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ÖZET

Hidrolojik çevrimin araştırılması ve su kaynaklan yönetiminde kullanılan yöntemlerin
geliştirilmesinde bilimsel ve teknik bir altyapının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdüren
Uluslararası Hidroloji Programı (IHP), Uluslararası Hidroloji Onyılı Programı adıyla UNESCO
tarafından 1965 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmaların küresel ölçekte devamının sağlanması
amacıyla bu Program, 1977 yılında 6'şar yıllık dönemleri kapsayacak şekilde hükümetler arası
nitelikte Uluslararası Hidroloji Programı'na dönüştürülmüştür.

2002-2007 yılları arasındaki IHP'nin altıncı dönemi (IHP-VI)'nde, hidrolojide izotopların
kullanımlarının çeşitli tema başlıkları altında kapsamlı olarak ele alınması planlanmıştır. Bu
çerçevede, 1999 yılında gerçekleştirilen V. Uluslararası Hidroloji Konferansı'nda alınan kararlar
doğrultusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile işbirliği içinde IAEA / UNESCO
Hidrolojide İzotoplar Uluslararası Ortak Programı (JIIHP) oluşturulmuştur.

Söz konusu Program kapsamında, izotop teknikleri kullanılarak hidrolojik süreçlerin daha iyi
kavranmasının sağlanması ile su kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönetimi
tekniklerinin iyileştirilmesi gibi hususlarda çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, yüzey
ve yeraltısularmın nitelik ve niceliksel olarak gözlenmesi, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin
su kaynakları üzerindeki etkileri ve yağış-akış analizleri gibi konularda da izotop tekniklerinden
yararlanmayı öngören projeler planlanmaktadır.

Ulusal düzeyde ikincisi gerçekleştirilecek Sempozyumun, Ülkemizden IHP-VI faaliyetlerine bir
katkı olarak değerlendirilmesi ve bu yaklaşım içinde düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülerek;
bu bildiride, hidrolojide izotop teknikleri konusunda IHP kapsamında yapılan çalışmalar ve bu
konuyla bağlantılı olarak planlanan uluslararası faaliyetler hakkında bilgiler verilmiş olup, bu
bağlamda önümüzdeki yıllarda ülkemizin önceliklerinin neler olması gerektiği hususu, IHP'nin
geleceğe dönük planları açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: IHP, JIIHP, İzotop, Hidroloji
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IAEA/UNESCO ULUSLARARASI İZOTOP HİDROLOJİSİ ORTAK PROGRAMI (JIIHP)

1. Su Kaynaklarının Değerlendirilmesinde İzotop Hidrolojisinin Önemi

İnsani etkiler ve iklim değişikliği gibi nedenlerle dünya su kaynaklan üzerindeki baskılar her geçen
gün artmaktadır. Bu durum su kaynaklan çalışmalannda disiplinler arası bir yaklaşımı
gerektirmektedir. Diğer yandan, su kaynaklan geliştirme faaliyetlerinde, yüzey suyu ile yeraltısuyu,
tatlısu ile tuzlusu arasındaki etkileşimlerin bölge ve havza ölçeğinde bilinmesi gerektiğinden, su
kaynaklannın nitelik ve niceliksel olarak bütün yönleriyle gözlenmesine ve araştırılmasına her
geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilindiği üzere su biliminde mevcut metodolojiler sınırlı verilerle ve günümüzde güncelliğin
kaybetmiş olan veri işleme yöntemleriyle geliştirilmiş bulunmaktadır. Oysa günümüzde, uzaktan
algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi modern teknolojilerin geliştirilmesiyle, su biliminde ve su
araştırmalannda, uzaysal ve zamansal çözünürlülüğü daha ileri düzeyde olan yeni nesil veri
sistemleri geliştirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, bilgi teknolojilerinin de gelişmesiyle, daha ileri
düzeyde hesaplama yöntemlerine geçilmiş olup, artık günümüzde değişik kullanımlara uygun
model çeşitliliği bulunmaktadır. Sağlanan bu gelişmelerle, su biliminde daha güvenilir sonuçlan
veren yeni nesil tekniklerin geliştirilmesine olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Su kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönetimi faaliyetlerinde ortaya çıkan
sorunlann çözümünde izotoplann kullanımıyla ilgili metodolojiler zaten geliştirilmiş olup, bu
teknikler su kaynaklannın araştınlmasmda ve çevresel çalışmalarda halı hazırda kullanılmaktadır.
Söz konusu metodolojilerde iz elementlerin atomik özelliklerinden yararlanıldığı bilinen bir
husustur. İzotop yöntemleri klasik yöntemlere göre daha etkili olmakla birlikte, pahalı değildirler.
Tek bir izotop analizi ile hidrolojik süreçle ilgili çok kapsamlı bilgilerin elde edilmesi mümkündür.

2. İzotop Çalışmalarıyla İlgilenen Uluslararası Kuruluşlar

2.1 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), son 40 yıl içinde su bilimlerinde nükleer tekniklerin
araştırılması ve geliştirilmesi ile bu tekniklerin arazideki pratik uygulamalan üzerinde çalışmalar
yapmaktadır.

Bu Kuruluşun izotop hidrolojisine ilişkin program etkinlikleri kapsamında, yeraltısuyunun
oluşumuyla ilgili hidro-jeolojik araştırmalar, yeraltısuyu akışı, iletim dinamikleri ve hidrolik
etkileşimler; jeotermel sistemler ve yüzey sulanyla ilgili uygulamalar ve su mühendisliğiyle ilgili
diğer uygulamalar bulunmaktadır.

Su kaynaklannın geliştirilmesi ve yönetiminde, lAEA'nm son 10 yıl içinde ağırlık verdiği konular
şunlardır:
• Su kaynaklan üzerindeki insan etkileri
• Su kıtlığı yaşanan bölgelerdeki su kaynaklan,
• Hidro-klimatik değişiklikler ve bu değişikliklerin su havzalan ve yüzeysel su sistemleri

üzerindeki etkileri,
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• Su kalitesi çalışmaları,
• Üye ülkelerde teknik işbirliği projelerinin uygulanması.

2.2 UNESCO

Su kaynakları, dengeli bir kalkınma için sınırlayıcı faktör olarak kabul edilmektedir. Bu durum, su
konusunda Birleşmiş Milletler'de uluslararası işbirliği programlarının geliştirilmesini gerektirmiştir.
UNESCO bünyesinde IHP Programı bu yöndeki çalışmalarda merkezi bir konumda bulunmaktadır.
IHP'nin 1996-2001 yılları arasındaki dönemini kapsayan 5. safhasında, bilimsel araştırmalar,
uygulama ve eğitim konulan arasında sağlam bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. "Hassas Çevre
Koşullarında Hidroloji ve Su Kaynakları Geliştirilmesi Faaliyetleri" ana temasını taşıyan IHP'nin
bu safhasında, özellikle çevre boyutuna öncelik veren ve bilimsel olarak kanıtlanmış metodolojilerle
desteklenen su kaynaklan planlanması ve yönetilmesi konulanna ağırlık verilmiştir.

IHP'nin, 2002-2007 yılları arasındaki dönemi kapsayan 6. safhası ise tatlısu kaynaklarının
sürdürülebilir kalkınma için elzem olduğunun bilinciyle suyun, sadece hidrolojik çevrim içindeki
jeofiziksel, kimyasal ve biyolojik işlevi dışında; sosyal, ekonomik ve çevresel değerlere de sahip
olduğu gerçeğine öncelik verilmiştir.

Günümüzde su etkileşimlerinin daha iyi anlaşılması, verilerin teminindeki teknolojik gelişmeler ve
hidrolojik süreçlerin gelişmiş tekniklerle modellenmesi gibi gelişmeler göz önünde bulundurularak,
IHP'nin 6. Aşaması, kendi içlerinde çapraz ilişkileri olan 5 ana tema üzerinde kurulmuştur:

• Tema l: Küresel değişimler ve su kaynakları,
• Tema 2: Havza ve akiferlerin toplu dinamikleri,
• Tema 3: Karasal yerleşim alanları hidrolojisi,
• Tema 4: Su ve toplum,
• Tema 5: Su öğretimi ve eğitimi,

Bu ana başlıklar altında çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi gündemde olmakla birlikte, bu temalar
arasındaki çapraz geçişleri sağlamak üzere FRIEND (Flow Regimes from International
Experimental and Network Data) ve HELP ( Hydrology for Environment, Life and Policy) gibi alt
programlar da UNESCO tarafından geliştirilmiş bulunmaktadır.

2.3 Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)

İklim ve işletimsel hidroloji konularında WMO tarafından yürütülen çeşitli programlar kapsamında
izotop hidrolojisinden çeşitli şekillerde faydalanılan konular bulunmaktadır. Buna örnek olarak,
"Yağışlarda İzotoplar Küresel Ağı (GNIP)" konusunda çalışmalar yapmak üzere IAEA ve WMO
arasında imzalanan sözleşme verilebilir. IAEA ve WMO tarafından 30 yıldan beri ortak olarak
işletilen bu ağ yardımıyla Dünya genelinde seçilmiş istasyonlarda yağışlardaki izotop gözlemleri
yapılmakta olup, bu yoldan hidrolojide izotop uygulamaları için temel bilgilere ulaşılması mümkün
olabilmektedir. 500'den fazla sayıda istasyondan oluşan bu küresel ağ üzerinden sağlanan veriler,
sadece doğal izotopların izlenilmesinde kullanılmakla kalmaz, aynca iklimsel değişimlerdeki
eğilimlerin belirlenmesinde de kullanılmaktadırlar.
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3. Hidrolojide İzotoplar Uluslararası Ortak Program (JITHP) Programı

Hidrolojide izotopların kullanımı, 2002-2007 yıllan arasındaki EHP'nin altıncı dönemi (IHP-
VI)'nde çeşitli tema başlıkları altında kapsamlı olarak ele alınması planlanmıştır. Bu çerçevede,
1999 yılında gerçekleştirilen V. Uluslararası Hidroloji Konferansı'nda alınan kararlar doğrultusunda
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile işbirliği içinde IAEA / UNESCO Hidrolojide
İzotoplar Uluslararası Ortak Programı (JIIHP) oluşturulmuştur. Bu iki Kuruluş arasındaki işbirliği,
2002'de yapılan IHP Hükümetlerarası Konsey oturumu sırasında yapılan imza töreni ile karara
bağlanmıştır.

3.1 Programın Gelişim Süreci

IHP Hükümetlerarası Konseyi'nin 28. Dönem toplantısında alınan kararlar doğrultusunda,
ÜNE SCO'nun IAEA ile işbirliğine girerek, söz konusu işbirliğinin yapısını ve şeklini belirleyecek
bir çerçeve raporunun hazırlanması istenmiştir. Bu öneri üzerine, UNESCO ve IAEA tarafindan bir
Planlama Grubu oluşturulmuş ve bu Grubun hazırladığı rapor IHP Bürosu'nun 29. Oturumuna
sunulmuştur. Büro, IAEA ve UNESCO'nun ortaklığında Hidrolojide İzotoplar Uluslararası
Programı'nın oluşturulması yönünde her iki Kuruluşun ilgili birimlerini bilgilendirilmiştir. Aynca,
Rapor sonuçlan hakkında IHP Ulusal Komiteleri de bilgilendirilerek, hidrolojide izotop yöntemleri
konusunda uzman kişilerin bu programa dahil edilmeleri konusunda destek istenmiştir.

3.2 JIIHP Programının Kapsamı

Hidrolojide izotoplarla ilgili çok sayıda bilimsel ve pratik uygulamalar yapılmaktadır. Bu alanda
çalışmalar yapan ilgili kuruluşlar arasında çeşitli işbirliği çalışmalan olmakla birlikte, ilgili bütün
Kuruluşların faaliyetlerini toparlayabilecek daha ileri düzeydeki bir işbirliği ortamının
oluşturulmasına gereksinim duyulmuştur.

Hidrolojik çalışmalarda, su kaynaklanırın toplu yönetimi ve iklimsel araştırmalarda izotop
metodolojilerinin daha geniş kullanımına yönelik son yıllarda giderek artan bir talep vardır. Bu
talepler, son yapılan LAEA'nm Genel Konferansı'nda bütün yönleriyle ele alınmıştır. Bu toplantıda,
su kaynaklan alanında çalışmalar yapması öngörülen programlann önemi hakkında görüşler
oluşturularak, IAEA'run aşağıda belirtilen hususlarda çalışmalar yapmasını istemiştir:

• Özellikle gelişmekte olan ülkelerde su kaynaklannın geliştirilmesi ve yönetimi alanlarında;
yeraltısuyu ve yüzeysel sulann kirliliğinin kontrolü için gerekli önlemlerin alınmasında izotop
tekniklerinin tam kullanımını sağlamaya dönük çabalara devam edilmesi,

• Uygun programlann geliştirilmesi ve su kaynakları yönetimiyle ilgilenen ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla daha yakın işbirliğine giderek izotop tekniklerinin su kaynaklannın yönetimiyle
bütünleştirilmesinin sağlanması,

• Çeşitli düzeylerde kurslar düzenleyerek izotop hidrolojisinde insan kaynaklarının geliştirilmesi;
izotop teknikleri bilgisiyle donatılmış hidrolojistlerin eğitiminin sağlanması.

lAEA'nın bu alandaki lider konumundan yararlanılarak, bu Kuruluşun bünyesinde, UNESCO'nun
desteğinde ve WMO bağlantılı programlarla bağlantılı JIIHP Programı oluşturulmuştur.
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3.3 JIIHP Programının Amacı

JIIHP Programında, izotop tekniklerinin kullanılarak hidrolojik süreçlerin daha iyi kavranmasının
sağlanması ile su kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönetimi tekniklerinin
iyileştirilmesi gibi hususlarda çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, yüzey ve
yeraltısulannın nitelik ve niceliksel olarak gözlenmesi, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin su
kaynakları üzerindeki etkileri ve yağış-akış analizleri gibi konularda da izotop tekniklerinden
yararlanmayı öngören projeler planlanmaktadır.

Program, hidrolojide izotopların aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılmasını öngörmektedir:
• Hidrolojik süreçlerin daha iyi anlaşılması ile su kaynaklarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi

ve yönetilmesinin iyileştirilmesine dönük araçların geliştirilmesi,
• Su kaynaklarında ulusal, bölgesel ve uluslararası programların desteklenmesi,
• Dünya genelinde hidrolojik eğitim müfredat programlarına izotop konularının da dahil

edilmesinin sağlanması,
• İzotop verilerinin ulusal, bölgesel ve küresel Ölçekteki hidrolojik veri bankalarıyla

birleştirilmesinin sağlanması.

Söz konusu Program, hidroloji ve su kaynaklan çalışmalarının bilimsel, pratik ve eğitimsel
yönlerini ele alarak; UNESCO, WMO, IAEA ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen
hidrolojik programların yürütülmesi ve eşgüdümünün geliştirilmesini amaçlamaktadır.

JIIHP, aşağıda belirtilen süreçlerin niteliksel ve niceliksel yönlerini ele alır:
• Yüzeysel sularla ( nehirler, rezervuarlar, göller, kar ve buzullar) ilgili olarak akış dinamikleri,

erozyon, sediment oluşumu ve kirlilik,
• Yeraltısuyunun yapay veya doğal beslenmesinin niceliksel olarak değerlendirilmesi,

yeraltısuyunun kaynağının araştırılması, akiferlerin kirlenmesi.

Program kapsamında, iklim değişikliği ile su kaynakları üzerinde insani etkilerin araştırılmasında da
çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

JIIHP, izotop metodolojileri ile ilgili IAEA araştırmaları ve uygulamalarının UNESCO'nun küresel
bilgi ağı altyapısı üzerinden yayılmasını sağlayacaktır. Bilindiği üzere, UNESCO'da su konulan
üye ülkelerde IHP ulusal komitelerince yürütülmektedir. Bu nedenle, IHP ulusal komiteleri
JIIHP'in yürütülmesinde işlevsel öneme sahiptir. JIIHP programı ile sağlanan küresel ağ yardımıyla
dünya genelinde su kaynaklannın değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönetilmesi konulannın
iyileştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, özellikle dünyanın su kıtlığı yaşanan gelişmekte olan
bölgelerinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi öncelikli konuların başında gelmektedir.

Programın yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere önerilen hususlar aşağıdaki gibidir.
• Hidrolojide izotoplar konusunda kuruluşlar arası uzun vadeli bir programın IAEA yönetimi

altında ve UNESCO ve diğer hidrolojik programlarla işbirliği içinde başlatılması,
• IHP ulusal komitelerine hidrolojide izotop yöntemleri konusunda uzman kişilerin dahil

edilmesinin sağlanması,
• Program içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine özel bir önem verilmesi,
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• IHP üyesi ülkelerin bu Programa desteklerinin sağlanması,
• WMO programlan ile uyum sağlayarak, IAEA ve UNESCO arasındaki mevcut işbirliğinin

geliştirilmesi,
• Programın yürütülmesinde IAEA ve UNESCO'nun gerekli teknik ve parasal desteği sağlaması

ve dış kaynak temininde yardımcı olmaları.

JIIHP oluşturduğu küresel bilgi ağı yardımıyla, izotop metodolojileri konusundaki araştırma ve
uygulama sonuçlarını yaymayı amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleşebilmesi için, IHP Ulusal
Komitelerine izotop teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip uzmanların da dahil edilmesini
öngörmektedir.

3.4 J11HP Programının Yapısı

JIIHP Programının yapısı, IHP Bürosunun 31. Dönem toplantısında kabul edildiği şekliyle Şekil
l'de verilmiştir. Buna göre, JIIHP Sekreteryası Viyana'da bulunan IAEA bünyesindedir. JIIHP
Programı, IAEA ve UNESCO'nun IHP ile ortaklaşa olarak JIIHP yönetim kurulu tarafından
yürütülecektir. JIIHP yönetim komitesinde, IHP Ulusal Komiteslerince belirlenen isimler arasından
her seçim bölgesi için birer temsilci olarak 2 yıllık bir dönem için seçilen 6 temsilci bulunmaktadır.
Sözkonusu bölgesel temsilcilerin JIIHP toplantılarına katılımı IAEA tarafindan sağlanmaktadır.
JIIHP Yönetim Komitesi IHP Hükümetlerarası Konsey toplantısına paralel olarak 2 yılda bir
toplanır. Komite çalışmasına, ayrıca, bütün JIIHP odak noktalan ve IHP Ulusal Komitesi
temsilcileri çağrılır. JIIHP Yönetim Komitesi IHP Konseyine düzenli olarak rapor sunar.

3.5 fflP-VI Sürecinde Öngörülen JlfflP Faaliyetleri

EHP 14. Hükümetlerarası Konseyi'nin tavsiyeleri doğrultusunda IHP-VI sürecinde öngörülen JIIHP
faaliyetleri şunlardır:

• Çevresel değişimlerde izotop terliklerinin uygulanmasıyle ilgili IAEA ve UNESCO ortak
sempozyumunun düzenlenmesi,

• Deniz kıyılarındaki kimyasal ve hidrolojik akıntıların izotop teknikleri kullanılarak
araştırılması; denizaltındaki yeraltısuyu akımının belirlenmesi,

• Yağıştaki izotopların gözlenmesi ve analizlerinin yapılması yoluyla El-Nino olaylarının
incelenmesi,

• Büyük nehirlerdeki izotop gözlemlerinden yararlanılarak mevcut yağış-akış analizi tekniklerinin
geliştirilmesi,

• Özellikle kurak bölgelerdeki su kaynaklan yönetiminde izotop tekniklerinin kullanım
olanaklannm değerlendirilmesi,

• Sulak alanlarla yeraltıyusunun etkileşimlerini belirlemek amacıyla izotoplann kullanılması; su
kaynaklannda ağır metallerin gözlenmesi,

• Kıyısal alanlarda, denizaltında, karalardan denizlere doğru yeraltısuyu akışının niceliğinin
belirlenmesi,

• İzotop hidrolojisinde eğitim amaçlı CD-ROM'un hazırlanması,
• İzotop eğitimi verilen kuruluşlar arasında bilgi ağının oluşturulması,
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3.5 İzotop Hidrolojisi Eğitim Faaliyetleri

JIIHP programı kapsamında, 2002-2004 döneminde, izotop hidrolojisi eğitim faaliyetlerine de
ağırlık verilmesi düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu alanda uluslar arası eğitim verilecek yerler
arasında Ulusal Su Araştırma merkezi (Mısır), Uluslar arası Hidroloji Kursları (Macaristan ve
Çekoslovakya), UNESCO-IHE Su Eğitimi Programı (Hollanda) sayılabilir. Ayrıca, Hindistan, Çin,
Iran, Güney Afrika, Şili, Panama ve Malezya Hükümetleri de, üniversitelerinde izotop hidrolojisi
konusunda çalışmalar yapan ve kurslar düzenleyen birimlerin açılması yönünde destek
sağlayacaklarını ifade etmişlerdir.

Öngörülen bu eğitim faaliyetleri arasında Hollanda'daki UNESCO-IHE bünyesinde yapılması
planlanan izotop konulu eğitim faaliyetleri önem arz etmektedir. IHE'de yapılması öngörülen
faaliyetler kapsamında aşağıdaki konulara yer verilmesi UNESCO tarafından planlanmaktadır:

• Yüzeysel sular hidrolojisinin temel kavramları,
• Yeraltısuyu hidrolojisinin temel kavranılan,
• Meteoroloji ve atmosfer bilimlerinin temel kavramları,
• İzotopların esasları ve sınıflandırılması,
• Hidrolojik çalışmalarda kullanılan iz elementler,
• İzotopik donanımlar ve laboratuvar ölçümlerinin esasları,
• İzotop jeokimyası dersleri,
• Kirlilik kaynaklan ve mekanizması,
• İzotop verileriyle rezervuarlardan meydana gelen sızmanın nümerik modellemesi,
• İzotop verilerinin istatistiksel analizi.

3.6 JIIHP Başlangıç Yönetim Komitesi

IHP 15. Hükümetlerarsı Konsey toplantısına paralel olarak, 18-19 Haziran 2002 tarihlerinde, JIIHP
başlangıç toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya Mısır, Macaristan, Hindistan, Hollanda, Panama ve
Güney Afrika temsilcilerinin oluşturduğu IAEA Başlangıç Yönetim Komitesi üyelerinin yanı sıra
IHP ulusal sekreteryası bünyesinde ulusal odak noktası oluşturan ülkemiz dahil 20'den fazla
ülkenin temsilcileri çağrılmış olup, ülkemiz JIIHP toplantısında, IHP Ulusal Sekreteryasınca temsil
edilmiştir. Ülkemizle birlikte Portekiz, Irak, Fransa, Iran gibi ülkelerin yamsıra IAHS temsilcisi de
JIIHP toplantısına katılım sağlamıştır.

JIIHP toplantısı, 17-22 Haziran 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen IHP 15. Hükümetlerarası Konsey
Oturumu'na paralel olarak 18-19 Haziran 2002 tarihlerinde UNESCO Merkezi'nde yapılmıştır.
Toplantı IHP/UNESCO yetkilisi Dr. A. Aureli ile IAEA izotop Birimi sorumlusu Dr. J. Turner
başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sırasında, Iran, Mısır, Malezya, Panama, Şili, Sırbistan, Çin ve Polonya'da bulunan
UNESCO bölgesel merkezlerinin konu hakkındaki değerlendirmelerine de yer verilmiştir.

JIIHP toplantısının hazırlık çalışmaları, Mısır, Macaristan, Hindistan, Hollanda, Panama ve Güney
Afrika ülkelerinin temsilcilerinden oluşan başlangıç Yönetim Komitesi tarafından
gerçekleştirilmiştir.
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JIIHP toplantısında, TAKK Dairesi Başkanlığındaki İzotop Laboratuvan Şube Müdürlüğü'nden
alınan bilgiler ve ihtiyaç duyulan destekler yazılı metin haline getirilerek hem sözlü hem de yazılı
olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda, DSİ Genel Müdürlüğünün 2002 yılında düzenlediği "İzotop
Tekniklerinin Hidrolojide Kullanımı" ulusal sempozyumunun 2002-2004 dönemi için oluşturulan
UNESCO faaliyetleri programı kapsamında değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, UNESCO'nun
aracılığıyla IAEA ile yapılabilecek işbirliği çerçevesinde bu Kuruluştan çeşitli desteklerin alınması
ve eğitim programlarından yararlanılması hakkında bilgiler edinilmiştir.

JIIHP toplantısının gündeminde aşağıdaki konulara ağırlık verilmiştir:

• 2002-2004 yıllan arası dönem için, izotop hidrolojisinde eğitim faaliyetleriyle ilgili
stratejilerin, önceliklerin, çalışma planının ve zaman takviminin belirlenmesi,

• Hollanda'da kurulu bulunan UNESCO-IHE Su Eğitim Programı için izotop hidrolojisi eğitim
modülünün geliştirilmesine yönelik bir uygulama planının hazırlanması,

• Üniversite lisans ve lisansüstü eğitim programlarına izotop hidrolojisinin de dahil edilmesi
yönünde UNESCO Bölgesel Merkezleri'nce gerekli girişimlerde bulunulması,

• EHP ve IAEA WEB sitelerinde JIEHP sayfalarının dahil edilmesine yönelik çalışmanın
yapılması, ve

• 2002-2007 dönemi için uzun vadeli programın belirlenmesi.

4. Sonuç ve Öneriler

Dünyada suyu konu edinen uluslararası kuruluşların sayısı ve etkinliği her geçen gün artarken, BM
bağlantılı su konularının UNESCO'nun IHP Programı altında merkezileşmesi yönünde de önemli
gelişmeler yaşanmaktadır. Öte yandan, suyun artan stratejik önemine paralel olarak, ulusal su
politikalarının oluşturulmasında ve uluslararası su kuruluşlarının Ülkemiz adına temsili konularında
da Genel Müdürlüğümüzün etkinliği giderek artmaktadır. Bu bağlamda, ulusal temsilcilik
faaliyetleri DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen EHP ve diğer uluslararası hidrolojik faaliyetlerin
daha yakından izlenmesinin önemi göz önünde bulundurularak, adı geçen hizmetlerin eşgüdümünün
sağlanması hususunda önceki yıllarda bazı adımlar atılmış olup, geçen süre içinde söz konusu
çalışmaların Kuruluşumuz bünyesinde belirli bir düzeye getirilmesi sağlanmıştır.

Ulusal odak noktası görevi, IHP çalışmaları çerçevesinde, DSİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki
İzotop Laboratuvan Şube Müdürlüğünce yürütülen JIIHP Programı'ndan gerektiği şekilde
yararlanabilmek için, mevcut bilgi ağının geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

İzotop tekniklerinden su sektöründe daha çok yararlanılmasına ilişkin uluslararası çalışmalar
UNESCO'nun eşgüdümünde hızla gelişirken, ülkemizde de, Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde bu
alanda gerçekleştirilen sempozyum, organizasyon ve araştırma faaliyetleri şeklinde çeşitli
düzeylerdeki geliştirme çalışmalan son yıllarda artan bir destekle devam ettirilmektedir. Diğer
yandan, birçoğu Bakanlığınızın desteğinde Genel Müdürlüğümüzce temsil edilen çeşitli uluslararası
hidrolojik faaliyetlerin daha etkin ve yaygın olarak yürütülebilmesi için gerekli kurumsal
düzenlemelerin yapılması çalışmalan da Kuruluşumuzca sürdürülmektedir. Bu çerçevede, halen
yürütülmekte olan çeşitli su konulu faaliyetlerin Genel Müdürlüğümüz Etüd ve Plan Dairesi
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Başkanlığı bünyesinde Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler adı altında Kurumsal bir yapıya
kavuşturulması; İzotop teknikleri gibi ihtisas gerektiren diğer uluslararası hidrolojik konuların ise,
adı geçen Başkanlığın eşgüdümündeki odak noktalannca temsil edilmesi hususu Genel
Müdürlüğümüzce uygun görülen bir husustur.

5. Kaynaklar

Bu bildirinin hazırlanmasında UNESCO-IHP raporlarıyla IAEA dokümanlarından yararlanılmıştır.

Yönetim Komitesi:
• IHP Ulusal Komitelerinden temsilciler
• IAEA temsilcisi
• IHP Sekreteryasının temsilcisi

•O-
IHP Hükümetlerarası Konseyi

IAEA
izotop
Hidrolojisi
Programı

l
IAEA
JIIHP Sekreteryası

IHP Sekreteryası
IHP-VI (2002-2007)

JIIHP
Programının
Yürütülmesi
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