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Su-Entegre Havza Yönetimi Ça ğrı Programı 

“SU0303 - Havza Ölçe ğinde Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönet imi”  

Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve 
Özellikle sanayileşme, tarımsal faaliyetler ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde 
su kaynaklarımız üzerindeki yoğun baskı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda su 
kaynakları yönetimine ilişkin bütünleşik yaklaşımların ortaya konacağı sistemlerin 
oluşturulması gerekli görülmektedir.  
 
Su kaynaklarının havza ölçeğinde bütünleşik yönetim yaklaşımını benimseyen Avrupa Birliği 
(AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD), sularda “iyi kalite” teminini hedefleyen uluslararası bir 
düzenlemedir. Halen devam etmekte olan AB Mevzuatı’na uyum süreci ve bu süreçte söz 
konusu olan SÇD’ye uyum çalışmalarında, su kaynaklarının havza ölçeğinde yönetimi 
prensibi benimsenmektedir. Bu kapsamda havza koruma planları hazırlanmakta ve noktasal 
ve yayılı kaynaklı kirleticiler (konvansiyonel, tehlikeli maddeler veya mikrokirleticiler) birlikte 
değerlendirilerek su kütleleri korunmaya ya da iyi su kalitesi hedefine ulaşılmaya 
çalışılmaktadır.  
 
SÇD kapsamında tüm su kaynaklarının mevcut durumlarının ortaya konularak çevresel 
hedeflerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu maksatla ekolojik ve kimyasal 
durumun tespiti için fizikokimyasal, kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik parametrelerin 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Bu aşamada, öncelikli maddeler ile spesifik kirleticileri de kapsayan tehlikeli 
maddelerin su kaynaklarımızdaki mevcudiyeti ve etkilerinin belirlenmesi büyük önem arz 
etmektedir. 
 
AB; “öncelikli” ve “öncelikli tehlikeli” olarak tanımlanan 45 tehlikeli kirletici için SÇD’de verilen 
Çevresel Kalite Standartlarına (ÇKS) uyulmasını, diğer kirleticiler (spesifik kirleticiler) için ise 
ülkelerin kendi belirledikleri ÇKS’lere uyulmasını beklemektedir. Bu çerçevede, ülkemiz 
açısından da SÇD’de tanımlanmış periyotlarla bu kirleticilerin su havzalarında izlenmesi ve 
düzeylerinin tanımlanmış ÇKS değerlerinin altında kalmasının sağlanması gerekmektedir. 
 
SÇD’ye uyum çalışmalarında ana hedef olan sularda iyi kalitenin temini, tüm kirletici 
unsurların bir arada kontrol edilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, noktasal ve yayılı 
kaynakların kontrolü su kalitesinin teminine yönelik planlamaların yapılabilmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. 
 
Çağrıya konu olan spesifik kirleticilere ait ihtiyaç duyulan ekotoksikolojik verilerin eksikliğinin 
giderilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda; AB uyum süreci içerisinde su kaynaklarımıza 
etkisi bulunan tehlikeli kimyasalların tespit edilerek sucul ekosistemlerdeki toksik etkilerinin 
belirlenmesi ve 3 trofik seviyede (su piresi, alg ve balık) su ve sedimanda ekotoksikolojik 
veri eksikliklerinin ortaya konulması ve belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik 
çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir.  
 
Bunun yanı sıra, tehlikelilik özelliği gösteren endokrin bozucu kimyasallar ülkemiz için yeni 



bir araştırma konusu olmakla birlikte, bu maddeler için ülkemize özgü geliştirilmiş olan 
çevresel kalite standartları bulunmamaktadır. Bu çerçevede, AB uyum süreci içerisinde su 
kaynaklarımıza etkisi bulunan endokrin bozucu kimyasalların tespit edilerek sucul 
ekosistemlerdeki mevcudiyetinin ve etkilerinin belirlenmesi, sektörel envanterinin çıkarılması 
ile bu kimyasalların yönetimine ilişkin alıcı ortam çevresel kalite standartlarının ortaya 
konulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu çalışmaların yapılması, insan ve 
çevre sağlığının korunması ile ilgili AB mevzuatının uyumlaştırılmasında önemli bir adım 
olacaktır.    
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrıda, havza ölçekli yaklaşımla, noktasal ve yayılı kaynaklardan ortaya çıkan kirliliğin 
izlenmesi ve kontrol altına alınması için ülkemiz koşullarına uygun yaklaşımlar geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Ayrıca, ülkemiz su kaynaklarını etkileyen tehlikeli kimyasalların 
ekotoksikolojik veri eksikliğinin giderilmesi ile kentsel ve endüstriyel faaliyetlerden 
kaynaklanan ve ülkemiz su kaynaklarına etki eden tehlikeli madde ve madde gruplarının 
(endokrin bozucu kimyasallar vb diğer mikrokirleticilerin) tespit edilerek bu kimyasallar için 
alıcı ortam çevresel kalite standartlarının geliştirilmesi ve bu çerçevede etkin bir şekilde 
kontrol edilmeleri planlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda araştırmalar 
yapılması öngörülmektedir: 

 
1. Konvansiyonel kirleticiler 
1.1.Konvansiyonel kirleticilerin yönetimine ilişkin bütüncül yaklaşımlar geliştirilmesi  
1.2.Konvansiyonel kirleticiler için maksimum kirletici yük hesaplama bazlı deşarj 
standartlarının belirlenmesi  
 
2. Tehlikeli madde ve madde grupları 
2.1.Tehlikeli madde ve madde gruplarının kontrolüne ilişkin kirlilik önleme ve azaltma 
yöntemlerinin geliştirilmesi, bu maksatla yeni evsel ve endüstriyel arıtma teknolojilerinin 
geliştirilmesi 
2.2. Tehlikeli maddeler için ekotoksikolojik veri ihtiyacının tespit edilmesi ve giderilmesi 
yönünde çalışmalar yapılması 
2.3.Tehlikeli madde özelliği gösteren mikrokirleticilerin araştırılması, sucul ortamdaki 
davranışlarının belirlenmesi ve bu kirleticilere yönelik çevresel kalite standartlarının tespit 
edilmesi 
2.3. Tehlikeli maddeler için maksimum kirletici yük hesaplama bazlı deşarj standartlarının 
belirlenmesi 
2.4. Yaygın kaynaklı tehlikeli maddelerin çevresel kalite standartlarını aşması durumunda 
gerekli havza ölçekli azaltım metodolojisinin geliştirilmesi 
2.5. Tehlikeli maddelerin sucul ortamdaki metobolitlerinin belirlenmesi 
 
3. Koruma 
3.1. Farklı havzalarda yer alan su kaynaklarında tespit edilen tehlikeli madde ve madde 
gruplarının kontrolüne yönelik, ülkemiz koşullarına en uygun stratejilerin geliştirilmesi 
3.2. Su kaynaklarında tespit edilen kirleticileri, kaynaklarıyla ilişkilendiren ve kontrolünü 
hedefleyen su kalite yönetim modellerinin geliştirilmesi 
3.3. Arıtma çamuru depoları, vahşi katı atık sahaları ve kentsel alanlardan kaynaklanan 
sulardan ileri gelen kirlilik miktarlarının yol açtığı kirletme boyutlarının ve kontrol tekniklerinin 
araştırılması    



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 küçük, orta ve büyük ölçekli projeler önerilebilir.  
• 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 

 


