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Uluslararası Yayınlar
 Avrupa Çevre Ajansı tarafından 2013 yılının Ocak ayında yayınlanan “Late Lessons from Early
Warnings: Science, Precaution, Innovation” adlı raporda kurşunlu benzin, civalı ürünler, DDT, fosil
yakıtlar gibi birçok ürünün kullanıldıkları tarihteki bilimsel belirsizlikler nedeniyle kestirilemeyen etkileri
vurgulanarak bu kez de nikonitoid pestisitler, nano ürünler vb. için benzer bir süreç yaşanmaması
amacıyla öneriler getirilmektedir. Yayına http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2-flyer
adresinden ulaşılabilir.
Andreas Charalambous tarafından yayınlanan ‘Transferable Groundwater Rights: Integrating
Hydrogeology, Law and Economics’ adlı kitap ihraç edilerek paraya dönüştürülen bitkilerin özellikle
Güney Asya’daki su hakları marketindeki yeri üzerine başlıklar içermektedir. 2013 Mart ayında basılan
yayına www.routledge.com adresinden ulaşılabilir.
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından “Su Jeopolitiği ve Türkiye” isimli yayına
http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201352_oanalizmay%c4%b1s.pdf
bağlantısından ulaşılabilir. Yayında su konusunun işbirliği unsuru olarak değerlendirilmesi, AB Su
Çerçeve Direktifi, Nil Havzası örnekleri, Türkiye’nin Su konusunda dış politikası ve kurumsal yapısındaki
gelişmeler ile Ortadoğu siyasetiyle alakalı pekçok diğer konular üzerine alanlarında uzman
akademisyen ve araştırmacıların değerlendirmeleri sunulmaktadır.
Birleşmiş Milletler tarafından 2015 sonrası kalkınma gündemine dair Su Üzerine Görüşmeler konulu
online tartışma platformundan elde edilen sonuçlar http://www.worldwewant2015.org/node/341163
bağlantısında sunulan taslak rapor ile değerlendirmelerinize sunulmaktadır.
Uluslararası Etkinlikler
“Değişen İklime Esneklik Kazandırılması” temalı Dağlık Bölgelerde İklim, Su Kaynakları ve Afetler
konulu Uluslararası Konferans Nepal Ulusal Hidroloji Komisyonu (Nepal- IHP) tarafından 27-29 Kasım
2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgilere http://www.seachangecop.org/node/1641
bağlantısından ulaşılabilir.
Son özet gönderme tarihi: 31 Mayıs 2013 olarak belirtilmektedir.
Ulusal Etkinlikler
Su Vakfı tarafından düzenlenen III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresinin İTÜ Süleyman Demirel
Kongre Merkezinde 3-5 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Kongre hakkında ayrıntılı
bilgilere www.tikdek.itu.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir.
VII. Ulusal Hidroloji Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat
mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı bilgilere http://hidrolojikongresi.sdu.edu.tr/ bağlantısından ulaşılabilir.
İklim Değişikliğ Bilgileri
NASA tarafından “Küresel Yağışta Isınmadan Kaynaklanan Değişiklikler” çalışmasına ilişkin habere
http://go.usa.gov/TQM3 bağlantısından ulaşılabilir. Çalışmada aşırı yağışların ve kuraklıkların yaşanma
riskinin artacağı öngörülmektedir. Toplam 14 adet farklı iklim modeli tarafından CO2
konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak yapılan simülasyon çalışmalarında Pasifik Okyanusu ekvator
bölgesi ve Asya Muson bölgesinde kuvvetli yağışların artacağı, diğer kurak bölgelerde ise hafif
yağışların kaybolacağı sonuçlarına ulaşılmıştır. Makale Amerikan Jeofizik Birliği Jeofizik araştırma
yazıları dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
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WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı) bağlantılı hidrolojik bilgiler
Hidroloji ve atmosfer bilimleri alanlarında Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından sunulan Doktora
burs programı duyurusu http://www2.dsi.gov.tr/uhf_bulten/WMO.pdf bağlantısında sunulmaktadır.
WMO Hidroloji komisyonu tarafından “ Akım ölçüm ve Tekniklerinin Etkinlik Değerlendirmeleri”
isimli
proje
yürütülmektedir.
Proje
hakıında
ayrıntılı
bilgilere
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/intro.php bağlantısından ulaşılabilir.
ICID (Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu)
29 Eylül-3 Ekim 2013 tarihlerinde 1.Dünya Sulama Forumu Mardin’de gerçekleştirilecektir. Forum
hakkında ayrıntılı bilgiler http://www.worldirrigationforum.org/en/ adresinde sunulmaktadır. Forum
sırasında yan etkinlikler düzenlenebilecektir. Yan etkinlik düzenlemek isteyen kişi ve kurumlar ayrıntılı
bilgilere forum web sayfasından ulaşabilirler.
Duyurular
TÜBİTAK tarafından 2241- B programı SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI
başvuruları başlamıştır.
Bu programın amacı, üniversitelerimizin mühendislik, teknoloji ve ziraat fakültelerinin ilgili
bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin, sanayi ve iş dünyasının bir sorununu
çözmeyi hedefleyen ve/veya endüstride (ürün veya hizmet üreten tüm sektörlerde) uygulama
potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme veya geliştirmeye yönelik lisans bitirme projelerini
teşvik etmek ve ödüllendirmektir.
Yarışmaya başvurular 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 18:00’a kadar online olarak yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgilere http://www2.dsi.gov.tr/uhf_bulten/2241.pdf bağlantısından ulaşılabilir.
20 Mayıs 2013 tarihinde Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Dr. Rajendra K.
Pachauri Enerji Ekonomisi Derneğinin konuğu olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde bir konuşma yapacaktır.
Katılmak isteyenlerin kayıt işlemleri için eed@boun.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir. Sınırlı
sayıda yerimiz bulunmakta olup kayıtlar geliş sırasına göre işleme alınacaktır.
İş Duyuruları
 İngiltere’de (Wallinford/Oxfordshire ) bulunan Ekoloji ve Hidroloji Merkezi, toprak ve atmosfer
arayüzü değişimlerini, enerji ve sera gazı uzun dönemli gözlemlerini yapan ve bu konularda bilimsel
çalışmalar yürüten bir merkezdir. Arazi ölçüm mühendisi/Bilimadamı pozisyonu için ilana çıkmıştır.
Görevin kapsamını hidrolojik ve meteorolojik ölçümler oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgilere
http://www.ceh.ac.uk/personnel/Field-Instrument-Scientist-Engineer.html bağlantısından ulaşılabilir.
 Hidroloji ile ilgili iş ilanlarına ulaşılabilecek web siteleri:
http://www.facebook.com/Get.Hydrology.Jobs
http://www.gethydrologyjobs.com/hydrogeologist-sr-fort-mcmurray--1827000.htm

Bunları biliyor muydunuz?
 Birleşmiş Milletlerin(UN)‘ in önerisine göre, insanların temel ihtiyaçları olan içme, yemek ve temizlik
için günde 20-50 litre suya ihtiyaçları vardır.
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Haftanın Sözü
 “Hiçbir şey sudan daha yumuşak ve esnek değildir. Fakat hiçbir şey ona dayanamaz.” Lao Tzu

e-Bültenin çeşitli başlıkları altında Hidroloji e-Grubuna duyurulmak üzere bilginiz dahilinde bulunan
bilgileri e-Bülten editörlüğüne bildirmeniz, Bültenin daha kapsamlı ve yararlı olması açısından önem arz
etmektedir. Değerli katkılarınız için bütün e-Grup Üyeleri adına teşekkür ederiz.

Hidroloji e-Grubuna üyelik için hidroloji-subscribe@yahoogroups.com adresine ileti gönderilmesi
yeterlidir.

Hidroloji

e-Grubu ile

ilgili

soru

ve

önerileriniz

için

aşağıdaki

adresi

kullanabilirsiniz:

hidroloji-owner@yahoogroups.com

Gönderilen e-Postaların içindeki reklamların Hidroloji e-Grubu ile ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu
reklam
öğeleri
“Yahoo”
tarafından
otomatik
olarak
eklenmektedir.
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