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SU POLİTİKALARI DERNEĞİ  

Su Politikaları Derneği 2015 yılında  Ankara’da kurulmuş bir uzmanlık derneğidir. Derneğin 

altyapısını 2010 yılında kurulan Toprak-Su-Enerji çalışma grubu oluşturmuştur. 2010 yılında 

daha çok DSİ’den emekli  Başhukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı   Bölge 

Müdürü, ,Genel Müdür Yardımcılarından oluşan bir grup uzmanlık alanlarındaki konularda 

düşünce üretmek ve paylaşmak amacı ile biraraya gelmiştir. Bu grup 5 yıl boyunca Su 

Kaynakları Bakanlığı Yasa Tasarısı Taslağı hazırlamak dahil olmak üzere, Su-Enerji ve Sulama  

Yönetimi konularında  birçok çalışma yapmış ve ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla paylaşmıştır. 

Topraksuenerji Çalışma Grubu 2015 yılında çalışmalarına disiplinlerarası bir anlayışla bir tüzel 

kimlik altında devam etme kararı almış ve SU POLİTİKALARI DERNEĞİ (SPD) kurulmuştur.  

Derneğin kurucu üyeleri Mühendis, Büyükelçi, Akademisyen, Yüksek Teknokrat, gibi farklı 

alanlarda görev yapmış uzmanlardan oluşmuştur. SPD’ nin organizasyon yapısı Genel Kurul 

Denetimi Kurulu ,Disiplin Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve  4 ayrı Merkez 

olarak oluşturulmuştur. Bu merkezler Eğitim ve Araştırma-Hidropolitik Akademi Merkezi 

,Uygulamalı Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Merkezi ve Proje ve Danışmanlık 

Merkezi’dir.  
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Disiplinlerarası bir düşünce kuruluşu olarak  yapılanan SPD’nin amacı ,Su Yönetimi, 

Su,Enerji,Gıda ve Çevre güvenliği konularında yerel,bölgesel ve küresel ölçekte araştırma 

,proje ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu nedenle SPD’nin üye profili daha çok farklı 

disiplinlerden uzmanlardan ve üniversite öğretim elemanlarından oluşmaktadır Üyelerinin 

%53’ü üniversite öğretim elemanı olan SPD’de , % 20 ‘si üst düzey  teknokrat ,%17’si özel 

sektör yöneticisi,%10’u is emekli büyükelçidir. . SPD  üyeleri  dernek  yönetim ve  yüksek 

danışma kurulu üyelerinin  olumlu referansı ile başvuran  adaylar arasından  dernek yönetim 

kurulu tarafından seçilmektedir. Ayrıca Su Politikaları Derneği’nin ilişki ağı içinde çok geniş 

bir uzman havuzu da bulunmaktadır. Su Politikaları Derneği’nin başkanlığını halen DSİ eski 

yöneticisi,inşaat mühendisi,su politikaları uzmanı,İYTE öğretim görevlisi Dursun Yıldız 

yürütmektedir.  

Su Politikalarının Artan Önemi  

Su,21.yüzyılın politik ve ekonomik anlamdaki şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 

Hızlı nüfus artışı,verimsiz kullanım,kentlere göç, gelişen sanayi ve iklim değişiklikleri 

sonucunda ulusal su kaynakları kirli ve yetersiz hale geldikçe sınıraşan yüzey  ve yeraltısuyu  

kaynaklarının  önemi armaktadır Özellikle dünyanın bazı bölgelerinde suyun sosyal ve 

ekonomik gelişmedeki sınırlayıcı etkisinin artması halen yaşanan problemleri bir üst boyuta 

taşıyacaktır.Bu durum suyun ulusal ve uluslararası kullanım politikalarını (Hidropolitikaları) 

bugünkünden daha  ön plana  çıkartacaktır.Ülkemizin de bu konuda  daha kapsamlı çalışmalara 

ihtiyacı bulunmaktadır. 20.yy. başından bu yana su konusundaki uyuşmazlıkları giderebilecek 

ve uzlaşma  ortamı yaratabilecek özelliklere sahip bir hukuk oluşturulması için çalışmalar 

yapılmaktadır.Ancak bu çalışmalar ile bugüne değin anlaşmalar, teamül hukuku ve  genel 

hukuk ilkeleri bağlamında evrensel düzeyde tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikte kesin hükümler 

içeren bir kurallar sistemi oluşturulamamıştır.Ayrıca  sınıraşan yüzeysel su sorunlarına bir de 

sınıraşan yeraltısuları eklenmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte uygulanan sınırsız büyüme 

modeli, su kaynaklarının kirlenmesi, artan tüketim baskısı , suyun zaman ve mekândaki eşitsiz 

dağılımı,hızla artan ve şiddetlenen  iklim düzensizlikleri ,artan su ,enerji ve gıda ilişkisi  dünya 

çapında su yönetimini uluslararası gündemin ön sıralarına çıkartmıştır. 
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Su-Enerji-Gıda ve Çevre Güvenliği İlişkisi  

İklim değişikliğinin de etkisiyle bölgesel ve küresel ölçekte    hidropolitik yaklaşımların(artan 

gıda,su, enerji,çevre ilişkisi içinde)  öneminin artacağı bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz.21. 

yüzyıl  Su, Enerji ve Gıda ve Çevre güvenliğinin  damgasını vuracağı bir yüzyıl olacaktır. 

Birbirleriyle ilişkisi artan ve merkezinde suyun olduğu bu dört ulusal güvenlik kavramı, 

uluslararası su politikaları ile ilişkili alanlarda  yapılması gereken çok taraflı  çalışmaları da 

arttırmıştır. 

Su kaynaklarının ulusal ve uluslararası alandaki yönetimi artık sadece mühendislik bilimlerinin 

öznesi olmayıp ekonomi, uluslararası ilişkiler, çevre, meteoroloji, iklim bilimi, deniz bilimleri, 

istatistik, gibi disiplinlerin ortak çalışma alanıdır.Bu ortak çalışma için bu disiplinlerden 

oluşacak bir ekibin bir üretim ortamında  biraraya gelmesi ve bilgi ve deneyimlerini 

aktarabilecek yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirmesi gerekir.Su Politikaları Derneği  bu 

çok disiplinli bilimsel bilgi temelinde bir üretim ortamının  oluşturulmasına yönelik 

atılmış   mütevazı bir adımdır. 

Bu kapsamda   SPD su yönetimi konusunda farklı  disiplinleri biraraya getirerek Yerel, Bölgesel 

ve Küresel Su Politikaları ,su  yönetimi ve su güvenliği  ile su, enerji gıda ve çevre bağlantısı 

konusunda  bilimsel  yenilikçi, çalışmalar yapmaya çalışmaktadır. Başlangıçta bir Dernek 

olarak ortaya çıkan bu kurumsal yapının nihai hedefi “Uluslararası  Hidropolitik Enstitüsü” 

olmak olarak belirlenmiştir 

 

SPD’nin Programı  

Su Politikaları Derneği (SPD) nin programında aşağıdaki konular yer almaktadır. 

• Kısa kurs eğitimi çalışmaları, 

• Bölgesel ve Küresel ölçekte su kaynakları ve su yönetimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla  

diyalog ve işbirliği çalışmaları, 

• Sürdürülebilir Su yönetimi ve su kullanımı konusunda farkındalığı arttırma çalışmaları, 

• Ulusal ve uluslararası su sorunları  konusunda proje çalışmaları, 

• Karar vericiler, su kullanıcıları, akademik çevre, sivil toplum üyeleri arasında su kaynakları 

yönetimi ve su sorunlarının çözümü konusunda diyalog ve işbirliği çalışmaları  

• Toplumsal  bilinç düzeyini arttırıcı çalışmalar  

Misyonu: Ulusal ve uluslararası ölçekte  su yönetimi konusunda farklı  disiplinleri biraraya 

getiren  bir anlayış ile bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak  ve suyun bölgemizde ve dünyada 

bir barış ve işbirliği aracı olarak kullanılmasına ve yönetilmesine katkıda bulunmaktır. 

Vizyonu: Yerel Bölgesel ve Küresel Su Politikaları ,su  yönetimi ve su güvenliği  ile su,enerji 

gıda ve çevre bağlantısı konusunda  bilimsel  yenilikçi, katılımcı, yönlendirici çalışmalar 

yapmak ,bu alanda  uluslararası bir bilgi,analiz ve eğitim merkezi olmaktır. 

Faaliyetleri 

1. Güncel olayları ve gelişmeleri değerlendiren  raporlar yayınlamak, 

2. Belirlenen konularda öngörü çalışmaları  yapmak ve araştırma raporları hazırlamak, 

3. Yuvarlak masa toplantıları yapmak ve sonuçlarını özet raporlar olarak yayınlamak, 

4. Uluslararası ve ulusal konferans ve seminerler düzenlemek 

5. Bilimsel çalışma yapan akademi ve merkezlerle uluslararası ilişkiler geliştirmek,bilgi ve 

deneyim alışverişinde bulunmak. 
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6. Ülkemizdeki konuyla ilgili üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına 

destek vermek. 

7. “Uluslararası Su Yönetimi ve Diplomasi “ alanında bilimsel elektronik bir dergi çıkartmak.  

8. Sanal ortamda  bilgi  ve görüş alışverişinin yapılacağı uluslararası  seminerler düzenlemek. 

SPD’nin ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLERİ  

Su Politikaları Derneği Aşağıda logoları verilen Üniversitelerle ve Kuruluşlarla 

Bilimsel,Teknik çalışmalar ve Projeler yapmak üzere  işbirliği protokolleri imzalamış olup 

bazı  projeler tamamlanmıştır 

 

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ  

Su Politikaları Derneği Dünya Su Konseyi,Orta Asya ve Kafkaslar Tarımsal Araştırma 

Enstitüleri Merkezi,Avrupa Su Araştırmaları Kuruluşu ,Uluslararası Hidroenerji Kuruluşu 

,Avrupa ve Su organizasyonu gibi birçok kuruluşun aktif üyesidir. 

 

 

YAYINLARI  

SPD ‘nin Aylık Bülteni ( Newsletter) ve TUBİTAK Dergipark’ta  yılda iki kez yayınlanan “International 

Water Management and Diplomacy “ adlı  iki adet ingilizce periyodik yayını mevcuttur. 

SPD Kuruluşundan bugüne kadar 40 adet bilimsel ve teknik rapor yayınlamıştır.  
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Su Politikaları Derneği ilgi alanındaki konularda yayınladığı raporlarda farkındalık 

yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.  

SPD’nin Nihai Amacı; 

• Çağımızdaki hızlı gelişmeleri kapsayan çoklu disiplinli lisans sonrası  uluslararası bir 

eğitim ve uygulama programı sunmaktır. 

• Bu yüzyılın değişen paradigmalarını ,yenilikçi yaklaşımlarını ,teknolojik gelişmeleri 

de dikkate alarak, su sorunları ve su yönetimi,su diplomasisi konularında uygulamalı 

araştırma çalışmaları yapmaktır. 

• Trans Disipliner bir anlayış ile bilgiye dayalı olarak yerel ,bölgesel ,ulusal ve global 

analizler yapan uluslararası bir düşünce üretim ve eğitim merkezi olmaktır 

 

 


