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YÖNETİCİ ÖZETİ 

I. Su Şurası çalışma Gruplarından olan Su, Orman ve Meteoroloji Çalışma 

Grubunun, Mayıs-Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi toplantılar ile yaptığı 

mevcut durum analizleri, çalışmalar ve darboğazlar/çözüm önerileri ile strateji ve 

politikaları içeren çalışma belgesi hazırlanmıştır.  

Su, Orman ve Meteoroloji Çalışma Grubu grup üyelerinin önerileri 

doğrultusunda Su ve Orman Alt Çalışma Grubu ile Meteoroloji Alt Çalışma Grubu 

olmak üzere iki alt çalışma grubu olarak teşkil edilmiş olup, çalışma grubu ve alt 

çalışma grupları toplam 17 toplantı gerçekleştirerek çalışmalarını tamamlamıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan çalışma belgesinde su, orman ve 

meteoroloji alanlarında su ekseninde gerçekleştirilen hizmetlerin ülkemizdeki mevcut 

durumu ve bu alanlarda gerçekleştirilen gelişmelerin yanı sıra yaşanan problemlerin 

aşılması için yapılması gereken çalışmalar ve çözüm önerileri de söz konusu çalışma 

belgesinde sunulmuştur.  

Su, Orman ve Meteoroloji alanlarında kısa, orta ve uzun dönem stratejiler 

belirlenmiştir. Buna göre meteoroloji alanında ön plana çıkan stratejiler; suyun 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olduğu kuvvetli hava hadiseleri ve meteorolojik 

afetler ile ilgili ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, zirai meteoroloji alanında yapılan 

çalışmaların geliştirilmesi, zirai meteorolojik verilerin sektör/çiftçi tarafından 

kullanımının arttırılması / kolaylaştırılması, meteorolojik bilginin kullanımına yönelik 

olarak halkın meteoroloji okuryazarlığının geliştirilmesi açısından eğitim/bilinçlendirme 

faaliyetlerinin arttırılması, ulusal moteorolojik model çalışmalarına yönelik fizibilite 

çalışması yapılması, şehir planlamalarında meteorolojik verinin kullanımının 

sağlanması, yenilenebilir enerji alanında meteorolojik verinin kullanımının arttırılması 

şeklinde olmuştur. 

Su ve orman alanlarında ön plana çıkan stratejiler; su üretim havzalarında 

erozyonla mücadele için arazi ıslahı çalışmalarının sürekli ve zorunlu hale getirilerek 

devlet politikası olarak uygulanması, stratejik, politik ve ekonomik bakımdan önem 

sırasına göre her bir su üretim havzası belirli periyot içerisinde arazi ıslahı amacıyla 

erozyonu önleyecek çalışmalar yürütülmesi, su üretim havzalarında arazi kullanımının 

arazi kabiliyet sınıflarına göre yapılması, su üretim havzalarının bitkilendirilmesinde 
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eğer ağaçlandırma yapılabilecek alanlar varsa su üretimi açısından uygun türler ve 

dikim aralık mesafe ve uygun toprak işleme yöntemlerinin seçilmesi, ormanların 

tahribini engelleyecek politikaların uygulamaya konulması, halkın erozyon, iklim 

değişikliği, çölleşme ve kuraklık, su ve toprak koruma ile ilgili farkındalık ve bilinç 

düzeyinin artırılması amaçlı eğitim, çalıştay vb. bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 

ve yaygınlaştırılması, su üretim havzalarında havzaların su verimi, kalitesi, su kirliliği, 

orman yangınları-su ilişkileri, iklim değişikliği, havzalarda yaşayan insanların sosyo-

ekonomik durumlarının iyileştirilmesi vb. konularda araştırma faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi veya sayısının artırılması, yukarı havzalardaki restorasyon amaçlı 

uygulamalarda yerel bilgi ve tecrübeyi dikkate alan Doğa Temelli Çözümlere öncelik 

verilmesi, orman yangınları ve benzeri iklim değişikliği kaynaklı tüm dış etki ve 

afetlerin su üretimine etkilerini ortaya koymaya yönelik araştırmalara ağırlık verilmesi, 

havza bazında su kaynaklarının planlanması ve geliştirilmesi konusunda gerekli 

çalışmaların yapılması ve konu ile ilgili gerekli mevzuat düzenlemelerinin 

gerçekleştirilmesi, baraj havzalarında yapılacak olan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 

çalışmalarında özellikle su isteği az olan ağaç ve çalı türleri tercih edilmesi, bununla 

birlikte arazi kullanımı ve değişiminin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların 

yapılması, havzalardaki su yönetiminde birçok kurum ve kuruluşun yetki ve 

sorumluluklarından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için planlama ve 

uygulama sürecinde koordinasyonun sağlanması, havzaların önceliklendirilme 

kriterlerinin genişletilmesi, su havzaları için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin 

ekolojik, hidrolojik özellikler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi, iklim 

değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak ülkemizde yaşanan su azlığı/kıtlığı gibi sorunlara 

yönelik temiz ve sürekli su üretiminde hayati öneme sahip havzalarımızın özellikle orta 

ve yukarı bölümlerinde parçalanma ve/veya tahribatlara karşı yasalarla korunması, 

gelecekte yaşanacak su azlığı veya su kıtlığı sorunlarına karşı ülkemizin içme, kullanma 

ve tarımda kullanacağı suyun devamını garanti altına alacak proje ve stratejilerin 

geliştirilmesi, tüm büyük su havzaları için akım ve su kalitesi ölçümlerinin yapılması, 

düzenlenmesi ve takip edilmesi konusunda özel ekipler oluşturulması, akım miktarları 

ve su kalitesi verilerinin yetkin bir kurum tarafından dinamik bir şekilde paydaşlara 

ücretsiz olarak sunulması olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Orman, Meteoroloji, Erozyon, Kuraklık, Su Kalitesi  
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GİRİŞ 

 

Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini 

ve değişimini nedenleri ile inceleyen; bu hava olaylarının canlı ve cansız varlıklar 

açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. 

Meteorolojik olaylar, insanların yaşamını ilk çağlardan itibaren etkilemiş, 

insanoğlu, var oluşundan günümüze kadar dünya atmosferinde olup biten olayların 

nedenlerini, zamanın şartlarına göre inceleyip araştırmıştır. Bu maksatla, çeşitli 

gözlemler ve incelemeler yaparak, hava olaylarını önceden tahmin edebilme yollarını 

bulmaya çalışmış, bunların olumlu etkilerinden faydalanma; olumsuz etkilerinden ise 

korunma yollarını aramıştır. Özellikle son dönemde dünya üzerinde yaşanan küresel 

iklim değişikliği ve meteorolojik karakterli doğal afetler toplumların meteoroloji 

konusuna olan ilgisini daha da artırmıştır. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda, özellikle ileri haberleşme 

sistemleri, uydular ve bilgisayarların meteorolojiye girişi; meteorolojiyi geniş kapsamlı 

bir hizmet alanı haline getirmiştir. Meteorolojik hizmetler, bu gelişmelere paralel 

olarak, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan ormancılığa, afet yönetiminden çevreye, 

adaletten milli savunmaya, turizmden spora, sağlıktan şehirciliğe kadar insan ve canlı 

hayatının hemen hemen tüm faaliyetlerini kapsayacak bir şekilde verilmektedir. 

1937 yılında kurulan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dünya üzerindeki 

meteorolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek meteoroloji alanında çalışmalar 

yapmak, tahmin ve uyarılar yayımlamakla görevli ve yetkili tek kamu idaresidir. MGM 

tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hükümler ile çalışma usulleri ve iş 

süreçlerine ilişkin temel dayanak, 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkındaki Kanundur. MGM; Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na (WMO) 1949 yılında üye olarak uluslararası işbirliğine 

açılmıştır. Devam eden süreçte günümüze kadar meteoroloji alanındaki hemen tüm 

uluslararası kuruluş ve organizasyonlarda kurucu üyelik veya katılımı ile destek 

vermektedir. Bu işbirlikleri; kurum kültürüne değişime açıklık alanlarında katkılar 

yapmaktadır. 
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Yeryüzünde içme suyu, tarım, elektrik enerjisi üretimi ve sanayi kullanma 

suyunun temini için yapılan faaliyetlerin, suyun, doğada ana kaynağını teşkil eden 

atmosferdeki yağış oluşumları ile bağlantılı olduğu bir gerçektir. Bu faaliyetler, suyun 

yağış şeklinde yeryüzüne ulaşmasından, akışa geçtiği hatta buharlaşarak atmosfere 

döndüğü duruma kadar birçok bilgiye ihtiyaç duyar. İşte bu faaliyetlerin sistematik, 

akılcı ve ekonomik olabilmesi için gerekli bilgilerin toplanması, işlenmesi, 

hesaplamaların ve yöntemlerin geliştirilmesi, hidrometeorolojinin konusudur. 

Hidrometeoroloji, yeryüzündeki su kaynaklarını etkileyen atmosfer olaylarını 

inceleyerek son kullanıcılar için gerekli bilgi ve yorumları sağlamaktadır. 

Günümüzde can ve mal kayıplarına neden olan sel ve taşkınların kontrolü, her 

çeşit su yapısı (baraj, gölet, sulama ve drenaj kanalları, kanalizasyon vb.) tasarımında, 

yağış değerlerinin güvenilir biçimde toplanması ve geleceğe yönelik doğru biçimde 

tahmin edilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. 

Dünyamızın yaklaşık olarak %71’lik kısmı alternatifi olmayan bir doğal kaynak 

olan su ile kaplıdır. Bu miktarın %96,5’lik kısmında okyanuslarda tuzlu su şeklinde 

bulunmaktadır. Buna karşılık tatlı su miktarı ise geriye kalan yaklaşık %3-4’lük kısmı 

oluşturur ve derelerde, göllerde, hava içerisinde, buzullarda, toprakta, yer altında ve 

canlıların bünyesinde mevcuttur. Ancak tatlı/temiz su kaynakları ile bağlantılı 

unutulmaması gereken gerçek ve/veya en kritik durum ise geriye kalan tüm bu tatlı 

suyun yalnızca %1’den daha az bir kısmının neredeyse tüm karasal canlıların (insanlar 

da dâhil) kullanımına uygun olmasıdır. Aslında küresel ölçekte tatlı su kaynaklarının bu 

kadar az olmasına rağmen özellikle son yüzyıla kadar insanlar ve diğer tüm canlılara 

yettiği ve onların yaşamlarını idame etmeleri için miktar ve kalite açısından bir sorun 

teşkil etmediği söylenebilir. Ancak; (a) nüfus artışına bağlı olarak su kaynaklarının 

/arazinin yanlış yönetimi ve kullanımı, (b) kırsaldan kentlere olan kontrolsüz göçe bağlı 

olarak özellikle büyük şehirlerde yaşanan tatlı su tedarik sorunları ve (c) endüstriyel ve 

tarımsal kirliliğe bağlı olarak temiz su miktarındaki azalma vb nedenler, hali hazırda 

oldukça sınırlı olan küresel tatlı su kaynaklarına ulaşmanın insanoğlunun günümüzde 

karşı karşıya kaldığı en ciddi yaşamsal krizlerden biri olduğu son yıllarda daha sıkça 

dile getirilmektedir. 
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Bu durumu, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü de 2020 Gıda ve 

Tarım Raporu'nda “dünya genelinde bir milyar 200 milyon insan su sıkıntısı ile karşı 

karşıyadır” şeklinde özetleyerek teyit etmektedir. Aynı raporda, su kaynakları yüzünden 

çıkan çatışmalarda da son yıllarda ciddi artışlar olduğu bildirilmekte ve su yüzünden 

yeryüzünde 2000-2009 arası kayda geçen çatışma sayısının 94, 2010-2018 arasında ise 

263 olduğu bildirilmiştir. Yine sel ve kuraklık olaylarıyla bağlantılı olarak sadece 2017 

yılında 135 ülkede 18.8 milyon insanın yaşadığı yerlerden göç etmek zorunda kaldığı 

kayıtlara geçmiştir. Son yıllarda artış gösteren havzalar arası su transferlerinin de bazı 

bölgelerde ekolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar yarattığı da bir gerçektir. Şöyle ki, 

WWF-International tarafından hazırlanan 2011 yılında raporda, Dünya’da 364 tane 

büyük ölçekli havzalar arası su transferi projesiyle yılda 400 milyar m3 su yer 

değiştirmekte ve yakın zamanda bu miktarın iki katına çıkması beklenmektedir. Bu 

projeler genel olarak nehir sistemleri arasındaki bağlantıyı kopardığı için birçok fiziksel 

ve biyolojik değişikliğe neden olmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak, küresel iklim değişikliğinin tatlı su kaynaklarının 

oluşumu ve sürekliliği konusunda neden olduğu olumsuz etkileri de göz önünde 

bulundurduğumuzda, yakın zamanda, su kaynaklarındaki azalma ve su ihtiyacındaki 

artışlara bağlı problemlerin daha da derinleşmesinin kaçınılmaz olacağı açıktır.  

Yukarıda sıralanan genel mevcut durum ve bazı rakamsal veriler, ülkemizdeki su 

kaynaklarının idaresi ve korunmasında da çok kısa zamanda bazı radikal kararlar 

alınmasının zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır çünkü ülkemizin önemli bir kısmı 

coğrafik olarak yarı kurak bir yapıya sahip olan Akdeniz iklim kuşağında yer 

almaktadır. Ayrıca, stratejik olarak da su kaynaklarının çok sınırlı olduğu Orta Doğu 

bölgesi ülkelerinden bazılarına da sınır komşuluğu yapmaktadır. 

Ancak, tüm bu alarm verici istatistiklere ve son yıllarda giderek artan sel, taşkın, 

heyelan ve kuraklık gibi afetlere rağmen hem Dünya’da hem de ülkemizde su 

kaynaklarının plansız kullanımı ve kirlenmesi süreçleri devam etmektedir.  

Bilindiği üzere, yağışlarla beraber tatlı su kaynaklarının üretilmesini ve drenaj 

ağları (akarsular) ile üretilen suyun farklı bölgelere iletilmesini sağlayan coğrafik 

yapılara “havza” denmektedir ve havzalar girdi ve çıktıların olduğu dinamik 

sistemlerdir. Havzalar içerisinde orman, mera, tarım alanı ve yerleşim gibi birbirinden 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Su, Orman ve Meteoroloji Grubu Çalışma 

Belgesi 

19 

 

tamamen farklı özelliklere sahip kullanımlar yer almaktadır.  Havzaya düşen yağışın 

derelere ulaşan miktarı ve kalitesi üzerinde vejetasyon örtüsünün bir başka ifade ile 

arazi kullanımının etkisi çok fazladır ve de önemlidir. Özellikle havzaların nispeten dik 

eğimli dağlık yukarı kesimleri orman ve mera alanlarından oluşuyorken, daha az eğimli 

aşağı kesimleri tarım ve yerleşim alanlarından oluşmaktadır. Bundan dolayı, yukarı 

havzalardaki ormanlık ve mera alanlarında yapılan faaliyetler ve yanlış uygulamalar sel 

oluşumlarına yol açarak tüm havzayı etkilemektedir. Buna karşılık tarım ve yerleşim 

alanlarındaki uygulamaların etkileri aşağı havza kesimleri ile sınırlı kalabilmekte ve 

taşkınlara sebep olabilmektedir. Bu durum da ormanlık ve mera alanlarındaki 

faaliyetlerin ve uygulamaların neden daha sıkı denetime tabi olması gerektiğini 

göstermektedir. 

Bu nedenle, ağırlıklı olarak yukarı havzalardaki alt ve mikro havzaları ve bu 

havzalarda yaşayan kırsal kesim halkının güçlendirilmesi iklim değişikliğine direnç 

sağlanması bakımından son derece önemlidir. Yukarı havza ekosistemlerinin ve burada 

yaşayanların hayat standartlarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi iklim değişikliğine 

direnç başta olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, su kalitesinin 

korunması, arazi tahribatının dengelenmesi, gıda güvencesi ve kente göçün önlenmesi 

bakımından da kritik öneme sahiptir. 

Ayrıca, bilinen bir gerçek olarak, su ve toprak kaynaklarının doğal olarak 

sundukları yararları ve/veya ekolojik işlevlerin devamı büyük ölçüde bitki örtüsüne 

bağlıdır. Diğer bir ifade ile hem su hem de toprak kaynaklarının canlılara sunduğu 

ürünleri ve hizmetleri sağlamaları ve dolayısıyla bu iki kaynağın korunması orman ve 

mera gibi doğal bitki örtüsüyle doğrudan ilişkili olduğu hem bilimsel hem de binlerce 

yıllık medeniyetlerin oluşturduğu bir kültür olarak da karşımızdadır. Örneğin, 

Anadolu’da sel ve taşkın olaylarını engellediği düşünülen ormanlar o bölgede yaşayan 

insanlar tarafından dahi kesilmez veya belirli seviyede yararlanma ile sınırlı tutulurken, 

ne yazık ki son yıllarda başta madencilik (taş ocakları, mermer ocakları, vb.), HES 

tesisleri, enerji nakil hatları ve özellikle de bunlara bağlı olarak inşa edilen yeni yol 

ağları ile ciddi derecede parçalanmaya ve tahribata uğramaktadırlar. Oysa, kırsalda 

yaşayan insanlar, daha önceki nesillerden devraldıkları tecrübelerle bu ormanların 

kesilmesinin sel, taşkın, kuraklık (su tutulamadığı için) ve biyolojik çeşitlilik kaybı 
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(bazı bitki ve hayvan türlerinin göç etmesi veya neslinin tükenmesi) gibi olumsuzluklara 

neden olduğunun bilincinde olmuştur. Unutulmamalıdır ki karalar üzerinde yer alan her 

bir nokta bir havza içerisinde yer almaktadır. Bu noktaların her birisinde yapılan arazi 

tahribatları ve bilinçsiz uygulamalar o noktanın bulunduğu tüm havzayı dolayısıyla 

toprak-su-bitki örtüsü arasındaki dengeyi bozabilmektedir. Bununla beraber, 

ülkemizdeki havzalar üzerinde parçalanma (fragmantasyon) ve bitki örtüsündeki 

tahribatlar ve yanlış arazi kullanımları havzaların bu hayati işlevini/fonksiyonunu yerine 

getirmesine engel olabilmektedir. Özellikle de binlerce yıllık medeniyetlerin kullanımı 

ve bulunduğu yarı kurak iklim kuşağı ile sahip olduğu bitki örtüsünü önemli oranda 

kaybetmiş olan Anadolu’muzda, doğal orman ve/veya mera alanlarımızın önemli bir 

kısmının suyun üretiminden sorumlu olan havzalarımızın yukarı kısımlarında olduğu 

bilinmektedir. 
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ÇALIŞMA GRUBUNUN MAKSADI 

 

Günümüzde büyük stres altında olan su kaynaklarına artan talep baskıyı daha da 

artırırken, iklim değişikliği su döngüsündeki değişkenliği artırmakta, daha fazla sayıda 

ekstrem hava olayına neden olmakta, su mevcudiyetinin öngörülebilirliğini azaltmakta 

ve su kalitesini etkilemektedir. Fırtına, şiddetli yağış ve kuraklık gibi doğa olaylarının 

şiddetinin artması nedeniyle su kaynaklı afetlerin sıklığı artmakta olup yaşamı ve 

altyapıyı etkilemektedir. 

Yeryüzünde içme suyu, tarım, elektrik enerjisi üretimi, sanayi kullanma suyunun 

temini vb. için yapılan faaliyetlerin, suyun doğada ana kaynağını teşkil eden 

atmosferdeki yağış oluşumları ile doğrudan ilişkili olduğu göz önüne alındığında, 

meteorolojinin tüm sektörler için giderek artan önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  

Bununla birlikte, yukarıda sayılan sektörlerde kullanılan tatlı su kaynaklarını 

temiz ve sürekli bir şekilde üreten su havzalarımızın sahip olduğu doğal yapının 

korunması da oldukça önemlidir. Bu bağlamda, ülkemizde sınırları belirlenmiş olan 25 

ana havzada doğal arazi kullanım şekilleri olan orman ve mera alanlarının su 

kaynaklarımızın hem sürdürülebilir hem de yeterli miktar ve kalitede üretilmesi 

açısından belirleyici rolü olduğu bir gerçektir. Buna karşılık, son yıllarda, su üretiminde 

kilit rol oynayan bu havzalarımızın özellikle orta ve yukarı bölümlerindeki orman ve 

mera vasfı taşıyan arazilerde, çok sayıda ve büyük alanları kapsayan insan kaynaklı 

(madencilik, taş ocakçılığı, yol, turizm, yerleşim, HES, vb.) faaliyetler bakımından ciddi 

artışlar yaşanmaktadır. Diğer bir ifade ile on yıllardan bu yana, özellikle orman ve mera 

alanlarımızın tarıma ve yerleşime/sanayiye dönüştürülmesi gibi yanlış kullanımlar ve 

uygulamalar havzalarımızın temiz su üretim işlevlerini sekteye uğratmaya devam 

etmektedir. Oysa iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz etkilerle iyiden iyiye 

azalan ve azalacak olan su kaynaklarımızın gelecekteki miktar ve kalitesini teminat 

altına almanın olmazsa olmaz yollarından biri doğal yapısı ve bitki örtüsü bozulmamış 

havzalarımızın korunmasından geçmektedir.   

1. Su Şurası Su, Orman ve Meteoroloji Çalışma Grubunda, gayemiz, 

meteorolojideki çalışmalar ve gelişmeler ile ormancılık alanındaki uygulamaların su 
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kaynaklarımızın korunmasına yönelik etkilerini araştırmak, bu  eksende kamu 

kurumlarının görev ve sorumlulukları ile alakalı konularda meydana gelen gelişmeleri 

değerlendirmek, yeni talep ve ihtiyaçları dikkate almak, karşılaşılan problemlere çözüm 

aramak ve ileriye dönük strateji ve politikaları belirlemektir. 
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ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPSAMI 

 

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de Su, Orman ve Meteoroloji alanlarında 

mevcut durum, ulusal ve uluslararası mevzuat; yürürlükte olan plan, program ve 

belgeler; bu süreçte güçlü-zayıf yanlar ile fırsatlar ve tehditler; uygulamaların hayata 

geçirilmesinde doğrudan sorumluluk yüklenecek ve işbirliği yapılacak kurum ve 

kuruluşlar ile ileriye dönük hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. 

Stratejiler ve eylemler aşağıda verilen temel unsurlar üzerinden geliştirilmiştir: 

I. Baraj ve gölet havzalarının ağaçlandırılması, 

II. Heyelan ve çığ kontrolü, 

III. Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi, 

IV. Zirai meteoroloji,  

V. Yangın söndürme işlemlerine yönelik rezervuar planlama 

Çalışma Belgesinde yukarıda sayılan konular kapsamında mevcut durum 

değerlendirilmiş, darboğazlar ve çözüm önerileri ortaya koyularak, stratejiler/politikalar 

ve bunlarla ilişkili eylemler üzerinden yol haritası belirlenmiştir. 
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YASAL DAYANAK 

 

17/5/2019 tarihli ve 30777 sayılı “Tarım Şûrası Yönetmeliği” (Resmi Gazete 

17/7/2018-30777) nin 10. Maddesi “Çalışma gruplarının kuruluşu” gereğince “(1) 

Çalışma grupları; Şûra gündemindeki konularla ilgili olarak çalışma belgesi hazırlamak 

üzere, Şûra Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Çalışma grubu üyeleri konusunda 

uzman olan en az on kişiden oluşur.”   
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HAZIRLANMA SÜRECİ 

Hazırlık sürecinde paydaş kurum ve kuruluşlar ile akademisyenlerden oluşan ana 

çalışma grubu ile 8 toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ana çalışma grubu altında iki 

adet alt çalışma grubu oluşturulmuş ve bu alt çalışma grupları tarafından kendi içinde 

haftalık düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilmiştir. Toplantı sayıları ve tarihleri 

aşağıda verilmektedir.  

Su, Orman ve Meteoroloji Çalışma Grubu Toplantı Takvimi: 

1. Toplantı  - 06.05.2021 

2. Toplantı  - 20.05.2021 

3. Toplantı  - 03.06.2021 

4. Toplantı  - 17.06.2021 

5. Toplantı  - 01.07.2021 

6. Toplantı  - 14.07.2021 

7. Toplantı  - 29.07.2021 

8. Toplantı  - 05.08.2021 

Oluşturulan iki alt çalışma grupları (AÇG) tarafından yapılan toplantı sayıları şu 

şekildedir: 

 Meteoroloji AÇG : 5 adet toplantı 

 Su ve Orman AÇG : 4 adet toplantı 

Çalışma grubu için mail grubu oluşturulmuş ve grup üzerinden görüşler alınarak 

rapor oluşturulmuştur. Yapılan toplantılar neticesinde içerik toplantıdan toplantıya 

oluşturulmuş ve belgenin son şekli verilmiştir. 
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MEVCUT DURUM 

1. METEOROLOJİ 

1.1.METEOROLOJİK GÖZLEMLER 

1.1.1. TÜRKİYE’DE METEOROLOJİK GÖZLEMLERİN MEVCUT DURUMU 

Meteorolojik faaliyetler hayatın günlük basit çalışmalarından atmosfer ve uzayla 

ilgili araştırmalara, ulaştırmadan milli savunmaya, tarım çalışmalarından spor 

faaliyetlerine kadar her aşamada insanları, dünyayı etkilemekte ve son derece geniş bir 

alanı kapsamaktadır. Meteorolojik faaliyetlerin temelini gözlem ve ölçüm çalışmaları ile 

buralardan elde edilecek meteorolojik veriler oluşturmaktadır. 

Meteorolojik ölçüm ve gözlem veri kaynakları; Otomatik Meteoroloji Gözlem 

İstasyonları, Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemleri, Meteoroloji Radarları, Deniz 

Radarları, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi, Meteorolojik Uydular, Toz Gözlem 

Sistemi, Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi ve Elde Taşınabilir Otomatik 

Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından oluşmaktadır. 

Ölçüm ve gözlem bilgileri, MGM merkezine anlık olarak iletilmekte ve 

MGM’de bulunan sunucular vasıtasıyla yurtiçindeki gözlem ve tahmin birimlerine 

ulaştırılmaktadır. Yurtiçindeki gözlem noktalarından elde edilen veriler aynı sunucular 

üzerinden tüm dünyaya dağıtılmaktadır. Tüm bu veriler aynı zamanda MGM Internet 

sitesi üzerinden de yayımlanmaktadır. Ayrıca, yapılan tahminler ve bazı meteorolojik 

ürünler (radar verileri, uydu görüntüleri vb.), mobil uygulamalar (Android ve IOS) 

üzerinden kullanıcılara sunulmaktadır. 

Meteorolojik gözlemlerin hangi sıklıkta yapıldığı, süresi, yöntemleri ve yapılma 

zamanı, hedeflenen ürüne veya hizmete göre değişmekle birlikte şu unsurlar her çalışma 

için ortak ve vazgeçilmezdir: 

• Gözlem verisinin doğruluğu ve güvenilirliği, 

• Gözlem verisinin sürekliliği, 

• Gözlem verisinin çalışma alanını temsil edebilir olması,, 

• Gözlemleri etkileyecek çevresel şartların değiştirilmemesi, 

• Gözlem verisinin kullanıcıya zamanında ulaştırılması. 
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Coğrafi, siyasi ve topografik sınırları tanımayan atmosferde oluşan ve etkileri 

sınırlar ötesi gerçekleşen, aynı anda veya ardışık zamanlarda birden çok ülkeyi 

etkileyebilen meteorolojik olayların bu küresel özellikleri sebebiyle, bölgesel ve küresel 

düzeyde işbirliklerinin geliştirilmesine ve meteorolojik gözlemlerin tüm ülkeler 

tarafından paylaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm ülkeler tarafından paylaşılan ve 

meteorolojik ürünlerin hazırlanmasında kullanılan bu gözlemlerin, genel kabul görmüş 

belirli ölçüm kriterlerine uygun olması ve ortak kalite özelliklerini sağlaması gerektiği 

açıktır. 

Yukarıda belirtilen tüm bu özelliklerden bir veya birkaçını sağlayamayan 

meteorolojik gözlem çıktıları ile yapılacak çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak ürünler 

de, bu olumsuzluklara bağlı olarak hatalı veya eksik olacaktır. Örneğin; en az 20-30 yıl 

gibi uzun bir sürede, aynı noktada, aynı ölçüm şartlarında ve sürekli olarak yapılan 

gözlemlerle meydana gelen bir veri setiyle yapılması gereken iklim araştırma 

çalışmasının, kesintili olarak yapılmış, gözlem noktasının yeri değişmiş veya toplamda 

2-3 yıllık bir veri setiyle yapılması, bu çalışma neticesinde iklimle ilgili hatalı 

değerlendirmelerin yapılmasına ve gerçeğe uygun olmayan neticelerin çıkmasına sebep 

olacaktır. 

Günümüzde giderek önem kazanan sayısal tahmin modellerinin temel girdisi de 

gözlem verileridir. Gözlem verilerinin hatalı olması, sayısal modelden çıkan tahmin 

ürünlerinin de hatalı olmasına sebep olacak, tahmincilerin yapacakları analiz ve 

değerlendirmelerin yanlış bir temel üzerine yapılması sonucunda tahminlerin tutarlılığı 

ve güvenilirliği azalacaktır. 

WMO son dönemde yaptığı çalışmalarla bu konulardaki hassasiyetini 

belirtmiştir. WMO bünyesinde oluşturulan programlardan biri olan Bütünleşik Küresel 

Gözlem Ağı (WIGOS) programında özetle; 

• Meteorolojik ölçümlerden elde edilen bütün verilerin tek bir havuz 

içerisinde toplanıp sunulması, 

• Verinin kalitesinin arttırılması, 

• Verinin künyesinin tutulması ve sunulması, 

• Radar verilerinin değişimi 
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gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. MGM bu çalışmalarda aktif olarak 

görev almakta ve bölgesine (WMO VI. Bölge) liderlik etmektedir. 

Kurulduğu 1937 yılından bu yana, meteorolojik gözlemlerin yapılması, 

meteorolojik ürün ve hizmetlerin hazırlanması konusunda tek yetkili kamu idaresi olan 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmek için 

tüm ülkeye yaygın olarak kurduğu farklı tipteki meteoroloji istasyonları ve gözlem 

sistemlerinden meydana gelen bütünleşik bir gözlem ağını işletmektedir. 

Türkiye’nin meteorolojik gözlem ağını (Şekil-1) aşağıdaki şekilde 

sınıflandırarak incelemek mümkündür: 

• Yer gözlemleri 

• Yüksek atmosfer gözlemleri 

• Deniz gözlemleri 

• Uzaktan algılama gözlemleri 

 

Şekil 1 Meteoroloji gözlem ağı dağılımı (MGM) 

Gözlem ağı dağılımı Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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Tablo 1 Gözlem sistemlerinin dağılımı 

Gözlem Sistemleri SİSTEM ADI Sayısı 

Yer Gözlem Ağı 
Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) 1712 

Havaalanı OMGİ (HOMGİ) 74 

 
El OMGİ       100 

Deniz Gözlemleri 

Deniz OMGİ (DOMGİ) 78 

Şamandıra 10 

Radar (HF) 2 

Uzaktan Algılama 

Radar (C-BAND) 17 

Mobil Radar (X-BAND) 1 

Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) 41 

 
Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi (LLWAS)   1 

 
Toz Gözlem Sistemi (TGS)   2 

Yüksek Atmosfer 
Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemi (Radyosonde) 

9 

Mobil Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemi 1 

TOPLAM 

 

2048 

 

YER GÖZLEMLERİ 

MGM tarafından işletilen gözlem ağının en önemli bileşenlerinden birisi, ülke 

sathına yaygın olarak kurulmuş olan yer gözlem ağıdır. Daha önceden meteoroloji 

istasyonlarında klasik ölçüm cihazlarıyla ve rasatçı marifeti ile yapılan ölçümler ve 

gözlemler, tahminlerin hazırlanması, tahmin tutarlılıklarının artırılması ve iklim 

çalışmalarının yanı sıra anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşlarımıza sunulması için 

tüm istasyonlara kurulan OMGİ’lerle yapılmaya başlanmıştır. Bu istasyonların 

bazılarında ölçümler ve gözlemler tamamen insansız olarak yapılırken, bazılarında da 

otomatik ölçümler insanlı gözlemlerle desteklenerek yapılmaktadır. 

Gözlem istasyonunun tipine ve gayesine bağlı olarak, ölçülen değişkenler 

istasyonlara göre farklılık göstermekle birlikte, meteoroloji istasyonlarından aşağıdaki 

değişkenlere ilişkin bilgiler elde edilmektedir: 

• Rüzgar hızı ve yönü, 

• Hava sıcaklığı, 

• Doyma noktası sıcaklığı, 
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• Nispi nem, 

• Hava basıncı, 

• Yağış miktarı ve cinsi, 

• Kar kalınlığı, 

• Kar-su eşdeğeri, 

• Açık yüzey buharlaşması, 

• Küresel güneş radyasyonu, 

• Direk güneş radyasyonu, 

• Güneşlenme süresi, 

• Toprak sıcaklıkları, 

• Toprak nemi, 

• Görüş uzaklığı, 

• Hali hazır hava durumu 

2021 yılı itibari ile yer gözlem sistemleri 1712 OMGİ, 74 H-OMGİ, 88 D-OMGİ 

ve 100 El-OMGİ’den oluşmaktadır. 

Halen, hem OMGİ hem de insanlı olarak 131, insansız Otomatik olarak 144 

istasyondan elde edilen verilerle sinoptik gözlemler yapılmakta ve bu gözlemler 

uluslararası yayına çıkmaktadır. Ayrıca WMO tarafından belirlenmiş olan 58 adedi 

WMO’nun Küresel Telekomünikasyon Sistemi üzerinden tüm dünya ülkeleriyle 

paylaşılmaktadır. 

Meteoroloji istasyonları uzun yıllar yaptıkları ölçümler ile atmosferik açıdan 

bulundukları bölgenin meteorolojik künyesini oluşturmakta, ölçülen bu veriler ile 

yapılan bilimsel çalışmalarda meteorolojik veri devamlılığı önemli bir kriterdir. Bu 

kapsamda, meteorolojik ölçüm istasyonlarının özellikle şehirlerde etrafında yapılaşmaya 

izin verilmemesi daha da önemlisi yerlerinin değiştirilmemesi önem arz etmektedir. 
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Şekil 2 Su havzalarına göre OMGİ dağılımı 

 

Şekil 3 Yüksekliğe göre OMGİ dağılımı 

YÜKSEK ATMOSFER GÖZLEMLERİ (RADYOSONDE) 

Atmosferin yer seviyesinden itibaren 35 km yüksekliğe kadar dikey profiline 

ilişkin bilgilerinin elde edilebilmesi gayesiyle, ülkemizde Adana, Ankara, Diyarbakır, 

Erzurum, Isparta, İstanbul, İzmir, Samsun ve Kayseri olmak üzere 9 noktada, günde iki 

kez 00 UTC ve 12 UTC saatlerinde, tüm dünyadaki yüksek atmosfer istasyonlarıyla eş 
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zamanlı olarak bu gözlemler yapılmaktadır. Ayrıca 1 adet Mobil Radyosonde sistemi de 

mevcuttur. 

DENİZ GÖZLEMLERİ 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, 2011 yılına kadar deniz kıyısında 

karaya kurulmuş olan 29 gözlem istasyonundan sınırlı şekilde denizle ilgili gözlemler 

yapılmış ve gönüllü gemilerden gözlem verisi alınmaya çalışılmıştır. 2011 yılında 

başlatılan çalışmalarla, son 6 yıl içinde 14 adeti deniz şamandırası, 78 adeti deniz 

fenerleri olmak üzere, 88 noktada deniz otomatik meteoroloji gözlem sistemleri 

kurulmuştur. 

UZAKTAN ALGILAMA GÖZLEMLERİ 

MGM’nin kurduğu bütünleşik gözlem ağının önemli bileşenlerinden birisi de 

uzaktan algılama sistemleridir. Bu sistemlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

RADAR GÖZLEMLERİ 

Kuvvetli meteorolojik hadiseler ve bu hadiseler sonucu oluşan doğal afetler 

öncesi erken uyarıların yapılabilmesi için dünyada kullanılan en önemli gözlem sistemi 

Meteoroloji Radarlarıdır. 

Meteoroloji radarlarının kullanım gayesi ve elde edilebilecek bilgiler aşağıda 

sunulmaktadır: 

 Kısa süreli tahminlerde, yağışın nereye, ne zaman ve ne kadar düşeceğinin 

belirlenmesi, 

 Yağış tipinin ne olduğu ve bu yağışlı sistemin hangi yöne ve hangi hızla hareket 

edeceğinin belirlenmesi, 

 Can ve mal kaybına neden olan sel ve taşkın afetlerinin önceden erken uyarı 

sistemiyle önlenmesi veya zararlarının azaltılması, 

 Uçuş güzergahlarının belirlenmesi, 

 Hava alanlarında ve uçuş bölgelerinde uçakların kalkış ve inişlerinde önem 

taşıyan rüzgar şiri, mikroburst, makroburst ve down-burst ile kuvvetli 

rüzgarların büyüklüklerinin alansal ve zamansal olarak tespit edilmesi. 

MGM, halen 17 adet C-Band, 1 adet X-Band, 2 adet HF Deniz radarından oluşan bir 

radar ağını başarılı bir şekilde işletmektedir. 
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Şekil 4 Meteoroloji radarları kapsama alanları 

UYDU GÖZLEMLERİ 

Uydular hava olaylarını küresel olarak inceleme imkânı sağlayan uzaktan 

algılama sistemleridir. Dünya çevresindeki yörüngelerinde hareket ederlerken, 

sensörleri tarafından kaydedilen verileri belirli aralıklarla yer istasyonlarına gönderirler. 

Uyduların en önemli faydası, yer gözlem istasyonları kurulamadığı için verilerin 

toplanamadığı okyanus, çöl, dağlık alanlar, kutup bölgeleri vs. gibi çok geniş alanlardan 

meteorolojik bilgilerin elde edilmesidir. 

Meteorolojik uydular yörüngelerine göre temel olarak iki kısma ayrılırlar. 

Bunlar, sabit yörüngeli uydular ve kutupsal yörüngeli uydulardır. Uydu verileri 

kullanılarak, bulutluluk, ozon miktarı ve konsantrasyonu, buzul alanları, atmosferik 

sıcaklık ve nem profilleri, yağış miktarı, kara ve deniz yüzeyi sıcaklıkları, okyanus 

dalga boyu, dalga yüksekliği, deniz yüzeyi rüzgâr hızı ve yönü tespit edilir. 

MGM, ülkemiz adına EUMETSAT ile işbirliği ve çalışmalarını sürdürmektedir. 

EUMETSAT’ın sabit yörüngeli uydu sistemlerinden Meteosat-11, Meteosat-10 ve 

Meteosat-8’den veri alınmaktadır. Kutupsal yörüngeli uydulardan, EUMETSAT’ın 

yürüttüğü EPS (EUMETSAT Polar Sistemleri) programı kapsamında, METOP-A, 

METOP-B ve METOP-C  uydularından; NASA’nın EUMETSAT,CNES ve NOAA’nın 
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ortak çalışması olan JASON-3 uydusu , NASA ve NOAA  tarafından işletilen Suomi  

NPP uydusundan veri alınmaktadır. Bu uydulardan alınan ham veya ön işlenmiş veriler, 

kurumumuzda çeşitli algoritmalar ve yazılımlar vasıtasıyla işlenerek, atmosfer, yer ve 

deniz yüzeylerine ait ürünler üretilmekte ve kurum içindeki ve dışındaki kullanıcılara 

sunulmaktadır. Bunlardan bazılarına ait örnekler Şekil. 5'de verilmiştir. 

  

 

 

 

  

Şekil 5 Örnek Uydu Ürünleri (Suomi  NPP uydusundan VIIRS RGB  ürün görüntüsü, 

MSG uydusundan deniz suyu sıcaklıkları ürünü) 

YILDIRIM TESPİT VE TAKİP SİSTEMİ (YTTS) 

YTTS, yıldırım ve şimşek hadiselerinin, gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü 

olarak tespit ve takip edilmesini sağlayan pasif bir uzaktan algılama sistemidir. 

YTTS’den elde edilen veriler çok kısa vadeli hava tahminlerinin hazırlanması, havacılık 

sektörüne yönelik bilgilerin hazırlanması, enerji, sigortacılık, ulaştırma gibi sektörlerin 

veri taleplerinin karşılanmasında oldukça etkili bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Şekil 6 YTTS verisi 

ALÇAK SEVİYE RÜZGAR KIRILIMI UYARI SİSTEMİ (LLWAS) 

 Uçuculuk için önemli bir tehlike oluşturan Alçak Seviye Rüzgâr kırınımı 

olaylarının tespiti ve uyarılarının yaklaşma kulesi ve hava araçlarına ulaştırılması 

maksadıyla Antalya Havalimanı içine kurulmuş olan sistem bir adet X-Band 

Meteoroloji Radarı ve 1 adet Meteoroloji lidarı senkronize çalışması ile hem açık 

havalarda hem de yağışlı havalarda her dakika uyarı taramasını yapmaktadır. Sistemin 

amaçları: 

 Havalimanı pist üzerleri ve 3 deniz mili yaklaşma alanlarında rüzgâr kırınımı 

olaylarını tespit etmek, 

 Tespit edilen rüzgâr kırınımlarını şiddetini göre tasnif etmek, 

 Uyarılardan havacılık için anlamlı uyarı metinleri oluşturmak, 

 Oluşturulan mesajların dağıtımını sağlamak. 

TOZ GÖZLEM SİSTEMİ (TGS) 

 Genellikle Orta Doğu ve Afrika üzerinden ülkemize gelerek başta hava kirliliği 

olmak üzere çeşitli problemlere sebep olan atmosferdeki toz taşınımlarının izlenmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. 

 

 

1.2.METEOROLOJİK İLETİŞİMİ VE SUNUM ALTYAPISI 

1.2.1. İLETİŞİM YAPISI 
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Ülkeler ürettikleri meteorolojik gözlem ve verileri diğer ülkelerle paylaştığından 

hem ülke içinde hem de küresel ölçekte güçlü iletişim altyapılarına ihtiyaç duyarlar. 

MGM kullandığı kiralık hatlar, uydu haberleşmesi, GPRS teknolojisi, internet vb. 

güncel iletişim altyapısı ile milli ve milletlerarası sorumlulukları gereği, meteorolojik 

gözlem ve ölçüm verilerini toplamakta, üretmekte ve dağıtmaktadır. MGM, uydu ve 

Internet bağlantıları yanında 100 Mbps’lik bağlantı kapasitesi ile Bölgesel Meteorolojik 

Veri İletişim Ağına (RMDCN) bağlanarak küresel telekomünikasyon sistemi ile 

bütünleşmiştir. 

 

Şekil 7 Milletlerarası bağlantılar 

METEOROLOJİK BÜLTEN TOPLAMA VE DAĞITIM SİSTEMİ 

Modern meteoroloji, hava tahmini yapmak için tüm dünyanın neredeyse anlık 

hava bilgisine ihtiyaç duyar. Yapılan gözlemlerin ve hazırlanan bültenlerin; zamanında, 

uygun formatta, doğru bülten başlıkları ile Meteorolojik Bülten Toplama ve Dağıtım 

Sistemine (MSS) ulaştırılması son derece önemlidir. MSS sistemine ulaştırılan veriler 

anında bir küresel telekomünikasyon sistemine WMO tarafından belirlenen 

standartlarda dağıtılmaktadır. 

1.2.2. METEOROLOJİK VERİLERİN ARŞİVLENMESİ 

MGM’nin veri tabanında hali hazırda; 

 İklim bilgileri (1926-2020), 

 Yüksek atmosfer gözlem bilgileri (1971-2020), 

 Açık siper rasat bilgileri (1999-2020), 
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 Deniz suyu sıcaklık bilgileri (1940-2020), 

 OMGİ bilgileri (2005-2020), 

 HOMGİ bilgileri (2003-2020), 

 METAR rasat bilgileri (2000-2020), 

 Sinoptik rasat bilgileri (1980-2020), 

 TAF, SIGMET, AIRMET bilgileri (2008-2020), 

 Enverziyon bilgileri (2006-2020) 

bulunmaktadır. 

1.3.METEOROLOJİK VERİ İŞLEM KONUSUNDA GELİŞMELER 

Meteorolojik Verilerin Kalite Kontrol İşlemleri: 

1926 yılından günümüze kadar rasatçılar tarafından klasik gözlem aletleri 

kullanılarak yapılan tüm ölçümler ve gözlem kayıtları elektronik ortama aktarılmış, elde 

edilen verilerin kontrol ve düzeltmeleri tamamlanmıştır. 

Yapılan iklim, hava tahmini ile uçuculuk maksatlı yapılan tüm ölçüm ve 

gözlemlerin kontrol ve düzeltme işlemleri ise takip eden ayın son haftasına kadar 

tamamlanıp kullanıma sunulmaktadır. 

2004 yılından itibaren OMGİ’lere ait dakikalık ve on dakika aralıklarla 

kaydedilen veriler, 2009 yılında tamamlanan çalışma ile kalite kontrol işlemine tabi 

tutulmaya başlanmıştır. Toplanan verilere belirlenen kıstaslar çerçevesinde kalite 

kontrol testleri uygulanmaktadır. Uygulanan testler Geçerlilik Testi, Basamak Testi, 

Israrlılık Testi, Mantık Testi, Benzer Alet Testi ve Alan Testidir. 

2020 yılı sonuna kadar kurulu tüm istasyonların, tüm parametreler için kontrol 

kriterleri hazırlanıp, güncel verilerin kontrolü ile birlikte aylık kontrol ve düzeltme 

işlemlerinin yapılacağı sistem tamamlanmıştır. Tüm parametrelere ait verilerin aylık 

kontrolü 2020 yılı sonu itibari ile 23 gün olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 8 Kalite kontrol akış şeması 

Mobil Uygulamalar 

Android ve IOS işletim sistemi uygulamalarında; son hava durumu bilgileri, 

tahminler, uyarılar, uydu ve radar görüntüleri güncel olarak sunulmaktadır. 2021 yılı 

Haziran ayı itibarı ile uygulamayı yükleyen kullanıcı sayısı yaklaşık 3.200.000’dir. 

Meteorolojik Veri Bilgi Satış ve Sunum Sistemi (MEVBİS) 

Meteorolojik veriye erişimi kolaylaştıran, kullanıcıların doğrudan erişimini 

sağlayan ve ücret ödemesi elektronik ortamda yapılan bir e-devlet uygulamasıdır. 

Sistem ücretsiz üyelik işlemi ile kullanılmaktadır. Bilgi Hazırlama Birimi, gelen veri 

taleplerinin cevaplanmasında MEVBİS’i de kullanmaktadır. MEVBİS tüm internet 

kullanıcılarına başlangıç tarihinden günümüze tüm verileri dakikalık, saatlik, günlük, 

aylık, uzun yıllara ait, meteorolojik bülten, fevk kayıtları, yağış şiddet analizi, uydu, 

radar ve çeşitli meteorolojik ürünler ile yıldırım tespit ve takip sistemi verilerini bilinen 

dosya formatlarında (xls, txt, xml, doc, html, pdf) sunmaktadır. 

Ürün Çeşitliliği 

Meteorolojik veriler ve bilgiler kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşların 

kullandığı temel veri özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan meteorolojik 

bilginin özellikleri de zaman içerisinde çeşitlenmekte ve artmaktadır. Farklı 
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sektörlerden gelen bu talepler tarafımızca değerlendirilerek yeni bilgi ve ürünlerin 

sunulması için çalışmalar devam etmektedir. 

Verilerle ilgili mevcut istatistik çalışmalara ek olarak veri madenciliği ve yapay zeka 

uygulaması çalışmaları başlatılmış olup, devam etmektedir. 

Kalite Standardı 

Veri üretimi; istasyonda ölçüm ve gözlemden kullanıcıya sunuma kadar geçen 

süreç içinde oluşturulan bir yapıyı içermektedir. Bu süreç, ulusal ve uluslararası tanım 

ve standartlara uygun olarak oluşturulduğundan ve ayrıca belirlenen 10 kıstası sağladığı 

için, 2021 yılında resmi istatistik programı “iklim istatistikleri kalite belgesi “  

Kurumumuz adına güncellenmiştir. 

1.4.METEOROLOJİK VERİ İLE İLGİLİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

2020 yılı ekim ayında Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü 

kurulmuş ve çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda çok çeşitli kaynaklardan gelen ve 

çeşitli formatlarda bulunan verileri envanterinin oluşturulması, bütünleştirilmesi, 

standart veri servislerinin oluşturulması ile ilgili Büyük veri (Big Data) Mimarisi 

yapılandırılması için gerekli çalışmalar başlamış olup, devam etmektedir.  

Bilgi işlem ve yapay zeka uygulamalarının çalıştırılması için gerekli olan 

donanım, yazılım, ağ sistemi ve altyapı çalışmalarının yenilenmesi ve güncellenmesi 

çalışmaları başlatılmıştır. 

1.5.VERİLERİN PAYLAŞIMI (MVİDB) 

Kurumdan talep edilen meteorolojik veri talepleri mevzuat çerçevesinde ücretli 

veya ücretsiz olarak çeşitli iletişim metotları ile yapılmaktadır. 

1.6.METEOROLOJİK TAHMİN VE ERKEN UYARILAR 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkemizdeki meteorolojik gözlem ve 

tahminlerin yapılması; çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik hizmetin 

sunulması ve şiddetli hava olaylarının kamuoyuna duyurulmasında görevli ve yetkili tek 

kamu kurumudur. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin ve erken uyarılarla 

yetkililerin ve vatandaşlarımızın aldıkları önlemler sayesinde meteorolojik karakterli 

doğal afetlerin neden olabileceği can ve mal kayıplarının azaltılması mümkün 

olabilmektedir. 
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Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek 

meteorolojik olayların meteorolojik gözlem ve analizlere dayanılarak, bilimsel 

yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır. 

Bu doğrultuda, hava tahminlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için MGM gözlem 

ve tahmin sistemleri ile insan kaynaklarına gereken yatırımları yapmaktadır. 

Hava tahminleri, meteorolojik afet planlaması ve uygulama çalışmaları, askeri 

ve genel milli savunma faaliyetleri, tarım, çevre, eğitim, havacılık, denizcilik, adalet, 

enerji planlama, ulaşım ve turizm, gündelik yaşam için önemlidir. Söz konusu 

faaliyetlerin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hava tahmini önemli 

bileşenlerin başında gelmektedir.  

MGM bu gerçeklerin farkında olarak, söz konusu sektörlere doğrudan ve dolaylı 

şekilde destek vermektedir. Son 20 yıl içerisinde sayısal hava tahmin çalışmalarından 

gözlem sistemlerine, insan kaynağının sağlanmasından eğitim faaliyetlerine gereken 

önem verilmiş, yatırımlar yapılmıştır. 

MGM Analiz ve Tahmin Merkezi’nde hava tahmini için gerekli bilgi, gözlem, 

sayısal tahmin model ürünleri ile uydu ve radar ürünlerine ulaşmak için çeşitli yazılım 

ve web ara yüzleri kullanılmaktadır. Hava tahmin raporlarının tutarlılığı artarken, il ve 

bölge bazlı tahminlerin yerini alansal ve zamansal çözünürlüğü artırılmış kısa ve çok 

kısa vadeli (nowcasting) tahminler almıştır. 

Video konferans sistemi ile her gün Bölge Müdürlükleri merkezinde kurulan 16 

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi (BTUM) ve birçok havaalanı meteoroloji birimi 

ile ortak brifing düzenlenerek; hava tahminleri ve erken uyarılar konusunda görüş 

alışverişinde bulunulmakta, daha fazla sayıda uzman ve tahmincinin bilgi ve bölgesel 

tecrübelerinden istifade edilmektedir. 

Yine son 20 yılda sayısal hava tahmini konusunda önemli mesafeler alınmıştır. 

Halen MGM bünyesinde kullanılan Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) sistemi 

aracılığıyla sayısal hava tahmin modelleri çalıştırılmakta ve sonuç verileri kullanıcılara 

iletilmektedir. 
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HAVA TAHMİNLERİ 

SAYISAL HAVA TAHMİN MODELLERİ 

Sayısal hava tahmini; basınç, sıcaklık, rüzgâr ve nem gibi atmosferin durumunu 

gösteren değişkenlerin matematiksel ve fiziksel denklemlerle ifade edilmesi ve bu 

denklemlerin çözümlenmesi suretiyle gelecekteki havanın durumunu tahmin etme 

sürecidir. Dünyanın dönüş hareketi ve güneşten gelen ışınların etkisiyle, hava, kara ve 

denizler arasında gün içerisinde çok karmaşık etkileşimler söz konusudur. Tüm bu 

etkileşimlerin saniye veya dakika bazında, zaman ve mekân açısından çözümlenerek 

havanın hareketini tahmin edebilmek için ‘model’ ismini verdiğimiz özel simülasyon 

programları geliştirilmiştir. Bu uygulamalar çok yoğun hesaplamalar içerdiği için tüm 

dünyada Yüksek Başarımlı hesaplama (YBH) sistemleri kullanılmaktadır. Modelleri 

çalışma alanı ve hesaplama yöntemlerine göre 2 gruba ayırmak mümkündür. 

KÜRESEL MODELLER VE UYGULAMALARI  

Tüm dünya için hava tahmini yapan modellerdir. Dünyada kullanılan belli başlı 

küresel modeller ve bu modelleri geliştiren ülkeler IFS (ECMWF), UM (İngiltere), 

ICON (Almanya), ARPEGE (Fransa), GFS (ABD), GEM (Kanada), JMA 

(Japonya)’dır.  

Üyesi bulunduğumuz ECMWF’in (Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi) 

geliştirdiği küresel modeli yaklaşık 9 km yatay çözünürlükte ve 137 düşey seviyede, 00 

ve 12 GMT’de 10 günlük tahminler üretmektedir. Bunun yanı sıra Olasılık Tahmin 

Sistemi, aylık ve mevsimsel tahminler ECMWF-EPS (Olasılık Tahmini) modeli temel 

alınarak yapılmakta ve hava tahmininde operasyonel olarak kullanılmaktadır.  

Aynı zamanda kurumumuzda çalıştırdığımız sınırlı alan modellerinin başlangıç 

verisi olarak ECMWF ve ARPEGE küresel model verileri kullanılmaktadır. 

SINIRLI ALAN TAHMİN MODELLERİ VE UYGULAMALARI  

Belirli bir alanda, daha yüksek çözünürlükte çalıştırılan ve lokal olayların 

tespitinde kullanılan modellerdir. Dünyada kullanılan belli başlı sınırlı alan modelleri 

ALADIN/ALARO/AROME (ACCORD Konsorsiyumu), LM (COSMO 

Konsorsiyumu), UM_UK/UM_Europe (İngiltere), WRF (ABD)’dir. 

Hâlihazırda kurumumuzda WRF modeli ile üyesi olduğumuz ACCORD 

konsorsiyumunun geliştirdiği ALARO-1 ve AROME modelleri hava tahmini 
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maksadıyla operasyonel olarak çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte denizlerimize yönelik 

tahminler için WW3 ve SWAN dalga modelleri çalıştırılmaktadır. MGM’de çalıştırılan 

mevcut modellerin özellikleri şöyledir. 

WRF: WRF modeli NCAR tarafından geliştirilmiş bir modeldir. Yüksek çözünürlükte 

kuvvetli fizik ve topoğrafya seti ile oldukça iyi sonuçlar veren WRF modeli çoklu iç içe 

geçmiş bölge yapısını desteklemekte olup, 10 km ve altındaki çalışma kabiliyetine 

(hidrostatik olmayan) sahiptir. MGM’de 3 km çözünürlükte ve 72 saate kadar saatlik 

tahmin yapacak şekilde çalıştırılmaktadır. Günde 4 defa güncellenmektedir. 

ALARO-1: Modeli çalıştırmak için gereken başlangıç ve sınır koşulları Meteo-France 

ARPEGE modelinden elde edilerek çalıştırılan ALARO-1 modeli 4.5km çözünürlükte 

72 saate kadar saatlik tahmin üretebilmektedir. Günde 4 defa güncellenmektedir. 

AROME: Modeli çalıştırmak için gereken başlangıç ve sınır koşulları Meteo-France 

ARPEGE modelinden elde edilerek çalıştırılan ALARO-1 modeli 1.7km çözünürlükte 

48 saate kadar saatlik tahmin üretebilmektedir. Günde 4 defa güncellenmektedir. 

WW3 (WaveWatch III) Dalga Tahmin Modeli: WaveWatch III, National Weather 

Service’nin (NOAA/NWS) tescilli ticari markasıdır. NOAA’da ( National Oceanic and 

Atmospheric Administration) geliştirilmiş bir modeldir. Model açık denizlerde 

uygulanabileceği gibi sığ sularda da çalışabilmektedir. 

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şubat-2019’ da kullanılmaya 

başlanmıştır. Günde iki kez 00:00 ve 12:00 UTC saatlerinde çalıştırılan WW3 Dalga 

tahmin modelinin başlangıç ve sınır şartları ECMWF’den (Avrupa Orta Vadeli Hava 

Tahminleri Merkezi) sağlanır. Model; Cebelitarık Boğazından Hazar Denizine kadar 

olan Tüm deniz alanı içerisinde, 3 km çözünürlükte, 5 günlük periyot için, rüzgâr hızı 

ve yönü, Dalga yüksekliği ve yönü ve dalga periyodu için tahmin ürünleri üretir. 
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Şekil 9 WW3 (WaveWatch III) Dalga Tahmin Modeli 

SWAN Kıyı Dalga Tahmin Modeli: SWAN, denizlerde kıyısal alanlar, koy ve 

körfezler, haliçler ve göller, için geliştirilmiş 3.nesil spektral dalga tahmin modelidir.  

SWAN Günde iki defa; 00 UTC ve 12 UTC’de çalıştırılmakta ve üçer saat aralıklarla, 

üç güne kadar 1 km çözünürlükte; 

 Rüzgâr hızı ve yönü,  

 Belirgin dalga yüksekliği ve yönü, 

 Dalga periyodu parametrelerinin tahmini yapılmaktadır. 

 

Şekil 10 SWAN Kıyı Dalga Tahmin Modeli 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Su, Orman ve Meteoroloji Grubu Çalışma 

Belgesi 

44 

 

SWAN Dalga Tahmin Modeli tüm kıyı kesimlerimizi ve Van Gölü’nü 

kapsayacak şekilde çalıştırılmaktadır. 

Halihazırda kurumumuzda bulunan 4032 çekirdekli bilgisayar saniyede 160 

trilyon işlem yapma kapasitesine sahiptir. Bu YBH sistemi sayesinde sınırlı alan 

modelleri çalıştırılmaktadır. 

Sınırlı alan tahmin modelleri kullanılarak geliştirilen ve MGM İnternet Sitemizde 

sunulan uygulamalar aşağıdaki gibidir:  

 Karayolları Tahmin Sistemi  

 Denizyolu Tahmin Sistemi  

 Pirireis Denizcilik Sayfaları  

 Marina Tahmin Sistemi  

 Helimet Sistemi  

 Hezarfen Havacılık Sayfaları  

 Stadyum Tahminleri  

 WRF Model Çıktıları 

VERİ ASİMİLASYONU ÇALIŞMALARI 

Dünyanın birçok yerinde yapılan sinoptik, deniz, yüksek atmosfer, uçaklardan 

yapılan gözlemlerle uydu ve radar ölçümleri sayısal hava tahmini modellerinde girdi 

verisi olarak kullanılmaktadır.  

Gözlemler → Veri Asimilasyonu → Sayısal Modeller →  Ürünler 

Modeller ile hava tahmini sürecini temel olarak 4 grupta toplayabiliriz. 

Dünyanın her noktasında yapılan meteorolojik ölçümler modellerin başlangıç verisi 

olarak kullanılır. Temel olarak modellerin çalışması için hem yer seviyesi hem de 

yukarı atmosfer için belirli mesafe aralıklarla bir başlangıç anı verisi oluşturulması 

gerekmektedir. Çözünürlük dediğimiz yatay ve düşey olarak bu mesafelerde grid 

noktası belirlenerek bu noktalarda hesaplamalar yapılır.  

Dünyanın değişik noktalarında yapılan gözlemlerin kalite kontrolden geçirilip bu 

noktalara taşınması veri asimilasyonu sürecinde yapılmaktadır. Modelde kullanılacak 

gözlemler hatalı ise başlangıç verisi yanlış olacak, dolayısıyla hatalı tahminler 

üretilecektir. Daha sonra kalite kontrolden geçerek düzenli grid yapısına taşınan veriler 

modelin çalışması için kullanılır. 
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Hâlihazırda kurumumuzda çalıştırılan AROME modelinin veri asimilasyonu ile 

çalıştırılması süreci devam etmektedir. Her 3 saatte bir başlangıç verisinin veri 

asimilasyonu sistemi ile güncellendiği bir versiyonu operasyonel olarak çalıştırılarak 

verifikasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

TAHMİN ÜRÜNLERİ  

Sayısal hava tahmin modelleri ve uzaktan algılama sistemleri dâhil olmak üzere 

her türlü meteorolojik gözlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesiyle MGM tarafından 

hazırlanan kısa ve orta vadeli hava tahminler şu şekildedir: 

Saatlik Hava Tahmin Raporu: 81 il merkezi için 36 saatlik periyot için 3'er saatlik 

dilimler halinde hazırlanıp, günde iki defa güncellenmektedir (Şekil 10, 11). 

 

Şekil 11 Saatlik Hava Tahmini 
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Şekil 12 Saatlik Hava Tahmini 

Günlük Hava Tahmin Raporu: 6'şar saatlik periyotlar halinde hazırlanmakta olup, 

günde iki defa güncellenmektedir. 

5 Günlük Hava Tahmin Raporu: 81 il merkezi ve 973 ilçe hazırlanmakta ve 13.30'da 

ve 18.30'da olmak üzere günde iki defa güncellenmektedir (Şekil 12). 

 

Şekil 13 5 Günlük Hava Tahmini 

Haftalık Hava Tahmin Raporu: Her gün 12.30'da güncellenmektedir. 
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Aylık Hava Tahmin Raporu: Haftalık periyotlar halinde hazırlanarak, Salı ve Cuma 

günleri olmak üzere haftada iki defa güncellenmektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 14 Aylık Hava Tahmini (05.07.2021-11.07.2021 Haftası) 

Mevsimlik Hava Tahmin Raporu: Aylık periyotlar halinde hazırlanarak, ayda bir defa 

güncellenmektedir (Şekil 14). 

 

Şekil 15 Mevsimlik Hava Tahmini (2021 Temmuz) 
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Deniz Tahmin Raporları: 24 saatlik deniz tahmin raporu, 3 günlük deniz tahmin 

raporu ve genişletilmiş deniz tahmin raporu 

Dünyada bazı merkezlere ait 3 günlük hava tahmini: 82 merkez için her gün 

güncellenmektedir. 

Uzun yıllar yağış tahmin tutarlılık ortalaması % 85,4 iken, 2019 yılı tutarlılığı % 

91,3, 2020 yılı tutarlılığı % 91,5’tir. Bununla birlikte; uzun yıllar sıcaklık tahmin 

tutarlılık ortalaması % 83,0 iken, 2019 sıcaklık tahmin tutarlılığı % 87,6, 2020 sıcaklık 

tahmin tutarlılığı ise % 88,9'dur. 

Hazırlanan tüm tahminler MGM İnternet Sitesinde, MGM cep telefonu 

uygulaması ile Meteoroloji’nin Sesi Radyosu’nda yayınlanarak kamuoyu ve yetkililer 

ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, hazırlanan hava tahminleri kamu kurumlarına, 

TRT ve diğer basın yayın kuruluşlarına da e-posta yolu ile iletilmektedir.  

Tahmin ve meteorolojik erken uyarı faaliyetleri, 7 gün 24 saat zaman dilimini 

kapsayacak şekilde yürütülmektedir. 

METEOROLOJİK ERKEN UYARILAR 

Dünya genelindeki doğal afetlerin çoğunluğunu meteorolojik kaynaklı afetler 

oluşturmaktadır. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de 

değişmektedir. Ülkemizde ise en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler; dolu, 

sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, 

kuvvetli kar ve fırtınalardır. 

MGM tarafından; kuvvetli meteorolojik olayların yol açacağı olumsuzlukların 

en aza indirilmesi ve ilgili ve yetkili kurumlar tarafından gerekli önlemlerin zamanında 

alınabilmesi amacıyla kuvvetli meteorolojik olaylar öncesinde hazırlanan meteorolojik 

erken uyarılar, AFAD birimlerine, medya kuruluşlarına, yerel ve idari birimlere, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara mevcut iletişim araçları (SMS, telefon, 

faks, e-posta, MGM İnternet Sitesi, MGM cep telefonu uygulaması, Meteorolojinin Sesi 

Radyosu, ulusal televizyon ve radyo kuruluşlarının yayın ve bağlantılarına katılım ile 

vb.) marifetiyle iletilmektedir. 
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Hazırlanan meteorolojik uyarılar, 2016 yılı Ağustos ayından itibaren; muhtarlar, 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve idari birimler olmak üzere 

yaklaşık 55.000 kişiye kısa mesaj (SMS) aracılığıyla gönderilmektedir.  

Tablo 2 Yıllara göre uyarı sayıları 

 

2020 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık); sel, su baskını ve taşkınlara yol 

açabilecek kuvvetli ve aşırı yağış, fırtına, kuvvetli kar, kar erimesi, çığ ve heyelan 

tehlikesi, soba zehirlenmesi riski, toz taşınımı, zirai don ve sıcak/soğuk hava dalgası ile 

ilgili 363 adet meteorolojik erken uyarı ve değerlendirme yayınlanmıştır (Tablo 3 ve 

Şekil 15). 

Tablo 3 2020 Yılı Meteorolojik Uyarı Sayıları 
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Şekil 16 Meteorolojik Uyarıların Uyarı Çeşidine Göre Oransal Dağılımı 

1.7.ŞİDDETLİ YAĞIŞ ANALİZLERİ 

Standart zamanlardaki maksimum yağışların tekerrür analizleri, istatistiki 

yöntemler kullanarak hesaplanmakta ve yağış şiddeti-süre-tekerrür eğrileri 

oluşturulmaktadır. CBS yazılımları ile yağış tekerrür periyodu haritaları 

oluşturulmaktadır. 

 

Şekil 17 5 Dakikalık Maksimum Yağış Haritası 
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Şekil 18 5 Dakikalık Maksimum Yağışların 100 Yıllık Tekerrür Analizi 

1.8.ANİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ (FFGS) 

2007 yılında düzenlenen Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)’nın XV. 

kongresinde Dünya genelinde "Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemlerinin" oluşturulması 

kararı alınmıştır. Proje, WMO, Birleşik Devletler Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi 

(NOAA), Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC) ve Uluslararası Kalkınma Kurumu 

(USAID) ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir. 

 

Şekil 19 Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi 

FFGS projesinin amacı herhangi bir alt havzadaki ani taşkın olabilirliğini 

hesaplamak ve tahmincilere ani taşkın uyarıları hazırlamada kılavuz görevi görmektir. 
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FFGS kapsamında alt havza bazında kar-su eşdeğeri, kar erimesi, toprak nemi,  

gerçekleşen yağış ve ani taşkın eşik değerleri hesaplanmaktadır.  

BSMEFFG ve SEEFFG Sistemleri MGM sunucularında kurulu olup üye ülke 

kullanıcıları FFGS ürünlerine web ara yüzü üzerinden ulaşmaktadır. 

 

Şekil 20 Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) 

1.9.BUHARLAŞMA ANALİZLERİ 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 102 nokta açık yüzey buharlaşma ölçümleri 

yapmakta ve sonuçlar analiz edilerek kurumsal internet sitesinde kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. 

 

Şekil 21 Türkiye Uzun Yıllar (1971-2010) Buharlaşma Durumu 
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1.10. İKLİM İZLEME VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

İklim İzleme Çalışmaları  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gözlem ağından elde ettiği verileri kullanarak 

iklimi izlemek amacıyla detaylı ve karşılaştırmalı olarak aylık, mevsimlik ve yıllık 

sıcaklık ve yağış değerlendirme raporları hazırlamaktadır. 

Gözlenen Sıcaklık Değişimleri 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iklim gözlemleri ve 

analizlerine göre, 1971-2020 yılları arası sıcaklık değişimleri incelendiğinde, ülkemizde 

1998 yılından itibaren 2011 yılı dışında ortalama sıcaklıklarda artış yaşanmaktadır. 

2010 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl olurken, 2018 yılı en sıcak ikinci, 2020 yılı ise en 

sıcak üçüncü yıl olmuştur.  Bu dönemdeki en soğuk yıl 1992 olarak kayıtlara geçmiştir. 

 

Şekil 22 Türkiye Uzun Yıllar (1981-2010) Ortalama Sıcaklık Haritası 
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Şekil 23 Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklıklarının Normalden Sapması (1971-

2020, 220 İstasyon) 

Gözlenen Yağış Değişimleri  

Türkiye Geneli yıllık ortalama alansal yağış miktarı 574 mm’dir. Uzun yıllar 

ortalamalarına (1981-2010) göre ülkemizde en yüksek yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi 

Rize ve Artvin kıyılarında 1600 mm üzerinde gerçekleşirken, en düşük yağışlar İç 

Anadolu’nun orta kesimleri ile Şanlıurfa ve Iğdır çevrelerinde gözlenmektedir. 
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Şekil 24 Türkiye yıllık toplam alansal yağış normallerinin coğrafi dağılımı 

(1981-2010) 

2008 yılı, 1971 yılından günümüze kadar görülen en kurak yıl olurken, 2020 yılı 

en az yağışlı 6.yıl olmuştur. 

 

Şekil 25 Türkiye geneli yıllık alansal yağışların normalleri ile karşılaştırılması 

(%) 

İklim İndisi Çalışmaları  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde iklim değişikliğinin genel karakterini ortaya 

koymak için indis çalışmaları yapılmaktadır. İndisler uluslararası iklim uzmanları 

tarafından formüle edilen iklim göstergeleridir. 
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Tropik Günler Sayısı (SU30) Eğilimi 

Tropik günler maksimum sıcaklıkların >= 30°C olduğu günlerdir. Sağlık, su, 

tarım ve gıda güvenliği sektörleri açısından çok önemlidir. 

 

Şekil 26 Türkiye Tropik Günler Eğilimi 

Tropik gün sayıları batı kesimlerinde daha fazla olmak üzere, ülkemizin 

tamamında ortalama 45 gün/100 yıl şeklinde artış eğilimindedir. Tropik günler 

genellikle sıcak hava dalgası ile birlikte görüldüğü için sağlık açısından sakıncalıdır. Bu 

sıcaklık ayrıca bazı bitkiler için solma noktası başlangıcıdır. Buharlaşmayı da arttırarak 

su kaynaklarını azaltır. 

Yıllık Yağış toplamı (PRCPTOT) Eğilimi 

Yağışlı günlerdeki (P>=1mm) yağışların yıllık toplamıdır. Tarım ve Gıda 

güvenliği, Hidroloji ve Su Kaynakları açısından çok önemlidir. 
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Şekil 27 Türkiye Yıllık Yağış Toplamı Eğilimi 

Yıllık yağış toplamları Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da 61 istasyonda 

ortalama 1.6 mm/yıl azalırken, özellikle Karadeniz Bölgesinde olmak üzere 55 

istasyonda 1,2 mm/yıl şeklinde artış eğilimindedir. 21 istasyondaki artış eğilimi %95 

seviyesinde önemlidir 

Günlük maksimum yağış (RX1day) Eğilimi 

Ay içerisinde gerçekleşen günlük maksimum yağış miktarıdır. Afet, Su 

kaynakları ve Hidroloji sektörü ile Tarım ve Gıda güvenliği sektörleri için çok 

önemlidir. 

 

Şekil 28 Türkiye Günlük Maksimum Yağış Miktarı Eğilimi 
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Türkiye’de günlük maksimum yağış 42 istasyonda azalış, 74 istasyonda artış 

eğilimindedir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplam yağışın azalış eğiliminde olmasına 

rağmen günlük maksimum yağışlarda artışlar dikkat çekicidir. Şiddetli yağışlar 

oluşturacağı sel ve su baskını nedeniyle can ve mal kayıplarına yol açar. 

İklim Değişikliği Çalışmaları 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü iklim değişikliğinin gelecekte ülkemizi nasıl 

etkileyeceğini ortaya koyabilmek için 2015-2099 dönemi için 3 farklı küresel model ile 

iklim projeksiyonları geliştirmiştir. Çalışmada HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR, GFDL-

ESM2M küresel model veri setleri kullanarak RegCM4.3.4 Bölgesel Modeli ile dinamik 

ölçek küçültme yöntemiyle RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre 20 km çözünürlüklü 

Türkiye ve bölgesi için projeksiyon sonuçları elde edilmiştir. 

Sıcaklık Projeksiyonları 

RCP4.5 senaryosuna göre 2015-2099 döneminde Türkiye yıllık ortalama 

sıcaklıklarının ortalama olarak 1,5 – 2,6 °C aralığında artması beklenmektedir. 

 

Şekil 29 RCP4.5`e göre Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Anomali Bandı 

Projeksiyonları 

RCP8.5 senaryosuna göre 2015-2099 döneminde Türkiye yıllık ortalama 

sıcaklıklarının ortalama olarak 2,5 – 3,7 °C aralığında artması beklenmektedir. 
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Şekil 30 RCP8.5`e göre Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Anomali Bandı 

Projeksiyonları 

Yağış Projeksiyonları  

Yağış Projeksiyonları Türkiye Geneli, 25 Su Havzası ve 81 İl özelinde 

Mevsimlik, Yıllık, 10 yıllık ve 30 Yıllık zaman diliminde grafik ve harita olarak 

sunulmaktadır. 

Yağışlarda genel olarak azalma beklenmekle birlikte sürekli bir artış ya da azalış 

trendi olmadığı, bunun yanında yağış düzensizliklerinin artma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. 

RCP4.5 senaryosuna göre 2015-2099 döneminde Türkiye yıllık toplam yağış 

anomalisinin ortalama olarak % 3 ile % 6 aralığında azalması beklenmektedir. Yağış 

anomalisindeki ortalama değişimin yüzyılın ilk yarısında % 1 ile % 6 aralığında, 

yüzyılın ikinci yarısında ise % 5 ile % 6 aralığında olması öngörülmektedir. 
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Şekil 31 RCP4.5`e göre Türkiye Yıllık Toplam Yağış Anomalisi Bandı 

Projeksiyonları 

RCP8.5 senaryosuna göre 2015-2099 döneminde Türkiye yıllık toplam yağış 

anomalisi değişiminin ortalama olarak %+3 ile % -12 aralığında olması beklenmektedir. 

Yağış anomalisindeki ortalama değişimin yüzyılın ilk yarısında % +5 ile % -1 

aralığında, yüzyılın ikinci yarısında ise % +1 ile % -18 aralığında olması 

öngörülmektedir. 

 

Şekil 32 RCP8.5`e göre Türkiye Yıllık Toplam Yağış Anomalisi Bandı 

Projeksiyonları 
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1.11. ZİRAİ METEOROLOJİK ÇALIŞMALAR 

Zirai meteoroloji; canlıların içinde yaşadıkları fiziksel çevreye karşı 

gösterdikleri tepkileri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Atmosferde meydana gelen 

fiziksel olayların ziraî üretime olan etkilerini inceler. Ziraî meteoroloji konuları 

içerisinde incelenen canlılar, ekonomik önemi olan kültür bitkileri, çiftlik ve av 

hayvanları, böcekler ve hastalık etmeni mikroorganizmalardır. Çevrenin fiziksel yapısı 

ile o çevredeki bitki ve hayvan topluluklarının karşılıklı etkileşimini ve ilişkilerini 

incelerler.  

Ziraat atmosfer şartlarında çalışan bir fabrikadır. Ziraat teknikleri ve buluşları ne 

kadar yenilense de iklim faktörlerinin olumlu ve olumsuz etkileri mevcuttur. Ziraî 

konularda tesis ve işletme planları yapılırken öncelikle o bölgenin iklim özellikleri 

dikkate alınır. Bir bölgede yetiştirilecek bitki çeşidinin seçimi, toprak işleme, ekim, 

dikim, budama, çapalama, sulama, ilaçlama ve hasat işlemlerinde iklim ve hava durumu 

yönlendirici ilk faktördür.  

Tarımın temelini oluşturan planlama ve uygulamalarda oluşabilecek hataların 

sonucu maddi kayıplar meydana gelir. Tarım alanında bol ve kaliteli ürün elde 

edebilmek için gerekli olan ana faktörlerden iklim dışında kalan tohum, toprak ve insan 

kontrol ve ıslah edilebilir. Ancak, iklim faktörleri dikkate alınmadan yapılan tarımsal 

faaliyetlerde, yatırımlar olumsuz hava şartlarından zarar görebilir.  

İklim faktörleri, tarım alanındaki hastalık ve zararlıların çoğalıp yayılmasıyla da 

dolaylı olarak zarara sebep olur. Sıcaklık ve nem durumuna bağlı olarak yapılacak 

ilaçlamaların şekli ve zamanı değişiklik gösterir. 

Zirai meteorolojinin amacı; üretimin verim ve kalitesini artırmak için iklim ve 

hava özellikleri konusunda üretici ve tarımcılara gerekli bilgileri vermek, olumsuz hava 

şartlarının zararını en aza indirmek, ziraî girdileri (gübre, ilaç, iş gücü, vb.) ekonomik 

olarak kullanmayı sağlamaktır.  

Meteorolojik tahmin ve uyarılar; ekim, dikim, sulama, gübreleme, ilaçlama ve 

hasada kadar tarımsal üretimin her aşamasında büyük önem arz etmektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geliştirmiş olduğu uygulamalar ile tarım sektörüne 

doğrudan katkı sağlamaktadır. 
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ZİRAİ DON UYARI SİSTEMİ (ZDUS) 

Her bitkinin don olayından gördüğü zarar, çeşidine ve gelişme durumuna bağlı 

olarak değişir. Tarımda büyük zararlara neden olan don olayının önceden tahmini, yılın 

kritik mevsimlerinde ve özellikle dona karşı duyarlı türlerin yetiştirildiği belirli 

bölgelerde, zamanında gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Kurumumuz bu konuda 

üreticilerimizin olabilecek zirai don olayını mümkün olan en az hasarla atlatabilmesi, 

zamanında gerekli tedbirleri alabilmesi için çeşitli çalışmalar ve araştırmalar 

yapmaktadır.  

2007 yılında geliştirilip kullanılmaya başlanan ZDUS programı web aracılığıyla 

üretici ve araştırmacıların kullanımına da sunulmuştur. ZDUS, günlük değerlerden 

faydalanarak program aracılığı ile kullanıcılara bulundukları il/ilçe bazında don risk 

durumunu bildirmektedir. Programda, bulunduğunuz il, ilçe seçildikten sonra 

yetiştirilen bitki ve o tarihte hangi safhada olduğu seçildiğinde program otomatik olarak 

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye’de yapılan araştırma 

sonuçlarından alınan kritik sıcaklık, istenilen yöre ve bitki için ileriki 5 günde don riski 

ve beklenen minimum sıcaklıkları göstermektedir. 

Üreticilerimize, yetiştirdiği üründeki don riskini günler öncesinden öğrenme 

imkânı veren bu program çok sayıda parçayı bir araya getirerek üreticilere büyük bir 

kolaylık sunmaktadır. Halen ülkemizde ve uluslararası alanda don tahminleri sadece 

minimum sıcaklık tahminleri olarak verilmektedir. Bu programda gerçekleşen ve 

tahmin edilen minimum sıcaklıklar, bitkiler, fenolojik safhaları, bunlara ait kritik eşik 

değerleri ve sonuçta oluşan risk durumu bir arada görülebilmektedir.  

Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın III Tarım Orman Şurası kapanış töreninde ifade 

ettiği 422 ilçe için uyarı veren Zirai Don Uyarı Sistemi (ZDUS), ülkemizdeki tüm 

ilçeleri kapsayacak ve tahmin süresini 4 günden 5 güne çıkaracak şekilde 15 Mart 2020 

tarihinde güncellenerek çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. 
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Şekil 33 Zirai Don Uyarı Sistemi (ZDUS) 

ZİRAİ DON RİSK TAHMİN HARİTALARI 

Zirai don risk haritaları her gün, meteorolojik tahminlerden yararlanılarak, 

önümüzdeki 5 günü kapsayacak şekilde hafif, orta kuvvette, kuvvetli ve çok kuvvetli 

don riski olan yerler harita üzerinde farklı renklerde gösterilerek, internet sitemizde 

yayınlanmaktadır. Bu tahminler sayesinde üreticiler muhtemel don olayı öncesi gerekli 

tedbirleri alarak zararlarını en aza indirebilmektedirler. 

 

 

Şekil 34 Zirai Don Risk Tahmin Haritaları 
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KURAKLIK ANALİZLERİ 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ülkemizde, meteorolojik kuraklığı uluslararası 

alanda kabul görmüş ve en çok kullanılan yöntemlerle izleyen, analizlerini yapan, 

sonuçlarını ilgililer ve kamuoyu ile paylaşan bir kurumdur. Kurumumuz her ay düzenli 

olarak kuraklık analizleri yapmakta, sonuçlarını haritalandırarak Kurumumuz resmi 

internet sitesinde yayınlanmaktadır. Kurumumuz tarafından yapılan kuraklık analizleri, 

kurum ve kuruluşların, kuraklığın olumsuz etkilerine karşı yaptıkları eylem 

planlamalarına ve alınacak tedbirlere altlık teşkil etmektedir. 

Kuraklığın izlenmesinde, uluslararası alanda en çok tercih edilen 3 yöntem 

kullanılmaktadır. 

 Standart Yağış İndeksi  

 Normalin Yüzdesi İndeksi  

 PALMER Kuraklık Şiddet İndeksi 

 

Şekil 35 Standart Yağış İndeksi Kuraklık Analizi 

KURAKLIK İZLEME SİSTEMİ (KİS) 

Kuraklığın sürekli izlenmesi, olabilecek olumsuz etkilerine karşı önceden önlem 

alınabilmesi açısından son derece önemlidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Standart 

Yağış İndeksi yöntemi ile kuraklığı sürekli izlemekte, elde ettiği ürünleri internet 

aracılığı ile kullanıcılarla paylaşmakta, çiftçilerimize ve araştırmacılara destek 

olmaktadır. 
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Şekil 36 Kuraklık İzleme Sistemi (KİS) 

HASAT ZAMANI TAHMİN SİSTEMİ 

Bitkilerin normal büyüme ve gelişmelerini tamamlayabilmeleri için yaşam 

süreleri boyunca gereksinim duydukları toplam sıcaklık miktarlarının bulunması, bu 

değerlerden faydalanarak hasat zamanının tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak 

yapacakları tarımsal faaliyetlerin yer ve zamanını planlayabilme olanağı sunmaktadır. 

Ayrıca kültür bitkilerinin ülkemizdeki uygun ekim alanlarının tespit edilebilmesi için 

gerekli olan bitkisel dönemlerinin bulunmasını da amaçlamaktadır. 

Sistemden 4 ana sonuç elde edilmektedir; 

 Hasat Zamanı Tahmini (Aktüel Tarım Yılı) 

 Etkili Toplam Sıcaklık (Gerçekleşen Günlük Değerler) 

 Etkili Toplam Sıcaklık (Uzun Yıllar Ortalama Değerler) 

 Üretim Planlaması (Uzun Yıllar Ortalama Değerler) 
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Şekil 37 Hasat Zamanı Tahmin Sistemi 

SICAKLIK NEM İNDEKSİ HESAPLAMA PROGRAMI (SINEP) 

Bu program ile süt sığırcılığında önemli verim kayıplarına yol açan sıcaklık-nem 

stresinin, olabileceği zaman dilimlerini önceden tahmin etmektedir. Saatlik sıcaklık ve 

nem tahmin değerlerinin programa uygulamasıyla stres değerleri hesaplanmaktadır. 

Böylelikle üreticilerimiz 72 saat öncesinden hayvanlarının strese girebilecekleri saat 

dilimlerini ve stres şiddetlerini görerek gerekli tedbirleri alabilecekler, planlama 

yapabileceklerdir. 
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Şekil 38 Hasat Zamanı Tahmin Sistemi 

BİTKİ SOĞUKLAMA İSTEĞİ HESAPLAMA PROGRAMI (BİSİP) 

Bitki türleri, yüksek verim ve kalitede ürün vermek, tomurcuklanma, 

çiçeklenme, sürgün ve yaprak oluşturmak için belli bir süre belli bir düşük sıcaklığa 

ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını karşılayamamış bitki türleri sağlıklı bir büyüme ve 

gelişme gösteremez. 

Yetiştirme dönemlerine göre kışlık ve yazlık olarak ayrılan bitki türlerinden; 

kışlık bitkilerin generatif devreye geçebilmek için, gelişmelerinin ilk devrelerinde belli 

bir süre, büyüme minimum sıcaklığının altında, belli bir düşük sıcaklık istemelerine, bir 

süre dinlenmelerine soğuklama (vernalizasyon) denilmektedir. Bu olay düşük sıcaklığın 

bitkiler üzerine olan uyarıcı etkisidir. Birçok bitki türü için soğuklama gereksinimi 

zorunludur. Soğuklama isteği bitki tür ve çeşidine göre farklılık göstermektedir.  

Bir yörede ekonomik anlamda meyve yetiştiriciliği için gerekli olan soğuklama 

süresinin bilinmesi ve yetiştirilecek bitki türü ve çeşidinin buna göre seçilmesine 

yardımcı olmak, üreticiler ile tarımsal üretim alanında çalışma ve araştırmalar yapan 
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kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla “Bitki Soğuklama İsteği Hesaplama 

Programı” hazırlanarak ilgililerin kullanımına sunulmuştur. 

 

Şekil 39 Bitki Soğuklama İsteği Hesaplama Programı (BİSİP) 

TARIMSAL HAVA TAHMİN SAYFASI 

Tarımsal faaliyetlerin planlanmasında meteorolojik şartların uygun olup 

olmadığının önceden bilinmesi kaynak ve işgücü kullanımına katkı sağlamak kalite ve 

verimliliği artırmak için Tarımsal Hava Tahmini İnternet Sayfası Haziran 2019 tarihinde 

hizmete sunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı kapsamında Dijital Tarım 

Pazarına (DİTAP) entegre edilmiştir. 

Çiftçilere özgü hazırlanan internet sayfasında, tarımsal üretim faaliyetlerinde ve 

tarımsal araştırmalarda ihtiyaç duyulan araştırmacı ve akademisyenlerimizin de 

kullanacağı çok sayıda meteorolojik bilgi bulunmaktadır. Sayfada güncel ve gerçekleşen 

verilerle beraber, saatlik ve 5 günlük tahminler yer almaktadır. Genel meteorolojik 

uyarılarla birlikte zirai don riski ve sığırlardaki sıcaklık stresi ile ilgili renk kodlu ve 

yazılı uyarılar üreticilerimizin kullanımına sunulmuştur. Tarımsal faaliyetlerde en 
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önemli kültürel işlemlerden olan ilaçlama ile ilgili uygun olan ve uygun olmayan saat ve 

günler görsel simgelerle çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. 

 

Şekil 40 Tarımsal Hava Tahmin Sayfası 

TARIMSAL HAVA TAHMİNİ MOBİL UYGULAMA 

Tarımsal üretimimize destek maksadıyla Tarımsal Hava Tahmini tüm 

üreticilerimizin hizmetine sunulmaktadır. 

III. Tarım ve Orman Şurası kapsamında Tarımsal faaliyetlerin planlanmasında 

meteorolojik şartların uygun olup olmadığının önceden bilinmesi kaynak ve işgücü 

kullanımına katkı sağlamak kalite ve verimliliği artırmak ve çiftçilerimize hizmet etmek 

için Tarımsal Hava Tahmini Android ve IOS Mobil Uygulaması 2021 yılı başında 

hizmete sunulmuştur. Tarımsal Hava Tahmini İnternet Sayfasında yer alan meteorolojik 

bilgiler mobil uygulamada da üreticilerimize anında, bulunduğu her yerden hizmet 

vermektedir. 
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Şekil 41 Tarımsal Hava Tahmini Mobil Uygulaması 

1.12. ORMAN YANGINLARI METEOROLOJİK ERKEN UYARI 

SİSTEMİ (MEUS) 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından; yerli ve milli bir yazılım olarak, 

orman yangınları için önceden tedbir alınabilmesine yönelik, Orman Yangınları 

Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) hazırlanmıştır.  

2018 yılında geliştirilen sistem ile ülkemiz için gelecek üç günü kapsayan, 

“Orman Yangını Tehlike Haritaları” saatlik olarak oluşturulmaktadır. Sistemdeki 

ürünler her gün operasyonel olarak hazırlanmakta ve Orman Genel Müdürlüğü ile 

paylaşılmaktadır. 
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Şekil 42 Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) 

1.13. TOZ TAŞINIMI 

Ortadoğu ve Afrika’dan kaynaklı Çöl Tozlarının izlenmesi için Diyarbakır ve 

Ankara-Elmadağ radar sahalarına 1’er adet Lazer Spektrometre (toz gözlemleri için) 

Eylül 2018’de kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ Çevre Mühendisliği 

Bölümleri ile birlikte yürütülen TUBİTAK Projesi kapsamında Güneş Fotometreleri 

kurulacaktır. 

 

Şekil 43 Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu Haritası 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Su, Orman ve Meteoroloji Grubu Çalışma 

Belgesi 

72 

 

“Toz Taşınımı (Kum ve Toz Fırtınası) Tahminleri” ECMWF-CAMS modeli ile 

operasyonel olarak sürdürülmektedir. 72 saatlik olarak üretilen tahminler internet 

ortamında günlük olarak yayınlanmaktadır. Batı Asya Bölgesi için ECMWF-CAMS 

modeli ile üretilen Bölgesel Toz Tahminleri, EUMETSAT Uydu Toz Ürünleri ve ilgili 

dokümanların yer aldığı Batı Asya Sanal Toz Merkezi 01.01.2019 tarihi itibarıyle 

internet ortamında faaliyete başlamıştır. 

1.14. HAVA KİRLİLİĞİ VE ASİT YAĞMURLARI 

Türkiye’de 11 ayrı bölgede bulunan Otomatik yağış toplama sistemlerinden 

gelen numuneler Asit Yağmurları Laboratuarında analiz edilerek tüm numunelerde 

asitlik (pH), elektriksel iletkenlik, metal analizleri ile anyon ve katyon analizleri 

yapılmakta ve sınır ötesi kirlilik tespit edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı tarafından desteklenen “Uzun Mesafeli Taşınan Kirleticilerin Tespiti İçin 

Asit Yağmurları Araştırması” projesi ile 2021-2023 yılları arasında asit yağmurları 

istasyon ağının genişletilmesi, laboratuvar cihazlarının yenilene/güncelleme 

çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır. 

 

Şekil 44 Hava Kirliliği ve Asit Yağmurları İstasyonları 

1.15. İŞBİRLİKLERİ VE PROTOKOLLER 

Kurumumuzun görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel 

gelişmeleri takiben üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla, ilgili iş birliği 

protokolleri imzalanmaktadır: 
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 MGM ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTU) arasında atmosfer bilimleri 

uygulamalarının geliştirilmesine yönelik olarak 13.01.2021 tarihinde İş Birliği 

Protokolü imzalanmıştır. 

 MGM ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

arasında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve hayat boyu öğrenme 

kurumlarındaki öğrenci, kursiyer, çalışan ve velilere yönelik meteorolojik 

faaliyet ve ürünlerin tanıtımını yapılması ve meteoroloji, iklim ve hava olayları 

hakkında farkındalık oluşturarak ortak projeler geliştirmek amacıyla İş Birliği 

Protokolü 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. 

 MGM ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü arasında; bilim ve sanat merkezi/merkezlerine meteorolojik gözlem 

sistemi kurulumu ile atölye çeşitliğinin sağlanarak özel yetenekli öğrencilerin 

hava olayları, iklim ve iklim değişikliği konuları ile ilgili bilgileri uygulamalı 

olarak öğrenmeleri amacıyla 09.12.2020 tarihinde İş Birliği Protokolü 

imzalanmıştır. 

 MGM ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında; İBB Afet 

Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından kullanılan “Otomatik Meteoroloji 

Gözlem İstasyonlarının (OMGİ)” çalıştırılması, MGM tarafından sağlanan 

meteorolojik uydu/radar ürünleri ile Meteoroloji 1. Bölge (İstanbul) Müdürlüğü 

sorumluluk sahası içerisindeki tüm OMGİ ve diğer meteoroloji istasyonlarından 

elde edilen verilerin AKOM ile paylaşılması amacıyla 18.08.2020 tarihinde İş 

Birliği Protokolü imzalanmıştır. 

 MGM ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(ATASAM) arasında meteorolojik-atmosferik araştırma ve bilimsel proje 

geliştirme konularına ilişkin İş Birliği Protokolü 28.11.2019 tarihinde 

imzalanmıştır. 

 MGM ile Ege Üniversitesi arasında polen çalışmaları konusunda 03.01.2020 

tarihinde İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. 

 MGM ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında Bulaşıcı Hastalık Sürveyans 

ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) çalışmaları için İş Birliği Protokolü 07.11.2019 

tarihinde imzalanmıştır. 
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 MGM ile İTÜ arasında irtibat ofisinin kurulumuna ilişkin İş Birliği Protokolü 

01.11.2019 tarihinde imzalanmıştır. 

 MGM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü arasında 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin (AFAD) ihtiyaç duyacağı 

meteorolojik verilerin paylaşımına dair İş Birliği Protokolü 16.10.2019 tarihinde 

imzalanmıştır. 

 MGM ile AFAD arasında “Afet ve Acil Durumlarda Tehlikelerin Belirlenmesi 

ve Risklerin Azaltılmasına Yönelik” İş Birliği Protokolü 14.10.2019 tarihinde 

imzalanmıştır. 

 MGM ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) arasında Veri Paylaşımı ve İş 

Birliği Protokolü 25.09.2019 tarihinde imzalanmıştır. 

 MGM ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) arasında 

ÇEM bünyesinde yürütülmekte olan DEMİZ ve UDREMİZ yazılımları ile diğer 

projelerde ihtiyaç duyulan meteorolojik veri paylaşımına dair İş Birliği 

Protokolü 25.04.2019 tarihinde imzalanmıştır. 

 MGM İle DSİ Arasında Yazılımların Kullanımına İlişkin İş Birliği Protokolü 

(Mart, 2019) ile birlikte Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Erken Uyarı Sistemine 

Yönelik Atmosferik-Hidrolojik-Hidrolik Modellerin Entegrasyonu Projesi 

Kapsamında İş Birliği Protokolü (2016) imzalanmıştır. 

1.16. EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ 

Can ve mal güvenliğini önceleyen, hayat kalitesini artırıcı, sektörel beklentileri 

karşılayan, sosyo-ekonomik fayda sağlayan, kesintisiz, kaliteli ve güvenilir meteorolojik 

ürün ve hizmetler sunma gayretinde olan Kurumumuz, meteorolojik ürün ve hizmetleri 

bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, uluslararası standartlarda, güvenilir bir 

biçimde sunan, öncü bir kurum olmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarını 

sürdürmektedir.  

Kurumumuz bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürürken, en önemli gücün yetişmiş, 

kalifiye insan gücü olduğunu da bilmekte ve hizmet içi eğitim programlarıyla personelin 

gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

2010-2021 (İlk 6 ay) arasında düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının 

215’i, 1. Su Şurası kapsamında değerlendirilecek eğitimlerden oluşmaktadır. Bahse 
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konu 215 eğitimle, 9125 personele, toplamda 1048 gün eğitim verilmiştir. Bugüne kadar 

olduğu gibi bundan sonra da bu husustaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimize 

devam edilecektir. 

2. SU VE ORMAN 

2.1.HAVZALARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 

Ülkemiz, topoğrafik özellikleri bakımından çeşitli iklim tiplerine ve farklı yağış 

rejimlerine sahiptir. Bu nedenle her coğrafi bölgemizde farklı su potansiyeli ile 

karşılaşılmaktadır. Ülkemiz, 25 adet hidrolojik havzaya bölünmüş olup, her bir 

havzanın yağış alanı ve yıllık ortalama akış miktarları farklılık göstermektedir (Şekil 45, 

Tablo 4). 

 

Şekil 45 Türkiye nehir havzaları 

Ülkemizin kullanılabilir su miktarı havzaların yağış alanlarına göre değişmekle 

birlikte bölgesel ve mevsimsel farklılıklar da görülmektedir. Nitekim 25 havzanın 

toplam ortalama yıllık akış miktarı 185 milyar m3 olup bunun yaklaşık üçte biri Fırat-

Dicle havzasından gelmektedir (Tablo 1) (DSİ, 2021). Ayrıca DSİ verilerine göre 

ülkemizde toplam kullanılabilir yerüstü ve yeraltı su miktarı 112 milyar m3’tür ve kişi 

başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı her geçen yıl düşmekle birlikte 2000 yılında 

1652 m3, 2009 yılında 1544 m3, 2020 yılında ise 1347 m3 olmuştur (DSİ, 2021). Bu 

veriler ülkemizin su stresi yaşadığını göstermekte olup, 2030 yılı projeksiyonlarında ise 
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kişi başına 1120 m3 düşen su miktarı ile de su kıtlığı yaşanan bir ülke olacağı 

öngörülmektedir. Hızlı nüfus artışı sonucunda artan su ihtiyacı, sanayi ve tarımda aşırı 

kulanım ve yaşanan kirlilik problemleri bu durumu daha da hızlandırmaktadır. Diğer 

taraftan ülkemizin dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen Akdeniz 

Havzası’nda yer almasının sonucu olarak yağış rejimlerinde değişikliklerin olması 

beklenmektedir. Dolayısıyla ülkemiz su kaynaklarını korumak ve gelecek dönem için 

kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek amacıyla su kaynakları yönetiminde yeni 

yaklaşımlar benimsemiştir. Bu süreçte doğal kaynakların koruma – kullanma dengesinin 

sağlanabilmesi açısından havza bazlı yönetim şekli ön planda tutulmuştur. 

Tablo 4 Türkiye nehir havzalarına ait yıllık ortalama su potansiyeli (DSİ, 2021) 

 

 

Havza No Havza Adı Havza Yağış alanı (km2) 

Ortalama Yıllık 

Akış 

(km3)*** (%) 

01 Meriç Ergene 14.486,0 1,7 0,9 

02 Marmara  23.074,0 7,4 4,0 

03 Susurluk  24.319,0 5,0 2,7 

04 Kuzey Ege  9.861,0 2,0 1,1 

05 Gediz  17.137,0 1,8 1,0 

06 Küçük Menderes  6.963,0 0,6 0,3 

07 Büyük Menderes  25.960,0 3,0 1,6 

08 Batı Akdeniz  20.956,0 6,5 3,5 

09 Antalya  20.249,0 12,9 7,0 

10 Burdur Göller  6.294,0 0,2 0,1 

11 Akarçay  7.995,0 0,4 0,2 

12 Sakarya  63.303,0 6,5 3,5 

13 Batı Karadeniz  28.855,0 10,8 5,8 

14 Yeşilırmak  39.595,0 7,0 3,8 

15 Kızılırmak  82.181,0 7,0 3,8 

16 Konya Kapalı  49.930,0 2,4 1,3 

17 Doğu Akdeniz  21.150,0 7,6 4,1 

18 Seyhan  22.035,0 6,2 3,3 

19 Asi  7.886,0 1,8 1,0 

20 Ceyhan  21.391,0 7,7 4,2 

21 Fırat - Dicle (*)(**) 176.143,0 56,3 30,4 

22 Doğu Karadeniz  22.846,0 16,4 8,9 

23 Çoruh  20.248,0 7,0 3,8 

24 Aras  27.775,0 4,5 2,4 

25 Van Gölü  17.861,0 2,6 1,4 

Toplam 778.493 185,37 100 

 

(*) Fırat Nehri anakol yıllık akışı 31,61 km3 (2013-2015), 30,64 km³ (2016,2017), 31,13 km³ (2018) tür. 

        (**) Dicle Nehri anakol yıllık akışı 21,33 km3 (2013-2015), 24,78 km³ (2016,2017), 25,19 km³ (2018) tür. 

        (***) Bu değerler havzaların en mansabındaki baz istasyon akışlarından elde edilmiştir. 
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Nitekim Kalkınma Planlarında su yönetimi ile ilgili amaç, hedef ve politikalar 

yer almış ve havza bazlı yönetim yaklaşımına şu şekilde yer verilmiştir:   

“Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, öncelikle havza 

temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta esneklik 

sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve 

yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma 

çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin 

kullanımına önem ve öncelik verilecektir.” (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2006). 

“Toprak ve su kaynaklarının etkin şekilde kullanımı yanında doğal kaynakların 

koruma-kullanma dengesinin havza bazında gözetilmesi öncelikli görülmektedir. Bu 

kapsamda, ülkemizde son dönemde arazi toplulaştırması ve arazi ıslahı çalışmaları, 

sulama altyapısı ve su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin 

yaygınlaştırılması gibi önlemler alınmış; su yönetim yapısı havza bazlı yaklaşımlarla 

geliştirilmeye başlanmış; orman varlığımızın geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla 

ağaçlandırma, etkin koruma, bakım ve erozyon kontrolü çalışmalarına ağırlık 

verilmiştir. Bununla birlikte başta tarım arazileri olmak üzere erozyonla mücadelenin 

hızlandırılması önemini korumaktadır.” (Onuncu Kalkınma Planı, 1043. Madde, 2013). 

“Su yönetiminde etkinliği sağlamak üzere havza bazında entegre koruma ve 

kontrollü kullanma ilkeleri ile kentsel, endüstriyel, tarımsal faaliyetlere bağlı olarak 

ortaya çıkan baskı ve etkilerin belirlendiği ve tedbirlerin ortaya konulduğu 26 havzanın 

tamamı için koruma eylem planları hazırlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Ergene 

Havzası Koruma Eylem Planının uygulanmasına başlanmıştır.” (Onuncu Kalkınma 

Planı, 1044. Madde, 2013). 

“Ülkemizde mevcut su miktarı; artan talep, kuraklık ve su toplama 

havzalarındaki kirlenme sonucunda giderek ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmektedir. 

Planlama, izleme, değerlendirme ve denetim yetersizliği, ortak veri tabanı ve bilgi akışı 

olmaması, kuruluşlar arası eşgüdümün zayıflığı gibi hususlar, su kaynakları 

yönetiminde karşılaşılan ana sorunlardır.” (Onuncu Kalkınma Planı, 1045. Madde, 

2013) 

 

“Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir 

kullanımına imkân verecek şekilde geliştirilecektir.” (Onuncu Kalkınma Planı, 1049. 

Madde, 2013). 
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“İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve 

kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla 

mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.” (Onuncu 

Kalkınma Planı, 1052. Madde, 2013). 

 

“Özel öneme sahip doğal korunan alanlar başta olmak üzere, nitelikli tarım 

arazileri ve orman varlığını koruyacak tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda özellikle 

çölleşme ve erozyona karşı mücadele etkinleştirilecek, tarımsal faaliyetlerin toprak 

kaynakları üzerindeki çevresel ve sosyal etkileri izlenerek önleyici tedbirler 

yoğunlaştırılacaktır.” (Onuncu Kalkınma Planı, 1053. Madde, 2013). 

“Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı 

kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde 

uygulamaya konulacaktır.” (Onbirinci Kalkınma Planı, 697. Madde, 2019). 

“Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir 

havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık 

yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları 

tamamlanacaktır.” (Onbirinci Kalkınma Planı, 697.1. Madde, 2019). 

Kalkınma planlarında yer alan tüm bu amaç, hedef ve politikalar doğrultusunda 

ülkemizde Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (UHYS) hazırlanmış ve önceliği “ülkemiz 

su toplama havzalarında yıllardır süregelen doğal kaynak ve çevre bozunum sürecini 

durdurmak, toprak, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının verimliliğini ve kalitesini 

korumak ve geliştirmek, havzadaki fauna ve floranın korunmasını ve durumlarının 

iyileştirilmesini sağlamak, alt havzalardaki kullanıcılara sunulan havza hizmetlerini 

havzanın ekosistem bütünlüğüne zarar vermeyecek biçimde azami düzeye çıkarmak ve 

havzada yaşayan düşük gelirli kırsal nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesine katkı 

sağlamak” olarak belirtilmiştir (OSB, 2014). Ulusal ölçekli planlamanın yanında 

uluslararası standartlara uygunluk anlamında da AB Su Çerçeve Direktifi’nin temeli 

olan bütüncül nehir havzası yönetim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımda havza 

yönetimi, Nehir Havzası Yönetim Planları (NHYP) ile gerçekleştirilmektedir. Bu 

bağlamda 2013 yılında ülkemizdeki 25 havza için Havza Koruma Eylem Planları 

hazırlanmış olup, 2014 yılında da bu havzalar için NHYP hazırlanmaya başlanmıştır. 

2014 yılından günümüze 8 havzanın NHYP’leri hazırlanmış, 3 havzanın hazırlanan 

NHYP’leri ise revize aşamasındadır. Bu planlar dışında su yönetiminde yetkisi ve 

sorumluluğu olan farklı kurum ve kuruluşların (Şekil 46) geçmişte, günümüzde ve 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Su, Orman ve Meteoroloji Grubu Çalışma 

Belgesi 

79 

 

gelecek için hazırladığı eylem planları mevcuttur (Tablo 5) (TOB, 2019). Ayrıca bu 

eylem planlarının yanında “çevre düzeni planları”, “arazi kullanım planları”, “korunan 

alan planları” nın da havza yönetimi ve havzalardaki yanlış arazi kullanımını önleme 

açısından önemli olduğu UHYS’ de belirtilmiştir (OSB, 2014). 

 

Tablo 5 Su ile ilgili çeşitli eylem planları (TOB, 2019) 

 

Plan Adı Kurum/Kuruluş 
Nehir Havza Yönetim Planları (NHYP)  TOB 

Havza Koruma Eylem Planları  TOB 

Havza Master Planları  TOB 

Su Kalitesi Eylem Planları  TOB 

İçme-kullanma Suyu Havza Koruma Planları  TOB 

Taşkın Yönetim Planları  TOB 

Kuraklık Yönetimi Eylem Planı  TOB 

Havza Su Tahsis Eylem Planları  TOB 

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi Eylem Planı (2015-2023)  TOB 

Erozyonla Mücadele Eylem Planı-  TOB 

Maden Sahalarının Rehabilitasyonu Eylem Planı  TOB 

Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Eylem Planı (2013-2017)  TOB 

Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı (2013-2017)  TOB 

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)  TOB 

Sulak Alan Yönetim Planları  TOB 

Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı  TOB 

Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi  ÇŞB 

İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023)  ÇŞB 

Atık su Eylem Planı (2017-2023)  ÇŞB 

Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı  ÇŞB 

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kaynakları Yönetim Planı  ÇŞB 

Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı (2016 – 2019)  DB 
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Şekil 46 Su yönetiminde yetki ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşlar (TOB, 

2019) 

Havzalardaki su yönetimi süreçlerinde yer alan tüm bu kurum ve kuruluşların 

kendi yetki ve sorumluluk alanlarında çeşitli faaliyetler göstermeleri özellikle yukarı ve 

aşağı havza ayrımında çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca havzaların ekonomik, 

ekolojik, sosyal ve kültürel olarak planlanmasında havzaların ürün ve hizmetlerinden 

beklentileri ve bununla ilişkili olarak havza yönetiminden talepleri ve bunların 

önceliklerinde önemli farklılıklar olmaktadır. Örneğin, enerji üretimi, içme, kullanma, 

tarımsal sulama, sanayi su ihtiyacının karşılanması, orman ve meralardan faydalanma, 

tarım alanlarında verimliliğin artırılması, havza kaynaklarından gelir ve geçim temini, 

biyolojik çeşitliliğin korunması, hava kirliliğinin önlenmesi, rekreasyon, doğal peyzaj, 

ekoturizm, avcılık, havza yörelerinin kültürünün korunması, milli gelir ve kurum 

bütçelerine gelir sağlama, özel sektörün kazanç sağlaması, vb. amaçlar için 

önceliklendirilebilmektedir. Bu kapsamda UHYS’deki hedefler arasında yer alan ana 

stratejiler arasında “havza alanları ve yatırımlarının uygun bilimsel kriter ve 

yöntemlere dayalı olarak önceliklendirilmesi” yer almaktadır. Ayrıca Hedef-1.3, “İlgili 

kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen havza yatırımları ve faaliyetlerinin uygun 

önceliklere göre gerçekleştirilebilmesi için havzaları gelişme, ihtiyaç ve potansiyelleri 

itibarıyle önceliklendirmek” olarak belirlenmiş ve bu hedef için Strateji-1.3.1, 

“Önceliklendirme kriterleri ve yöntemlerini ilgili kurumların uzmanlarından 

oluşturulacak bir ekip tarafından geliştirmek. Bu ekip tarafından gerekli bilgi ve 
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verilerin toplanması ve öncelikle havza bazında daha sonra alt-havza bazında 

önceliklendirmelerin yapılması ve büyük ölçekli entegre havza proje tekliflerinde, 

önerilen proje havzasının diğer havzalara nazaran önceliğini bu kriterlere dayalı 

olarak ortaya koymak” olarak yer almıştır. Havza önceliklendirme kriterleri: 

1) Doğal kaynakların durumu ve bozulumu ile ilgili kriterler, 

2) Su kaynakları ile ilgili kriterler, 

3) Sosyo-ekonomik kriterler, 

4) Havza biyolojik çeşitlilik ve korunan alanlar kriterleri 

olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmıştır (Tablo 6) (OSB, 2014). 

Tablo 6 Havza önceliklendirme kriterleri (OSB, 2014). 

No Kriter Değerlendirme göstergesi 

Birimi Bilginin/ver

inin temin 

edileceği 

kurum* 
Miktar Oran 

1 

DOĞAL 

KAYNAKLARIN 

DURUMU VE 

BOZULUMU İLE 

İLGİLİ 

KRİTERLER  

    

1.1 
Havza büyüklüğü  

 

Havza alanı ve havzaların toplam 

alanı içinde oranı  
Ha % DSİ, BİD  

Baraj ve baraj havzaları alanı  Ha % DSİ 

1.2 
Havza alanının 

mevcut kullanım 

durumu  

Tarım alanı ve havza alanına oranı  

Orman alanı ve havza alanına oranı  

Mera alanı ve havza alanına oranı  

Ha  

Ha 

Ha 

% 

% 

% 

GTHB, AK 

Planları, 

ÇDP'ları  

OGM, BİD  

GTHB, AK 

Planları  

Kentsel alanlar ve havza alanına 

oranı  

Su alanları  

Ha 

Ha          

%               

% 
AK Planları  

DSİ, SYGM  

Diğer alanlar Ha % BİD  

1.3 

Havzada yer alan 

tarım havzaları  

 

Havzada yer alan tarım havzası no. 

ve alanı  

Tarım Havzası No: ...  

Tarım Havzası No: ...  

Tarım Havzası No: … 

Ha 

Ha 

Ha 

Ha 

% 

% 

% 

% 

GTHB, AK 

Planları  

 

1.4 

Erozyon derecesi ve 

riski durumu  

 

Havza alanlarının erozyon şiddetine 

göre dağılımı  

 

 
 

BİD erozyon 

riski veri 

tabanı.  

ÇEM, OGM  Çok şiddetli > 400.1   Ha   % 
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No Kriter Değerlendirme göstergesi 

Birimi Bilginin/ver

inin temin 

edileceği 

kurum* 
Miktar Oran 

               Şiddetli 200.1 - 400 

               Güçlü 100.1 – 200 

               Orta 50.1 – 100 

               Hafif 10.1 - 50 

               Çok hafif 0 - 10 
 

Ha  

Ha  

Ha  

Ha  

  

%  

%  

%  

%  
 

 

Havzada taşınan toprak miktarı 

(ortalama)  Ton/Yıl  

Ton/Ha/ Yıl  

BİD, ÇEM  

 
Birim alanda taşınan ortalama 

toprak miktarı  

1.5 

Havzalar itibariyle 

Yıllık Ortalama 

Sediment Miktarları  

 

Toplam sediment miktarı 

(ortalama)  

 

Ton/Yıl  

 

BİD, ÇEM, 

DSİ  

 

1.6 

Afetler (doğal ve 

insan kaynaklı) 

tehdidi/riski ve 

zararları (sel, 

taşkın, çığ, deprem, 

heyelan, yangın, 

vb.)  

 

Ortalama maddi kayıp değeri.  
TL/yıl  

 

AFAD, DSİ,  

Valilikler 

(İAADM) 

 

Ortalama can kayıpları, vb.  

Etkilenen yapı ve altyapı değeri.  

Etkilenen alanın büyüklüğü  

 

Kişi/yıl  

TL/yıl  

Ha  

 

AFAD, DSİ, 

Valilikler 

(İAADM)  

AFAD, DSİ, 

Valilikler 

(İAADM)  

AFAD  

 

1.7 

Bozuk ve ıslahı 

gereken tarım, mera 

ve orman alanları  

 

Islah edilmesi gereken tarım alanı 

miktarı ve oranı  

Islah edilmesi gereken mera alanı 

miktarı ve oranı  

Islah edilmesi gereken orman alanı 

miktarı ve oranı  

 

Ha  

 

Ha 

 

Ha 

% 

 

% 

 

% 

GTHB  

 

GTHB  

 

OGM  

 

2 

SU 

KAYNAKLARI 

İLE İLGİLİ 

KRİTERLER 

   

2.1 

Havzanın su 

kaynakları 

potansiyeli  

 

Yıllık ortalama akış  

Ortalama yıllık verim (su verimi)  

Havza yeraltı toplam su potansiyeli  

Havza yerüstü toplam su 

potansiyeli  

 

km³  

l/s/km2 

l/s/km²  

milyon m³  

 

DSİ, SYGM  
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No Kriter Değerlendirme göstergesi 

Birimi Bilginin/ver

inin temin 

edileceği 

kurum* 
Miktar Oran 

2.2 
İklim durumu  

 

Havzada ortalama yağış Mm MGM  

 Havzada ortalama sıcaklık 0C  MGM  

 Buharlaşma Mm  MGM  

 Havzanın karla örtülü gün sayısı Gün/Ay  MGM, DSİ, OGM  

Havzanın aylık ortalama kar yoğunluğu Havzanın aylık ortalama kar yoğunluğu  
 

mm 

0C  

mm 

Gün/Ay  

Kg/m³  

MGM  

 MGM  

 MGM  

 MGM, DSİ, 

OGM 

MGM, DSİ, 

OGM  

 

 

 

2.3 

Havzada su 

kullanımının 

dağılımı  

 

İçme ve kullanma suyu miktarı ve 

oranı  

Tarımsal sulamada kullanılan su 

miktarı ve oranı  

Sanayide kullanılan su miktarı ve 

oranı  

milyon m³  

 

milyon m³  

 

milyon m³  

 

% 

 

% 

 

% 

 

DSİ, İÖİ, 

İller Bankası  

 

DSİ, İÖİ, 

GTHB-

TRGM  

 

DSİ  

DSİ, İÖİ, 

İller Bankası  

 

 

2.4 

İçme, kullanma ve 

sanayi suyu durumu 

İçme kullanma suyu ihtiyacı 

karşılanan nüfus oranı  

 

- %  

 

2.5 

Tarım sulama alanı  

 

Mevcut sulanan tarım alanı  

Potansiyel sulamalı tarım alanı  

 

Ha 

Ha 
 

GTHB, DSİ, 

İÖİ  

 

 

2.6 

Hidro-elekrik enerji 

üretim durumu ve 

potansiyeli  

 

Havzanın toplam hidroelektrik 

enerji kurulu gücü  

 

MW  

 
 DSİ  

2 

2.7 

Su kaynakları kalite 

durumu  

 

Su kalite sınıflarına dağılım:  

1. kalite sınıfı   

2. kalite sınıfı   

3. kalite sınıfı   

4. kalite sınıfı  
 

 

  % 

%  

%  

%  

  % 

SYGM, DSİ  

 

 

2.8 

Su kaynakları 

kirlenme derecesi 

ve tehdidi  

 

Evsel nitelikli atık su miktarı  

Endüstriyel nitelikli atık su miktarı  

Tarımsal kaynaklı kirlenme  

 

m3 

m3 

… 

 

SYGM, ÇŞB  

SYGM, ÇŞB  

GTHB, 

OSİB  
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No Kriter Değerlendirme göstergesi 

Birimi Bilginin/ver

inin temin 

edileceği 

kurum* 
Miktar Oran 

 

3 

SOSYO-

EKONOMİK 

KRİTERLER 

    

 

 

3.1 

Havzadaki nüfus 

durumu  

 

Havza toplam nüfusunun ülke 

nüfusuna oranı  

1000 kişi  

 
% TUIK,  

 

Kırsal nüfus ve havza nüfusuna 

oranı  

1000 kişi  

 
% 

TUIK, 

GTHB, 

OGM  

 

Kadın nüfusu ve havza nüfusuna 

oranı  

1000 kişi  

 
% TUIK,  

 

3 

3.2 

Havza illerinin 

kalkınmışlık 

durumu  

İl kalkınmışlık kategorisi/sırası  

 

Sıra no.  

 

Sayı  

 
OSİB, KB  

 

 

 

4 

HAVZA 

BİYOLOJİK 

ÇEŞİTLİLİK VE 

KORUNAN 

ALANLAR 

KRİTERLERİ 

    

 

4.1 

Havzadaki sulak 

alanlar ve diğer 

korunan alanlar  

Sulak alanlar alanı  Ha  

 

DKMP, DSİ  

 

Doğa koruma alanları sahası ve 

havza alanına oranı  

Korunan alanlar içinde bozuk ve 

rehabilite edilmesi gereken sahalar 

ve toplam korunan alanına oranı  

Ha 

 

Ha 

% 

 

% 

Tarihi ve kültürel koruma alanları  Ha Adet TVKGM  
* DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, BİD: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, GTHB: Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, AK Planları: Arazi Kullanma Planları, ÇDP: Çevre Düzeni Planı, OGM: Orman Genel Müdürlüğü, 

SYGM: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇEM: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, AFAD: 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İAADM: İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, MGM: 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İÖİ: İl Özel İdaresi, TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, ÇŞB: Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, OSİB: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TUIK: Türkiye İstatistik Kurumu, KB: Kalkınma 

Bakanlığı, DKMP: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, TVKGM: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü. 

 

Havzaların önceliklendirme kriterleri ve göstergeleri incelendiğinde, havza 

karakteristiklerinin ve ekosistemlerinin belirlendiği görülmektedir. Fakat bu noktada 

havzaların potansiyelini ortaya çıkararak yatırımların uygun karakteristikteki havzalara 

çekilmesi hedeflenirken koruma-kullanma dengesinin sağlanabilmesi açısından iyi 

(çalışan) bir denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır. Nitekim günümüzde havzalarda 
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yapılan birçok müdahale bu mekanizmanın çoğu alanda olmadığını (çalışmadığını) 

ispatlar niteliktedir.   

Önceliklendirme kriterleri için verilerin temin edileceği kurumlar incelendiğinde 

ise daha önce de değinildiği gibi farklı kurumların sorumlu olduğu görülmektedir. Bu 

durum aynı verinin farklı ölçüm yöntemleri ile elde edilme ihtimalinden dolayı 

tutarsızlık yaşanmasına sebep olabilmekte ve aynı zamanda kurumlar arasındaki 

koordinasyon eksikliğini göstermektedir. Diğer taraftan bazı kurum ve kuruluşlar 

arasında yetki çatışması da olabilmektedir. Ayrıca bu kurumların farklı ölçek ve 

alanlarda çalışıyor olması planların sınır olarak örtüşmemesine ve entegrasyon 

sürecinde sorunlara neden olabilmektedir.  

2.2.HAVZALARDA VEJETASYON YÖNETİMİ, ARAZİ KULLANIMI VE 

SU KALİTESİ-VERİMİ İLE İLİŞKİSİ 

Havzaya düşen yağışın derelere ulaşan miktarı ve kalitesi üzerinde en fazla başta 

vejetasyon örtüsü bir başka ifade ile arazi kullanımı olmak üzere havzanın topoğrafik 

yapısı ve toprak koşullarının etkisi çok fazladır ve de önemlidir.  

Havzalar içerisinde orman, mera, tarım alanı ve yerleşim gibi birbirinden 

tamamen farklı özelliklere sahip kullanımlar yer almaktadır.  Bu kullanımlar havzaların 

su verimi ve kalitesi, havzalarda meydana gelen/gelebilecek sel ve taşkın riski ve 

erozyon üzerinde farklı etki derecesine sahiptir (Balcı, 1958).  

Özellikle havzaların nispeten dik eğimli dağlık yukarı kesimleri orman ve mera 

alanlarından oluşuyorken, daha az eğimli aşağı kesimler tarım ve yerleşim alanlarından 

oluşmaktadır. Bundan dolayı, yukarı havzalardaki ormanlık ve mera alanlarında yapılan 

faaliyetler ve yanlış uygulamalar sel olaylarına yol açarak tüm havzayı 

etkileyebilmektedir. Buna karşılık tarım ve yerleşim alanlarındaki yanlış uygulamaların 

etkileri aşağı havza kesimleri ile sınırlı kalabilmekte ve taşkın olayları şeklinde kendini 

gösterebilmektedir. Gerek sel gerekse taşkın olayları sadece erozyonla toprak kaybı 

anlamı taşımayıp, su kaybı ve su ve çevre kirliliği anlamına da gelmektedir. Bu durum, 

orman, mera ve tarım alanlarındaki faaliyetlerin ve uygulamaların neden daha sıkı 

denetime tabi olması gerektiğini göstermektedir. Benzer durumlar sadece kırsal 

havzalarda gözlenmemekte, yanlış uygulamalar kentsel havzalarda da görülmektedir. 

Örneğin yağan yağmur sularının toprağa girmesini engelleyerek, bunun yerine akarak 
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kanalizasyon sularına karışarak kirlenen ve kullanım dışı kalan sulara yol açan 

geçirimsiz yüzeylerin fazla olması buna örnek gösterilebilir. 

Havzalardaki arazi kullanımları içerisinde ormanların, havzaların su kalitesi ve 

miktarı üzerinde olumlu etkisinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü ormanlar sahip oldukları 

ölü örtü sayesinde; 

- Toprak yüzeyini yağışların aşındırıcı etkisine karşı koruyarak erozyonu 

engellemektedir. 

- Ölü örtü kendi ağırlığının 5-6 katı suyu tutarak suyun toprağa yavaşça 

sızmasını sağlamakta ve böylece derelerde yüksek akımların oluşmasını hem 

geciktirmekte hem de miktarını azaltmaktadır (Balcı, 1973).  

- Akışların daha çok arzu edilen yüzeyaltı akışlar şeklinde gerçekleşmesini 

sağlayarak yüzeysel akış miktarını azaltmakta ve erozyonla toprak 

taşınmasını ve su kirliliğini önlemektedir.  

- Bu sayede ormanlık havzalardan temiz su sağlanmaktadır. Bu sebeple dünya 

üzerinde en temiz ve arıtmaya ihtiyaç duyulmadan içilecek kalitede sular 

ormanlık havzalardan kaynaklanmaktadır. 

Ormanlık havzalardaki ağaç türlerinin de su kalitesi ve verimi üzerindeki etkileri 

farklıdır (Özhan, 2004; Eisalou ve ark., 2013).  

- Çam, ladin, göknar gibi her mevsim yapraklı iğne yapraklı ağaçlar, kışın 

yaprağını döken geniş yapraklı ağaçlara göre daha yüksek intersepsiyon 

kapasitesine sahip olduklarından daha az yağışın toprak yüzeyine ulaşmasına 

sebep olmaktadır. Ayrıca, yapılan çalışmalar yaprağını döken ağaçlardan 

oluşan ormanlık havzalardan gelen suların iğne yapraklı ağaçlardan oluşan 

havzalardan gelen suya göre daha kaliteli olduğunu göstermiştir.  

- Yetişme ortamı koşullarından kaynaklanan kısıtlamalardan dolayı her ağaç 

her koşulda yetişmemektedir. Dolayısıyla ağaçların su tüketimi ve kuraklığa 

duyarlılıkları da farklılık göstermektedir.  

- Ağaçlandırmalarda dikim aralık mesafeleri toprağa ulaşan su miktarını, 

birim alandan tüketilen su miktarını ve biriktirdiği ölü örtü ile erozyon 

durumunu etkilemektedir.  
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Su üretim havzalarında yer alan vejetasyon örtüsünün, ağaç türlerinin ve arazi 

kullanım tiplerinin (tarım, orman, mera, yerleşim alanı) havzaların su verimi ve kalitesi 

üzerindeki etkileri konusunda üniversitelerimizde, özellikle Orman Fakültelerinin 

Havza Yönetimi Anabilim Dalları’nda yapılan sınırlı sayıdaki çalışma dışında 

(Gökbulak ve ark., 2016; Yurtseven ve ark., 2017) su ve su üretim havzaları ile ilgi olan 

kamu kurumlarının yaptıkları çalışmalar henüz yetersizdir. Ancak su üretim 

havzalarımızdaki akarsularda su kalitesi ve debi ile ilgili DSİ tarafından yapılan bazı 

çalışmalar mevcuttur. DSİ’nin yaptığı çalışmalar incelendiğinde havzalarımızda debi ve 

su kalitesi ile ilgili bazı parametrelerin ölçüldüğü anlaşılmaktadır fakat ölçümlerin 

sıklığı yeterli düzeye henüz ulaşmamıştır. Örneğin sediment, suyun bazı kimyasal 

özelliklerinin ve debi ölçümlerinin en fazla ayda 1 defa yapıldığı, 6 yılda bir yıl 

boyunca 4 defa (mevsimsel) ölçülen parametrelerinde olduğu görülmektedir. Günümüz 

teknolojisi ile debiler sürekli ölçülerek kaydedilmektedir. Böyle bir ölçüm havzaların su 

potansiyelinin doğru ölçülmesine olanak sağlayacaktır.  

DSİ’nin ölçtüğü su kalitesi parametreleri ve sediment verimleri arazi kullanım 

tiplerine göre ayrılmamaktadır. Bu da barajlara gelen sedimentin kaynağının 

bilinmemesi ve ilgili alanlarda toprak koruyucu önlemlerin sağlıklı olarak saptanarak 

gerekli korumanın yapılamaması anlamına gelmektedir. Su kalitesi parametrelerinin, 

debinin ve sediment miktarının ölçülmesi masraflı, zaman alıcı ve fazla işgücü 

gerektiren ölçümlerdir. Ancak kaliteli su elde etmek için bu ölçümlerin sürekli ve sık 

sık yapılması gerekmektedir. DSİ havza ıslahı amacıyla kısıtlı miktarda ağaçlandırmalar 

da yapmaktadır. Ağaçlandırmanın mümkün olmadığı iklim bölgelerindeki havzaların 

ıslahında (özellikle 1800-2000 m üstü dağlık yukarı havzalarda) bitkilendirmeye ağırlık 

verilmelidir. 

Öte yandan su havzalarımızın ağaçlandırılmasında su verimi ve kalitesi için 

uygun aralık dikim mesafelerinin belirlenmesi hususunda üniversitelerimizde ve 

kurumlarımızda çalışmalar henüz yeterli düzeye ulaşamamıştır. Üniversitelerimizde 

kısıtlı miktarda bazı araştırmalar yapılarak bazı ağaç türlerinin su verimi ve kalitesi 

üzerindeki etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü yaptığı 

ağaçlandırma faaliyetlerinde dikim aralık mesafelerini ve dikimlerde kullanılacak ağaç 

türlerini, ekolojik koşullara göre belirlemektedir. Bazı durumlarda dikimde kullanılacak 
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ağaç türünün su verimi ve kalitesi üzerindeki etkisi dikkate alınmamaktadır. Orman 

teşkilatı bünyesinde arazi ıslah çalışmalarını ağırlıklı olarak ÇEM tarafından 

yapılmaktadır.  Orman teşkilatı arazi ıslahında önceliği orman kanununa göre yanan 

alanlara vermektedir. Ama su üretim havzalarına özgü süreklilik gösterecek belirli bir 

ıslah programı bulunmamaktadır. Islah çalışmaları hazırlanan planlara göre teraslama, 

dikim, ekim ve gençleştirme şeklinde yapılmaktadır. Oysaki uzun dönemde yararlı 

etkileri olan teraslama işleminin kısa dönemde toprak kaybı nedeniyle olumsuz etkileri 

görülebilmektedir. 

Amenajman planlarında su üretim fonksiyonu amacı ile ayrılan ormanlarda 

yapılacak işlemler 299 nolu “Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman 

Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar” adlı tebliğe göre yapılarak; içme suyu 

koruma ormanlarında, kaliteli su elde etmek için ağaç türü ve yetişme ortamı şartları 

uygun olduğu ölçüde tabakalı ve değişik yaşlı orman yapısının tercih edildiği, kullanma 

suyu koruma ormanlarında ise amaç bol su elde etmek olduğundan kapalılığı kırılmış 

aynı yaşlı maktalı kuruluşun tercih edilmesi şeklinde bir yaklaşımın izlendiği 

görülmektedir. Yine aynı tebliğe göre bu ormanlarda, toprak korumak amacıyla 

meşcerenin kapalılığı, eğim yüzdesine göre %50’ye kadar indirilebilmektedir ancak 

kapalılık hiçbir zaman %50’nin altına düşürülememektedir. 

2.3.HAVZALARDA YAPILAN ÖLÇÜM VE GÖZLEMLER 

Havza, girdi ve çıktıların olduğu dinamik bir sistemdir. Bu basit sistem 

anlayışına göre yağış girdi, akış ise çıktıdır (Şekil 47). Havza sistemi içerisinde bulunan 

arazi kullanım türü, toprak türü, jeoloji vb. özelliklerin değişimi uzun süren havza 

sistemi elemanlarıdır. Ancak bu öğeler sisteme giren yağışın akışa dönüşme hızı ve 

şiddeti bakımından son derece önemlidir. 
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Şekil 47 Havza temelli hidrolojik sistemin temsili gösterimi 

Havzalarımızda, bölgenin su kaynaklarının planlanmasında ve yönetiminde en 

önemli alt yapıyı hidrolojik modellemeler oluşturmaktadır. Dolayısıyla hidrolojik 

çevrimin ilgili havzalarda anlaşılabilmesi için: 

a) Yağış-akış modellemesi, 

b) Akımların (doğal ve ekstrem olayların) modellenmesi, 

c) Akarsular ve barajlarda akımların ötelenmesi konuları önem taşımaktadır. 

Ayrıca hidrolojik modeller ile sınır aşan suların, aktüel ve optimal miktarlarının 

belirlenmesi, komşulara paylaştırılması konusunda daha etkin bir yol izlenmesinde 

etkili olabilmektedir. Türkiye’nin egemenlik hakkı bulunan 27 adet sınırı aşan sudan 

22’si diğer komşulara dökülmektedir. 2000’li yılların başına kadar Fırat ve Dicle 

Nehirlerinin taşıdığı su miktarının paylaşımı konusunda Türkiye, Irak ve Suriye ülkeleri 

arasında anlaşmazlıklar sürmekteydi. Hidrolojik hesaplamanın olmadığı ve sadece yıllık 

su miktarına göre Fırat Nehri’nden, Suriye yıllık 700 m3/sn, Irak 700 m3/sn talep 

etmekte iken, Türkiye’nin talebi ise 500 m3/sn olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda 

Türkiye’nin üç aşamalı bir plan üzerinden çözüm üretme isteğine karşılık Suriye ve 

Irak, miktar üzerinden paylaşımı “uluslararası su yolu” kavramına dayandırarak talep 

etmiştir. 
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Bahsi geçen hesaplamaların daha doğru yapılabilmesi için hidrolojik modellere, 

dolayısıyla zamansal ve mekansal çözünürlüğü daha yüksek meteorolojik ve hidrolojik 

verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle: 

- Sınırlı sayıda ve homojen bir şekilde dağılmayan meteoroloji 

istasyonlarından toplanan verilerin kullanımı, 

- İlgili havzalar için ortalama yıllık toplam yağış hesabı yapılırken 

enterpolasyon yöntemlerinin kullanımı, 

- Evapotranspirasyonun hesaplamasında kullanılan radyasyon miktarının her 

istasyonda ölçülememesi, 

- Deredeki akımın hesaplanmasında kullanılan anahtar eğrilerinin güncel 

olmaması, 

- Halihazırda bulunan akım gözlem istasyonlarının sadece proje amaçlı 

konumlandırılması ve yaygın olmaması, 

- Akım verilerinin dinamik bir şekilde ilgili araştırmacılara ulaştırılamaması, 

gibi sebeplerden dolayı havzalar için doğru hidrolojik modeller ve tahminler 

geliştirilememektedir. Türkiye’nin, yıllık 112 milyar m3 suyunun artan nüfusuna daha 

doğru ve etkin kullandırılabilmesi, sınır aşan suların yağış-akış ilişkisi kapsamında 

paylaştırılabilmesi için yeterli ve doğru hidrolojik ve meteorolojik ölçümlere ihtiyaç 

vardır. 

2.4.HAVZALARDA FRAGMANTASYONA YOL AÇACAK FAALİYETLER, 

DÜZENLEMELER VE DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER 

Küresel ölçekte yaklaşık olarak %71’lik kısmı su ile kaplı olan dünyamızda 

%96,5’lik kısmını okyanuslar yani tuzlu sular oluşturur. Su aynı zamanda, derelerde, 

göllerde, hava içerisinde, buzullarda, toprakta, yer altında ve canlıların bünyesinde 

mevcuttur. Bu bünyeler ise kalan yaklaşık %3-4’lük kısmı oluşturur. Ancak 

yeryüzündeki bu kadar suyun sadece %0,3’lük kısmı insan kullanıma uygun sudur. 

Bununla birlikte, Dünya çapında kişi başı içme suyunun mevcudiyeti yetersizdir 

ve gitgide azalmaktadır. Sebepleri ise çok fazla ve çeşitli olmakla birlikte, ağırlıklı 

olarak; 

 Su kaynaklarının sınırlı olması, 

 Hızlı ve kontrolsüz nüfus artışı,  
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 Bazı bölgelerde su kaynaklarına ulaşmanın zorluğu,  

 İnsan faaliyetleri kaynaklı kitle tüketimi,  

 Suyun amacı dışında kullanımı, 

 Çevresel sorunlar/su kirliliği, 

 İklim değişikliği/kuraklık, 

 Mevzuatta insan kaynaklı faaliyetler lehine yapılan değişiklikler, 

 Mevzuatın uygulanmasındaki eksiklikler vb sebepler suyun ve su kaynaklarının 

hem miktarı hem de kalitesi üzerine olumsuz etkiler yaparlar. 

Su kaynaklarındaki azalma ve su ihtiyacındaki artış nedeni ile suyun geleceğin 

petrolü olduğuna dair öngörüler söz konusudur. Birleşmiş Milletler dünya su kalkınma 

raporu gelecek 20 yılda Dünya’da kişi başı su miktarının %30 oranında azalacağını 

öngörmektedir. 

Tüm bu alarm verici olumsuzluklara rağmen hem Dünya’da hem de ülkemizde 

su kaynaklarının plansız kullanımı ve kirlenmesi süreçleri devam etmektedir. Bilindiği 

üzere, yağışlarla beraber tatlı su kaynaklarının üretilmesini ve drenaj ağları (akarsular) 

ile üretilen suyun farklı bölgelere iletilmesini sağlayan coğrafik yapılara “havza” 

denmektedir. Ancak, ülkemizdeki havzalar üzerindeki parçalanma (fragmantasyon) ve 

tahribatlar, havzaların bu hayati işlevini/fonksiyonunu yerine getirmesine engel olması 

açısından sorunlar teşkil edebilmektedir. 

2.5.İKLİM DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLARAK SU ÜRETİM HAVZALARININ 

PLANLANMASINDA YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 

Ülkemizde farklı kurumlarca ve farklı içerikte havza planları hazırlanmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse Havza Koruma ve Nehir Havzası Yönetim Planları Su 

Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce, Havza Rehabilitasyon Projeleri ise Orman Genel 

Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nce hazırlanıp 

uygulanmaktadır. Yukarı havzalarda Doğa Temelli Çözümler ve Yeşil alt yapıyı 

güçlendirmek yanında kırsal kalkınmayı desteklemek bakımından OGM ve ÇEM 

tarafından hazırlanan ve yürütülen rehabilitasyon projelerinin önemi büyüktür. Yukarı 

havzadaki alt ve mikro havzaları ve bu havzalarda yaşayan kırsal kesim halkının 

güçlendirilmesi iklim değişikliğine direnç bakımından son derece önemlidir. Yukarı 

havza ekosistemlerinin ve burada yaşayanların hayat standartlarının iyileştirilmesi ve 
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güçlendirilmesi iklim değişikliğine direnç başta olmak üzere doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı, su kalitesinin korunması, arazi tahribatının dengelenmesi, gıda 

güvencesi ve kente göçün önlenmesi bakımından da kritik öneme sahiptir. 

Dolayısıyla yukarı havza rehabilitasyon/restorasyon projelerine ağırlık verilmesi 

ve bu projelerde iklim değişikliğine direncin ön plana alınması önümüzdeki on yıllar 

boyunca arazinin sürdürülebilir kullanımı bakımından son derece önemlidir. 

Akarsu kıyı ekosistemleri yayılı kirliliğin önlenmesinde büyük öneme sahiptir. 

Fonksiyonel bir kıyı ekosistemi başta sediment, azot ve fosfor olmak üzere su 

ortamlarında kirliliğe yol açabilecek birçok etkeni azaltabilir. Kent merkezlerinde 

belediyeler, tarım arazilerinde tarım teşkilatı, ormanlarda ve meralarda ise orman 

teşkilatının bozuk akarsu ekosistemlerini belirleyip restore edilmesini ve korunmasını 

sağlaması gerekmektedir. 

 

2.6.SU ÜRETİM HAVZALARINDA HAVZALARIN SU VERİMİ, 

KALİTESİ, SU KİRLİLİĞİ, HAVZALARDA YAŞAYAN İNSANLARIN 

SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ, HALKIN 

BİLİNÇLENDİRİLMESİ KONULARINDA ARAŞTIRMA 

FAALİYETLERİ 

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çeşitli birimlerince yürütülmüş ve 

yürütülmekte olan havza bazında yönetim, suyun korunması, su kalitesi, erozyon, havza 

geliştirme vb. konularda çeşitli projeler mevcuttur. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

tarafından 2012-2018 yılları arasında tamamlanmış 70 adet, devam eden ise 26 adet su 

kaynakları ve yönetimi ile ilgili proje mevcuttur. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü tarafından ise çölleşme ve erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, 

havza rehabilitasyonu, arazi tahribatı ve dengelenmesi gibi su kaynaklarını ilgilendiren 

konularda ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitli projeler mevcuttur. Yine Orman Genel 

Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma, halkın sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmeye 

yönelik çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir (URL 1). Bunun yanında çeşitli 

üniversitelerimizin Orman Fakülteleri Havza Yönetimi Anabilim Dalları tarafından 

yürütülen ormanlar ve su üretimi konusunda kısıtlı sayıda proje mevcuttur.    
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Ancak bu projelerin yaygınlaştırılması ve sayıca artırılması, üniversiteleri de 

içine alacak şekilde ortak projeler geliştirilmesi gereklidir. 
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YAPILAN ÇALIŞMALAR 

METEOROLOJİ 

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA GÖZLEMLER KONUSUNDA 

GELİŞMELER 

Dünya genelinde meteorolojik gözlemlerin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar 

sürdürülmektedir. Küresel olarak meteorolojik gözlemlere erişim tahminler için oldukça 

önem arz eden bir konudur. Gözlem sistemlerinin gelişimi ve özellikle gözlem 

noktalarının sıklığının artırılması yoluyla daha fazla veri elde edilmesi hava tahminleri 

için kullanılan modellerin veriminin artması açısından küresel olarak takip edilmekte 

olan bir konudur. Son yıllarda artış gösteren ani taşkın gibi şiddetli meteorolojik 

hadiselerin oluşum süreci daha küçük alanlarda ve daha hızlı ilerlediğinden gelişmiş 

tahminlerin önemi can ve mal kayıplarını en aza indirgemek noktasında ana unsurlardan 

biri olarak yer almaktadır. Bu tahminlerin verifikasyonu ve dolayısıyla gelecekte daha 

iyi tahminler ortaya koyulması için gözlem verileri ihtiyacı kaçınılmazdır. Ayrıca, iklim 

değişikliğinin etkilerini öngörmek için yapılması planlanan tahmin çalışmaları da yine 

aynı şekilde gözlem verilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, 2019 yılında Dünya 

Meteoroloji Kongresi ve 193 üyesinin kararı ile kurulması kabul edilen Küresel Temel 

Gözlem (Global Basic Observing Network GBON) programı ile Küresel Ölçekte Temel 

Gözlem Ağındaki eksikliklerin giderilmesi amaçlamaktadır. Meteorolojik modeller ve 

tahminler, meteoroloji biliminin yapısı gereği küresel olarak takip edilmesi ve 

geliştirilmesi gereken yapılar olduğundan WMO toplu kalkınma ile dünya çapında daha 

efektif tahminler ile daha etkili ve zamanında erken uyarıların geliştirilmesini 

amaçlamaktadır. Sistematik Gözlem Finansman Servisi (The Systematic Observations 

Financing Facility - SOFF) ülkeleri, iyileştirilmiş hava tahminleri ve iklim hizmetleri 

için kritik olan temel gözlemsel verileri üretmeleri ve değiş tokuş etmeleri için 

desteklemek adına geliştirilmiştir. 

Küresel Temel Gözlem Ağı (GBON) uyumluluğunun belirlenmesi için GBON 

Eksikler Analizi yapılmaktadır. Aşağıda yer almakta olan Şekil 1 ve 2, dünyanın tüm 

bölgeleri için GBON uyumluluğunun yüzdesini göstermektedir. Mavi bölgeler, GBON 

gereksinimlerini karşılayan veya aşan alanları göstermekte olup kırmızı bölgeler, 
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GBON gereksinimlerini karşılamayan alanları göstermektedir. Rakamlar, özellikle 

Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerinin ve En Az Gelişmiş Ülkelerin şu anda GBON 

gereksinimlerini karşılamaktan uzak olduğunu göstermektedir. Bu durumunun büyük 

ölçüde altyapı ve kapasite eksikliğinden kaynaklanmakta olduğu belirtilmektedir 

(SOFF, 2020).  

 

Şekil 48 Yatay Çözünürlükte Yüzey Gözlem İstasyonu Raporlarının Ülkesel 

Dağılımı 

(Bu harita, Ocak 2020'de aktif olarak rapor veren istasyonlara dayalı olarak farklı 

ülkelerdeki yüksek atmosfer gözlemlerinin yatay çözünürlüğünü göstermektedir.) 

 Kaynak: WMO Sekreterliği. 

 (https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10377) 

 

Şekil 49 Yatay Çözünürlükte Yüksek Atmosfer Gözlem Raporlarının Ülkesel 

Dağılımı 

 (Bu harita, Ocak 2020'de aktif olarak rapor veren istasyonlara dayalı olarak farklı 

ülkelerdeki yüksek atmosfer gözlemlerinin yatay çözünürlüğünü göstermektedir.) 

Kaynak: WMO Sekreterliği. (https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10377) 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10377
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Ayrıca, yukarıda bahsedilen ülkeler için yatırım kaynakları bularak eksiklikleri 

gidermek adına hali hazırdaki Ülkesel Hidrometeoroloji Sistemlerinin analizi için 

WMO bünyesinde gelişmiş meteoroloji servisine sahip ülkelerin az gelişmiş ülkeleri 

değerlendirmeleri ve bu konuda rapor hazırlamalarını içeren Ülke Destek Girişimi 

(Country Support Initiative) kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.  Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü de bu çalışmada Afganistan Meteoroloji Departmanının hidrometeoroloji 

sistemlerini analiz ederek rapor hazırlamıştır. Bu rapor, Ülke Hidrometeoroloji Sistem 

Kontrolü (Country Hydromet Diagnostics) çerçevesinde WMO tarafından belirlenen ve 

10 kritik faktör bağlamında hazırlanmıştır (https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-

we-do-it/development-partnerships/csi). 

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA ERKEN UYARI ALANINDAKİ 

GELİŞMELER 

MeteoUYARI Sistemi: 

Kuvvetli meteorolojik hadiseler, günlük hayatın işleyişini aksatan, can ve mal 

kayıplarına sebep olabilen meteorolojik olaylardır. Bu hadiselerin sebep olduğu 

olumsuz etkilerin azaltılması, zarar ve kayıpların en aza indirilmesi, vatandaşların ve 

ilgililerin gerekli tedbirleri almasına yönelik bilgilerin kamuoyuna duyurulması 

amacıyla meteorolojik uyarılar hazırlanmaktadır. 

Vatandaşlarımız ve yetkililer ile paylaşılan “meteorolojik uyarılar” 

MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Uygulama yerli ve milli kaynaklarla 

geliştirilerek, meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından daha iyi 

anlaşılması amacıyla belirli renk kodları temel alınmış ve 9 Şubat 2019 tarihinde 

hizmete sunulmuştur. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, 

görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenmiş ve her ilçe için özel eşik 

değerleri tanımlanmıştır. Bu çerçevede, 34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler 

ve sınıflandırılmalar MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır.  

MeteoUYARI sisteminde kullanılan renk kodları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-we-do-it/development-partnerships/csi
https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-we-do-it/development-partnerships/csi
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Tablo 7 MeteoUYARI Renk Kodları ve Açıklamaları 

 

MeteoUYARI’da Soğuk/Sıcak Hava Dalgası, sis, zirai don, buzlanma ve don, 

toz taşınımı, kar erimesi, çığ, kar, gökgürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve fırtına 

ile yağmur ve sağanak hadiseleri için uyarılar yayınlanmaktadır. 

Uygulamada 2 günlük uyarılar öncelikle Türkiye genelinde gösterilmektedir. 

İlçelere ait detay bilgilere seçilen il özelinde erişmek mümkündür. Şekil 6'da 24 Şubat 

2019 tarihinde MeteoUYARI sisteminde Türkiye geneli ve İstanbul ilçelerine ait 

uyarılar görülmektedir. 

 

Şekil 50 24 Şubat 2019 MeteoUYARI, Türkiye Geneli ve İstanbul İlçelerine Ait 

Uyarılar 
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SAYISAL HAVA TAHMİN MODELLERİ/YÖNTEMLERİ 

Yeryüzü, denizler ve dünyamızı çevreleyen atmosfer arasında oldukça karmaşık 

olaylar meydana gelmektedir. Bu üç ana bileşenin hem diğerleriyle hem de kendi 

içerisinde farklı etkileşimleri meydana gelmektedir. Gerçeğe yakın bir hava tahmini 

yapabilmek için her bir değişkenin davranışının doğru şekilde modellenmesi gerekir. Bu 

sebeple sayısal hava tahmin modellerinin geliştirilmesi çalışmaları durmaksızın devam 

etmektedir. Modellerde kullanılan yöntemler ve bileşenleri sürekli güncellenmektedir.  

KÜRESEL MODELLERDE GELİŞMELER 

Halihazırda üyesi olduğumuz ECMWF hem deterministik hem de EPS 

modellerinde güncelleme çalışmalarına devam etmektedir. Daha önce 90 düşey 

seviyeye sahip EPS modeli bu yıl içerisinde 137 seviyeye çıkarılmıştır. Yatay 

çözünürlüğü ise 18km.de devam etmektedir. ECMWF’ten her gün alınan küresel tahmin 

parametrelerinde de bazı güncellemeler yapılmıştır. Mevcut tahmin parametrelerin 

yanında şimşek/yıldırım tahmini, görüş mesafesi, yağış tipi gibi yeni parametreler 

eklenmiştir. 

SINIRLI ALAN MODELLERİ VE UYGULAMALARI 

Üyesi olduğumuz ALADIN konsorsiyumu ile HIRLAM konsorsiyumu 2019 yılı 

sonunda birleşerek ACCORD konsorsiyumunu meydana getirmişlerdir. Bu 

konsorsiyum içerisinde model geliştirme çalışmaları için oluşturulmuş iş çalışma 

gruplarına kurum personeli aktif olarak katılmaktadır. Bu kapsamda AROME modelinin 

veri asimilasyonu ile çalıştırılması konusunda son test çalışmalarına gelinmiştir. Daha 

önce 2,5 km çözünürlükte çalıştırılan Arome modeli 1.7km.ye düşürülmüştür. Alaro1 

modeli 4,5 km çözünürlükte kalmasına rağmen çalıştırılan alan genişletilmiştir. Aynı 

şekilde WRF Model çözünürlüğü de 4,5 km’den 3 km’ye indirilmiş ve model alanı 

genişletilmiştir. 

Aynı konsorsiyum içinde olasılık tahmini konusundaki çalışmalar doğrultusunda 

ALARO modelinin 5km çözünürlükte ECMWF EPS modeli başlangıç verileri ile 

çalıştırıldığı ALAEF olasılık modeli kurulmuştur. Bu doğrultuda 5km çözünürlükte 72 

saat kadar saatlik olasılık tahminleri hazırlanmış, ürünler interaktif web sayfasında 

sunulmaya başlanmıştır. Bu modelden yer ve yukarı seviyelerde olasılık tahminleri, 

saçılım haritaları, eps meteogram gibi yeni ürünler üretilmiştir. 
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UYDU VE RADAR METEOROLOJİSİ UYGULAMALARI 

MGM tarafından elde edilen uydu, radar, lidar, yıldırım gibi birbirinden farklı 

özel formatlara sahip uzaktan algılama verileri, üreticiler tarafından geliştirilen farklı 

arayüze ve dile sahip yazılımlar ile kullanıcılara sunulmaktadır. Bu yazılımların bazıları 

web üzerinden çalışmamakta olup masa üstü bilgisayar gerektirmektedir. Bu hususlar 

araştırmacı ve tahminci için kafa karışıklığı ve zaman kaybına sebebiyet vermektedir. 

Bu sorunu ortadan kaldırmak için farklı uzaktan algılama veri kaynaklarından alınan 

veriler kullanılarak MGM tarafından çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. 

ALTAR web uygulaması, Türkiye’deki sivil ve askeri havaalanları için 

meteorolojik uzaktan algılama verilerini kullanmak suretiyle otomatik olarak konvektif 

fırtına ve sis uyarısı veren, MGM personeli tarafından geliştirilmiş web tabanlı 

interaktif bir uygulamadır. METAR, TAF, SIGMET, GAMET, SPECI gibi uçuculuk ile 

ilgili birçok bilgiyi bir arada sunabilen ALTAR uygulaması ile yurtdışındaki yakın 

meydanlara ait rasatları, meteoroloji uçuş kategorileri, meydan limit uyarıları, meydan 

uyarı formları ve gerçek zamanlı uçuş bilgilerine de erişilebilmektedir.  TITAN, NCAR 

(National Center for Atmospheric Research) tarafından geliştirilen bir yazılımdır. 

TITAN, hava modifikasyon faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla meteoroloji radarı 

ile tespit edilen gök gürültülü fırtınaları objektif olarak tanımlamak ve izlemek için 

tasarlanmıştır. TITAN ile radar konvektif hücresinin tespitive tahmini ilerleme yönü 

tespit edilebilmektedir. TITAN tahmin çıktıları ALTAR uygulamasına entegre 

edilmiştir. Tespit edilen konvektif hücrenin mevcut konumu, 30 dakika ve 1 saat sonra 

tahmin edilen konumu ve hücrelerin tahmin edilen boyutu ALTAR üzerinde gösterilir.  

Radar meteorolojistleri ve hidrolojistleri tarafından yapılan kısa vadeli tahmin ve 

nicel yağış tahmini çalışmaları için, meteoroloji radarlarından ilgilendikleri herhangi bir 

noktanın hangi oranda radar kapsama alanında olduğunu, radar ışınının ilgili nokta 

üzerinde ulaştığı minimum yüksekliği, radar ile istasyon veya herhangi bir konum 

arasındaki mesafeyi ya da radar ışının genişliği gibi parametrelerin bilinmesi oldukça 

önem arz etmektedir. MGM tarafından geliştirilen “Türkiye Meteorolojik Radar 

Görünürlük Analizi” web uygulaması üzerinden söz konusu parametrelerin interaktif 

olarak üretilerek ilgililerin kullanımına sunulması mümkün olmuştur. 
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MGM tarafından geliştirilen bir diğer uygulama olan “Radar Kalite İndeksi” ile 

ışın engellemesi ve reflektivitenin düşey profili etkileri göz önüne alınarak, radarın 

kapsama alanındaki noktalarda yüzdesel olarak bir kalite bilgisi üretilmektedir. Python 

kodu ile geliştirilen ve web arayüzü üzerinden sunulmakta olan uygulama sayesinde 

MGM tarafından işletilen meteorolojik radarlara ilişkin kalite indeksleri 

hesaplanmaktadır. 

Tmet yazılımı, uydu verilerinin işlenmesi ve görüntülenmesi için kurum içinde 

geliştirilen bir yazılımdır. Yazılımın ana odağı, bu verilerin ve ürünlerin operasyonel 

hava tahmini ve anlık tahmin ve araştırma çalışmalarında verimli kullanımını 

sağlamaktır. Verileri ve özelliklerini keşfetmek için eğitim amaçlı da uygundur. Tmet 

daha fazla veri kaynağı için büyüyebilir yapıdadır ve veri odaklı bir tasarıma sahiptir. 

Genel anlamda EUMETSAT EUMETCast veri dağıtım ağı aracılığıyla gelen ham veri 

formatındaki MSG verilerini önerilen şekilde dönüştürüp hedef gösterilen alan sınırları 

için kullanıcı ihtiyacına göre ikinci seviye ürünlere dönüştürür.  

Meteoroloji radarları tarafından hesaplanan nicel yağış tahminlerini yer 

gözlemleri kullanılarak istatistiksel bir yöntemle iyileştirmek amacıyla MGM personeli 

tarafından “Radar Nicel Yağış Tahmini” adlı bir web uygulaması geliştirilmiştir. 

Uygulamada radar tarafından hesaplanan orijinal anlık ve saatlik yağış ürünü ile 

istatistiksel olarak iyileştirilmiş saatlik yağış ürünü sunulmakta olup, mevcut zamandan 

10 gün öncesine kadar üretilen ürünlere erişilebilmektedir. 

GELİŞEN ANALİZ VE TAHMİN TEKNİKLERİ  

Hava tahminlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için MGM, gözlem ve 

tahmin sistemleri ile insan kaynaklarına gereken yatırımları yapmaktadır. 

Daha doğru ve tutarlı hava tahmini, bilim ve teknolojinin takip edilmesi ile 

tahmin araç ve yöntemlerini kullanacak bilgi ve yeteneğe sahip uzmanların 

yetiştirilmesine bağlıdır. MGM geniş bir meteorolojik gözlem ağı (yer ve yüksek seviye 

gözlemleri), meteorolojik radar ağı, meteorolojik uydu ürünleri, farklı sayısal hava 

tahmin model ürünleri ile bu ürünlere kolaylıkla ve gerçek zamanlı olarak 

ulaşılabilmeyi sağlayan bilişim sistemlerine sahiptir. 

Bu amaçla, BTUM (Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezleri) ve 

Havaalanlarında çalışan personelin meteoroloji bilimi ve hava tahmini alanlarındaki 
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bilgi ve becerilerinin artırılması, tahmin araç ve ürünlerinin yorumlanması ve tahmin ve 

uyarılarda kullanılması konusunda sürekli olarak eğitilmesi sağlanmaktadır. Bu 

eğitimler temel olarak şu konuları içermektedir: 

 Meteorolojik haritaların yorumlanması 

 Sayısal hava tahmin model ürünlerinin yorumlanması ve tahminde kullanılması, 

 Meteorolojik radar ürünlerinin yorumlanması ve tahminde kullanılması, 

 Uydu ürünlerinin yorumlanması ve tahminde kullanılması, 

 Kısa ve orta vadeli raporların hazırlanması, 

 Sıcaklık tahminlerinin hazırlanması, 

 Deniz tahmin raporlarının hazırlanması, 

 Meteorolojik uyarıların hazırlanması 

PİRİ REİS WEB SAYFASI  

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü olarak, denizcilik sektörüne daha kaliteli hizmet verebilmek için, 

"Piri Reis" denizcilik https://pirireis.mgm.gov.tr/ sayfası geliştirilmiş ve 2020 yılı 

sonundan itibaren kurumsal web sitemizde yayınlanmaya başlanmıştır. 

 

Şekil 51 Piri Reis Web Sayfası 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de 

seyreden askeri ve sivil gemilere meteorolojik destek sağlamaktadır. 

Piri Reis web sayfasında, Cebeli Tarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar 

bütün denizler ile ülkemizin kıyıları, koyları, limanları ve marinaları için 24 saatten 5 

güne kadar hava, deniz ve dalga tahminleri (hava durumu, görüş mesafesi, fırtına, 

rüzgâr yön ve hızı, denizin durumu, dalga yüksekliği, yönü, periyodu tahminleri ile 

deniz suyu sıcaklıkları) kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 

Piri Reis web sayfasında yer alan deniz meteorolojisi ürünleri ve deniz tahmin raporları 

şunlardır: 

 Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz ve Hazar Denizi için Deniz Yolu Tahmin 

Sistemi, 

 Deniz Tahmin Raporları (Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgesi için 3 

günlük raporlar) 

 Dalga Tahmin modelleri (WW3 ve SWAN Dalga Tahmin Modelleri) 

 Deniz İstasyonları (D-OMGİ) (Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu), 

 Marina Tahminleri, 

 Deniz Suyu Sıcaklık bilgileri. 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ 

Ülkemizin son yıllarda uluslararası ilişkiler alanında geliştirmiş olduğu 

yaklaşımla bağlantılı olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uluslararası kuruluşlarda 

daha etkin temsil yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, meteoroloji alanında 

son yıllarda meydana gelen teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile küresel ısınma ve iklim 

değişikliğinin olumsuz etkileri de sınır tanımayan bir bilim dalı olarak tanımlanan bu 

alanda uluslararası iş birliği ve koordinasyonun önemini artırmıştır. Bu çerçevede, 

Cumhurbaşkanlığımızın politikaları ile uyumlu şekilde bölgesel ve uluslararası 

etkinliğimizi artırabilmek için stratejik öneme sahip olan; meteoroloji alanında yabancı 

ülke ve uluslararası kuruluşlarla faaliyetlerimizin daha kapsamlı şekilde yürütülmesi 

amacıyla 5 Şubat 2019 tarihli ve 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 

Üyesi olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar: 

 WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü, 1949),  
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 ECMWF (Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, 1975),  

 EUMETSAT (Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı, 1984),  

 ECOMET (Avrupa Meteorolojik Fayda Grubu, 1999),  

 ALADIN (Avrupa Sınırlı Alan Hava Tahmin Konsorsiyumu, 2008). 27 Kasım 

2020 itibari ile ACCORD (Konvektif Ölçekli Atmosfer Modellemesi Araştırma 

ve Geliştirme Konsorsiyumu) adını almıştır. 

TAHMİNLER VE ERKEN UYARI İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 

WMO  

MGM, sürdürdüğü çalışmalar ve yoğun ikili ve bölgesel işbirlikleri neticesinde 

2013 yılından beri WMO 6. Bölge Birliği Yönetim Grubu üyesidir. Yine aynı çalışma 

ve işbirlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlatılan proaktif yaklaşım 

sonucunda 2019 yılında düzenlenen 18. Dünya Meteoroloji Kongresinde Meteoroloji 

Genel Müdürü Sayın Volkan Mutlu COŞKUN, WMO Yürütme Konseyine oy birliği ile 

seçilmiştir.  

WMO Bölgesel Eğitim Merkezi (RTC) 

2000 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü eğitim imkânları, WMO tarafından 

Bölgesel Eğitim Merkezi olarak resmen tanınmış ve gelişmekte olan ülkelerin Milli 

Meteoroloji ve Hidroloji Servislerine eğitim desteği sağlanmaya başlanmıştır. Dünya 

çapında 28 ülkede 43 Bölgesel Eğitim Merkezi yer almaktadır. WMO’nun en aktif 

merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan WMO Bölgesel Eğitim 

Merkezi Türkiye (MGM) tarafından düzenlenen, organize edilen ve ev sahipliği yapılan 

kurs, çalıştay ve seminerlere 2000 yılından günümüze kadar 150’den fazla ülkeden 

1700’ü aşkın yabancı katılımcı iştirak etmiştir. Bu çerçevede, 2018 yılında WMO 6. 

Bölge Birliği (Avrupa) tarafından Kurumumuza bir teşekkür belgesi takdim edilmiştir. 

Ankara, İstanbul, Alanya, Marmaris ve Akçakoca’da bulunan eğitim tesislerinde 

faaliyetlerini gerçekleştiren Bölgesel Eğitim Merkezimiz, 2020 yılında yaşanan Covid-

19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek mümkün 

olmadığından, 2 adet uluslararası çevrimiçi eğitim faaliyeti düzenlemiştir.  

Bölgesel Eğitim Merkezimiz tarafından sunulan eğitimlerin konu başlıkları 

aşağıda belirtilmiştir: 

 Sayısal Hava Tahmini 
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 Meteorolojik Aletlerin Kalibrasyonu 

 Meteorolojik Telekomünikasyon 

 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) 

 Radar ve Uydu Meteorolojisi 

 Havacılık Meteorolojisi 

 Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemleri 

 Zirai Meteoroloji 

 İklim Uygulamaları ve İklim Değişikliği 

Küresel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Bölgesel Merkezleri (FFGS Regional 

Centers) 

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi 

(NOAA), Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC), ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu 

(USAID) ve Dünya Bankası (WBG) katkılarıyla kurulan ve işletilen sistem ile ani 

taşkın hadiseleri sebebiyle meydana gelen can ve mal kayıplarının küresel kapsamda en 

aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Ani taşkınlar sebebi ile oluşabilecek kayıpların 

önüne geçmek için detaylı süreçler ile üretilen tahmin ürünlerinden elde edilen Erken 

Uyarılar kullanılmaktadır. Bölgesel Merkez olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

bölgesel merkez yapısında bulunan diğer üye ülkelerin Milli Meteoroloji ve Hidroloji 

servislerine FFGS ürünlerini, uyarılını ve gerekli eğitimleri sağlamakta ve WMO ile üye 

ülkeler arasında iletişimi koordine etmektedir. 

 FFGS Karadeniz ve Orta Doğu Bölgesel Merkezi (Black Sea and Middle East 

FFG (BSMEFFG)) 

MGM, 2010 yılından bu yana Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Ürdün, 

Lübnan, Irak ve İsrail’in dâhil olduğu toplulukta Bölgesel Merkez görevini 

yürütmektedir.  

 FFGS Güney Doğru Avrupa Bölgesel Merkezi (South East Europe FFG 

(SEEFFG)) 

MGM, 2016 yılından bu yana Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Moldova 

Cumhuriyeti, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Makedonya Cumhuriyetinin 

dâhil olduğu toplulukta Bölgesel Merkez görevini yürütmektedir. 
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Bölgesel Alet Merkezi (RIC) 

KALMER, TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında hizmet vermekte olup, Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş sıcaklık, nem, basınç ve 

rüzgâr hızı kalibrasyon laboratuvarları ile izlenebilirliği sağlanmış yağış, küresel 

radyasyon, rüzgâr yönü ve elektriksel kalibrasyon laboratuvarları olmak üzere toplam 8 

laboratuvardan oluşmaktadır. KALMER, meteoroloji gözlem ağında yer alan 

OMGİ’lere ait algılayıcıların kalibrasyonlarının yanı sıra tüm kamu ve özel sektörden 

gelen kalibrasyon taleplerini de karşılamaktadır. Merkez, diğer ülkelere de kalibrasyon 

hizmeti vermek üzere, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından, Bölgesel Alet 

Merkezi olarak tanınmıştır. 

Doğu Akdeniz İklim Merkezi (EMCC) 

MGM, 2009 yılından bu yana WMO VI. Bölge Bölgesel İklim Merkezleri (RCC) 

Ağında Doğu Akdeniz İklim Merkezi olarak tanınmaktadır. Bu kapsamda MGM web 

sitesi üzerinden sanal olarak Doğu Akdeniz’deki 10 ülkeye (Yunanistan, Türkiye, 

KKTC, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün ve Mısır) iklim görüntüleme, mevsimlik 

tahmin, iklim uyarı ve veri hizmetleri sunmaktadır. 

ECMWF 

Kuruluşundan itibaren üyesi olduğumuz Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi 

(ECMWF) tahmin alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. ECMWF 

bünyesinde yer alan ve mali konuların görüşülerek Konseye tavsiye kararları sunan 

Finans Komitesinde 2019’dan 2020 yılı sonuna kadar 2 yıl süre ile Güneydoğu Avrupa 

Bölgesini temsil hakkı elde edilmiştir. Bu çerçevede Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, 

Türkiye adına toplantılara Kurumumuz uzmanları katılmıştır. 

EUMETSAT 

EUMETSAT’ın üye ülkelerinin şirketlerine açık olan yer segmenti ihalelerinden 

ülkemiz şirketlerinin de pay alabilmeleri amacıyla ülkemizde bir etkinlik tertip edilerek 

şirketlerimize bilgilendirme yapılması konusu Konsey Toplantısında karara bağlanmış 

ve 2 Mayıs 2019 tarihinde Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2019) bünyesinde 

EUMETSAT Sanayi Günü düzenlenmiştir. Etkinlik süresince firma yetkililerimize 
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EUMETSAT idare ve ihale yetkilileri tarafından ihaleler, EUMETSAT’ın gelecek 

planları ve ihalelere katılım yolları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

ALADIN (27 Kasım 2020 itibari ile ACCORD (Konvektif Ölçekli Atmosfer 

Modellemesi Araştırma ve Geliştirme Konsorsiyumu) adını almıştır.) 

Sınırlı alan sayısal hava tahmini alanında Avrupa’da bulunan 3 konsorsiyumdan ikisi 

olan ALADIN ve HIRLAM, 2005 yılında başlayan birleşme görüşmelerini olumlu 

şekilde sonuçlandırarak, 27 Kasım 2020 tarihinde imzaladıkları Mutabakat Zaptı ile 

Avrupa’nın en büyük sınırlı alan sayısal hava tahmini konsorsiyumu ACCORD’u 

oluşturmuşlardır. 26 Üyesi olan konsorsiyumun Politika Tavsiye Komitesinde 

Kurumumuz da temsil edilmektedir. 

ECOMET 

Kurumumuz, 2020 yılında ECOMET Çalışma Grubu bünyesinde oluşturulan 2022-2026 

Strateji Görev Grubu’nda yer almıştır. Görev grubunun ilk toplantısı 19 Ocak 2021 

tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz aynı zamanda çalışma 

alanları yakın ve üyelerinin çoğu da ortak olan ECOMET ve EUMETNET birleşmesi 

konusunda bir çalışma yapmak üzere oluşturulan çalışma grubuna katkıda bulunmak 

üzere oluşturulan geniş katılımlı danışma komitesinde yer almaktadır. 
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DAHA ÖNCE YAPILAN ŞURALARDA ALINAN KARARLAR 

2017 YILI 2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI  

1. METEOROLOJİ 

2017 yılında gerçekleştirilen 2. Ormancılık ve Su Şurası kapsamında meteoroloji 

ile ilgili yer alan kararlar ve bu kararlar ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilen eylemler aşağıda verilmiştir. 

Karar 1: Türkiye’yi temsil edebilecek bütünleşik bir gözlem ağı kurulması 

yaklaşımıyla, gözlem ağının genişletilmesi, geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmeli; 

mevcut gözlem istasyonlarının çevre şartları iyileştirilmeli; konumlarının muhafaza 

edilmesi sağlanmalıdır. 

Yapılanlar: 2017-2021 yılları arasında; 

 281 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ), 

 5 adet Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (H-OMGİ),  

 11 adet Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (5 adet MAS + 6 adet D-

OMGİ), 

 1 adet Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi (LLWAS), 

 100 adet Elde Taşınabilir Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (EL- OMGİ), 

 2 adet Toz Gözlem Sistemi (TGS), 

kurularak hizmete alınmıştır. 

Karar 2: Maliyetlerin düşürülmesi, işletme verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için 

gözlem sistemlerinin yerli kaynaklarla, milli bir ürün olarak üretilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Yapılanlar: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne, kurumumuz gözlem ağında yer alan X- Band 

Radar, Radyosonde cihazının ve Otomatik Polen Ölçüm cihazını yerli imkanlar 

kullanılarak milli bir ürün olarak üretmek maksadıyla Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) ile 

üretimi için başvuru yapılmış ve üç projemizde SİP kapsamına alınmıştır. 
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2021 yılı Haziran ayı içerisinde yerli ve milli "Radyosonde Cihazı Alımı" ihalesi 

yapılmış olup, ihale değerlendirme çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 

koordine halinde devam etmektedir. 

Karar 3: Meteorolojik veri kalitesi arttırılmalı ve sunumu zenginleştirilmelidir. 

Yapılanlar: Kalite kontrol sureci 45 günden 23 güne düşürülmüştür. Güncel kalite 

kontrol işlemleri yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca tarımsal 

mobil uygulama, meteouyarı, pirireis denizcilik uygulaması ürünleri geliştirilerek 

hizmete sunulmuştur. 

Karar 4: Kısa vadeli bölgesel ALADIN sayısal hava tahmin modellerinin tutarlılığının 

arttırılması için operasyonel veri asimilasyon sistemi (3D-VAR) uygulamaya 

alınmalıdır. 

Yapılanlar: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen gözlem verilerinin 

sisteme dahil edildiği veri asimilasyon sistemi tamamlanmıştır. Yukarı seviye 

gözlemelerinin sisteme dahil edilme çalışmaları sürmektedir. 

Karar 5: İklim değişikliği, kuvvetli hava hadiseleri ve meteorolojik afetler ile ilgili 

ürün ve hizmetler paydaşlarla birlikte geliştirilmeli; üniversitelerle işbirliği ve 

uluslararası etkinlik artırılmalıdır. 

Yapılanlar: 

 2017 ve 2018’de 2 adet Uluslararası/Bölgesel Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı 

düzenlenmiştir. Çalıştaylara Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa 

ülkelerinden uzmanlar katılmıştır. 

 2017-2021 yılları arasındaki dönemde toplam 37 adet Ulusal/Uluslararası bildiri 

ve makale yayınlanmıştır. 

 2017 ve 2018’de 2 adet Uluslararası/Bölgesel Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı 

düzenlenmiştir. Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerinden 

uzmanlar katıldığı Çalıştaylar, WMO, İspanya Meteoroloji Servisi (AEMET), 

Barselona Süper Bilgisayar Merkezi (BSC), EUMETSAT ve ECMWF işbirliği 

ile gerçekleştirilmiştir. 
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 Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine “Toz Taşınımı Tahminleri ve Uydu Toz 

Ürünlerinin” sunulduğu “Batı Asya Sanal Toz Merkezi” 17 Ağustos 2018 

tarihinde internet ortamında hizmete sunuldu ( www.sdswa.mgm.gov.tr). 

 Nehir Öteleme Modülü Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın ve Erken Uyarı 

(BSMEFFG)’ne eklendi. 

 Şehir Selleri Ani Taşkın Erken Uyarı Modülü Karadeniz ve Ortadoğu Ani 

Taşkın ve Erken Uyarı (BSMEFFG)’ne eklendi. 

 Güneydoğu Avrupa Ani Taşkın ve Erken Uyarı Sistemine (SEEFFGS) radar ve 

gözlem verileri dahil edildi. 

 İklim İzleme Uyarıları (RCC) Konsorsiyumu ile iletişim halinde hazırlanıp ilgili 

ülkelerin web sitesinde yayınlanmaya başlanmıştır. 

2. SU VE ORMAN 

2017 yılında Havza Yönetimi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2. 

Ormancılık ve Su Şûrası Havza yönetimi çalışma grubu çalışma belgesinde yapılan 

öneriler 8 ana grup içerisinde toplanmış olup bunlar aşağıda sıralanmıştır (Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017).  

1- Su yönetiminde adem-i merkeziyetçi güçlü bir yapılanmaya geçilmeli ve buna 

göre merkezi yönetim; suyun bütüncül yönetilmesini, planlamasını ve uygulamaların 

koordinasyonunu sağlayacak ve doğal havza sınırlarıyla örtüşecek şekilde yeniden 

yapılandırılmalıdır (Su Kanunu yayımlanmalıdır).  

2- Bütünleşik havza yönetimine yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.  

3- Ulusal su (yerüstü ve yeraltı suları) izleme ve ölçme sistemi AB mevzuatına 

uygun olarak kurulmalı ve tek elde toplanmalıdır.  

4- Su yönetimine ilişkin bilimsel çalışmalar artırılmalıdır.  

5- Suyun verimli kullanılmasına yönelik faaliyetler artırılmalıdır. 

6- Havza bazında sektörel (içme ve kullanma, doğal hayatın korunması, tarım, 

enerji, sanayi vb.) su tahsisi uygulamalarına geçilmelidir.  

7- Su yönetiminde sosyo-ekonomik analizlerin ele alınması sağlanmalıdır. 

8- Havzalar arası su transferi yapılırken çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri 

değerlendirilmelidir.  

 

http://www.sdswa.mgm.gov.tr/
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Yapılan öneriler içerisinde su üretim havzalarında arazi ıslahı ve vejetasyon 

yönetimine ilişkin önerilere yer verilmemiştir. 

Buna karşılık Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Grubu Çalışma Belgesinde ise 

arazi ıslah çalışmalarının amacına değinilmiş ve amacın kısaca “tarım arazilerinde taban 

suyu ve tuzluluğu izlemek, sorunlu tarım arazilerini tespit etmek ve ıslahını yapmaktır” 

şeklinde tanımlanmış ve herhangi bir öneri yer almamıştır. Bu çalışma belgesinde arazi 

ıslahı olarak ilgi tamamen tarım arazilerine verilmiştir. Yine aynı çalışma grubunun 

hazırladığı çalışma belgesinde su yönetiminin havza bazlı olarak yapılmasının önemi 

açıklanmıştır.  

Bu çalışma grubunun amacı ise daha önceki Şûra kararlarında yer almasına 

rağmen işleme alınmamış ya da hala tamamlanamamış kararların belirtilmesi, bununla 

birlikte Şûra kararları içerisinde hiç yer verilmemiş konu başlıklarının incelenmesi ve 

bu başlıklar için önerilerin sunulmasıdır. 
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2019I 3. TARIM ORMAN ŞURASI  

1. METEOROLOJİ 

2019 yılında gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası kapsamında oluşturulan 

sonuç bildirgesinin 24. Maddesinde, meteoroloji ile ilgili olarak; 

“Tarım ve ormancılıkta iklim değişikliği ile önemi daha çok artan meteorolojik bilginin 

üretimin her aşamasında etkin kullanılması, iklim değişikliğinin etkilerini izlemeye ve 

araştırmaya yönelik faaliyetlerin arttırılması ve olası etkileri engellemeye yönelik eylem 

planlarının geliştirilmesi,” maddesi yer almaktadır. 

 Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eylemler 

aşağıdaki gibidir: 

 18/09/2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

67 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi 

Başkanlığı kurulmuştur. Bu alanda meteorolojik bilginin daha etkin kullanımına 

yönelik olarak yapılan faaliyetler arttırılmıştır. 

 Çiftçilerimizin meteorolojik bilgiye daha hızlı, etkin ve anlık ulaşabilmesi için 

Tarımsal Hava Durumu Android ve IOS uygulamaları hazırlanıp markette 

yayınlanarak çiftçilerimizin kullanımına açılmıştır. 

 1960-2020 günlük verileri kullanılarak il merkezleri ve büyük ilçeleri kapsayan 

116 istasyon için ClimPACT yazılımı kullanılarak sektörlere yönelik iklim 

indisleri üretilmiştir. 

 İklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında kamu kurum, kuruluşları, 

üniversiteler, STK’lar ve özel sektör tarafından yürütülen araştırma ve projelere 

iklim projeksiyonu verileri ile bilimsel destek sağlanmıştır. 

2. SU VE ORMAN 

2019 Yılı 3. Tarım Orman Şurası’nda Su ve Orman Alt Çalışma Grubunun konuları ile 

ilgili Şura sonuç raporunda belirtilen iki adet hedef ve bu hedefler için belirlenen 

stratejiler ile bir adet sonuç önerisi aşağıda sıralanmıştır:  

HEDEF 13- Sürdürülebilir su yönetimine ilişkin yöntemlerin tekniklerinin 

geliştirilmesi, uygulanması ve mevcut su potansiyelimizin etkin ve verimli kullanılması. 
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STRATEJİ: Tüm havzalarda, yıllık olarak su bütçesi çalışmalarının yapılmalıdır. 

HEDEF 8- Su kaynaklarımızın verimli kullanılması için gelecek nesillerin ihtiyacının 

da dikkate alınması ve havza bazında koruma planları yapılması ile insan ve çevre 

sağlığının korunması, devamlılığının sağlanması ve kullanılmış suların yeniden 

kazanımı hususlarında yetki-sorumluluk paylaşımının netleştirilmesi ve konuyla ilgili 

gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması. 

STRATEJİ: Su kaynaklarının: miktar ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi, 

iyileştirilmesi, ihtiyaç önceliklerine uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde kullanımının 

sağlanması, su yönetiminde yetki çakışmasının giderilmesi, havza esasında bütüncül 

yönetilmesi, suyun verimli kullanılması, havza yönetim planlarının hazırlanması ve 

uygulanması, tahsislerin tek elden yapılmasına ilişkin düzenlemeler ihtiva eden ve 

bunların yanı sıra ülkemiz mevzuatının AB Su Çerçeve Direktifi ile uyumlaştırılmasını 

sağlayan Su Kanunu taslağının kısa vadede yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. 

ÖNERİ: Tarım, orman ve suyun yönetiminin aynı çatı altında toplanmasından doğan 

sinerjinin bölgesel dinamiklerle en etkin şekilde ekonomiye yansıtılması için bölge veya 

havza bazlı yönetim modeline geçilmesi. 
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HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME 

Bilişim çağında olduğumuz göz önünde bulundurularak halkın ulaşabileceği 

kaynaklardan farkındalık ve bilinçlendirme için çeşitli yayın organları kullanarak; 

erozyon, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık, su ve toprağın durumu ve korunması 

ile ilgili halka bilgi vermek için çalışmalar yürütülmesi öngörülmektedir. Bu konuda;   

1.Halkın bilinçlendirilmesi için konunun; çeşitli iletişim ve görsel kaynaklar 

kullanılarak anlaşılır bir dille halka arzı ve farkındalığın oluşturulması,  

2.Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla eğitim ve çalıştay vb. yeni projeler geliştirilmesi, 

3.Yapılan çeşitli çalışmalarda katılımcılık ilkesi gözetilerek halkın katılımını 

sağlayarak; hem yöresel sorunları öğrenmek hem de farkındalığın arttırılmasının 

sağlanması, 

4.Yapılacak çalışmalara bilişim araçları kullanılarak yön verilmesi; çalışmalarla ilgili 

bilgilerin kullanılabilir ve ulaşılabilir olmasının sağlanması, 

5.Değişen dünya şartları, iklim değişikliğine göre üretimin ve hayatın akışının yapılan 

bilgilendirme ışığında planlanmasının sağlanması, 

6.Yapılacak çalışmalarla ilgili eylem planlarına uygun; eylem kartları oluşturulması, 

7.Yeterli bilincin oluşturulması için mevcut durum, yapılması gerekenler ve alınan 

kararlar ile bunların sonuçlarının hep birlikte verileceği raporlar (çıktılar) oluşturulması 

gibi hedefleri içeren etkinlikler, projeler ve/veya toplantılar yapılabilir.  

Konu ile ilgili farkındalığın arttırılması için; öncelikle mevcut durumun (orman ve su 

kaynaklarının durumu), ne düzeyde olunduğu, şu an hangi çalışmaların hangi aşamada 

olduğu ve yapılacak eylem planlarının uygun bir dille anlaşılır bir şekilde halka arz 

edilmesinin sağlanması öngörülmektedir. 
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DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

DARBOĞAZLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Meteoroloji 

1. Ülkemiz iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerinden en fazla etkilenecek bir bölge 

olan Akdeniz havzasında yer almasından 

dolayı su kaynaklarının zayıflaması, 

orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile 

bunlara bağlı ekolojik bozulmalar riski ile 

karşı karşıyadır. Kuraklığın izlenmesi 

kadar meydana gelebilecek zararların 

önlenmesine yönelik olarak kuraklığın 

tahmini de önem arz etmektedir. 

Ülkemizde kuraklığın ülke genelinde 

tahminine yönelik bir sistem 

bulunmamaktadır. 

1.  Ülkemiz geneli için kuraklık tahmin 

sisteminin geliştirilmesi ve ürünlerin 

hazırlanarak kullanıma sunulması. 

2. İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıktaki 

artışlar buharlaşma hızının artmasına 

sebep olmakta, bu durumun su 

yüzeylerinden daha fazla buharlaşmaya 

ve su kaynaklarının daha hızlı azalmasına 

yol açacağı öngörülmektedir. 

Buharlaşmanın ülke genelinde 

ölçümlerinin arttırılması yapılacak 

çalışmalarda kullanılacak verilerin 

sağlıklı olarak elde edilmesi 

gerekmektedir. 

2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan açık yüzey 

buharlaşma ölçümlerinin otomatik hale 

getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması. 

3. Tarımsal üretimde zirai meteorolojik 

verilerin öneminin gün geçtikçe artmakta, 

çiftçiler ve akıllı tarım çalışmaları zirai 

meteorolojik verilere ihtiyaç 

duymaktadır. Zirai meteoroloji alanında 

yapılan çalışmaların ve verilerin tarımsal 

üretimde kullanımının kolaylaştırılması 

ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan tarımsal hava 

tahmini sayfasının ve çiftçilere yönelik 

hazırlanan tarımsal hava durumu mobil 

uygulamasının çiftçilerin direkt 

kullanımına yönelik olarak poligon bazlı 

bir ARGE çalışmasının gerçekleştirilmesi.  

4. İklim değişikliğinin hidrolojik döngüdeki 

etkilerinden dolayı yağışların şiddet ve 

sıklığında artışlar olduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda özellikle geçirimsiz 

yüzeylerin fazla olduğu büyük şehirlerde 

4. Hali hazırda Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü tarafından kullanılmakta 

olan Ani Taşkın Erken Uyarı Sisteminin 

(FFGS) geliştirilmesi. 
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sel ve su baskını olaylarının önceden 

tahmini önem arz etmektedir. Şehir 

sellerinin tahminlerine yönelik daha fazla 

çalışma yapılması gerekmektedir. 

5. Meteorolojik bilginin kullanımına yönelik 

olarak halkın meteoroloji okur 

yazarlığının geliştirilmesi açısından 

eğitim/bilinçlendirme faaliyetlerinin 

arttırılması gerekmektedir. 

5.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bu 

alanda eğitim veren Üniversiteler 

tarafından çalıştaylar, kongreler ve 

eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 

6. Ülkemizde geliştirilmiş bir sayısal hava 

tahmin modeli bulunmamaktadır. Bu 

durum ortaklığını yaptığımız uluslararası 

kurumların modelleriyle 

doldurulmaktadır. Yaşanabilecek uluslar 

arası krizlerde ülkemizin hava tahmin 

ürünlerini elde etmek açısında problem 

yaşaması durumunda ulusal bir sayısal 

hava tahmin modelinin olmamasının 

problem yaratabileceği. 

6. Uluslararası ölçekte bu çalışmaları 

yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

irtibata geçilerek ulusal ölçekte sayısal 

hava tahmin modeli için fizibilite 

çalışması yapılması. 

7. Uzun vadeli hava tahminleri için 

hazırlanan mevsimlik tahmin 

modellerinin ülkemizde dış kaynaklardan 

kullanıldığı,  bu kapsamda mevsimlik 

tahminlerin ulusal olarak geliştirilmesi 

önem arz etmektedir.  

7. Uluslararası ölçekte bu çalışmaları 

yürüten ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

irtibata geçilerek ulusal ölçekte 

mevsimlik tahmin çalışmalarına yönelik 

olarak fizibilite çalışması yapılmalı. 

8. Şehir planlarının hazırlanması ve kurulan 

yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesinde 

jeolojik ölçümler yapıldığı fakat 

meteorolojik ölçümlerin dikkate 

alınmadığı yada bu konuda yasal bir alt 

yapının bulunmadığı bilinmektedir.  

8. Şehir planlarının hazırlanması ve yeni 

yerleşim yerlerinin belirlenmesi 

aşamasında meteorolojik 

verinin/ölçümlerin zorunlu hale 

getirilmesine yönelik yasal alt yapı 

hazırlanmalıdır. 

9. Yenilenebilir enerji sektörünün özellikle 

güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi alanında 

meteorolojik açıdan uygun alanların 

belirlenebilmesi için potansiyel atlasları 

hazırlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan 

çalışmaların geliştirilmesi önem arz 

etmektedir. 

9. Rüzgar ve Güneş Enerjisi potansiyel 

atlaslarının geliştirilmesi. 
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10. Kurumların sahip oldukları verileri 

paylaşma politikalarının kurumdan 

kuruma farklılık gösterdiği, her kurumun 

veri paylaşım usul esaslarını kurumların 

kendilerinin belirlediği ve zaman zaman 

üniversitelerin kurumlardan veri alma 

konusunda problemler yaşadığı 

bilinmektedir. 

10.Kurum veri paylaşımlarına yönelik 

olarak yönetmelik hazırlanması, bu 

konuda devletin tek bir politika 

belirlemesi tüm kurumların ellerindeki 

verilerin paylaşımını bu yönetmelik 

doğrultusunda sağlanması. 

Orman ve Su Alt Çalışma Grubu 

1. Havza esaslı yönetim modeli 

Kalkınma Stratejilerinde uzun 

yıllardır yer almasına rağmen 

günümüzde maalesef hala havzalarda 

koruma-kullanma dengesi 

sağlanamamıştır. 

1.   Havzalarda yapılacak faaliyetlerin 

değerlendirilme sürecinde özellikle su 

havzalarının ekolojik özelliklerinin 

sürdürülebilirliği göz önünde 

bulundurularak havzadaki ihtiyaçların 

karşılanması gerekmektedir. 

2. Havzalardaki su yönetiminde birçok 

kurum ve kuruluşun yetki ve 

sorumluluk sahibi olması 

gerçekleştirilen faaliyetler ya da 

havzada verilen izinler arasında 

farklılıklar görülmesine neden 

olmaktadır. 

2.  Su yönetimi ile ilgili kurum ve 

kuruluşların sayısı ve bu kurumların 

yetkileri gözden geçirilerek havzalarda 

karar alma sürecinde bu kurumlar 

arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 

3. Su kaynaklarının kalite, miktar, rejim 

ve zamanlama bakımından 

korunmasını sağlayabilecek hem su 

kaynaklarımızın sürdürülebilirliği 

hem de toplumumuzun ihtiyaçlarının 

karşılayabilecek bir planlama 

mevzuatı/yasası yoktur. 

3.  Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilecek 

ekosistem tabanlı bir planlama mevzuatı 

hazırlanmalıdır. Planlar, su kalitesi ve 

veriminde önemli bir rol oynayan orman 

ekosistemlerini koruma odaklı olmalı ve 

hem hidrolojik hem de sosyo-ekonomik 

birimler olan havzalar ölçeğinde 

yapılmalıdır. Planlamaların öncelikli 

hedefi havzaların fonksiyonlarına 

(sunduğu ekosistem hizmetlerine) göre 

sınıflandırılması ve bu havzalarda 

yapılacak uygulamaların 

önceliklendirilmesi olmalıdır. Bu 

bağlamda havzaların fonksiyonlarına 

göre sınıflandırılması ve uygulamaların 

önceliklendirilmesi gerekmektedir. 

4. Havzalarda yapılacak olan 4.  Önceliklendirme kriterlerinin daha 
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faaliyetlerin önceliklendirilme 

kriterleri yetersiz kalmaktadır. 

fazla başlık içermesi ve bu başlıkların 

havza hizmetlerine (ekosistem 

hizmetlerine) dayalı önceliklendirme 

yöntemine altlık oluşturması 

sağlanmalıdır. Bu bağlamda havzalar 

kendi özelinde değerlendirilmelidir: 

5. Havzalarda gerçekleştirilen 

faaliyetlerin önceliklendirilmesinde 

çoğunlukla kamu yararı gözetilmesi 

ya da kalkınma odaklı olunması 

havzanın hem su kaynaklarının hem 

de diğer hizmet ve ürünlerinin 

korunamamasına neden olmaktadır. 

5.  Özellikle su havzalarında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin 

önceliklendirilmesinde havzanın 

kaynaklarına zarar verilmesi durumunda 

kamu yararı gözetilmesi ya da kalkınma 

odaklı olması yaklaşımı dikkatlice 

değerlendirilmelidir. Söz konusu 

faaliyetlerden havzanın ekolojik 

özellikleri ve su rejimi ile uygun olanları 

planlanarak hayata geçirilmeli ve koruma 

hedeflerinden ödün verilmemelidir. 

6. Havzada su yönetimi ile ilgili yapılan 

faaliyetlerde idari sınırlarla havza 

sınırlarının örtüşmemesi planlama, 

önceliklendirme ve dolayısıyla kaynak 

yönetiminde sorunlar yaratmaktadır. 

6.  Havzada su yönetimi ile ilgili yapılan 

faaliyetlerde planlamanın ve 

önceliklendirmenin havza sınırları göz 

önünde bulundurularak yönetilmesi, idari 

sınırlarla ilgili koordinasyonun 

sağlanması gerekmektedir. 

7. Ormanların su üretim havzalarının su 

verimi ve kalitesi üzerindeki olumlu 

etkilerinden dolayı; asıl amacı su 

üretmek olan havzalardaki ormanlar 

odun üretimi amacıyla işletildiği gibi, 

yasal olmayan yollarla da tahriplere 

maruz kalmakta ve bu durum 

havzalarımızın su verimi ve kalitesini 

olumsuz etkilemektedir. 

7.  Su üretim havzalarındaki ormanlar 

çok sıkı korunmalı, gerekirse bu 

ormanlar korunan alanlar statüsüne 

alınmalıdır. Ayrıca, su üretim 

havzalarındaki ormanlık alanlar, orman 

amenajman planlarında 

haritalandırılmalı ve bu alanların 

sınırları kamuoyu ile paylaşılmalıdır ve 

bu alanlar her türlü izin irtifak 

işleminden muaf tutulmalıdır. 

8. Asıl fonksiyonu su üretimi olan 

havzaların ağaçlandırılmasında tür 

seçimi faaliyetin başarısını 

olumlu/olumsuz etkilemektedir. 

8.  Öncelikle o alanda yetişen doğal türler 

olmak üzere, bu havzalarda yapılacak 

ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere az 

su tüketen, kuraklığa tolerans gösteren, 

intersepsiyon kaybı az olan, su kalitesini 

olumlu yönde etkileyen ağaç türlerinin 

belirlenmesine yönelik araştırmalara 

ağırlık verilmeli ve desteklenmelidir. 

Ayrıca havzaların su verimi ve kalitesini 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Su, Orman ve Meteoroloji Grubu Çalışma 

Belgesi 

118 

 

SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

DARBOĞAZLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

olumlu yönde etkileyecek dikim aralık ve 

mesafeleri belirlemeye yönelik 

araştırmalar teşvik edilmeli ve 

desteklenmelidir. Son olarak, orman 

teşkilatı tarafından kuraklığa dayanıklı 

türler ile uygun deneme alanları 

oluşturularak plantasyon sahaları 

oluşturulmalıdır.   

9. Ormancılık faaliyetlerinin, su 

havzalarının fonksiyonları dikkate 

alınmadan gerçekleştirilmesi su ve 

toprak kaynaklarına zarar 

vermektedir. 

9.  Havzalarda yer alan ormanlar su 

verimini artırmak amacıyla traşlama 

kesilmemeli, hatta asıl fonksiyonu su 

üretmek olan havzalarda ormanlık 

alanlardaki üretim faaliyetleri bakım 

faaliyetleri dışında kısıtlanmalıdır. Bir 

başka anlatımla, vejetasyondan mahrum 

bırakılan her arazi parçası su ve toprak 

kaybı ve su kirliliği anlamına 

gelmektedir. Bu yüzden ister otsu ister 

odunsu olsun su üretim havzalarımızdaki 

vejetasyon örtüsünün korunmasına azami 

özen gösterilmelidir. 

10. Ormanlık havzalarda gerçekleştirilen 

üretim faaliyetlerinin sadece arazi 

koşullarına bağlı planlanması eksik 

kalmaktadır. 

10.  Ormanlık havzalardaki üretim 

faaliyetleri, arazinin eğimi yanında iklim 

koşulları da dikkate alınarak 

belirlenmelidir. Örneğin çok yağış alan 

bir bölgede çok sık bir orman örtüsünün 

olması su üretimi açısında olumsuzluk 

değil aksine su kalitesi açısından olumlu 

bir durum yaratabilir. 

11. Mera ve çayır alanları da su üretim 

havzalarında önemli yer tutmaktadır. 

Meralardaki başlıca yararlanma şekli 

otlatma olmasına karşın, ülkemizdeki 

meraların çoğunda herhangi bir 

otlatma şekli uygulanmamaktadır. Bu 

durum da hem erozyona hem de su 

kirliliğine yol açmaktadır. 

11.  Mera alanlarında otlatma meraların 

taşıma kapasitesine ve otlatma mevsimine 

göre yapılmalıdır. Toprak ve vejetasyona 

zarar vermeyecek şekilde otlatma planları 

uygulanmalıdır. 

12. Havzalarda yer alan bir diğer 

kullanma şekli de tarım alanlarıdır. 

Tarım alanları ülkemizdeki erozyonla 

toprak kaybının en yüksek olduğu 

alanlar olmasının yanında, bilinçsiz 

12.  İçme suyu havzalarında yer alan 

tarım alanlarında toprak korumaya 

yönelik uygun ürünler seçilerek bilimsel 

verilere göre gübre uygulamaları 

yapılmalıdır. 
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gübreleme ve ilaçlama 

faaliyetlerinden dolayı su kaynakları 

kirlenmekte ve küresel ısınma ile 

mücadeleye de olumsuz etki 

yapmaktadır. 

13. Su üretim havzalarındaki erozyonun 

en büyük nedeni yanlış arazi 

kullanımıdır. Erozyon da barajların 

ömrünü kısaltmakta ve su kirliliğine 

yol açmaktadır. 

13. Sadece su üretim havzalarında değil 

ülke ölçeğinde arazi kullanımı arazi 

kabiliyet sınıflamasına göre yapılmalıdır. 

Aksi uygulamalar için yaptırımlar 

uygulanmalıdır. 

14. Su ile ilgili yatırımlar daha çok suyun 

depolandığı barajlara ve suyu ileten 

sistemlere yapılmaktadır. Hâlbuki bu 

kısımlardan daha önemli olan asıl 

suyun geldiği havzalar daha 

önemlidir. 

14.  Özellikle bu havzaların ıslahına da 

yeterince kaynak ayrılmalı ve önem 

verilmelidir. Ağaçlandırmanın kısıtlı 

olduğu koşullarda otsu bitkiler 

kullanılarak bitkilendirme yolu tercih 

edilmelidir. Islah çalışmalarında mekanik 

yaklaşımlardan ziyade çevre dostu 

ekolojik çözümler tercih edilmelidir. 

15. Havzalardaki su kalitesi ve sediment 

verimlerinin arazi kullanımları ile 

ilişkilendirilmeden değerlendirilmesi 

birçok sorunun çözümlenmesinde 

eksiklik yaratmaktadır. 

15.  Değişik arazi kullanımlarının su 

kalitesi ve sediment verimi üzerindeki 

etkileri her bir arazi kullanımı için ayrı 

ayrı belirlenerek, yapılacak çalışmaların 

ve alınacak önlemlerin daha kısa sürede 

doğrudan alan odaklı olması, yapılacak 

çalışmaların daha kısa sürede ve daha 

düşük maliyetle tamamlanmasına olanak 

sağlayacaktır. 

16. Barajlarımızda sediment ölçümlerinin 

yapılmasında izlenen yol eksik 

kalmaktadır. 

16. Barajlarımızda sediment ölçümleri 

sadece batimetrik haritalar yapılarak 

çıkarılmamalı, su üretimi açısından çok 

kritik öneme sahip havzalarda mikro 

havza ölçeğine inilerek hangi havzada 

erozyon sorunu olduğunu doğrudan 

belirlemek o havzada önlem almak 

açısından önemlidir.   

17. Su üretim havzalarımızda 

gerçekleştirilen ıslah projelerinin 

devamlılığı yoktur. Bu nedenle 

havzanın kaynaklarının 

sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi 

sağlanamamaktadır. 

17. Su üretim havzalarımızdan 

sürdürülebilir ve kaliteli bir su üretimi 

için su üretim havzalarının ıslahı sürekli 

yapılmalıdır. Çıkarılacak bir yasa veya 

yönetmelikle her yıl belirli bir program 

dâhilinde gerekirse belirli alanlardan 

toprak ve su kaynaklarının koruması adı 
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altında (örneğin suyumuzu koruyalım 

veya toprağımızı koruyalım şeklindeki 

sloganlarla) kaynaklar aktarılarak 

(örneğin şans oyunlarından belirli bir 

miktar) bu havzalarımızın ıslahı 

yapılarak devamlılık sağlanmalıdır. 

18. Su üretim havzalarının planlanması 

ve yönetiminde konusunda uzman 

kişilere yer verilmemesi havzaların 

kaynaklarının korunmasında çeşitli 

sorunlara neden olmaktadır. 

18.  Su üretim havzalarının planlanması, 

havza yönetimi konusunda uzman 

kişilerin yönetiminde oluşturulacak ve 

konu ile ilgili farklı disiplinlerden 

uzmanların yer aldığı gruplar tarafından 

yapılmalıdır. 

19. Su kaynaklarının planlanması ve 

yönetiminde kırsal havzalar dikkate 

alınırken kentsel havzalar gözardı 

edilmektedir. 

19.  Kentsel havzalarda daha çok yağmur 

suyunun taban suyuna ulaşması için 

geçirimsiz yüzeyler azaltılmalı, yeşil 

alanlar artırılmalıdır. Ayrıca, kentsel 

havzalarda geçirimsiz yüzeylerden akan 

suların kullanılması için gerekli altyapı 

sistemleri kurulmalıdır. Bu sistemler ilk 

önce mevcut şehirlerde kentsel dönüşüm 

yapılan alanlarda kurulmaya 

başlanabilir. Ayrıca, kentsel alanlarda 

taşkınlara sebep olacak yapılaşmalara 

kesinlikle müsaade edilmemelidir. 

Buradaki yapılara ve tesislere kamu yol, 

su ve elektrik gibi kamu hizmetleri 

sağlanmayarak caydırıcı uygulamalar 

yapılabilir. 

20. Su üretim havzalarımızda DSİ hem 

akım hem de su kalitesi ile alakalı 

ölçümler yapmaktadır. Su kalitesi ile 

ilgili ölçüm aralıkları seyrek (3 aylık) 

ve düzensizdir (sadece mevsimsel). 

Ayrıca akım anahtarlarının 

güncellenme süreside uzun 

olduğundan akım verileri gerçeği çok 

iyi yansıtamaktadır. 

20.  Her havza için debi ve su kalitesi 

ölçümleri konusunda çalışmaları 

yürütecek özel ekipler oluşturulmalı ve su 

kalitesi ölçümleri daha sık ve düzenli 

yapılmalıdır. 

21. Yüzey ve yeraltı sularının kütle ve 

kalitelerinin izlenmesi için istasyon 

yerlerinin şeçimleri ve izleme sıklığı 

sadece DSİ tarafından SYGM’nün 

görüşleri alınarak yapılmaktadır. Bu 

21.  Yüzey ve yeraltı suyu kütlelerinin 

izlenmesi için istasyon yerlerinin seçimi 

ve izleme sıklığı belirlenirken orman 

alanlarının yoğun olduğu havzalarda 

OGM’nden de görüş alınmalıdır. Böylece 
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durum temiz suyun üretildiği orman 

alanlarının yönetiminden sorumlu 

OGM’nü sorumluluk alanı dışında 

tutmaktadır. 

yapılan/yapılacak ormancılık 

faaliyetlerinin toplam su miktarı ve su 

kalitesi üzerindeki etkileri kolayla 

ölçülebilecek, suyun kaynağındaki 

mevcut durumu ortaya konulacaktır. 

22. Akım miktarları ve su kalitesi verileri 

dinamik bir biçimde diğer paydaş, 

kurum ve kuruluşlarla 

paylaşılmamaktadır. Verilere ihtiyaç 

duyan araştırma kurum ve 

kuruluşları ancak belirli bir ücret 

ödenmesi koşuluyla akım ve su 

kalitesi verilerine ulaşabilmektedir. 

22.  Akım miktarları ve su kalitesi verileri 

DSİ’ne ait bir webportal üzerinden tüm 

araştırmacılara ücretsiz bir şekilde en 

güncel haliyle sunulabilir. Örnek olarak 

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji 

Araştırmaları Kurumu (USGS) 

gösterilebilir. 

23. Temiz ve sürekli su üretiminde hayati 

öneme sahip havzalarımızın özellikle 

orta ve yukarı bölümlerinde 

parçalanma ve/veya tahribata neden 

olan faaliyetlerdeki artış. 

23a.  Bu bağlamda, ülkemizde, özellikle 

temiz ve sürekli su üretiminde öncelikli 

olan ana havzaların belirlenerek 

(ülkemizin tüm bölgelerinde ve özellikle 

yerleşim yerlerine yakın olacak şekilde), 

bu havzalar bir bütün olarak, gelecekte 

karşılaşacağımız su kıtlığı sorununu 

azaltmaya yönelik olarak mevcut 

mevzuatımızda yer alan koruma 

alanlarından çok daha sıkı olacak şekilde 

“tam bir koruma” statüsüne alınması bir 

çözüm olabilir. 

 

23b. Bu soruna karşı bir diğer çözüm 

önerisi ise doğal yapısı bozulmamış, 

ağırlıklı olarak orman ve mera 

ekosistemlerine sahip havzalarda -

havzanın durumuna göre belirlenmek 

üzere- belirli bir rakımdan daha yukarıda 

(örn: 1000 - 1200 metreden yukarı) 

madencilik, taş ocakçılığı, yol yapımı, 

kentleşme, HES tesisi vb. havzanın 

bütünlüğünü bozan ve doğrudan suyun 

üretimi ve kalitesini olumsuz etkileyeceği 

bilinen yatırım ve/veya projelere izin 

verilmemesi olabilir. 

24. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 

izinleri düzenleyen 16. 17. ve 18. 

maddeleri için hazırlanan uygulama 

24.  Orman vasfındaki arazilerde çeşitli 

faaliyetlere yönelik verilen izinleri 

belirleyen 16. 17. ve 18. maddeler için 
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yönetmeliklerinde, su üretim 

havzalarında yer alan “orman 

vasfındaki arazilerin” 

parçalanmasına ve/veya tahribatına 

neden olan düzenlemelerin 

getirilmesi. 

hazırlanan uygulama yönetmeliklerinin, 

Anayasamız ve bağlantılı Orman 

Kanunu’nca korunması teminat altına 

alınmış olan ormanlarımızı ve dolayısıyla 

su kaynaklarımızı koruyacak şekilde 

yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

25. Son yıllarda baraj yapımı sayılarında 

ciddi artış olmasına karşın bu tesisleri 

planlarken yukarı havzalardan 

gelen/gelecek sediment ve diğer 

materyallerin baraj rezervuarına 

ulaşmasını önleyici tedbirlerin yeterli 

olmaması. 

25.  Bu soruna karşılık, hem su kalitesi 

hem de özellikle barajların ömürlerinin 

tahmin edildiği süre kadar devam etmesi 

açısından özellikle yukarı havzalarda 

(örn: oyuntularda) tersip bentleri (veya 

depolama barajları) veya moloz bariyeri 

vb. tesisler mutlaka yapılmalıdır. 

26. Ülkemizde son yıllarda hem sayı hem 

de alan bakımından artış gösteren 

havzalar arası su transferi projeleri. 

26.  Havzalar arası su transferine 

alternatif olabilecek kentsel atık suların 

geri kazanılarak yeniden kullanılması, 

desalinizasyon, yağmur suyu hasadı, su 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve verimli 

kullanılması vb. çözümler detaylı bir 

şekilde değerlendirilmelidir. 

27. Havza planlama çalışmalarında doğa 

temelli çözümlere yeterince yer 

verilmemesi 

27.  Yukarı havzalarda doğa temelli 

çözümlere yönelik bir havza planlama 

altyapısının geliştirilmesi. 

28. Akarsu koridoru restorasyon 

çalışmalarında ilgili olmalarına 

karşılık bazı kurumların yer 

almaması 

28.  Belediyeler ile Tarım ve Orman 

Bakanlığının (TOB) akarsu koridoru 

restorasyon çalışmalarına dahil edilmesi 

gerekmektedir. Kent merkezlerinde 

belediyeler, tarım arazilerinde tarım 

teşkilatı, ormanlarda ve meralarda ise 

orman ve tarım teşkilatının bozuk akarsu 

ekosistemleri belirleyip restore edilmesini 

ve korumasını sağlaması gerekmektedir. 

29. Havzalardaki bitki örtüsünün su 

verimi üzerine etkilerine ilişkin 

araştırma ve proje azlığı ve 

üniversite-kurum iş birliklerinin 

yetersizliği 

29.  Havzalardaki bitki örtüsünün 

(odunsu ve otsu) su üretimi üzerine olan 

etkilerini ortaya koyan çalışmaların 

(kurak bölgeler, karla kaplı alanlar vb 

bölgelerde ve su üretimi havzalarında) ve 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili 

kurumları ile üniversitelerin ortak 

projeler geliştirmesi ve yürütmesinin 

teşvik edilmesi, 

30. Akarsu koridorlarındaki tahribatlar 30.  Akarsu koridorlarındaki 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Su, Orman ve Meteoroloji Grubu Çalışma 

Belgesi 

123 

 

SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

DARBOĞAZLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ve etkileri konusunda belirsizlikler ve 

araştırma gerekliliği 

tahribatların eko-hidrolojik etkileri ve 

doğa tabanlı çözümlerle iyileştirme 

çalışmaları yapılması, 

31. Su kaynaklarında meydana gelen 

yukarı havzalardaki ormancılık 

faaliyetleri ile tarım ve mera 

alanlarından ve erozyondan kaynaklı 

yayılı kirlenme 

31.  Havzalarda su kalitesinin korunması 

ve iyileştirilmesi için yukarı havzalardaki 

ormancılık faaliyetleri ile tarım ve mera 

alanlarından ve erozyondan kaynaklı 

yayılı kirlenmenin önlenmesi 

çalışmalarının yaygınlaştırılması, 

32. Ormanların su kalitesine etkilerinin 

ortaya konulması ve daha net 

anlaşılması ilgili bilgi eksikliği ve 

araştırma ihtiyacı 

32.  Ormanların su filtresi görevi ve su 

kalitesine etkilerinin anlaşılması ile ilgili 

çalışmaların yaygınlaştırılması, 

33. Kentsel havzalarda su kaynakları 

yönetimi sorunlarının çözümü 

konusunda yeşil alt yapı projelerinden 

yeterince yararlanılmaması 

33.  Çeşitli ormancılık uygulamalarının 

kent havzalarındaki su kaynakları 

yönetimi sorunlarının çözümünde etkin 

olarak kullanıldığı yeşil alt yapı 

projelerinin geliştirilmesi, 

34. Su havzalarında kuraklık ve çölleşme 

etkilerinin azaltılması, suyun etkin 

kullanımı, su hasadı vb. 

uygulamaların (yapısal/yapısal 

olmayan önlemlerle) ve suyun 

korunması ile ilgili (kalite ve miktar 

olarak) uygulamaya dönük proje 

yetersizliği 

34.  Su havzalarında kuraklık ve çölleşme 

etkilerinin azaltılması konusunda 

katılımcı yaklaşımla çalışmalar yapılması 

ve kurak ve yarıkurak bölgelerdeki su 

havzalarında, suyun etkin kullanımı, su 

hasadı vb. uygulamaların (yapısal/yapısal 

olmayan önlemlerle) ve suyun korunması 

ile ilgili (kalite ve miktar olarak) 

uygulamaya dönük projeler geliştirilmesi, 

35. Ormanların su stresine karşı direnci 

ile ilgili bilgi eksikliği 

35.  Ormanların su stresine karşı 

savunmasızlığını azaltmak ve sürekli su 

temini sağlamadaki rollerini artırmak 

yönünde çalışmalar yapılması, 

36. Sel ve taşkın sayısında artış 

36.  Sel ve taşkınların azaltılması, akış 

rejiminin düzenlenmesi ile ilgili 

konularda yukarı havza yönetimi 

tekniklerinin uygulamalarına ilişkin 

çalışmalar yapılması, 

37. Heyelan olayları-su ve bitki örtüsü 

ilişkisi konusunda araştırma ihtiyacı 

37.  Heyelan alanlarında fazla suyun 

kontrolü, heyelan risk haritalarının 

havzalarda oluşturulması, heyelan risk 

alanlarında bitki örtüsü yönetimi vb. 

çalışmaların yapılması, 

38. Kirlenmiş su ve toprakların bitkisel 38.  Kirlenmiş sularda ve topraklarda 
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iyileştirme yöntemlerinin etkilerine 

ilişkin araştırma ihtiyacı 

bitkisel iyileştirme tekniklerinden 

faydalanılmasına ilişkin çalışmalar 

yapılması, 

39. Orman yangınlarının sayısında artış 

ve yangınların hidrolojik etkilerine 

ilişkin bilgi ve araştırma ihtiyacı 

39.  Orman yangınlarının iklim değişikliği 

ile ilişkisi, yangınların ardından havzalar 

bazında meydana gelebilecek yüksek 

akımları önleyici uygulama çalışmaları 

(malçlama, hydroseeding vb) ve bunların 

havza su kalitesi ve hidrolojik etkilerini 

ortaya koyan çalışmaların yapılması, 

40. İklim değişikliğinin doğal kaynaklar 

üzerindeki olumsuz etkileri ve uyum 

ile ilgili araştırma ihtiyacı 

40.  İklim değişikliğinin su havzalarında 

bulunan doğal kaynaklar (orman, toprak, 

arazi, su kaynakları ve diğer biyolojik 

kaynaklar) üzerindeki etkilerinin ortaya 

konulması ve buna bağlı olarak uyum 

kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılması, 

41. Halkın erozyon, iklim değişikliği, 

çölleşme ve kuraklık, su ve toprak 

koruma ile ilgili farkındalık ve bilinç 

düzeyinin artırılması çalışmalarının 

yeterli düzeyde olmaması 

41.  Halkın erozyon, iklim değişikliği, 

çölleşme ve kuraklık, su ve toprak 

koruma ile ilgili farkındalık ve bilinç 

düzeyinin artırılması amaçlı eğitim, 

çalıştay vb. bilinçlendirme çalışmalarının 

yaygınlaştırılması ve halkın havzalardaki 

doğal kaynaklar üzerindeki baskısını 

azaltmak için refah düzeyini artırmaya 

yönelik projeler geliştirilmesi, 

42. Havza yönetim heyetlerinin havza, 

havza yönetimi ve su yönetimi 

konusunda farkındalık düzeyinin 

yetersiz olması 

42.  Havza yönetim heyetlerinin havza, su 

yönetimi, havza yönetimi konusunda 

farkındalık düzeyinin artırılmasına 

yönelik ulusal ve yerel düzeyde eğitimler 

düzenlenmesi. 
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POLİTİKA/STRATEJİ VE EYLEMLER 

 

UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

1.Suyun doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkili olduğu kuvvetli 

hava hadiseleri ve meteorolojik 

afetler ile ilgili ürün ve 

hizmetler geliştirilmeli, 

1. Kuraklık tahmin 

sisteminin hazırlanması, 

2. Sel ve su baskını 

olaylarının önceden 

tahminine yönelik 

kullanılan Ani Taşkın 

Erken Uyarı Sisteminin 

(FFGS) geliştirilmesi 

3. Su kayıplarının en 

Meteoroloji 

Genel 

Müdürlüğü 

- 

Bahsi geçen 

eylemlerin kısa 

vadede 

tamamlanması. 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

önemli faktörlerinden 

birisi olan buharlaşma ile 

ilgili elde edilen gözlem 

verilerinin otomatik 

sistemler ile kesintisiz 

olarak ölçülmesinin 

sağlanması. 

2.Zirai meteoroloji alanında 

yapılan çalışmaların 

geliştirilmesi, zirai 

meteorolojik verilerin 

sektör/çiftçi tarafından 

kullanımının 

Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan tarımsal hava 

tahmini sayfasının ve 

çiftçilere yönelik 

hazırlanan tarımsal hava 

Meteoroloji 

Genel 

Müdürlüğü 

  

Bahsi geçen 

eylemin 

orta vadede 

tamamlanm

ası. 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

arttırılması/kolaylaştırılması. durumu mobil 

uygulamasının 

geliştirilmesi ve 

kullanımının 

yaygınlaştırılması. 

3.Meteorolojik bilginin 

kullanımına yönelik olarak 

halkın meteoroloji okur 

yazarlığının geliştirilmesi 

açısından eğitim/bilinçlendirme 

faaliyetlerinin arttırılması. 

Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü ve bu alanda 

eğitim veren 

Üniversiteler tarafından 

çalıştaylar, kongreler ve 

eğitim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi. 

Meteoroloji 

Genel 

Müdürlüğü / 

Üniversiteler 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

4.Ulusal meteorolojik model 

çalışmalarına yönelik fizibilite 

çalışması yapılması. 

1.  Ulusal sayısal hava 

tahmin modelinin 

fizibilite çalışması 

yapılması. 

2. Ulusal mevsimlik 

tahmin modeli için 

fizibilite çalışması 

yapılması. 

Üniversiteler MGM  

Bahsi geçen 

eylemlerin 

orta vadede 

gerçekleştiri

lmesi. 

 

5. Şehir planlamalarında 

meteorolojik verinin 

kullanımının sağlanması. 

Şehir planlamalarında 

meteorolojik verinin 

kullanımınına yönelik 

yasal alt yapı çalışması 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı 

  

Bahsi geçen 

eylemlerin 

orta vadede 

gerçekleştiri

lmesi. 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

yapılması. 

6. Yenilenebilir enerji alanında 

meteorolojik verinin 

kullanımının arttırılması. 

6. Rüzgar ve Güneş 

enerjisi potansiyel 

atlaslarının geliştirilmesi. 

MGM 

Üniversiteler 
    

7. Kurumların veri paylaşım 

politikalarının standart hale 

getirilmesi.  

7. Kurumların veri 

politikaları ile ilgili 

kapsamlı yönetmelik 

hazırlanması 

   

Bahsi geçen 

eylemlerin 

orta vadede 

tamamlanm

ası 

 

8.Su üretim havzalarında 

erozyonla mücadele için arazi 

ıslahı çalışmaları sürekli ve 

1. Su üretim havzalarında 

yapılacak arazi ıslahı 

çalışmaları için belirli 

Havza Islahı 

Şubesi 
- 

Bahsi geçen 

eylemlerin kısa 

vadede 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 
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(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

zorunlu hale getirilerek devlet 

politikası olarak 

uygulanmalıdır.   Stratejik, 

politik ve ekonomik bakımdan 

önem sırasına göre her bir su 

üretim havzası belirli periyot 

içerisinde arazi ıslahı amacıyla 

erozyonu önleyecek çalışmalar 

yürütülmelidir.    

alanlardan fon 

ayrılmalıdır.  

2. Örneğin sigara ve 

alkolden alınacak 

vergilerin bir kısmı veya 

tapu ve emlak alım 

satımlarından bir kısım 

vergi ayrılarak kaynak 

oluşturulabilir veya arazi 

bozulmalarına sebep olan 

kişilerden veya trafik 

cezalarından alınacak 

paraların bir kısmı bu 

tamamlanması. 
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kaynak için ayrılabilir. 

9. Su üretim havzalarında arazi 

kullanımı arazi kabiliyet 

sınıflarına göre yapılmalıdır. 

Gerekirse tarım 

yapılmaması gereken 

yerlerde şahıslara ait 

tarım arazileri 

kamulaştırılmalı, alt yapı 

çalışmaları nedeniyle 

arazi parçalanmasına 

sebep olan dağınık 

yerleşim alanları 

toplulaştırılmalıdır. 

   

Bahsi geçen 

eylemin 

orta vadede 

tamamlanm

ası. 
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10.Su üretim havzalarının 

bitkilendirilmesinde, eğer 

ağaçlandırma yapılabilecek 

alanlar varsa su üretimi 

açısından uygun türler ve dikim 

aralık mesafe ve uygun toprak 

işleme yöntemleri seçilmelidir. 

 

Uygun ağaç türü, dikim 

aralık mesafe ve toprak 

işleme yöntemlerinin 

belirlenmesi için 

yapılacak araştırma 

projeleri teşvik edilmeli 

ve desteklenmelidir.   

Orman Genel 

Müdürlüğü 
 

Bahsi geçen 

eylemlerin kısa 

vadede 

tamamlanması. 

  

11.Halkın erozyon, iklim 

değişikliği, çölleşme ve 

kuraklık, su ve toprak koruma 

ile ilgili farkındalık ve bilinç 

1. Halkın 

bilinçlendirilmesi için 

çeşitli iletişim ve görsel 

kaynaklar kullanılarak 

1. 

Üniversiteler 

 

2. Tarım ve 

Orman 

Su ile ilgili 

diğer kamu 

kurumları ve sivil 

toplum örgütleri 

Kısa vadede 

başlanıp orta 

ve uzun 

vadede devam 

etmeli 
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düzeyinin artırılması amaçlı 

eğitim, çalıştay vb. 

bilinçlendirme çalışmaları 

yapılmalı ve 

yaygınlaştırılmalıdır. 

anlaşılır bir dille halka 

arzı ve farkındalığın 

oluşturulması çalışmaları 

yapmak.  

2. Ulusal ve 

Uluslararası paydaşlarla 

yeni projeler 

geliştirilmesi (Eğitim, 

Çalıştay) 

3. Katılımcılık ilkesi 

gözetilerek halkın 

katılımını sağlayarak; 

hem yöresel sorunları 

Bakanlığına 

Bağlı Kurum 

ve Kuruluşlar 
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öğrenmek hem de 

farkındalığın 

artırılmasınının 

sağlanması 

4. Yapılacak 

çalışmalara bilişim 

araçları kullanılarak yön 

verilmesi; çalışmalarla 

ilgili bilgilerin 

kullanılabilir ve 

ulaşılabilir olmasının 

sağlanması. 

5. Havza yönetim 
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heyetlerinin havza, su 

yönetimi, havza yönetimi 

konusunda farkındalık 

düzeyinin artırılmasına 

yönelik ulusal ve yerel 

düzeyde eğitimler 

düzenlenmesi. 

12.Su Üretim Havzalarında 

Havzaların Su Verimi, Kalitesi, 

Su Kirliliği, Orman yangınları-

Su ilişkileri, İklim Değişikliği, 

Havzalarda Yaşayan İnsanların 

Sosyo-Ekonomik Durumlarının 

1.Havzalardaki bitki 

örtüsünün (odunsu ve 

otsu) su üretimi üzerine 

olan etkilerini ortaya 

koyan çalışmaların 

(kurak bölgeler, karla 

1. 

Üniversiteler 

 

2. Tarım ve 

Orman 

Bakanlığına 

Bağlı Kurum 

Konu ile 

ilgili diğer kamu 

kurumları ve sivil 

toplum kuruluşları 

Kısa vadede 

başlanıp orta 

ve uzun 

vadede 

devamlılığının 

sağlanması 

gereklidir.  
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2032) 

İyileştirilmesi vb. Konularda 

Araştırma Faaliyetleri 

gerçekleştirilmeli veya sayısı 

artırılmalıdır. 

kaplı alanlar vb 

bölgelerde ve su üretimi 

havzalarında) ve Tarım 

ve Orman Bakanlığı’nın 

ilgili kurumları ile 

üniversitelerin ortak 

projeler geliştirmesi ve 

yürütmesinin teşvik 

edilmesi, 

2.Akarsu koridorlarındaki 

tahribatların eko-

hidrolojik etkileri ve 

doğa tabanlı çözümlerle 

ve Kuruluşlar 
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2032) 

iyileştirme çalışmaları 

yapılması, 

3.Havzalarda su 

kalitesinin korunması ve 

iyileştirilmesi için yukarı 

havzalardaki ormancılık 

faaliyetleri ile tarım ve 

mera alanlarından ve 

erozyondan kaynaklı 

yayılı kirlenmenin 

önlenmesi çalışmalarının 

yaygınlaştırılması, 

4. Ormanların su filtresi 
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görevi ve su kalitesine 

etkilerinin anlaşılması ile 

ilgili çalışmaların 

yaygınlaştırılması, 

5. Çeşitli ormancılık 

uygulamalarının kent 

havzalarındaki su 

kaynakları yönetimi 

sorunlarının çözümünde 

etkin olarak kullanıldığı 

yeşil alt yapı projelerinin 

geliştirilmesi ve su 

koruma çalışmalarında 
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doğa tabanlı çözümlerin 

yaygınlaştırılmasına 

yönelik araştırma ve 

uygulama projeleri 

geliştirilmesi, 

6.Su havzalarında 

kuraklık ve çölleşme 

etkilerinin azaltılması 

konusunda katılımcı 

yaklaşımla çalışmalar 

yapılması ve kurak ve 

yarıkurak bölgelerdeki su 

havzalarında, suyun etkin 
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kullanımı, su hasadı vb. 

uygulamaların 

(yapısal/yapısal olmayan 

önlemlerle) ve suyun 

korunması ile ilgili 

(kalite ve miktar olarak) 

uygulamaya dönük 

projeler geliştirilmesi, 

7.Ormanların su stresine 

karşı savunmasızlığını 

azaltmak ve sürekli su 

temini sağlamadaki 

rollerini artırmak 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Su, Orman ve Meteoroloji Grubu Çalışma 

Belgesi 

141 

 

UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

yönünde çalışmalar 

yapılması, 

8. Sel ve taşkınların 

azaltılması, akış rejiminin 

düzenlenmesi ile ilgili 

konularda yukarı havza 

yönetimi tekniklerinin 

uygulamalarına ilişkin 

çalışmalar yapılması, 

9. Heyelan alanlarında 

fazla suyun kontrolü, 

heyelan risk haritalarının 

havzalarda oluşturulması, 
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heyelan risk alanlarında 

bitki örtüsü yönetimi vb. 

çalışmaların yapılması, 

10.Orman yangınlarının 

ardından havzalar 

bazında meydana 

gelebilecek yüksek 

akımları önleyici 

uygulama çalışmaları 

(malçlama, hydroseeding 

vb) ve bunların havza su 

kalitesi ve hidrolojik 

etkilerini ortaya koyan 
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çalışmaların yapılması, 

11.İklim değişikliğinin su 

havzalarında bulunan 

doğal kaynaklar (orman, 

toprak, arazi, su 

kaynakları ve diğer 

biyolojik kaynaklar) 

üzerindeki etkilerinin 

ortaya konulması ve buna 

bağlı olarak uyum 

kapasitelerinin 

güçlendirilmesine 

yönelik çalışmalar 
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yapılması, 

13.Yukarı havzalardaki 

restorasyon amaçlı 

uygulamalarda yerel bilgi ve 

tecrübeyi dikkate alan Doğa 

Temelli Çözümlere öncelik 

verilmeli.  

 

1. Doğa temelli 

çözümlere yönelik teknik 

kapasite artırılması. 

 

2. Doğa temelli 

çözümlerle ilgili 

araştırmaların 

desteklenmesi. 

 

OGM 

DSI, 

SYGM, AFAD, 

MGM, ÇEM 

   



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU, ORMAN VE METEOROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Su, Orman ve Meteoroloji Grubu Çalışma 

Belgesi 

145 

 

UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

3. Halihazırda uygulanan 

başarılı örneklerin 

raporlanması ve 

yaygınlaştırılması.  

14. Orman yangınları ve 

benzeri iklim değişikliği 

kaynaklı tüm dış etki ve 

afetlerin su üretimine etkileri 

ortaya koymaya yönelik 

araştırmalara ağırlık verilmeli. 

İklim değişikliği sonucu 

artması beklenen 

atmosferik afetlerin 

etkileri konusunda 

araştırmaların teşvik 

edilmesi. 

TUBITAK, 

OGM, YÖK 

MGM, 

DSI, AFAD 
   

15.Havza bazında su 

kaynaklarının planlanması ve 
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geliştirilmesi konusunda 

gerekli çalışmalar yapılmalı ve 

konu ile ilgili gerekli mevzuat 

düzenlemeleri 

gerçekleştirilmelidir. 

16.Baraj havzalarında 

yapılacak olan ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü 

çalışmalarında özellikle su 

isteği az olan ağaç ve çalı 

türleri tercih edilmeli, bununla 

birlikte arazi kullanımı ve 

değişiminin 
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değerlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

17.Havzalardaki su 

yönetiminde birçok kurum ve 

kuruluşun yetki ve 

sorumluluklarından 

kaynaklanan sorunların ortadan 

kaldırılabilmesi için planlama 

ve uygulama sürecinde 

koordinasyonun sağlanmalıdır. 

 
     

18.Havzaların 

önceliklendirilme kriterleri 

genişletilmelidir. Su havzaları 
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KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

için gerçekleştirilecek tüm 

faaliyetlerin ekolojik, 

hidrolojik özellikler göz 

önünde bulundurularak 

gerçekleştirilmelidir. 

19. İklim değişikliği ve 

kuraklığa bağlı olarak 

ülkemizde yaşanan su 

azlığı/kıtlığı gibi sorunlara 

yönelik temiz ve sürekli su 

üretiminde hayati öneme sahip 

havzalarımızın özellikle orta ve 

yukarı bölümleri parçalanma 

1. Yasal düzenlemelerle 

özellikle yukarı ormanlık 

havzalarda son yıllarda 

artış gösteren insan 

kaynaklı müdahalelerin 

tamamen engellenmesi  

veya ciddi sınırlamaların 

getirilmesi, 

1. Orman 

Genel 

Müdürlüğü 

 

2. Çevresel 

Etki 

Değerlendirm

esi, İzin ve 

Denetim 

Üniversitel

erin Orman 

Mühendisliği 

Bölümleri 

 

Üniversitel

erin Çevre 

Mühendisliği 

Bölümleri 

Bahsi geçen 

eylemlerin kısa 

vadede 

tamamlanması. 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

ve/veya tahribatlara karşı 

yasalarla korunmalıdır. 
 

2. ÇED raporlarının 

özellikle yukarı 

havzalarda verilen insan 

kaynaklı faaliyetler için 

çok daha detaylı 

hazırlanmasının 

sağlanması ve bu 

raporlarının hızlı bir 

şekilde kabulü yerine çok 

daha detaylı bir 

incelemeden sonra (belki 

de bağımsız bir uzman 

Genel 

Müdürlüğü 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

heyet tarafından 

incelendikten sonra) 

kabul edilmesi 

sağlanmalıdır.   

20.Gelecekte yaşanacak su 

azlığı veya su kıtlığı 

sorunlarına karşı ülkemizin 

içme, kullanma ve tarımda 

kullanacağı suyun devamını 

garanti altına alacak proje ve 

stratejilerin geliştirilmesi 

1. Ülkemizin 25 ana 

havzası üzerinde 

yapılacak detaylı bir 

çalışma ile farklı 

bölgelerde belirlenecek 

bazı su üretim 

havzalarının “tam 

koruma” altına alınarak 

“su üretim havzaları” 

Devlet Su 

İşleri 

 

Su Yönetimi 

Genel 

Müdürlüğü 

 

 

Orman 

Fakülteleri 

 

Orman 

Genel Müdürlüğü 

 

 

Bahsi geçen 

eylemlerin 

orta vadede 

tamamlanm

ası. 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI 
SORUMLU 

BİRİM 

İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA VADE  

(2022– 2023) 

ORTA 

VADE  

(2022– 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022– 

2032) 

olarak tescil edilmesi 

sağlanmalıdır.  

21. Tüm büyük su havzaları 

için akım ve su kalitesi 

ölçümlerinin yapılması, 

düzenlenmesi ve takip edilmesi 

konusunda özel ekipler 

oluşturulmalıdır. 

 
     

22. Akım miktarları ve su 

kalitesi verileri yetkin bir 

kurum tarafından dinamik bir 

şekilde paydaşlara ücretsiz 

olarak sunulmalıdır. 
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