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Su-Entegre Havza Yönetimi Ça ğrı Programı 

“SU0302 - Havza Su Yönetiminde Bütünle şik Modelleme” 

 Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve 
Su Çerçeve Direktifine göre su yönetimi, bütünleşik havza yönetimi (BHY) prensipleri 
kullanılarak hem nicelik hem de nitelik açısından suyun kullanım amacına yönelik olarak 
sürdürülebilir şekilde yönetimini esas alır. Bütünleşik havza yönetimi, havzaların biyolojik, 
kimyasal, fiziksel, hidromorfolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik özelliklerinin bir bütün olarak ele 
alınmasını ve su havzasının belli bir bölgesinde değil tüm havzayı, ya da alt havzaları 
kapsayacak şekilde ve havzanın bütün bileşenlerini dikkate alan bir yönetim planının 
oluşturulmasını önerir. Bu bağlamda havzadaki su miktarı ve kalitesini tehdit eden unsurların 
kontrolünü sağlamaya yönelik yönetim seçeneklerinin oluşturulması ve havza genelinde 
uygulanması gerekmektedir. Biyolojik, kimyasal, fiziksel, hidromorfolojik, hidrolojik ve 
hidrojeolojik izleme sonuçlarının bütünleşik modelleme anlayışı ile birleştirilmesi, havza 
üzerindeki tüm baskıların doğru şekilde tespitine ve yönetim alternatiflerinin efektif olarak 
geliştirilmesine olanak verecektir. Bütünleşik havza yönetimi modellemesi, karar vericiler ve 
çevre politikaları üreten kurumlar tarafından su ve çevre sorunlarına çözümler 
geliştirilmesine yardım eden disiplinlerarası çalışmayı gerektiren bir yaklaşımdır. 
 
Bütünleşik modelleme yaklaşımı, nehir havzası gibi çok bileşenli sistemlerinin bir bütün 
olarak ele alınmasına ve oluşturulacak yönetim seçeneklerinin ekonomik ölçütler de göz 
önüne alınarak değerlendirilmesine olanak verir. Bu kapsamda, bütünleşik nehir havzası 
yönetiminin parçası olarak kapsamlı izleme sonuçları ışığında sistemin (havza) tüm 
bileşenleri ve aralarındaki etkileşimler göz önüne alınarak geliştirilecek ekonomik ve teknik 
olarak uygulanabilir yönetim seçeneklerinin oluşturulmasına imkan verecek bütünleşik 
modelleme çalışmaları, ülkemizde sürdürülebilir yönetim planlarının oluşturulması açısından 
önemlidir. 
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrının amacı bütünleşik nehir havzası yönetim planlarının parçası olarak ekonomik ve 
teknik açıdan uygulanabilir yönetim seçeneklerinin bütünleşik modelleme yaklaşımı ile 
geliştirilmesidir. Bu amaca ulaşılması için kapsamlı izleme çalışması yapılarak, paydaş 
görüşleri ve bilimsel veriler ışığında havza sistemini oluşturan bileşenleri (yerüstü suyu, 
yeraltı suyu, sulak alanlar, suya bağlı ekosistemler, vb.) kapsayacak bütünleşik havza su 
yönetim modellemesi (hidrolojik, hidrojeolojik, ekolojik, sosyo-ekonomik, su kalitesi) 
yaklaşımı kullanılarak uygulanabilir yönetim seçeneklerinin oluşturulması beklenmektedir. 
 
Su havzaları birden fazla bileşenden oluşan karmaşık sistemler olarak ele alındığında 
birbirleriyle etkileşimde olan bu bileşenler için bağımsız modeller oluşturulması, etkili 
yönetim seçeneklerinin oluşturulması olasılığını azaltabilir. Bundan dolayı sürdürülebilir, 
ekonomik uygulanabilirliği yüksek çözümlerin üretilebilmesi disiplinlerarası yürütülmesi 
gereken bütünleşik modelleme çalışmaları ile mümkündür. Bu amaca ulaşabilmek için;  
 

• Havza ile ilgili tüm baskıların göz önüne alınması 



• Su kütleleri ile ilgili kapsamlı izlemelerin yapılması, biyolojik, kimyasal, fiziksel, 
hidromorfolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik özelliklerin belirlenmesi; su kaynaklarının 
miktar ve kalite açısından değerlendirilmesi 

• Bilimsel veriler ve paydaşların geri beslemeleri ışığında su kullanımlarının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

 
Bu çağrı programı kapsamında sunulan proje önerilerinde yukarıda belirtilen 
değerlendirmeler yapıldıktan sonra havzanın birbiriyle etkileşimde olan bileşenlerinin 
bütünleşik yaklaşım ile modellenmesini ve elde edilen çıktılar ışığında teknik ve ekonomik 
açıdan yönetim seçeneklerinin oluşturulması amaçlanmalıdır. 
 
Proje önerileri karmaşık havza sistemini oluşturan bileşenlerin doğru ve eksiksiz şekilde 
anlaşılabilmesine, sürdürülebilir, geleceğe yönelik kalıcı yönetim seçenekleri 
geliştirebilmesine imkan vermelidir. Aynı zamanda benzer çalışmalar için örnek teşkil 
edebilmelidir. 

 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 

 
4. Çağrıya Özel Hususlar 
Bu çağrı kapsamında önerilecek projelerin, mevcut verilerin göreli olarak fazla olduğu ve 
proje çıktılarının göreli olarak kolaylıkla uygulanabileceği havzalar olan Gediz, Susurluk, 
Yeşilırmak, Seyhan, Ergene veya Konya Kapalı Havza veya alt havzalarından birinde veya 
birkaçında olması gerekmektedir.  
 

• Bu çağrı programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve ekonomik olarak 
uygulanabilirliği esastır.  

• Çağrı kapsamında disiplinlerarası çalışmalar hedeflendiğinden, orta ve büyük ölçekli 
projeler olması gerekmektedir. 

• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olması ve bu 
projelerde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve teknokent şirketlerinin katılımı 
beklenmektedir. 

• Konunun disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
• Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir.  
• Proje için yasal/özel izin belgesi ve/veya etik kurul onay belgesinin gerekli olup 

olmadığı proje yürütücüsü tarafından Kurumumuzun bu konuda yayınlamış olduğu 
Bilgi Notları çerçevesinde incelenmelidir. Bu belgelerin gerekliliğine karar verilmesi 
halinde ikinci aşama başvurularından önce belgelerin temini için gerekli sürecin 
başlatılmış olması önerilmektedir. 

• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından 
itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacı katılımının 
sağlanması teşvik edilmektedir (*).  
 

(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu 
sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 

 
 



5. Çağrı Takvimi  

Aşama Çevrimiçi Ba şvuru Sistemi 
Kapanı ş Tarihi 

Elektronik Ba şvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci A şama 19.09.2014 17:30 26.09.2014 17:30 

İkinci A şama 16.01.2015 17:30 23.01.2015 17:30 
 
* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza 
ulaştırılması gerekmektedir. 
 
6. Ek Belgelere Referanslar 

 
• 1003 Destek Programı Bilgi Notu 
• 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
• Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
• Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 
• 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
• Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
• Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İleti şim Bilgileri 

 
Aylin Met 
 
Tel 312-468 53 00 / 2432 
e-posta  aylin.seyidoglu@tubitak.gov.tr 
 
İlkay Erden 
 
Tel 312-468 53 00 / 4748 
e-posta  ilkay.erden@tubitak.gov.tr 

 


