulayıcı birimlerin ihtiyaç duyduğu özellikler de tayin edilmektedir. 

                 

 

Basınç dayanımı tayini 500 kN kapasiteli hidrolik pres kullanılarak yapılmaktadır. Eğilmede çekme dayanımı 
tayininde ise 500 kN kapasiteli hidrolik pres kullanılmaktadır. Çabuk donma ve çözülme koşulları altında 
dayanıklılık tayini tam otomatik bir donma-çözülme ünitesinde, geçirgenlik tayini ise 6 hücreli bir permeabilite 
cihazında gerçekleştirilmektedir. Statik elastisite modülü (statik yöntem) ve Poisson oranı tayini tamamen 
bilgisayar kontrollü pres ve deformasyon ölçerler kullanılarak yapılmaktadır. 

Tahribatsız Muayene Laboratuvarı  
Beton, beton elemanlar, kayaç ve karot numuneler üzerinde farklı yöntemler kullanarak (ultrasonik atımlı hız 
tayini, donatı tarama ve tespit, darbe-yankı yöntemi, geri sıçrama sayısı, yarı hücre potansiyeli vb.)  dayanım 
ve dayanıklılık tayini vb. fiziksel deneyler yapılması, basınç dayanımı, dinamik elastisite modülü ve Poisson 
oranı tayini ile çabuk donma ve çözülme koşulları altında dayanıklılık tayini vb. deneylerin gerçekleştirilmesini 
sağlamak. Gerekli durumlarda beton yapılar ile ilgili projeci ve uygulayıcı birimlerin ihtiyaç duyduğu 
özelliklerin tayin edilmesi. 

Basınç Presi Elastisite Modülü Deneyi (Statik Yöntem) Presi, Ring 
Halkaları ve Deformasyon Ölçer (LVDT) 
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Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, termoplastik ve kompozit borular, metalik, polimer, 
kompozit malzemeler, geotekstiller, geomembranlar gibi yapı malzemeleri üzerinde fiziksel, kimyasal, 
mekanik, termal analiz yöntemleri kullanılarak ilgili standardlar ve teknik şartnameler çerçevesinde 
laboratuvar faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir birimdir. 

Etüt, planlama, proje, inşaat ve işletme safhalarında ihtiyaç duyulan teknik verileri sağlanmakta, inşaat 
aşamasında karşılaşılan sorunları çözümlemek için gerekli araştırmaları yapmakta ve yapı malzemeleri 
konularında karşılaşılan problemleri deneysel çalışmalarla çözümlemekte, bu malzemelere ait araştırma 
çalışmalarını yürütmektedir.  

Şube müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerin, TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde ilgili usul ve esaslara, 
ulusal ve uluslararası standardlara, teknik şartnamelere ve ilgili diğer şartlara göre yürütülmesi 
sağlanmaktadır. 

Laboratuvar faaliyetlerinin kalitesinin temini amacıyla laboratuvar içi uyarlık çalışmaları yürütülmekte; 
gerektiğinde TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde laboratuvarlar arası yeterlik testleri ve /veya 
karşılaştırma programları düzenlenmekte veya bu alanda düzenlenmiş organizasyonlara katılınmaktadır. 

Faaliyet alanı ile ilgili bilimsel yayınları izlenmekte, gerektiğinde yerinde incelemeler yapılmakta,  geliştirilmiş 
veya yeni olarak ortaya konmuş teknik ve metodların DSİ’ye aktarılmasını sağlamak amacıyla gerekli eğitim 
faaliyetleri yürütülmektedir. 

Faaliyetleri açısından yurtiçi ve yurt dışındaki benzeri görevler yapan diğer kuruluşlarla (üniversite, kamu, özel 
sektör vb.) ilişkiler kurmakta, bilgi alış-verişinde bulunulmakta, yapı malzemeleri problemleri ile ilgili çeşitli 
araştırma faaliyetleri üzerinde ortak çalışmalar yapılmaktadır. 

Yapı malzemeleri ile ilgili konularda karşılaşılan sorunlara karşı talep olması halinde müşteriye çözüm 
önerisinde bulunmakta, ayrıca gerekmesi durumunda gerekli teorik, uygulama ve laboratuvar çalışmalarını 
yaparak elde ettiği sonuçları bir rapor halinde sunarak müşteriyi bilgilendirmektedir. 

Türk Standardlar Enstitüsü’nün AB ile uyum sürecinde yapı malzemeleri ile ilgili konularda standardların 
hazırlanmasında görev almakta ve hazırlamakta olan standardlar hakkında Türk Standardlar Enstitüsü’ne 
görüş bildirmektedir. 

Personelin hizmet içi eğitimi için, ihtiyaç duyulan eğitimlerin düzenlenmesi ve laboratuvar personelinin 
eğitimine önem verilmektedir. 

Alt Birimleri: 

Yapı Malzeme Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 4 ana birimden meydana gelmektedir. 
 - Termoplastik ve Kompozit Boru Laboratuvarı, 
 - Metalik Malzeme Laboratuvarı,  
 - Polimer ve Kompozit Malzeme Laboratuvarı, 
 - Termal ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı. 
  

   Laboratuvardan genel görünüm 
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Termoplastik ve Kompozit Boru Laboratuvarı  

Termoplastik ve kompozit borular üzerinde fiziksel, kimyasal, termal ve mekanik yöntemlerle uygunluk tayini 
deneylerini yapılmakta ve gerekli araştırma çalışmalarını yürütülmektedir. 

Termoplastik ve kompozit boru numuneleri üzerinde yapılan iç basınç dayanımı, çekme dayanımı,halka 
rijitliği, sertlik deneyi, darbe mukavemeti, çember rijitliği, çember esnekliği, kopmada uzama oranı, karbon 
siyahı dağılımı tayini vb. fiziksel ve mekanik mühendislik deneyleri sonucunda termoplastik ve kompozit 
borularda  amaçlanan kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını araştırılmaktadır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Metalik Malzeme Laboratuvarı  

Metalik malzeme ve sac/şerit levhalar üzerinde fiziksel ve mekanik yöntemlerle uygunluk tayini deneylerini 
yapmaktadır.Bu malzemeler üzerinde yapılan akma mukavemeti, çekme mukavemeti, kopma uzaması, birim 
ağırlık, kütle muayenesi, katlama deneyi, eğme deneyi, aderans katsayısı vb. fiziksel ve mekanik mühendislik 
deneyleri sonucunda metalik malzemelerden amaçlanan kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını araştırmaktadır.  

                                     

Ayrıca Optik emisyon spektrometresi (OES) kullanılarak özellikle metallerin niteliksel ve niceliksel 
karakterizasyonu ile numune içerisinde bulunan elementler ve bu elementlerin yüzde miktarları tespit edilir.  

Bu teknik, her elementin alevde ısıtıldığında belirli frekanslarda karakteristik spektral çizgiler yayması 
prensibine dayanmaktadır.Bu çizgilerin birbirlerinden ayırt edilebilmesi için ızgara reflektör kullanılır ve 
çizgilerin şiddetleri CCD (charge coupled device) sensörler kullanılarak ölçülür. Özellikle demir, çelik, 
alüminyum, bakır, nikel, çinko, kurşun içindeki alaşım elementlerinin ve miktarlarının belirlenmesi amacıyla 

     

Bakır su tutucu conta deney numunesi 

CTP boru deneyi 

PE boru numunesindeki karbon siyahı dağılımının 
mikroskobik görüntüsü 

      

CTP boru deneyi 

Metalik malzeme laboratuvarı genel 
 Metalik malzemelerde spektral analiz  
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deneyler yapılmaktadır. Daha çok içmesuyu ve atıksu tesislerinde kullanılan paslanmaz malzemeler, çelik 
boru sacları, bakır contalar gibi metalik malzemelerin  % element analizleri yapılmaktadır. 

Polimer ve Kompozit Malzeme Laboratuvarı 
Geomembran, geotekstil, geosentetik kil bariyer, polimer bitümlü örtü, elastomer mesnet, dilatasyon 
malzemeleri vb.polimer ve kompozit malzemeler üzerinde fiziksel, mekanik yöntemlerle uygunluk tayini 
deneyleri yapmakta ve gerekli araştırma çalışmalarını yürütmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Geomembran, geotekstil, geosentetik kil bariyer, polimer bitümlü örtü, elastomer mesnet, dilatasyon 
malzemeleri vb. polimer ve kompozit malzeme numuneleri üzerinde yapılan kalınlık, birim alan kütlesi, çekme 
mukavemeti, uzama oranı, birim hacim kütlesi, su emme oranı, sertlik tayini, yırtılma dayanımı, statik delinme 
kuvveti, kayma mukavemeti, soyulma mukavemeti, karbon siyahı miktarı, yoğunluk, Oksidasyon İndiksiyon 
Süresi (OİT), hidrostatik basınç tayini vb. fiziksel, kimyasal, termal ve mekanik mühendislik deneyleri 
sonucunda; geomembran geotekstil, geosentetik kil bariyer, polimer bitümlü örtü, elastomer mesnet, 
dilatasyon malzemeleri vb. polimer ve kompozit malzemelerden amaçlanan kriterlerin sağlanıp 
sağlanmadığını araştırmaktadır. 

Termal ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı 
Termoplastik borular, geomembranlar ve plastik malzemeler üzerinde çeşitli termal ve kimyasal yöntemlerle 
uygunluk tayini deneyleri yapmakta, gerekli araştırma çalışmalarını yürütmekte, ayrıca malzeme 
karakterizasyonunu tespit etmekte ve malzeme tanımlamaları yapmaktadır. Termoplastik boru, 
geomembran, plastik malzeme numuneleri üzerinde yapılan Oksidasyon İndüksiyon Süresi(OIT), karbon 
siyahı miktarı, eriyik akış hızı tayini (MFR), yoğunluk tayini, uçucu madde muhtevası tayini, camsı geçiş sıcaklığı 
tayini ve termogravimetrik analiz (TGA) vb. termal ve kimyasal deneyler sonucunda termoplastik borular, 
geomembranlar ve plastik malzemelerden amaçlanan kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını araştırılmaktadır.  

  

       
 

Deneyler için hazırlanmış geomembran numunesi 

Kütlesel/hacimsel eriyik akış hızı (MFR/MVR) 
cihazı 

Karbon siyahı tayin cihazı (Carbolite tüp/kül fırın) 

PVC su tutucu conta numunesi çekme 
dayanımı ve uzama oranı deneyi 
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Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü; zemin özelliklerinin iyileştirilmesi, zemin mekaniği ve temel 
mühendisliği konularında karşılaşılan sorunları deneysel çalışmalar ile çözümleyen, zemin etüd projelerinin 
ilerleyen safhalarında mühendislerin karşılaşacakları problemlere alınacak tedbirler için bilgi sağlayan, 
bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapan bir birim olarak faaliyetlerini yürütmektedir.  

Şube Müdürlüğünde, örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde gerçekleştirilen deneyler ile 
zeminlerin indeks ve mühendislik özellikleri laboratuvar ortamında belirlenmektedir. Bu özellikleri belirlemek 
için günümüzün teknolojik şartlarına ve standartlara uygun olarak laboratuvar ve arazi deneyleri 
yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile özel 
sektörlerden gelen talepler doğrultusundaki çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde ilgili 
usul ve esaslara, ulusal ve uluslararası standartlara, ilgili teknik şartnamelere göre yürütmektedir.  

Yurtiçinde, yurt dışında Zemin Mekaniği konusunda faaliyet gösteren kuruluş ve laboratuvarlarla çeşitli 
düzeylerde ilişkiler kurularak bilgi alışverişinde bulunulmakta, laboratuvar faaliyetlerinin kalitesinin temini 
amacıyla laboratuvar içi uyarlık çalışmaları ve laboratuvarlar arası yeterlik testleri yürütülmekte ve  
karşılaşılan çeşitli zemin problemlerinin çözümüne yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. 

Bunların yanı sıra, faaliyet alanı ile ilgili bilimsel yayınları izlemekte, gerektiğinde yerinde incelemeler 
yapmakta, geliştirilmiş veya yeni olarak ortaya konmuş teknik ve yöntemlerin DSİ’ye aktarılmasını eğitim 
faaliyetleriyle sağlamakta ve DSİ teşkilatına yaymaktadır. 

Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nda; zeminin özelliklerini belirlemede kullanılan 20 adeti akredite olmak üzere 
44 adet laboratuvar deneyi ve 15 adet arazi deneyi yapılmaktadır. Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube 
Müdürlüğü iki birimden meydana gelmektedir: 

• Tanımlama Deneyleri Laboratuvarı, 
• Mühendislik Deneyleri Laboratuvarı, 
 
Tanımlama Deneyleri Laboratuvarı 
Her türlü yapının yapılacağı arazinin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla deneysel faaliyetler ulusal ve 
uluslararası standartlara göre yapılmaktadır. Bu faaliyetlerle zeminin indeks özellikleri; tane (çap,boy) ve 
bünye (katı-sıvı-gaz) özellikleri belirlenir. Bu laboratuvarda yapılan başlıca deneyler; Tane Büyüklüğü 
Dağılımı,Kıvam Limitleri, Su İçeriğinin Belirlenmesi, Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Sıkıştırma 
Deneyleridir. 

 
 
 

 

 

   

     
  

Tanımlama Deneyleri  Laboratuvarının Genel 
Görünümü 

Sıkıştırma Deneyleri  Odası 
 

17 /34 
 



Mühendislik  Deneyleri Laboratuvarı 

Zeminlerin mühendislik özelliklerinin tespiti amacıyla yürütülen deneysel faaliyetler ulusal ve uluslararası 
standartlara göre yapılmaktadır. Bu laboratuvarda yürütülen deneysel çalışmalarla zeminin dayanım, oturma, 
şişme, geçirimlilik ve dağılganlık özellikleri belirlenir. Mühendislik Deneyleri Laboratuvarında; UU-CU-CD tipi 
Üç Eksenli Basınç Dayanımı, Kayma Direncinin Kesme Kutusu ile Tayini, Serbest Basınç, Geçirgenlik, 
Konsolidasyon, Şişme Yüzdesi, Şişme Basıncı, İğne Deliği ve Dağılma Deneyleri yapılmaktadır.  

                                                   

Tam bilgisayar kontrollü cihazlar arasında üç eksenli cihazı, tek yönlü konsolidasyon, kesme kutusu cihazı ve 
zeminlerde sıvılaşma özelliklerini belirlemeye yarayan dinamik üç eksenli cihazı vardır. Bu cihazlarla deney 
verileri bilgisayar tarafından otomatik olarak alınmakta, değerlendirilmekte, sonuçlar çizelge veya grafik 
halinde yazıcıdan alınmakta veya elektronik ortamda saklanabilmektedir.  

                        
   

Ayrıca, inşaat öncesi veya inşaatı devam eden projelerde  arazide yapılması gereken zemin deneyleri de 
yapılmaktadır. Bu deneyler; yerinde birim ağırlık (nükleer, elektriksel, kum konisi, su değiştirme, düşen 
ağırlık deflektometresi), geçirgenlik ve plaka yükleme deneyleridir.                                                 

                       

UU Tipi Üç Eksenli  Basınç Dayanımı Cihazları  
 
 

CU-CD Tipi Üç Eksenli Basınç Dayanımı Cihazları  
 

Konsolidasyon Deney Cihazları  
 

Geçirgenlik ve Dispersibilite Deney Sistemleri  
 

 Plaka yükleme deneyi  
 

Kum konisi 
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Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, yerüstü, yeraltı suları ve atık suların kalitesini belirlemek amacıyla 
deneysel faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulmuştur. 

Günümüz teknolojisine uygun olarak geliştirilen yöntemlerle kimyasal yönden laboratuvar çalışmalar ve 
teknik değerlendirmeler yapılmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışında bu konuda faaliyet gösteren kuruluş ve 
laboratuvarlarla çeşitli düzeylerde ilişkiler kurularak bilgi alışverişinde bulunulmakta, karşılaştırma deneyleri 
yapılmakta, su kalitesinin kontrolü ile ilgili çeşitli araştırma faaliyetleri üzerinde ortak çalışmalar 
yürütülmektedir.  

Alt Birimleri: 
Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü  4 ana birimden meydana gelmektedir:  

• Su Kimyasal Analiz Laboratuvarı  
• Suda Ağır Metal Analiz Laboratuvarı  
• Suda Kalıntı Analiz Laboratuvarı  
• Bakteriyoloji Laboratuvarı 

 
Kimya laboratuvarında; DSİ’nin sorumlu olduğu alanlardaki yönetmeliklerde ve TSE standartlarında  
öngörülen su parametrelerinin analizleri  gerçekleştirilmektedir.Yerüstü suyu, içme suyu, beton temas ve 
beton karma suyu, sulama suyu gibi genelde matriksi temiz su olan örneklerinin kimyasal analizleri, eser 
düzeydeki ağır metallerin ve pestisit, PAH gibi mikrokirletici parametrelerinin analizleri yapılmaktadır. 

Su Kimyasal Analiz Laboratuvarı 
Kimya laboratuvarında DSİ’nin sorumlu olduğu alanlardaki yönetmeliklerde ve TSE standartlarında öngörülen 
su parametrelerinin analizleri, ppm (mg/L) düzeyinde yapılmakta olup, 13 parametreden akredite 
olunmuştur. Laboratuvarda yapılan deneyler uygulamada mümkün olan en gelişmiş teknikler yardımıyla 
gerçekleştirilmektedir.  

Kullanılan Bazı Analiz Cihazları: Otoanalizör, İyon Kromotografileri, Kjeldahl Azotu,Yağ-gres,  
BOD,Spetrofotometre, pHmetre, ECmetre, DO, Renk, Bulanıklık,TOC. 

Su numunelerinde majör anyon ve katyon analizleri (sülfat, klorür, sodyum, potasyum, v.b. parametreler) 
iyon kromatografi cihazı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Su numunelerinde toplam karbon, toplam 
inorganik karbon, toplam organik karbon ve çözünmüş organik karbon analizleri  TOC cihazı kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Laboratuvarda yapılan diğer deneyler: katı madde analizleri,fosfat ve azot çeşitleri, çözünmüş oksijen, BOİ, 
KOİ, silisyum dioksit, serbest karbondioksit, krom +6, yağ-gres, tuzluluk ve jar, hidrojen sülfür vb. analizlerdir.  

                    

  

Su Kimyasal Analiz Laboratuvarı Genel 
Görünümü 
 

Otoanalizör cihazı 
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Suda Ağır Metal Analiz Laboratuvarı  
Su numunelerinde ağır metal tayini İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) cihazı ile 
gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda, Agilent 7500a ve Perkin Elmer Nexion 300 D olmak üzere 2 adet ICP-
MS cihazı mevcuttur. Bu cihazlarda, eser (μg/L (ppb) – mg/L (ppm)) ve ultra-eser (μg/L.103 (ppt)) seviyedeki 
element tayinleri yapılabilmektedir. Ağır metal tayini TS EN ISO 17294-1,  TS EN ISO 17294-2 ve EPA 200.8 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.  

 

Suda Kalıntı Analiz Laboratuvarı  

Pestisit ve PCB’lerin Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MSMS) Tekniği İle Analiz 
Uçucu organik bileşiklerin tespitinde oldukça yaygın olarak kullanılan GC, Çevre Mühendisliği alanında 1951 
yılından itibaren gelişerek ve oldukça çok yönlü kullanımı olan bir teknolojidir. Özellikle rutin analiz yöntemleri 
ile belirlenmesi güç ve zaman alan kirleticilerin bu yöntemle belirlenmesi öncelikli tercih nedenidir 

Pestisitlerin Üçlü Quadropole Kütle Spektrometresi (LC-MSMS) Tekniği İle Analizi 

Fosforlu, karbamatlı, triazollü v.b pestisitler analiz süresinin kısa olması, hassasiyetin yüksek olması ve daha 
güvenilir sonuçların elde edilmesi nedeniyle Üçlü Quadropole Kütle Spektrometresi (LC MSMS) sistemi ile 
analiz edilir. 

  

 

Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi (LC MSMS) Yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC) 
 

ICP-MS Perkin Elmer Nexion 300 D 

20 /34 
 



Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Analizi 

PAH analizinde floresan dedektörlü yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) tekniği kullanılmaktadır. 
PAH’lar EPA 550.1 yöntemi ile analiz edilmektedir. 

Hidrokarbonlar C10-C40 (Hidrokarbon Yağ İndeksi) 

Bu standart sudaki hidrokarbon yağ indeksinin gaz kromatografisi ile tayinini kapsar. Yöntem yüzey suyu, atık 
su ve kanalizasyon arıtma tesislerindeki sular için uygundur ve 0,1 mg/L nin üzerindeki derişimlerde 
hidrokarbon yağ indeksinin tayinine imkân tanır. Su numunesi ekstraksiyon maddesi ile ekstrakte edilir. 
Florisil yardımıyla polar maddeler temizlenerek uzaklaştırılır. Saflaştırılmış numune,  polar olmayan kolon ve 
alev iyonlaştırıcı detektör (FID) kullanılarak gaz kromotografisi (GC) yöntemi ile analiz edilir. 

Uçucu Organik Bileşikler  

Uçucu Organik Bileşenler (Volatile Organic Compounds, VOC) çoğu hem renksiz hem de kokusuz olan, çeşitli 
sıvı ve gazlardan oluşan bir gruptur. Sıvılar oda sıcaklığında kolayca buharlaşabilir diğer bir deyişle ‘uçucu’dur. 
VOC’lar alçak atmosferde ozon tabakasını oluşturmak için diğer çevre kirleticileri ile (örneğin nitrojen oksitler) 
tepkimeye girmeleri sonucu kritik bir durum oluşturur. VOC’ların ozon tabakasında yüksek oranda bulunması 
durumunda, yeryüzündeki insan sağlığına zarar verirler. VOC’ların analizleri Gaz Kromatografisi Kütle 
Dedektöründe (GC-MS) yapılmaktadır. 
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İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü; su kaynaklarının geliştirilmesi ve planlanması amacı ile yürütülen 
hidrolojik ve hidrojeolojik etüt ve araştırmalara izotop tekniklerini uygulayarak katkı vermek amacıyla, 1960 
yılında faaliyete geçmiştir.   
 
Kurulduğu yıllarda UNESCO, daha sonraki yıllarda ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından 
desteklenmiştir. 
 
Laboratuvar, TS EN ISO IEC 17025 standardı kapsamında yapılmakta olan tüm deneylerden akreditedir. 
 
Şube Müdürlüğümüz, dünyadaki ileri ülkelerde uygulanan nükleer teknikleri, hidroloji ve hidrojeoloji alanında 
ülkemizde uygulayan ilk kuruluştur. İzotop Laboratuvarı, aynı zamanda ulusal anlamda DSİ’ nin dışında Kamu 
Kuruluşlarına, Üniversitelere ve özel sektöre gerek eğitici anlamda gerek analiz bazında destek vererek ve 
uygulamalı çalışmaları desteklemektedir. Ülkemizde bu alanda çalışan tek laboratuvardır.  
 
İzotop Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, uygulamaya yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalarla hidroloji ve 
hidrojeoloji alanında izotop tekniklerini kullanacak olan araştırmacıların bilgi düzeylerini arttırmak, bu konuda 
çalışacak kişilere gerekli bilgi alt yapısını sağlamak amacı ile çeşitli bilimsel aktiviteler düzenlemektedir. 
  
UNESCO‘nun 2002 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen toplantısında IHP (Uluslararası Hidroloji Programı) 
organizasyonu içerisinde İzotop Hidrolojisi  (JIIHP) birimi kurulmuş ve Şube Müdürlüğümüz Türkiye odak 
noktası olarak kabul edilmiştir. 
 
Hidrolojik araştırmalarda en çok kullanılan izotoplar döteryum, oksijen-18 ve trityumdur. Döteryum ve 
oksijen-18 suda doğal olarak bulunmaktadır bu nedenle hidrolojik araştırmalarda en uygun izleyicilerdir. 
 
İzotop tekniklerinin uygulama alanları aşağıda verilmiştir; 
• Yeraltısularının beslenme alanlarının belirlenmesi,  
• Baraj ve göl kaçaklarının etüdü,  
• Çeşitli su kütlelerinin birbirleriyle ilişkilerinin saptanması,  
• Yeraltısuyu eskilik derecesinin belirlenmesi,  
• Farklı su kütlelerinin karışım oranlarının belirlenmesi,  
• Yeraltısuyunun akiferde kalış ve yenilenme sürelerinin belirlenmesi,  
• Suların radyoaktivite yönünden kalitesinin belirlenmesi. 
 

Alt Birimleri: 
İzotop Laboratuvarı üç ana birimden meydana gelmektedir: 
• Kararlı İzotop Laboratuvarı, 
• Trityum  Laboratuvarı,  
• Suların Radyoaktif Kirlenmesini Kontrol Laboratuvarı. 
 
Kararlı İzotop Laboratuvarı 
Sularda bulunan çevresel izotoplar hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalarda 1960 yılından başlayarak 
günümüze kadar etkin olarak kullanılmaktadır. Hidrolojik çevrimdeki çeşitli kaynaklar (yerüstü ve yeraltı su 
kaynakları, hidrolojik çevrimin başlangıcı olan okyanus, yağış vb.) farklı izotopik içeriklere sahiptir. Suyun 
hidrolojik çevrimde geçtiği süreçlerde, faz değişimlerinde, topraktaki filtrasyon sürecinde, diğer su 
kaynaklarıyla karışmasında, derin dolaşımlı sularda kayaç su ilişkisinde ve H2S gazıyla etkileşiminde izotopik 
içeriği farklılaşır. Suyun yapısındaki Hidrojen ve Oksijenin kararlı izotopları,  su  kaynaklarının  geliştirilmesi  ve  
planlanması  amacı  ile  yürütülen  hidrolojik  ve  hidrojeolojik etüt  ve  araştırmalarda ideal izleyicilerdir.   
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Hidrolojik ve hidrojeolojik  alanlarda faaliyet gösteren DSİ, yaptığı çalışmaları deneysel olarak 
destekleyebilmek amacıyla 1979’da IAEA (Uluslararası Atom Enerji Ajansı ) ile işbirliğine giderek İzotop 
Laboratuvarı Şube Müdürlüğü bünyesinde Kararlı İzotop Laboratuvarını kurmuştur. Çevresel izotopları aynı 
anda ölçebilen ve DI-IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometer/İzotop Oranlayıcı Kütle Spektrometresi)’inkine 
eşit duyarlılıkta ölçüm yapan WS-CRDS (Wavelength-scanned cavity ring-down spectroscopy/Dalga-Tarayıcı 
Kavite Sönüm Spektrometresi) tabanlı lazer spektrometre ile deneyler yapılmaktadır. Sularda yapılan kararlı 
izotop analizlerinde DUAL INLET tipindeki IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometer/İzotop Oranlayıcı Kütle 
Spektrometresi) ve WS-CRDS (Wavelength-scanned cavity ring-down spectroscopy/Dalga-Tarayıcı Kavite 
Sönüm Spektrometresi) tabanlı lazer spektrometre kullanılarak, δ2H ve δ18O  ölçüm sonuçları IAEA’nın 
üretimini ve dağıtımını yaptığı uluslararası bir standart olan VSMOW’a göre rapor edilmektedir.   

  
Trityum Laboratuvarı 
Trityum izotop hidrolojisinde kullanılan en önemli radyoaktif izotoplardandır. Beta aktif özellik gösterir ve yarı 
ömrü 12,32 yıldır. Çevresel trityum yağışlara iki kaynaktan girerek hidrolojik çevrime katılır. Birinci kaynak 
atmosferin üst tabakalarında azot atomlarıyla kozmik nötronların etkileşmesi sonucu doğal olarak oluşum ve 
ikinci kaynak ise yapay olarak atmosferde 1952-1963 yılları arasında yapılan termonükleer denemeler 
sonucudur. Trityumun radyoaktif parçalanmasından yararlanarak suyun nispi yaşını, çeşitli suların birbirleri 
ile olan ilişkilerini, yeraltısularının geçiş zamanını belirlemek mümkün olmaktadır.  

 
 

Doğal olarak oluşan suların trityum konsantrasyonunun ölçümünde değişik teknikler mevcuttur. Uluslararası 
Atom Enerji Ajansı’nın (IAEA) desteği ile kurulmuş olan laboratuvarımızda 1992 yılından beri sıvı sintilasyon 
sayma tekniği ile sayım yapılmaktadır. Şu anda laboratuarımızda iki adet ultra düşük seviyeli sayım özelliğine 
sahip cihaz mevcuttur. Deneyler Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (IAEA)  belirlemiş olduğu “Elektrolizle 
Zenginleşme Metodu” ile yapılmaktadır. Deneyler sırasında Uluslararası Standartlardan (National Institute of 
Standards, NIST) yararlanılarak hazırlanan standartlar kullanılmaktadır.  

Trityum Numune Hazırlama Sistemi (Elektroliz Ünitesi) 

İzotop Oranlayıcı Kütle Spektrometresi Numune hazırlama 

Sıvı Sintilatör Sayma Sistemi  
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Suların Radyoaktif Kirlenmesini Kontrol Laboratuvarı 
Suların radyoaktivite yönünden kalitesinin belirlenmesi son yıllarda gündeme gelen konulardandır. Bu amaçla 
kurulan laboratuvarda su numunelerindeki toplam alfa ve beta radyoaktivite konsantrasyonları EPA 900.00 
yöntemi kullanılarak düşük ortam saymalı toplam alfa ve toplam beta sayma sistemi ve ultra düşük ortam 
saymalı toplam alfa ve toplam beta sayma sistemi ile belirlenir. Sonuçlar, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve TS 
266 Standardında izin verilen limit değerlere uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilmektedir.  

 

 

Laboratuvarda; Devlet Su İşlerine ait araştırma çalışmalarının dışında üniversite, kamu kuruluşları ve Sağlık 
Bakanlığına ait analizler yapılmaktadır. “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında 
ruhsata esas suların toplam alfa, beta konsantrasyonu ve trityum analizleri yapılmaktadır. 

 

 

  

Toplam alfa ve toplam beta numune 
 

Düşük ve Ultra Düşük Ortam Saymalı 
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Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 
Kalibrasyon Laboratuvarı; DSİ laboratuvarlarında kullanılmakta olan deney cihazlarının kalibrasyon 
işlemlerinin yapılması için kurulmuş bir birimdir. Laboratuvarımızın hizmet alanı, yerinde ve klimatize edilmiş 
laboratuvar ortamında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yerinde yapılan kalibrasyon hizmetlerimiz; terazi, 
kuvvet ve sıcaklık grubu kalibrasyonlarıdır. Laboratuvar ortamında yapılan kalibrasyon hizmetlerimiz; boyut 
(elek, kumpas, ölçü saati) ve basınç grubu kalibrasyonlarıdır.  

Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından 2008 yılından itibaren AB-0051-K dosya numarası ile akredite edilmiştir. 
Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda verilmiştir:  
• Şube müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerin TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde ilgili usul ve 

esaslara, ulusal ve uluslararası standartlara, teknik şartnamelere ve ilgili diğer şartlara göre 
yürütülmesini sağlamak, 

• DSİ içi ve dışı Laboratuvarlarda kullanılan deney cihazlarının kalibrasyonlarının yerinde ve laboratuvar 
ortamında yapılmasını bünyesindeki birimler marifetiyle yürütmek, 

• Deney cihazları kalibrasyon,doğrulama ve kalibrasyon sertifikalarının değerlendirilmesi konularında DSİ 
personeline gerektiğinde eğitim vermek 

• Faaliyet alanı ile ilgili bilimsel yayınları güncel izlemek, gerektiğinde yerinde incelemeler yapmak, 
geliştirilmiş veya yeni olarak ortaya konmuş teknik ve metotların DSİ’ye aktarılmasını eğitim 
faaliyetleriyle sağlamak ve DSİ teşkilatına yaymak,  

• Faaliyet alanına giren konularda AR-GE çalışmaları yürütmek,  
• Yurt içinde ve dışındaki benzer görevler yapan diğer kuruluşlarla (üniversite, kamu, özel sektör vb.) 

ilişkiler kurmak, bilgi alış-verişinde bulunmak, 

Alt Birimleri: 
Kalibrasyon Laboratuvarı dört ana birimden oluşmaktadır. 
• Boyut kalibrasyonu laboratuvarı 
• Sıcaklık kabinleri kalibrasyonu 
• Kuvvet makinaları kalibrasyonu 
• Terazi kalibrasyonu 
 
Boyut Kalibrasyonu Laboratuvarı  
Boyut Kalibrasyon Laboratuvarının kapsamı, kurumumuzun ihtiyacına göre şekillenmiştir. Bu kapsamda başta 
elek olmak üzere kumpas ve ölçü saati kalibrasyonları yapılmaktadır. Boyut kalibrasyonları SI birimler 
çerçevesinde, (20±1)°C ve % (50±10) bağıl nem olarak şartlandırılmış Boyut Kalibrasyonu Laboratuvarında, 
uluslararası izlenebilirliğe sahip kalibratörlerle ve bu alanda gerekli eğitimleri almış yetkili personelle 
gerçekleştirilmektedir. 

Boyut kalibrasyonları aşağıdaki yöntemlere göre yapılmaktadır: 
• Deney eleklerinin TS ISO 3310-1, TS ISO 3310-2 ve TS 9582 EN 933-3,  
• Ölçü saatlerinin DIN 878 ve VDI/VDE/DGQ-2618 Bölüm 11.1,  
• Kumpasları DIN 862 ve VDI/VDE/DGQ-2618 Bölüm 9.1,  
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Sıcaklık Kabinleri Kalibrasyonu  

Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarı, DSİ Laboratuvarlarının sıcaklık konusunda kalibrasyon ve ölçüm 
gereksinimlerini etüv, inkübatör ve su banyolarında  - 25°C - 200°C,  kül fırınında  ise 300°C - 1100°C aralığında 
yapmaktadır. 

Sıcaklık kabinleri kalibrasyonları aşağıdaki yöntemlere göre yapılmaktadır: 

• Etüv, inkübatör, sıvı banyolar gibi sıcaklık kabinlerinin EURAMET cg-20 rehber dokümanı, TS EN 60068-
3-7 ve TS EN 60068-3-11,  

• Kül fırınlarının kalibrasyonlarını eksenel sıcaklık dağılımı karşılaştırma usulü . 
 

 

 

 

 

 

 

Kuvvet Makinaları Kalibrasyonu  
2008 yılından itibaren akredite olarak hizmet vermekte olan kuvvet makinaları kalibrasyonu kapsamımız 2 kN 
- 600 kN aralığında sınıf 0,5 yük hücreleri ile, 200 kN – 3.000 kN aralığında sınıf 1 yük hücreleri ile 
sağlanmaktadır. Kuvvet makinalarının (beton test presi, çimento test presi, eğilme test presi, çekme-basma 
test makinaları ve yük halkaları) kalibrasyonları TS EN ISO 7500-1 ve TS EN 12390-4 standardlarına göre 
yapılmaktadır.  

Terazi Kalibrasyonu   
Maksimum kapasitesi 10 kg’a kadar olan teraziler için E2 sınıfı kütleler ile maksimum kapasitesi 60 kg’a kadar 
olan teraziler için E2 ve F1 sınıfı kütleler arasında sağlanmaktadır. 

Otomatik olmayan analitik ve duyarlı terazilerin kalibrasyonları, EURAMET cg-18 standartına göre 
yapılmaktadır. 

Basınç Kalibrasyonu Laboratuvarı  
30 bar kapasiteye kadar olan analog va sayısal göstergeli pnömatik manometrelerin kalibrasyonu alanında 
hizmet verilmektedir. 

Sayısal ve analaog göstergeli pnömatik (hava basıncı ile çalışan) manometrelerin kalibrasyponları EURAMET 
cg-17 standardına göre yapılmaktadır.  

 
  

Etüv kalibrasyonu algılayıcılar (thermocupl) yerleşimi 

Etüv kalibrasyonu sıcaklık ölçümü 

2000 kN kapasiteli dört kanallı yük hücresi 
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Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığımız tesislerinin işletme ve bakım-onarım görevini yürüten 
bir destek ünitesidir.  
Alt Birimleri: 
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü;  
- Su makinaları deney laboratuvarı, 
- Atölye, imalat, bakım ve onarım (İnce Mekanik Atölyesi, Mekanik Kaynak Atölyesi, Boya Atölyesi, 

Marangoz ve Plastik Cam Atölyesi, Elektrik Atölyesi, Sıhhi Tesisat Atölyesi, Bilgi İşlem Teknoloji), 
- İşletme birimlerinden oluşmaktadır. 
Su makinaları deney laboratuvarı 
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan su makinaları deney laboratuvarında aşağıdaki 
deneyler yapılmaktadır: 

• Dalgıç pompa deneyleri,  
• Su alma vanaları performans  deneyleri,  
• Su alma vanaları su koçu darbe deneyi,  
• Ultrasonik sulama suyu sayaçlarının 

performans deneyleri,  
• Hava vanaları doğrulama deneyi,  
• Hava vanalarının performans deneyleri. 
   

 
 

 

  

Dalgıç Pompa Performans Deneyi Su Alma Vanalarının (hidrant) Performans Test Düzeneği 

Su Alma Vanaları Performans Deneyleri Su Alma Vanaları Su Koçu Darbe Deneyi 

Düşey Seviyeli Permalite Moltları                                 
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 İkmal ve Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü 
İkmal ve Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü aşağıda verilen işleri yürüten bir destek birimidir: 

• TAKK Dairesi Başkanlığı, birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü makina, teçhizat, tezgâh, avadanlık, yedek 
parça ve makinelere ait, malzeme, inşaat malzemesi, akaryakıt, madeni yağ, kırtasiye, döşeme 
demirbaşları ihtiyaçları ile  TAKK Dairesi Başkanlığı  ve DSİ Bölge laboratuvarlarının, laboratuvar cihazı, 
laboratuvar malzemeleri ihtiyaçlarını temin etmek, 

• İnşaat-bakım onarım ve bahçe işleriyle ilgili mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ilgili mevzuata göre 
satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,  

• Demirbaş ve müstehlik (sarf malzemesi) ambarlarının kayıtlarının “Taşınır Mal Yönetmenliği”ne uygun 
olarak tutulmasını sağlamak, 

• Bölge laboratuvarlarına gönderilmesi kararlaştırılan cihaz, yedek parça ve malzemenin transferini 
yapmak, sevkiyatları takip ve kontrol etmek, 

• İşletme bakımından fayda sağlamadığına karar verilen ve kayıttan düşürülerek hurdaya ayrılan makina, 
teçhizat ve malzemelerin MKE Kurumuna satış işlerimlerini gerçekleştirmek, 

• Başkanlık emrine verilmiş olan taşıtların, maksada uygun ve randımanlı bir şekilde kullanılmasını temin 
etmek, bunun için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek, 

• Genel Müdürlük personel taşıması hizmet alımı kapsamında başkanlık personelini taşıyan servis 
araçlarının güzergahlarını belirlemek ve günlük kontrollerini yapmak. 

 
İkmal ve Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü aşağıda verilen birimlerden oluşmaktadır: 
- Satın alma, 
- İkmal, 
- Taşıt işletme. 

Satın alma  
Başkanlığımızın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetlerin satın alma işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
yürürlükteki Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
 
İkmal   
Başkanlığımızın taşınır kayıt faaliyetleri ile kayıttan düşülen ve hurda malzemelerin MKE Kurumuna satış 
işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde yürütülmektedir.  
 
Taşıt İşletme  
Personelin ve malzemelerin taşınması için gerekli araçların sevk ve idaresi yapılmaktadır.  

  

28 /34 
 



Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 
Stratejii Geliştirme Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda verilmiştir: 

• Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedeflere ulaşmak için Daire Başkanlığının 
performans programının, faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine etmekte ve 
sonuçlandırmakta, 

• yatırım programını ve bütçesini hazırlamakta, 
• Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi ile gerekli program ve 

bütçe uygulamalarını yürütmekte, 
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince verilen diğer görevleri yerine 

getirmekte ve buna uygun olarak işlerin sevk ve idaresini temin etmekte, 
• DSİ’de laboratuvar ve kalite kontrol faaliyetlerinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak, TS 

EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulu laboratuvar akreditasyonu şartlarını sağlayan kalite 
yönetim sistemi çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. 

 

Alt Birimleri: 

Stratejii Geliştirme Şube Müdürlüğü dört ana birimden oluşmaktadır. 

• Bütçe ve Mali Hizmetler  
• Stratejik Planlama ve Program  
• Veri Analizi ve Kontrol  
• İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri, 
• Alacakların tahsili. 
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İdari İşler Şube Müdürlüğü 
İdari İşler Şube Müdürlüğü aşağıda verilen işleri yürüten bir destek birimidir: 

• Daire Başkanlığı personelinin özlük işleri,  
• Personel hareketlerini (tayin, nakil, terfi işlemleri), personel maaşları ve istihkaklarını 
düzenlemek 
• Başkanlığımız personelinin istatistiksel bilgilerini derlemek ve hazır bulundurmak 
• Kursiyer ve stajyerlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak 
• Sicil raporları oluşturmak  
• Tahakkuk, mutemetlik, sigorta ve emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek 
• Harcırahları ve diğer ekstra ödemeleri hazırlamak,  
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarını düzenlemek 
• Eğitim, Yayın, Tanıtma ve Halkla İlişkilerle ilgili faaliyetleri yürütmek 
• Genel Müdürlükçe kabul edilen evrak ve dosya sisteminin aksatılmadan uygulanmasını 

sağlamak, arşiv sisteminin gereklerini yerine getirmek,  
• Başkanlığın her türlü temizlik, emniyet işlerini yürütmek, güvenlik hizmetlerini, sağlık 

hizmetlerini mevzuata uygun olarak düzenlemek, haberleşme hizmetlerini yürütmektir. 
 

Alt Birimleri: 

İdari işler Şube Müdürlüğü teşkilatında 7 adet birim bulunmaktadır. 

• Personel,  

• Tahakkuk, 

• Eğitim, Yayın, Tanıtma ve Halkla İlişkiler, 

• Sosyal Hizmetler (yemekhane hizmetleri vb.), 

• Bilgi Teknolojileri (bu birim Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadır) 

• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), 

• Güvenlik Hizmetleri,  

• Daire Tabipliği. 
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Kalite Belgeleri 

Deney Laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikası 
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Kalibrasyon Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikası 
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Daire Başkanlığımız ve Şube Laboratuvarlarımız akreditasyon kapsam listesine güncel olarak turkak.org.tr 
adresinden erişilebilir.  

DSİ Laboratuvarları İletişim Bilgileri 
 

Birim Adı Adres 

DSİ Teknik Araştırma ve 
Kalite Kontrol Dairesi 
Başkanlığı 

 
 

Posta Adresi:  
Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı, 06100 Yücetepe  
Yerleşke Adresi:  
Saray Osmangazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Cad. No:6/5 
06291 Pursaklar ANKARA 
 
E- Posta     
takk@dsi.gov.tr  
www.dsi.gov.tr  
 
Tel :  312 454 54 54 

 Faks :  312 454 38 05 

 

Birim Adı Adres İl E-Posta Tel /Fax 

Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi 
Başkanlığı Su ve Toprak 
Laboratuvarı  

DSİ Etlik Tesisleri  ANKARA etudplan@dsi.gov.tr   

312 342 32 20 
312 342 3220 

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Ankara Caddesi 221 Duaçınarı BURSA dsi1@dsi.gov.tr   

224 360 50 00 
224 360 50 23 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü  Sanayi Cad. No 39 Bornova İZMİR dsi2@dsi.gov.tr   

232 435 51 00 
232 435 37 42 

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Taşköprü Caddesi  
No 2   ESKİŞEHIR dsi3@dsi.gov.tr 

222 226 23 10 
222 226 08 53     

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Anıt Alanı Meram    KONYA dsi4@dsi.gov.tr   

332 322 01 91 
332 320 99 53     

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 8. Km    ANKARA dsi5@dsi.gov.tr 

312 219 77 00  
312 219 78 00    

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Beyazevler Mah. Özdemir Sabancı 
Bul. Seyhan    ADANA dsi6@dsi.gov.tr 

322 235 12 07  
322 235 88 48    

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Cad.    SAMSUN dsi7@dsi.gov.tr 

362 230 79 00 
362 234 03 87     

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Orgeneral Demircioğlu Caddesi ERZURUM dsi8@dsi.gov.tr 

442 234 17 36 
442 233 64 22     

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mah. Zübeyde Hanım 
Cad. No 140 ELAZIĞ dsi9@dsi.gov.tr   

424 238 69 11 
424 238 69 21     

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü İstasyon Cad. DİYARBAKIR dsi10@dsi.gov.tr  

412 237 49 61 
412 226 64 07 

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Londra Asfaltı EDİRNE dsi11@dsi.gov.tr 

284 214 81 85 
284 224 31 94     

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Osman Kavuncu Cad. Kocasinan   KAYSERİ dsi12@dsi.gov.tr   

352 336 28 50  
352 336 28 57    

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cad.    ANTALYA dsi13@dsi.gov.tr 

242 331 16 16 
242 331 16 14 

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Aksoy Sokak No.6 Altunizade İSTANBUL dsi14@dsi.gov.tr 216 651 27 59-60 
216 651 26 71 

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Cad.     ŞANLIURFA dsi15@dsi.gov.tr   414 313 29 10 
414 314 08 83  

DSİ 16. Bölge Müdürlüğü PK: 9 Ilısu Köyü Dargeçit  MARDİN dsi16@dsi.gov.tr   482 384 20 36 
482 384 20 38 
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Birim Adı Adres İl E-Posta Tel /Fax 

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü İpekyolu Üzeri Havaalanı Kavşağı VAN dsi17@dsi.gov.tr 432 217 50 30  
432 217 44 46    

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Eğridir Yolu Üzeri ISPARTA dsi18@dsi.gov.tr 246 224 11 04  
246 224 11 16    

DSİ 19. Bölge Müdürlüğü Barbaros Bulvarı No 8 SİVAS dsi19@dsi.gov.tr 346 227 09 05 
346 227 31 82 

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Tayyip Erdoğan Bulvarı Gaziantep 
Yolu Üz. 7. Km K.MARAŞ dsi20@dsi.gov.tr 344 236 00 80 

344 236 03 06 

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Kuyulu Köyü Mevkii AYDIN dsi21@dsi.gov.tr 256 219 39 20 
256 219 39 08      

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Yalıncak TRABZON dsi22@dsi.gov.tr   462 334 11 05 
462 334 11 10      

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No 53 KASTAMONU dsi23@dsi.gov.tr 366 214 92 27 
366 214 74 95 

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Örnek Mah. KARS dsi24@dsi.gov.tr 474 212 58 04 
474 212 58 11 

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No 81 BALIKESİR dsi25@dsi.gov.tr 266 24172 10  
266 243 81 24         

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü  Salkımlı Köyü Mevkii ARTVİN dsi26@dsi.gov.tr 466 238 25 02 
466 238 25 02         

 

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen deney işlemlerine ait başvuru bilgileri, deney ücretleri, standartlar, diğer 
bilgiler ve güncel  deney birim fiyat listesine “DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi” linkinden 
ulaşabilirsiniz. 
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