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1. TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU (TUHK) FAALİYETLERİ 

 

Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK), Uluslararası Hidroloji Bilimleri 

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

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

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

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

çalışmalar yapan uzmanlardan oluşmaktadır. 

TUHK, Ülkemizde hidroloji alanında yapılan araştırma ve uygulamaların gelişmesine 

katkı sunmak amacıyla, hidroloji alanında çalışanlar arasında iletişimin gelişmesini, 

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

köprü kurulmasını amaçlamaktadır. 

TUHK yapılandırılırken IAHS ile paralel yapıda çalışma grupları oluşturulmuştur. 

TUHK’ un ana hedefleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 

 Hidroloji biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli 

çalışmaları yapmak, 

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

 Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan hidroloji 

projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak, 

 Hidroloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde 

yardımcı olmak, 

 Ülkemizde hidroloji eğitimini geliştirmek, 

 Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, uygun görülenlere 

katılmak ve Türkiye’yi temsil etmek, 

 Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi 

ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları 

duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemektir. 

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

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

yapılmaktadır. 

Başkanlığını Harita Genel Müdürlüğünün yaptığı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik 

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

Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

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

Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. 

11. Ulusal Hidroloji Kongresi 13-14 Ekim 2022 

Düzenleyicileri arasında TUHK’un da yer aldığı; hidrolojik ölçümler ve veri analizleri, 

hidrolojik süreçler, hidrolojik modelleme, hidrolojide istatistiksel yöntemler, yeraltı suyu 

hidrolojisi ve hidrojeoloji, havza yönetimi vb. gibi konu başlıklarını içeren 11. Ulusal 

Hidroloji Kongresi 13-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev 

sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Kongre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 

Şahin, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat,  Devlet Su İşleri Genel Müdür 

Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Selek, IOM Türkiye Birleşmiş Milletler Göç Kurulusu 

Yetkilisi Noor Al-Hashimi ve Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK) 

Üniversiteler Temsilcisi Prof. Dr. Hafzullah Aksoy’un yapmış olduğu açılış 

konuşmalarıyla başlamıştır. 11. Ulusal Hidroloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet İshak Yüce, mevcut su kaynaklarımızın gelecek kuşaklara 

aktarılabilmesi ancak hidrolojik çalışmaların ve bu çalışmalar sonucu yapılacak analiz, 

modelleme ve değerlendirmelerin doğru, tutarlı ve gerçekçi bir biçimde yürütülebilmesi 

ile mümkün olacağı üzerinde durarak, kongrenin ve bu alanda yapılan çalışmaların 

önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca, Kongrede 118 bildirinin sunularak tartışmaya 

açılacağını belirten Prof. Dr. Yüce, hidrolojik süreçlerin anlaşılması veya 

modellenmesine yönelik teknik sunuların yanında suya dair mevzuat ile ilgili teknik 

olmayan konuların da konuşulacağı, hem üniversitelerden araştırmacıların 

tecrübelerinden hem de özel sektörün uygulamaya yönelik çalışmalarından istifade 

edileceğini belirtmiştir.  
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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. 

2023 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan IAHS etkinliklerinin listesine aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

https://iahs.info/Calendar.do 

TISOLS2023 

TISOLS2023, UNESCO-IHP'nin himayesinde her 5 yılda bir düzenlenen uluslararası 

arazi çökmesi toplantısıdır. Arazi çökmesi veya arazi seviyesinin alçalması, dünya 

çapında milyonlarca insanın, özellikle (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yüksek 

oranda kentleşmiş kıyı bölgelerinde, yaşayabilirliğini ve sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmasını tehdit eden önemli bir sorundur. 

Üç yıllık bir gecikmenin ardından 10. Uluslararası Kara Çökmesi Sempozyumu 17 – 21 

Nisan 2023 tarihleri arasında Hollanda'nın Delft–Gouda kentinde gerçekleştirilecektir. 

Sempozyum, Unesco IHP Land Subsidence International Initiative'in himayesinde 

düzenleniyor. Bu grup, 1970'lerden bu yana Uluslararası Arazi Oturması Sempozyumları, 

ortak projeler ve yayınlar yoluyla arazi çökmesi hakkındaki bilgileri geliştirmek ve 

yaymak için çaba sarf etmektedir. 

Hollanda'daki TISOLS, arazi çökmesi, güvenilir veriler ve yenilikçi tekniklerden 

faydalanarak, çökme alanlarında uzun vadeli sürdürülebilir yaşam koşulları için 

hedeflenen stratejiler ve çözümler geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaları artırmayı ve 

ULUSLARARASI HİDROLOJİ BİLİMLER BİRLİĞİ ( IAHS ) 

https://iahs.info/Calendar.do
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hidrolojik, jeoteknik ve jeolojik bilgiyi sürdürülebilir politikalara ve sosyal olarak kabul 

edilebilir çözümlere bağlamayı hedeflemektedir.  

Sempozyum, yer ve özet gönderimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen 

https://www.tisols.org/ adresini ziyaret ediniz. 

 

 

 

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 193 Üye Devlet ve Bölge ile Birleşmiş Milletler'in 

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

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

kaynaklarının dağılımı konusunda yetkili sesidir. WMO hakkında daha fazla bilgiye 

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

WMO Uluslararası Sera Gazı İzleme Sempozyumu  

WMO Uluslararası Sera Gazı İzleme Sempozyumu, 30 Ocak - 1 Şubat 2023 tarihlerinde 

Cenevre'deki WMO Genel Merkezinde gerçekleştirilecektir. Program komitesi, 

katılımcılardan gelen bildirimler doğrultusunda Sempozyum kapsamındaki konuları 

dikkate alarak oturumları oluşturacaktır. Program 12 Aralık 2022 tarihinde yayınlanmış 

olup, yazarlara doğrudan bilgi verilecektir.  

Sempozyum, öncelikle Dünya Sisteminin tüm alanlarında sera gazı gözlemleri, 

modelleme, veri özümseme ve ilgili araştırmalarda yer alan kuruluşları hedeflemektedir. 

Aynı zamanda, hem bilimsel, hem operasyonel hem de politika belirleyen kuruluşlardan 

geniş bir paydaş grubuyla sürdürülebilir, uluslararası koordineli rutin bir sera gazı izleme 

altyapısı için bir konseptin geliştirilmesi konusunda girdi aramak ve işbirliği yapma 

konusundaki ilgiyi keşfetmek için bir fırsat sunacaktır. Bu kavram, WMO'nun Küresel 

Atmosfer İzleme ve Entegre Küresel Sera Gazı Bilgi Sistemi deneyimine dayanmaktadır 

ve Dünya Hava Durumu İzleme'de kullanılan bazı operasyonel uygulamaları ve küresel 

olarak koordine edilmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmış yöntemleri içermektedir. 

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ ( WMO ) 

https://www.tisols.org/
https://public.wmo.int/en
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Organizasyonla programı da dahil olmak üzere sempozyumla ilgili detaylı bilgiye 

https://community.wmo.int/meetings/wmo-international-greenhouse-gas-monitoring-

symposium adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

 

 

Hükümetlerarası Hidrolojik Program (IHP), BM sisteminin su araştırmaları, su 

kaynakları yönetimi, eğitim ve kapasite geliştirmeye ayrılmış tek hükümetler arası 

programıdır. 

9. Stratejik Plan Tematik Çalışma Grupları 

UNESCO  Hükümetlerarası  Hidroloji Programı (IHP) 9. Stratejik Plan Tematik Çalışma 

Gruplarının (IHP IXWG) ikinci toplantısı 29 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi olarak 

yapılmış, 140 kadar uzman tarafından katılım sağlanmış olup bahse konu toplantıyı 

ülkemiz adına DSİ Genel Müdürlüğü  Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi ile YAS 

Dairesinden de katılan 17 uzman takip etmiştir. IHP Direktörü Abou Amani'nin yaptığı 

sunumda IHP-IX Operasyonel Uygulama Planı anketine gelen cevaplara göre ülkelerin 

birden fazla çıktı başlığında liderlik yapmak istediğinin belirtildiği, çakışan başlıklar için 

ülkelerin talepleri göz önünde bulundurularak Sekretarya önerileri hazırlanmıştır. Ayrıca 

tematik çalışma gruplarının başkanlık (ülke), eş-başkanlık (ülke) ve grup sekretaryaları 

da (kuruluş) belirlenmiştir. Çalışma programı için bir takvim bildirilmemekle birlikte 

yıllık yapılacak IHP Toplantıları ve çalışma grubu toplantı süreleri de belirtilmiştir. 

Ülkemiz Ulusal Odak noktası olan Etüd Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı olarak 

katkı (contribute) sunabileceğimiz üç öncelikli alan ve 8 ayrı çalışma grubunda 

faaliyetlere başlanmıştır.   

3. ULUSAL VE ULUSLARARASI HİDROLOJİ FAALİYETLERİ 

 

2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 6-18 Kasım 2022 

Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen, Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) kilit odak noktaları arasında 

HÜKÜMETLERARASI HİDROLOJİ PROGRAMI (UNESCO-IHP) 

https://community.wmo.int/meetings/wmo-international-greenhouse-gas-monitoring-symposium
https://community.wmo.int/meetings/wmo-international-greenhouse-gas-monitoring-symposium


8 
 

inovasyon ve temiz teknoloji vaadi ile su ve tarımın iklim krizindeki merkeziliği yer 

almış, biyoçeşitlilik kaybı, enerji geçişi, dekarbonizasyon çabaları ve finansın yanı sıra 

bilimsel gelişmelerin rolü de vurgulanmıştır. 

İklim konferanslarının en önemli çıktısı, yaklaşık 200 ülkeden delegeler tarafından yoğun 

şekilde müzakere edilen nihai anlaşmadır. Nihai anlaşma, Paris Anlaşması'nın en iddialı 

hedefi olan küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlamak için 

"küresel sera gazı emisyonlarında derin, hızlı ve sürekli azalmaya yönelik acil ihtiyaçtan" 

bahsetmektedir. Yine de, COP26'dan bu yana bu konudaki çabaları artırma veya fosil 

yakıt emisyonlarını azaltma konusunda gerçek bir ilerleme kaydedilmediğine dair 

endişeler gündeme getirilmiştir. 

Konferansa Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü temsilen Aslıhan KOL katılım 

sağlamıştır. 07.11.2022 tarihinde Türkiye Pavilyonu’nda Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nü temsilen “Impacts of Climate Change on the Gediz River Basin, Türkiye” 

adlı sunum gerçekleştirilmiştir. Bu sunumda öncelikle dünyada yaygın kullanılan iklim 

modelleri, iklim senaryoları ve ölçeklendirme çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Ardından, Gediz Havzası tanıtılarak, havza ikliminin (yağış, sıcaklık) ve hidrolojisinin 

GFDL-ESM iklim modeli ve RCP 8.5 senaryosuna göre nasıl değiştiği paylaşılmıştır. 

COP27’de alınan kararlar ile ilgili dokümanlara https://unfccc.int/cop27 bağlantısından 

ulaşılabilir. 

Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi Ve Eylem Planı’nın Güncellenmesi 

Çalışmaları 

Avrupa Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortak 

finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından 

yürütülmekte olan Türkiye’de Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 7-9 

Aralık ve 13-15 Aralık tarihleri arasında Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve 

Eylem Planı'nın güncellenmesi toplantıları Ankara’da gerçekleştirilmiştir. İklim 

değişikliğine uyum için iletişim, farkındalık ve eğitim, kanıta dayalı karar verme araçları, 

veri ve bilgi altyapısı, izleme sistemleri, finansman, kurumsal yapılanma ve iş birliği gibi 

yatay kesen konuların tartışıldığı toplantı serisinde stratejik hedefler de 

değerlendirilmiştir. Toplantılarda 380 den fazla katılımcı Su Kaynakları Yönetimi, Tarım 

https://unfccc.int/cop27
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ve Gıda Güvenliği, Enerji, Kent, Sanayi, Ekosistem ve Biyoçeşitlilik, Halk Sağlığı, 

Turizm ve Kültürel Miras, Doğal Afet Risk Yönetimi, Ulaşım ve İletişim ve Sosyal 

Kalkınma sektörlerinde stratejik uyum hedeflerini belirlemeye çalışırken uyum 

faaliyetlerinin kaynak ihtiyacının karşılanmasına yönelik mevcut finansman 

kaynaklarının ve araçlarının değerlendirilmesi ile özel sektörün de uyum faaliyetlerine 

katkısını artıracak yeni finansal model ve mekanizmaların geliştirilmesine yönelik 

stratejiler de ele alınmıştır. 

2023 New York Su Konferansı Ön Hazırlık Çalışmaları 

2023 yılının Mart ayında New York'ta Tacikistan ve Hollanda Eş-başkanlığında 

gerçekleştirilmesi planlanan "2018-2028 Sürdürülebilir Kalkınma için Su Birleşmiş 

Milletler Su On Yılının Uygulanmasına İlişkin Ara Dönem Gözden Geçirme Konferansı" 

(2023 BM Su Konferansı) kapsamında düzenlenmesi öngörülen "Su Eylem Gündemi"  

(Water Action Agenda) oluşturulmuş olup, su konusunun ve buna bağlı suyla ilgili 

küresel boyuttaki problemlerin tümü suyun sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SKH) 

çerçevesinde değil, temelinde suyun güvenliği, su barışı ve suyun Birleşmiş Milletler 

(BM) marifetiyle siyasileştirilmesi olarak gözükmektedir.  

Konferans altı genel kurul toplantısı ve beş interaktif diyalogdan oluşacaktır. İnteraktif 

diyaloglar: 

1. Sağlık için Su (Water for Health): Güvenli içme suyuna, hijyene ve sanitasyona 

erişim (SDG 6.1, 6.2, 6.3 ve SDG 1, 3, 4, 5, 17);  

2. Kalkınma için Su: Suya Değer Verme, Su-Enerji-Gıda Bağlantısı ve Sürdürülebilir 

Ekonomik ve Kentsel Kalkınma (SDG 6.3, 6.4, 6.5 ve SKH 2, 8, 9, 11, 12);  

3. İklim, Dayanıklılık ve Çevre için Su: Kaynaktan Denize, Biyoçeşitlilik, İklim, 

Dayanıklılık ve Afet Risk Azaltımı  (SKH 6.5, 6.6, 7, 11.5, 13, 14, 15);  

4. İşbirliği için Su: Sınıraşan ve Uluslararası Su İşbirliği, Sektörler Arası İşbirliği ve 

2030 Gündeminde Su (SDG 6.5, 6.b ve SDG 16, 17);  

5. Su Eylem On Yılı: BM Genel Sekreteri'nin Eylem Planı da dâhil olmak üzere On 

Yıl hedeflerinin uygulanmasının hızlandırılmasıdır.  
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Her bir interaktif diyalog oturumuna başkanlık etmek üzere,  gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerden  birer  eş-başkan  atanacağı,   

• Ekim ayında interaktif diyalog temalarının kabul edilmesini müteakip ülkelerin 

diyalogların eş-başkanlığını yürütmek üzere adaylık başvurusu yapabileceği,  

• Her bir interaktif diyalog oturumu için 1 moderatör ve en fazla 4 panel 

konuşmacısı belirleneceği ve ayrıca her tema özelinde Konferans Genel Sekreteri 

tarafından  "kavram kağıdı" hazırlanacağı bilgisi verilmiştir.  

Konferansın sonuç belgesi konferans sonucunda yayınlanacaktır.   

2023 BM Su Konferansı hakkında detaylı bilgi için 

https://sdgs.un.org/conferences/water2023 bağlantısını kullanabilirsiniz. 

Dünya Su Günü 22 Mart 2023 

Mart 2021'deki 34. BM-Su Toplantısında, BM-Su Üyeleri ve Ortakları, aynı yılın 2023 

Dünya Su Günü kampanyasının temasının "Değişimi Hızlandırmak" olmasına karar 

verilmiştir. BM Dünya Su Kalkınma Raporu, “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi 

Hızlandırmak” geçici başlığı ile ortaklıklar ve işbirliğine daha fazla odaklanacaktır.  

Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak, Dünya Su Değerlendirme 

Programı (WWAP) tarafından önerilen ve geçtiğimiz Mart ayında Birleşmiş Milletler-Su 

tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu (WWDR) 2023'ün 

geçici başlığıdır; ve 2023 Dünya Su Günü aynı temaya odaklanacaktır. 

2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2023'te Uluslararası Eylem On Yılı 

Hedeflerinin Uygulanmasına İlişkin Ara Dönem Kapsamlı Gözden Geçirmesine ilişkin 

bir Konferans çağrısında bulunan bir kararı kabul etmiştir. Bu 2023 yılı organizasyonu, 

1977’den bu yana düzenlenen ilk BM Su Konferansı olacak ve 2023 Dünya Su Günü'ne 

denk gelecektir. 

SDG 6 Sentez Raporu 2018'in sonucuna göre, dünya 2030 yılına kadar Su ve Sanitasyon 

konulu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6'ya (SDG 6) ulaşma yolunda değildir. 6. SDG'ye 

ulaşılabilmesindeki en önemli faktör, dünya kuruluşlarının ve kurumlarının ilerlemeyi 

hızlandırmak için ortaklıklar ve işbirliği içinde bir araya gelme kapasitesi olacaktır. 

https://sdgs.un.org/conferences/water2023
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Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu, UN-Water'ın su ve sanitasyon 

konularıyla ilgili en önemli raporudur ve her yıl farklı bir temaya odaklanır. Rapor, 

Birleşmiş Milletler-Su (BM-Su) adına UNESCO tarafından yayınlanmakta ve üretimi 

UNESCO Dünya Su Değerlendirme Programı tarafından koordine edilmektedir. Rapor, 

BM-Su Üyeleri ve Ortakları tarafından yapılan çalışmalara dayalı olarak, tatlı su ve 

sanitasyonun durumu, kullanımı ve yönetimi ile ilgili ana eğilimler hakkında bilgi 

vermektedir. 

Dünya Su Günü ile bağlantılı olarak başlatılan rapor, karar vericilere sürdürülebilir su 

politikaları oluşturmak ve uygulamak için bilgi ve araçlar sağlamaktadır. Ayrıca, su 

sektörü ve ötesinde daha iyi yönetim için fikirleri ve eylemleri teşvik etmek için en iyi 

uygulamaları ve derinlemesine analizleri sunmaktadır. 

Dünya Su Günü ile ilgili detaylı bilgiye https://www.worldwaterday.org/ websitesinden 

ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

https://www.worldwaterday.org/
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Ecohydrology as an integrative science from molecular to 

basin scale: historical evolution, advancements and 

implementation activities 

Moleküler ölçekten havza ölçeğine bütünleştirici bir 

bilim olarak ekohidroloji: tarihsel evrim, ilerlemeler ve 

uygulama faaliyetleri 

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

Collation: 22 p., illus., maps 

Language: English, Chinese 

Year of publication: 2016 

Type of document:programme and meeting document 

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

 

Forest management and the impact on water resources: a 

review of 13 countries 

Orman yönetimi ve su kaynakları üzerindeki etkisi: 13 

ülkenin gözden geçirilmesi 

Corporate author: 

UNESCO Office Montevideo and Regional Bureau for Science in 

Latin America and the Caribbean 

Person as author: 

García Chevesich, Pablo , Neary, Daniel G., Scott, David 

F.,Benyon, Richard G.,Reyna, Teresa  

Language: English 

Year of publication: 2017 

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

 

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  

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR 

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22UNESCO%20Office%20Montevideo%20and%20Regional%20Bureau%20for%20Science%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22UNESCO%20Office%20Montevideo%20and%20Regional%20Bureau%20for%20Science%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Garc%C3%ADa%20Chevesich,%20Pablo%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Neary,%20Daniel%20G.%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Scott,%20David%20F.%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Scott,%20David%20F.%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Benyon,%20Richard%20G.%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Author:%20%22Reyna,%20Teresa%22&sf=sf:*
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10826
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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 

 

IPCC, Çalışma Grubu II katkısı olan Altıncı 

Değerlendirme Raporu, İklim Değişikliği 2022: Etkiler, 

Uyum ve Hassasiyet'in ikinci bölümünü tamamlanmış ve 27 

Şubat 2022 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Rapora aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşılabilir. 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-

group-ii/ 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22UNESCO.%20Director-General,%202009-2017%20(Bokova,%20I.G.)%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22UNESCO.%20Director-General,%202009-2017%20(Bokova,%20I.G.)%22&sf=sf:*
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/water-law-9781783476992.html
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/water-law-9781783476992.html
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 Yarınınızı korumak isteyenler suyunu korusunlar.  

 

 

 

 

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

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

 İklim değişikliğinin, çocukların hayatta kalması üzerindeki en doğrudan etkisi üç 

doğrudan kanal aracılığıyla gerçekleşmektedir: değişen hastalık ortamları, daha 

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

 İklim değişikliğinin su sıkıntısı çeken bölgelerin sayısını artırması ve zaten su 

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

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

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

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

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

2020) 

 Dünya havzalarının beşte birinden fazlası son zamanlarda ya yüzey sularında sel 

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

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

mevsimsel su kütlelerinin kuruduğunu gösteren yüzey suyu alanlarında hızlı 

azalışlar yaşamıştır. (BM-Su 2021) 

 

 

AYIN SÖZÜ 

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

KONFERANSI: BM SU EYLEMİ ON YILI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bakanlığı Bülteni ” ne;  http://www.tarimbulteni.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. 

 

 DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 

tarafından üç ayda bir yayınlanan “ DSİ Teknik Bülteni ” ne 

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

 

HATIRLATMA 

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

http://www.iugg.org/publications/ejournals/ adresinden ulaşılabilir. 

 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından “ Turkish Journal of Water Sciences 

and Management (Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi) ” adıyla 6 ayda bir 

İngilizce (Türkçe özetli) olarak uluslararası bir süreli dergi yayınlanmaktadır. Yayına 

https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Link/9/Turkiye-Su-Bilimleri-Ve-Yonetimi-

Dergisi-_turkish-Journal-Of-Water-Science-And-Management_ adresinden ulaşılabilir. 

 

http://www.iugg.org/publications/ejournals/
https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Link/9/Turkiye-Su-Bilimleri-Ve-Yonetimi-Dergisi-_turkish-Journal-Of-Water-Science-And-Management_
https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Link/9/Turkiye-Su-Bilimleri-Ve-Yonetimi-Dergisi-_turkish-Journal-Of-Water-Science-And-Management_
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 Türk Hidrolik Dergisi,  Uluslararası, hakemli, 

akademik ve açık erişimli bir dergidir. Yılda iki (2) sayı 

olarak Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce 

yayınlanmaktadır.  

Yayına https://dergipark.org.tr/turhidder adresinden 

ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları 

Araştırma Derneği (HİDRO-DER)’ in dört ayda bir 

yayınlanan e-bültenine http://hidroder.org.tr/bulten/  

adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 “ International Journal of Water Management 

and Diplomacy “ adlı dergiye 

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

ulaşılabilir. 

 

 

 

https://dergipark.org.tr/turhidder
http://hidroder.org.tr/bulten/
https://dergipark.org.tr/en/pub/ijwmd
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 Bilindiği üzere Hidroloji e-posta grubu, kamu kurumları, üniversiteler ve özel 

sektörde farklı görevleri ifa eden 700’e yakın üyeden oluşmaktadır. 

 Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK) Hidroloji e-Bülteni’ nde duyurulan 

bilimsel etkinlikler sadece duyuru mahiyetindedir. 

 Bilimsel etkinliklere katılım konusunda kurumların kendi iç bünyesindeki işleyiş 

kurallarına göre gerekli yazışmaları yapması gerekmektedir. 

 Bültende yayınlanmasının faydalı olacağını düşündüğünüz bilgileri lütfen ; 

asbazer@dsi.gov.tr adresine iletiniz. 

 

E-Bülten Erişim Linki :   

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

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

E-posta        :  yasemin@dsi.gov.tr; asbazer@dsi.gov.tr 

Adres           : DSİ Genel Müdürlüğü 

                       Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı 

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