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“SU0304 - Havza Ölçekli Sürdürülebilir Su Kullanımı ” 

Çağrı Metni 
 

1. Genel Çerçeve 
Yeraltı ve yerüstü su kaynakları gerek miktar gerekse kalite açısından birbiri ile sürekli 
etkileşim halindedir. Dolayısıyla bu kaynakların bütünleşik olarak planlanması ve yönetilmesi 
gerekmektedir. Havza ölçekli yeraltı ve yerüstü su yönetiminde her türlü planlama, uygulama 
ve işletme esaslarının ortaya konulduğu modellemeyi de kapsayan projeler geliştirilmesi 
önem arz etmektedir.  
 
Suyun verimli kullanımı açısından havza ölçekli sektörel (içme ve kullanma suyu temini, 
sulama suyu temini, endüstriyel su temini, ekolojik su ihtiyacı, su ürünleri yetiştiriciliği, 
ulaştırma, enerji, rekreasyon vb.) su paylaşımının ortaya konulması gerekmektedir. Sektörel 
su tahsisinde, teknik değerlendirmelerle birlikte sosyo-ekonomik parametrelerin de dikkate 
alınması büyük önem taşımaktadır. Bu maksatla havza ölçekli tahsisi mümkün kılan 
optimizasyon modellerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, her bir sektör için mevcut ve 
geleceğe dönük ihtiyaç duyulacak su miktarının belirlenmesi ile ilgili yaklaşımların 
geliştirilmesi de oldukça önem arz etmektedir. 
 
Su kaynaklarının kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus su ve çevresindeki 
ekolojik yapının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Ekolojik yapı her havza için önemli 
ölçüde değişiklik göstermekte ve su ihtiyacı da birbirinden farklı olabilmektedir. Dolayısıyla 
her havza için ayrı ayrı bilimsel çalışma yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, su 
kaynaklarının planlanmasında ekolojik yapının sürdürülebilirliği açısından gerekli olan 
ekolojik akış miktarının havzaya özgü doğal rejim göz önünde bulundurularak belirlenmesi 
gerekmektedir. 
 
İklim değişikliğinin en önemli sonuçlardan biri hidrolojik çevrimdeki düzensizliklerdir. Dünya 
genelinde pek çok bölgede, iklim ve meteorolojik koşullarda gözlenen değişiklikler, yerüstü 
ve yeraltı su kaynaklarının miktar ve/veya kalitesi üzerinde ciddi riskler oluşturmaktadır. 
Daha sıklıkla yaşanmaya başlayan ekstrem durumların doğrudan sonucu olarak yağış 
rejimlerinde düzensizlikler ve yer yer azalmalar, sıcaklık değerlerinde ise artışlar 
gözlenmektedir. İklim değişikliğine ek olarak, artan dünya nüfusu, yaşam standardındaki 
değişimler, gelişen toplumsal talepler gibi pek çok unsura bağlı olarak su tüketimlerinde de 
ciddi artışlar ortaya çıkmaktadır. Birbirleriyle çelişen su kullanım talepleri yer yer 
anlaşmazlıklara ve çatışmalara neden olabilmektedir. Bu iki zorlayıcı durum havzalardaki su 
potansiyellerin çok daha etkili kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Farklı senaryo koşulları 
altında su havzalarındaki yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının koruma-kullanım dengesinin 
de gözetilerek planlanabilmesi amacıyla havzaların hidrolojik şartlarını iyi kavramak ve 
bunlara ait unsurları iyi yönetmek için modelleme temelli yaklaşımlar gereklidir.  
 
Yeraltı suyundan çeşitli amaçlarla yararlanmak üzere açılan kuyulardan çekilen su akiferdeki 
su seviyesinin düşmesi başta olmak üzere etkileşimde bulunan akarsu ve göllerin kuruması 
ve/veya boşalım miktarının azalması ile sonuçlanmaktadır. Yeraltı suyu sisteminin 
sürdürülebilir verimi bu nedenle sadece beslenme miktarı ve depolama hacmine bağlı olarak 



belirlenememektedir. Yıllık beslenim miktarının belirli bir yüzdesinin “emniyetli” kabul 
edilerek yeraltı suyunun kullanımı ekonomik ve ekolojik açıdan olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. Sürdürülebilir verim kavramı yıllık beslenim miktarına doğrudan bağımlı 
olmayıp yeraltı suyu sisteminin hidrojeolojik/hidrolik tüm özelliklerinin bir arada dikkate 
alındığı bir yaklaşımı gerektirmektedir. 

 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrının amacı, su havzalarında su kaynaklarının bütünleşik yönetiminin sağlanmasıdır. 
Bu amaç doğrultusunda, suyun sürdürülebilir kullanımı için kısa, orta ve uzun vadeli 
uygulanabilir çözümler üretmeyi hedefleyen ve aşağıdaki alt başlıkları dikkate alan projeler 
önerilmesi beklenmektedir; 
 

• Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bütünleşik yönetimi 
• Havza ölçekli sektörel su kullanımının sosyo-ekonomik parametrelerle birlikte 

optimizasyonu  
• Ekolojik akış miktarının belirlenmesi  
• İklim değişikliğinin sürdürülebilir su kullanımına etkilerinin incelenmesi 

• Yeraltı suyu sistemlerinin sürdürülebilir verim temelinde yönetimi 
 
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 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 
 

 


