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Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu -TUHK
 Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonunun uluslararası yapılanması olan Uluslararası
Hidroloji Bilimleri Birliği tarafından düzenlenen kollokyum ve hemen ardından
gerçekleştirilecek olan UNESCO IHP konsey toplantısının ayrıntıları aşağıda
sunulmaktadır.
 “Hidrolojik Bilimler ve Su Güvenliği: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek” konulu kollokyum
16-17 Haziran 2014 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/allevents/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=28299&cHash=8d301e8517 adresinden
erişilebilir.
 UNESCO IHP Hükümetlerarası Konseyi 21. Oturumu Fransa’nın başkenti Paris’te 1820
Haziran
2014
tarihlerinde
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/allevents/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=27819&cHash=5ce765bbc8 adresinden
erişilebilir.

WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)
 WMO/UNCCD/FAO katkılarıyla BM-Su bölümü tarafından hazırlanan “Ulusal Kuraklık
Yönetimi Politikaları Girişimi” Ulusal Kuraklık Yönetim Politikalarının Gelişimi için
Kapasite
Geliştirme
konulu
Kavram
Notu
çalışmasına
http://www.ais.unwater.org/ais/pluginfile.php/516/course/section/168/NDMP_Dra
ft%20Concept%20Note_revised28Jan.pdf adresinden ulaşılabilir.

WWC (Dünya Su Konseyi)
 7. Dünya Su Forumu, 12-17 Nisan 2015 tarihlerinde Kore’nin Daegu- Gyeongbuk
şehrinde gerçekleştirilecektir. Tema başlıkları aşağıda sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgilere
http://worldwaterforum7.org/en adresinden ulaşılabilir.
1. Herkes İçin Su Güvenliği
2. Kalkınma ve Refah İçin Su
3. Sürdürülebilirlik İçin Su : İnsanları ve Doğayı Bağdaştırmak
4. Etkili Uygulama Mekanizmaları İnşa Etmek

Uluslararası Hidroloji Etkinlikleri
 “Su-Enerji-Gıda İlişkisinin Sürdürülebilirliği Konulu Uluslararası Konferans/International
Conference on Sustainability in the Water-Energy-Food Nexus” Almanya’nın Bonn
şehrinde 19-20 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye
http://wef-conference.gwsp.org/ adresinden erişilebilir.
 Kanada’nın Quebec şehrinde 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde “Entegre Su Yönetimi
Konusunda
Uluslararası
Forum”
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/allevents/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=28353&cHash=b87c0e06e3
adresinden
ulaşılabilir.
 “Su Kaynakları ve Çevre Yönetimi Üzerine 3. Uluslararası Konferans/The Third
International Conference on Water Resources and Environmental Management
(ICWRE-2014)” 13-15 Mayıs 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı
bilgiye http://www.icwre.com/ adresinden ulaşılabilir.
 “UNECE Su Konvansiyonu Uygulama Komitesi 3. Toplantısı” İsviçre’nin Cenevre
şehrinde 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye
http://www.unece.org/env/water/3rd_implementation_committee_2014.html
adresinden ulaşılabilir.

Ulusal Yayınlar
 Halen Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevini yürütmekte
olan arkeolog Taner Aksoy’un, uzmanlık alanı olan “Anadolu Su Yapıları Tarihi, Su Yolları
ve Su Köprüleri” konuları hakkında bir kitabı ve makaleleri bulunmaktadır. Yazarın ayrıca,
İzmit Su Yolları konusu üzerine doktora tezi çalışmalarını yürütürken elde ettiği bilgi
birikimini topladığı “İzmit Su Yolları” isminde bir kitabı bulunmaktadır.
"2000 yılında Kocaeli Müze Müdürlüğü’nde arkeolog olarak görev yaptığı dönemde
hazırlanan “İzmit Su Yolları” kitabı, yalnızca bu konu üzerine yapılmış tek yayın olma
özelliğine sahiptir. Arazide yapılan çalışmalar sonucu elde edilen fotoğraf ve diğer
bilgilerin kitaba aktarıldığı çalışma ile İzmit suyolları hakkında temel bilgiler elde
edilmiştir. Kitapta yeni tespit edilen köprüler ile toplam 20 adete ulaşan su köprüleri ve
İzmit suyolları kanallarını kroki üzerine doğru aktarımı yapılmıştır. Kitapta su köprülerinin
ölçüleri verilmiş kemer sayıları, yapısal özellikleri aktarılmıştır. Bu yayın ile su
köprülerinin anıtsallığı ve su köprülerinden günümüze ulaşanların sayıları ortaya
çıkmıştır. Ayrıca su köprülerine karşı İzmit’te bir ilgi başlamıştır. Bu yayının ardından İzmit
suyolları hakkında başkaca yayınlar basılmıştır. Ayrıca İzmit Suyolların ait su köprülerinin
kültür varlığı olarak tescil edilmeleri süreci başlamıştır. 2000 yılında basılan ve İzmit
suyolunun tamamını görebildiğimiz bu kitap, yazarın önsözdeki dileği gibi, bu konuda
ileride yapılacak çalışmalara basamak olmuştur.

Uluslararası Yayınlar

WWF tarafından yayınlanan “Strategic basin planning” adlı yayında, su
kaynaklarının kıtlığı nedeniyle, planlanmalarında teknik yaklaşımlardan stratejik
yaklaşımlara kayılmasının önemi vurgulanarak dünyadan iyi uygulama örnekleri
sunulmaktadır.
Yayına
http://www.wwf.org.uk/what_we_do/safeguarding_the_natural_world/rivers_and_lak
es/publications/?6599/strategic-water-management adresinden erişilebilir.

WWF tarafından yayınlanan “Basin allocation planning” adlı yayında, su tahsis
planlarının ve anlaşmalarının giderek önem kazandığına vurgu yapılmakta ve dünyadan
iyi
uygulama
örnekleri
sunulmaktadır.
Yayına
http://www.wwf.org.uk/what_we_do/safeguarding_the_natural_world/rivers_and_lak
es/publications/?6599/strategic-water-management adresinden erişilebilir.

WWF tarafından yayınlanan “Flood risk management: a strategic approach”
modern yaklaşımları biçimlendiren tarihi taşkın olaylarının irdelenmesi üzerinden
ulaştığı “taşkın risk yönetiminin dokuz altın kuralı”nı sunmaktadır. Yayına
http://www.wwf.org.uk/what_we_do/safeguarding_the_natural_world/rivers_and_lak
es/publications/?6599/strategic-water-management adresinden erişilebilir.

“The right to water and water rights in a changing world” adlı UNESCO
yayınında, iklim değişikliği, taşkınlar gibi çevresel faktörlerin uluslararası hukuk
kurallarına
yansımaları
tartışılmaktadır.
Yayına
http://www.hydrology.nl/images/docs/ihp/nl/21_Sep_2010/2011.10_The_right_to_wa
ter_and_water_rights.pdf adresinden erişilebilir.

Biliyor muydunuz?
 Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre, 2010 yılında, enerji üretimi için 583 milyar
metreküp su kullanılmıştır. 2035 yılına kadar bu miktarın %20 oranında artması
beklenmektedir. Bu süre zarfında, elektrik ihtiyacının %70 oranında artacağı tahmin
edilmektedir.

Duyurular

Birleşmiş Milletler, çiftçi ailelerin ve küçük çiftçilerin öneminin vurgulanması ve bu
kesimin küresel açlık ve yoksullukla mücadele, gıda ve beslenme güvenliğinin sağlanması,
gelir kaynaklarının artırılması, doğal kaynakların ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir
kalkınmanın tesisi gibi hayati konulardaki katkılarına dikkat çekmek amacıyla, 2014 Yılını
“Aile
Çiftçiliği
Uluslararası
Yılı”
ilan
etmiştir.
Ayrıntılı
bilgilere
http://www.unicankara.org.tr/fb/aile.html adresinden ulaşılabilir.

Çevre Hukuku Enstitüsü, BM Çevre Programı, Tokyo ve Duke Üniversitelerinin
beraberce gerçekleştirdikleri çalışmanın sonuçlarına göre, 1.8 milyar insan su
yönetimindeki çatışmalar sonucu, önümüzdeki on yıl içinde su kıtlığı ile yüz yüze
kalacaktır.
Çalışma
ile
ilgili
ayrıntılı
bilgilere
http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2764&ArticleID=10754&l=en
adresinden ulaşılabilir.

Küresel Su Zirvesi’nin “Büyüme İçin Su” temalı 2014 yılı toplantısı 07-08 Nisan
2014 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilmiştir. Zirveye ilişkin detay
bilgilere http://www.watermeetsmoney.com/ web adresinden ulaşılabilir.

“Sınıraşan Su İşbirliğinin Faydaları Konulu UNECE Su Konvansiyonu Çalıştayı/UNECE
Water Convention Workshop on Benefits of Transboundary Water Cooperation” 22-23
Mayıs 2014 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye
http://www.unece.org/env/water/workshop_benefits_cooperation_2014.html adresinden
erişilebilir.

Singapur’un Marina Bay Sands bölgesinde 1-5 Haziran 2014 tarihlerinde “Singapur
Uluslararası Su Haftası 2014” adlı etkinlik gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye
http://www.siww.com.sg/ adresinden erişilebilir.

Su Güvenliği ve Su Hukuku: risk ve zorluklarla yüzleşmek, fırsatları yakalamak”
konulu “3. Uluslararası İstanbul Su Forumu” 27-29 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgilere
http://suen.gov.tr/UserFiles/CKUpload/Upload/Duyuru.pdf adresinden ulaşılabilir.

Haftanın sözü
“Aynı nehirde iki defa yıkanamazsın. Çünkü sonradan akan su ilk akan sudan farklıdır”. Heraclitus

Bültende yayınlanmasının faydalı olacağını düşündüğünüz bilgileri lütfen
hakana@dsi.gov.tr adresine iletiniz.

