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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
NEHİR VE GÖL HİDROMORFOLOJİK İZLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/43)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; neh�r ve göllerde h�dromorfoloj�k kal�te b�leşen�n�n �zlenmes�ne �l�şk�n

usul ve esasları bel�rleyerek h�dromorfoloj�k �zleme çalışmalarında standard�zasyonu sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, h�dromorfoloj�k �zleme çalışmalarında kullanılmak üzere, �zleme alanlarının

seç�m�, �zlenecek parametreler, �zleme dönemler� ve �zleme sıklıkları �le araz�de ve coğraf� b�lg� s�stemler� ortamında
h�dromorfoloj�k parametreler�n �zlenmes�ne �l�şk�n hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 410 uncu ve 421 �nc� maddeler� �le
11/2/2014 tar�hl� ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmes�ne Da�r
Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Balıkçı barınağı: Her türlü balıkçı gem�ler�ne h�zmet vermek maksadı �le mend�reklerle korunmuş, yeterl�

havuz ve ger� saha �le barınacak gem�ler�n manevra yapab�lecekler� su alanı ve der�nl�ğe sah�p, yükleme, boşaltma,
bağlama rıhtımları �le suyu, elektr�ğ�, ağ kurtarma sahası, satış yer�, �dare b�nası, ön soğutma ve çekek yer� bulunan,
büyüklüğüne ve sağladığı �mkânlara göre balıkçı l�manı, barınma yer� veya çekek yer� olarak adlandırılan kıyı
yapılarını,

c) B�yoloj�k �zleme: Su kütles�n�n kal�te açısından genel durumunun bel�rlenmes� maksadıyla suda yaşayan
canlıların per�yod�k olarak örneklemes�n� ve anal�z�n�,

ç) Coğraf� b�lg� s�stemler�: Mekânsal b�lg�ler� bel�rl� b�r amaca yönel�k farklı formatlarda toplama, b�lg�sayar
ortamında depolama, güncelleşt�rme, kontrol etme, anal�z etme ve görüntüleme g�b� �şlemlere olanak sağlayan karar
destek s�stem�n�,

d) Çırpıntılı akış: Neh�r suyunun hızlı, çalkantılı ve yüksek gradyana sah�p olduğu akış t�p�n�,
e) Düz akış: Nehr�n su yüzey� kırınımlarının gözle net şek�lde görüldüğü suyun orta hızlı ve haf�f türbülanslı

veya türbülanssız olduğu akış t�p�n�,
f) Göl kıyı kenar bölges�: Göl set üst sınırının dışında kalan göl kıyı kenar bölges�n�,
g) Göl sah�l�: Maks�mum su sev�yes� �le mevcut su sev�yes� arasında kalan alanı,
ğ) Göl set üst sınırı: Göl suyunun maks�mum sev�yes�ne gel�p, taşkın oluşturmaya başladığı sınırı,
h) Göl set yüzey�: Göl su ç�zg�s� �le set üst sınırı arasında kalan alanın yüzey�n�,
ı) Göl su ç�zg�s�: Göl suyunun bulunduğu ıslak hazne üst ç�zg�s�n�,
�) Göllenm�ş akış: Neh�r suyunun çırpıntılı ve düz akışa göre daha der�n ve yavaş olduğu su yüzey�n�n �se,

pürüzsüz ve türbülanssız olduğu akış t�p�n�,
j) Hab�tat: B�r organ�zmanın ve ekoloj�k topluluğun yaşadığı ve gel�şt�ğ� yer�,
k) H�dromorfoloj�k �zleme: Su kütleler�n�n h�droloj�k, morfoloj�k ve f�z�ksel karakter�st�kler�n�n �zlenmes� �le

b�rl�kte antropojen�k baskıların bu karakter�st�kler üzer�ndek� etk�ler�n�n bel�rlenmes� maksadıyla gerçekleşt�r�len
�zleme ve anal�z çalışmalarını,

l) H�dromorfoloj�k �zleme alanı: Su kütles� üzer�nde h�dromorfoloj�k �zleme çalışmalarının gerçekleşt�r�leceğ�
alanı,

m) İzleme programı: İzleme noktaları, �zlenecek parametreler, operasyonel, gözet�msel g�b� �zleme t�pler�,
�zleme yapan kurumlar ve �zleme sıklıklarının yer aldığı programı,

n) K�myasal �zleme: Su kaynaklarında k�myasal �zleme; b�r amaca yönel�k olarak, sınırları ç�z�lm�ş alanlarda
gerçekleşt�r�len, k�myasal parametreler ve/veya neden oldukları etk�ler�n s�stemat�k şek�lde ölçülmes�, anal�z ed�lmes�,
ver�ye dönüştürülmes� ve değerlend�r�lmes� çalışmalarının bütününü,

o) Kuş bakışı: B�r alana veya b�r coğraf� bölgeye d�key olarak gökyüzünden veya yüksek b�r konumdan
bakmayı,



ö) L�man: Gem�ler�n barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu �nd�r�p b�nd�rmeler�ne yarayan doğal veya
yapay sığınağı,

p) L�toral bölge: Kıyı ç�zg�s�nden �t�baren başlayıp su b�tk�ler�n�n ortadan kalktığı yere kadar olan ışıklı kıyı
bölges�n�,

r) Neh�r kıyı kenar bölges�: Neh�r set üst sınırı dışında kalan neh�r kenar bölges�n�,
s) Neh�r kıyı set�: Neh�r su ç�zg�s� �le neh�r set üst sınırı arasında kalan alanı,
ş) Neh�r set üst sınırı: Neh�r suyunun maks�mum sev�yes�ne ulaşıp, taşkın oluşturmaya başladığı sınırı,
t) Neh�r su ç�zg�s�: Neh�rdek� suyun bulunduğu ıslak hazne üst sev�yes�n�,
u) Neh�r taşkın yatağı: Neh�r kıyısına komşu olan ve sadece taşkın durumlarında su altında kalan doğal ve düz

alanları,
ü) Nehr�n sağ sah�l�: Nehr�n akış yönü doğrultusunda durulduğunda sağ tarafta kalan sah�l�,
v) Nehr�n sol sah�l�: Nehr�n akış yönü doğrultusunda durulduğunda sol tarafta kalan sah�l�,
y) Regülatör: Neh�rlerden �stenen sev�yede ve �stenen m�ktarda su almak �ç�n veya göllerde su sev�yes�

kontrolü �ç�n yapılan set yapılarını,
z) Sed�ment: B�r akarsu tarafından taşınmış olan kaya veya b�yoloj�k kökenl� materyallerden meydana gelen

part�kül yığınını,
aa) Su kütles�: B�r akarsu, neh�r, kanal, göl veya rezervuarın tamamı ya da b�r kısmını kapsayan ve kend�

�ç�nde benzer özell�kler gösteren yönet�m b�r�m�n�,
bb) Substrat: Su tabanını oluşturan m�nerall� veya organ�k malzemeler�,
cc) Süzülen akış: Neh�rlerde, genell�kle göllenm�ş akışın b�tmeye başladığı yerden, çırpıntılı akışın başladığı

yere kadar uzanan alanda görülen yavaş ve sığ akış t�p�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Neh�r ve Göl H�dromorfoloj�k İzleme Çalışmaları Usul ve Esasları �le

Eğ�t�m ve Sert�f�kasyon
Genel hususlar
MADDE 5 – (1) H�dromorfoloj�k �zleme çalışmaları;
a) Bakanlıkça bel�rlenen �zleme programlarında yer alan �zleme türüne ve �zleme sıklığına uygun olarak

�zlen�r.
b) Bakanlıkça düzenlenen eğ�t�mlere katılarak h�dromorfoloj�k �zleme sert�f�kası almış k�ş�ler tarafından

yapılır.
c) Araz�de, b�yoloj�k örnekleme ve k�myasal �zleme çalışmaları �le eş zamanlı olarak ve b�yoloj�k örnekleme

ve k�myasal �zleme �le aynı noktada yapılır.
(2) H�dromorfoloj�k �zleme araz� çalışmasına başlamadan önce Ek-3’te yer alan Neh�r H�dromorfoloj�k İzleme

Formu ve Ek-4’te yer alan Göl H�dromorfoloj�k İzleme Formunda bel�rt�len coğraf� ver�ler�n coğraf� b�lg� s�stemler�
ortamında toplanarak anal�zler�n�n gerçekleşt�r�lmes� gerek�r.

(3) İzleme alanlarının kolay ulaşılab�l�r olması gerek�r.
(4) İzleme alanı seç�l�rken �zlemey� yapacak personel�n sağlığı ve güvenl�ğ�, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� mevzuatı

kapsamında göz önünde bulundurulur.
(5) H�dromorfoloj�k �zleme çalışmaları �ç�n sahaya çıkmadan önce �lg�l� kurum ve kuruluşlardan gerekl� �z�nler

alınır.
(6) H�dromorfoloj�k �zleme sonucunda elde ed�len ver�ler Bakanlıkça bel�rlenen �ndeksler kullanılarak

değerlend�r�l�r.
(7) Akadem�k çalışmalar kapsamında yapılan h�dromorfoloj�k �zlemelerde �zleme sıklığı ve parametreler

çalışmanın kapsamına göre Bakanlıkça bel�rlen�r.
Neh�rlerde �zleme alanının bel�rlenmes�
MADDE 6 – (1) Neh�rlerde h�dromorfoloj�k �zleme alanı;
a) B�yoloj�k örneklemen�n yapıldığı �zleme noktasının 250 metre memba ve 250 metre mansap tarafına doğru

olacak şek�lde nehr�n en az 500 metre uzunluğundak� bölümünü kapsayacak şek�lde bel�rlen�r.
b) Neh�r yatağı, neh�r kıyı set�, neh�r kıyı kenar bölges�, taşkın yatağı ve nehr�n kıyı kenar bölges�nden �t�baren

karaya doğru olan 500 metre uzaklıkta kalan alanı kapsar.
c) Nehr�n sağ ve sol sah�l�ndek� neh�r yatağı, neh�r kıyı set�, neh�r kıyı kenar bölges� ve taşkın yatağına

yürüyerek veya bu bölgelerde yeterl� gözlem yapab�lecek mesafeye ulaşılab�l�r olacak şek�lde bel�rlen�r.
Neh�rlerde �zleme çalışmaları
MADDE 7 – (1) Neh�rlerde h�dromorfoloj�k �zleme çalışmalarında;
a) Ek-1’de yer alan neh�r h�dromorfoloj�k �zleme parametreler� kullanılır.
b) Ek-3’te yer alan Neh�r H�dromorfoloj�k İzleme Formu doldurulur.
(2) Neh�rlerde h�dromorfoloj�k �zleme çalışmaları, �lk olarak coğraf� b�lg� s�stemler� ortamında toplanan

coğraf� ver�ler�n kullanılması ve sonrasında h�dromorfoloj�k �zleme alanında ver� toplanması şekl�nde olmak üzere



b�rb�r�n� tak�p eden �k� aşamada gerçekleşt�r�l�r.
(3) Coğraf� b�lg� s�stemler� ortamındak� anal�zler; su kütles� üzer�nde, membasında, mansabında ve drenaj

alanında gerçekleşt�r�l�r.
(4) Neh�r H�dromorfoloj�k İzleme Formunda yer alan neh�r kıyı set�, neh�r kıyı kenar bölges� ve neh�r taşkın

yatağıyla �lg�l� parametreler; coğraf� b�lg� s�stemler� ortamında ve araz�de nehr�n hem sağ hem de sol sah�l�nde ayrı
ayrı değerlend�r�l�r.

(5) Neh�r h�dromorfoloj�k �zleme alanının genel�ne �l�şk�n sağ ve sol sah�lden ayrı ayrı olmak üzere en az 4
farklı noktadan alanın fotoğrafı ve en az 1 dak�ka süren v�deosu çek�l�r.

Göllerde �zleme alanının bel�rlenmes�
MADDE 8 – (1) Göllerde h�dromorfoloj�k �zleme alanı;
a) Yüzey alanı 50 hektardan küçük olan göllerde en az b�r, yüzey alanı 50 ve 500 hektar arasında olan göllerde

en az �k�, 500 hektardan büyük olan göllerde �se en az üç noktada olmak üzere b�yoloj�k örneklemen�n yapıldığı kıyı
alanının 250 metre sağ ve 250 metre sol taraflarını kapsayacak şek�lde göl kıyısındak� en az 500 metrel�k alan olarak
bel�rlen�r.

b) Göl l�toral bölges�n�, göl sah�l�n�, göl kıyı set�n�, göl kıyı kenar bölges�n� ve gölün kıyı set�nden �t�baren
karaya doğru 1000 metre uzaklıkta bulunan alanı kapsar. 

c) Göl sah�l�, göl kıyı set� ve göl kıyı kenar bölges�ne yürüyerek ulaşılab�l�r veya bu bölgelerde yeterl� gözlem
yapab�lecek mesafeye ulaşılab�l�r olacak şek�lde bel�rlen�r.

Göllerde �zleme çalışmaları
MADDE 9 – (1) Göllerde h�dromorfoloj�k �zleme çalışmalarında;
a) Ek-2’de yer alan göl h�dromorfoloj�k �zleme parametreler� kullanılır.
b) Ek-4’te yer alan Göl H�dromorfoloj�k İzleme Formu doldurulur.
(2) Göllerde h�dromorfoloj�k �zleme çalışmaları �lk olarak coğraf� b�lg� s�stemler� ortamında toplanan coğraf�

ver�ler�n kullanılması ve sonrasında h�dromorfoloj�k �zleme alanında ver� toplanması şekl�nde olmak üzere b�rb�r�n�
tak�p eden �k� aşamada gerçekleşt�r�l�r.

(3) Coğraf� b�lg� s�stemler� ortamında gerçekleşt�r�len anal�zler; göl su kütles� üzer�nde, gölün havza sınırları
�çer�s�nde ve gölü besleyen neh�r su kütleler� üzer�nde yapılır.

(4) Her b�r göl h�dromorfoloj�k �zleme alanında noktanın genel�ne �l�şk�n farklı açılardan en az 4 farklı
fotoğraf ve en az 1 dak�ka süren v�deo çek�l�r.

İzleme dönem� ve sıklıkları
MADDE 10 – (1) Neh�r ve göl sularında h�dromorfoloj�k �zleme sıklıkları Bakanlık tarafından hazırlanan

�zleme programlarında bel�rlen�r.
(2) Neh�r ve göl sularında h�dromorfoloj�k �zleme çalışmaları; �lkbahar ve sonbahar dönem�n� kapsayacak

şek�lde yılda en az �k� kez gerçekleşt�r�l�r.
(3) Bakanlık, su kütles�n�n durumuna göre söz konusu �zleme sıklıklarını değ�şt�reb�l�r ve bu doğrultuda

�zleme programlarını güncelleyeb�l�r.
H�dromorfoloj�k �zleme eğ�t�m� ve sert�f�kasyon
MADDE 11 – (1) H�dromorfoloj�k �zleme eğ�t�m� ve sert�f�kasyon �şlemler� aşağıdak� hususlara göre yapılır:
a) H�dromorfoloj�k �zleme ve değerlend�rme eğ�t�mler� ve eğ�t�m sonunda ver�lecek sert�f�ka Bakanlık

tarafından düzenlen�r.
b) Eğ�t�mler�n süres�, �çer�ğ�, eğ�t�m konuları, eğ�t�m düzenlenme sıklığı ve eğ�t�me kabul şartları Bakanlık

tarafından bel�rlen�r.
c) Bakanlık yılda 2 defa eğ�t�m talepler�n� toplamak �ç�n �lana çıkar. Başvuru yeter sayısı Bakanlıkça bel�rlen�r.

Yeterl� başvuru sağlandığı takd�rde eğ�t�mler düzenlen�r. Eğ�t�m tar�hler�, yer� ve eğ�t�m ücret� Bakanlık �nternet
sayfasında duyurulur.

ç) H�dromorfoloj�k �zleme eğ�t�mler� neh�r ve göller �ç�n ayrı ayrı düzenlen�r.
d) H�dromorfoloj�k �zleme eğ�t�mler�, neh�r ve göllerde araz� ve coğraf� b�lg� s�stemler� bölümler� olmak üzere

�k� bölümde gerçekleşt�r�l�r.
e) Eğ�t�m�n coğraf� b�lg� s�stemler� bölümüne, coğraf� b�lg� s�stemler� programlarını kullanan k�ş�ler katılab�l�r.
f) H�dromorfoloj�k �zleme eğ�t�mler�n�n araz� çalışmaları bölümü, teor�k ve uygulama olmak üzere �k� aşamalı

olarak yapılır.
g) H�dromorfoloj�k �zleme sert�f�kası neh�r ve göl kategor�ler� �ç�n ayrı ayrı düzenlen�r.
ğ) Aynı dönemde b�r k�ş� neh�r h�dromorfoloj�k �zleme eğ�t�mler�ne ve göl h�dromorfoloj�k �zleme eğ�t�mler�ne

katılab�l�r ve sert�f�ka alab�l�r.
h) Eğ�t�m programları sonunda yazılı değerlend�rme sınavı yapılır.
ı) Değerlend�rme sınavı Bakanlıkça oluşturulan kom�syon tarafından gerçekleşt�r�l�r.
�) Değerlend�rme sınavında 100 tam puan üzer�nden 70 puan alanlar başarılı sayılarak katıldığı eğ�t�m

programına yönel�k sert�f�ka almaya hak kazanır.
j) H�dromorfoloj�k �zleme sert�f�kasının geçerl�l�k süres� dört yıldır.



k) Katılımcılar, sah�p oldukları sert�f�kanın geçerl�l�k süres�n�n sonunda mevcut sert�f�kalarının yen�lenmes�
maksadıyla sert�f�ka yen�leme eğ�t�m�ne katılab�l�r. Sert�f�ka yen�leme eğ�t�mler� �le sınavının �çer�k ve uygulaması
sert�f�ka eğ�t�mler� �le aynıdır.

l) Sert�f�ka yen�leme eğ�t�mler� sonunda başarılı olanlara ver�lecek sert�f�ka yen�leme belgeler� �le sert�f�ka
geçerl�l�k süreler� dört yıl uzatılır.

(2) Bakanlık, mevzuat gereğ� veya gerekl� gördüğü d�ğer konularda da eğ�t�me katılma veya sert�f�ka
alma/sert�f�ka sah�b� olma zorunluluğu get�reb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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