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Devlet Su İşleri Genel Müdiiılüğü

14. Bölge Müdilrlüğti
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DAĞITIM YERLERNE

İıgi : Genel Müdiiı Yardımcılığı (Sn. Faruk Fıratoğlu) (Tanıtına ve Halkla İlişkiler Şube

Müdürlüğü)'nın 08.01.202l tarihli ve E,98408084-821.05-869952 sayılı yazısı.

Birteşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 22 Mart "Dünya Su Günü" ile ilgili herkesin

katılabileceği ''Suyun Değeri" konulu afiş ve fotoğıaf yanşması dtizenleneceğine dair DSİ Genel

Müdürlüğü'nün yazı ve ekleri ekte gönderilmektediı.

Söz konusu yarışmayla ilgili duyurunun, üniversiteniz öğrencilerine duyurulması ve yanşmaya kafilacak

öğrencilerin, hazırlayacakları afiş ve fotogafların en geç lg.02.2D2| tarihine kadar DSİ Destek

Ilizmetleri Dairesi Başkanhğı'na gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

G6nderi Adresi : DSİ Genel Müdiırlüğü Destek Hizırıetleri Dairesi Başkanlığı, Devlet Mah. İnönü

Bulvan No:l6 Posta Kodu: 06100 Çankaya/ANKARA

Tel No: 0312 4544962
0312 4544964

Ek:

| - 08t0l. t202l tarihli E-98408084,82|.05-869952 sayılı yazı.

2 - Meb Oluru (l sayfa)

3 - Genel Müdürlük Yazısı (2 sayfa)

4 - Bilgi Nofu (3 sayfa)

5 - Afiş Şartnamesi (1 sayfa)

6 - Fotoğraf Şarıııamesi (l sayfa)

7 - Rıza Onayı (l sayfa)

8 - Afiş ve Fooğraf Yanşması Tanıfim Afişi
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Dağıtım:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Rektörlüğüne
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne
Ataşehir Adıgiizel Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne
Beykent Üniversitesi Rekıörlüğüne
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne

Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne

Fatih sultan Mehmet vakf Üniversitesi

Rektörlüğiİne
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğiine
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne
Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne
lşık Üniversitesi Rektörlüğüne
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne
lstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne
Türk-Japon Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörlüğüne
Demiroğlu Bilim Üniversircsi Rektörlüğiine

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

İstanbul Kültiir Üniversitesi Rektörlüğüne
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğiine

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne
lstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektödüğiine
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdİırlüğüne
istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne
İSTANBUL üNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
REKTÖRLÜĞÜNE
İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne

Koç Üniversitesi Rektörlüğiine
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğiine
Mimar sinan Giizel sanatlar Üniversitesi
Rektörlüğüne
Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne
iSTANBUL OKAN IJNivERSiTEsi
REKTÖRLÜĞÜNE
Piri Reis Üniversitesi Rektörlüği.ine

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim
Ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğİİne

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğiine
İstanbul Yeni Yiizyıl Üniversitesi Rektörlüğiine

Belge Doğrulaİna Kodu : PFCFCPUJ
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T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 22 MART 2021 DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ  
 

KONU: 

Suyun Değeri 

AMAÇ: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü  nedeniyle  “Suyun  Değeri” konulu fotoğraf yarışması ile 

konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye 

girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere 

ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.  

KATILIM ŞARTLARI: 

1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet 

fotoğraf çalışmasıyla katılabilir 

2. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları; uzun kenarı 40 cm geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm den küçük olmayacak 

ayrıca 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde baskısı alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Fotoğraflar renkli olacak, söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

3. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir. 

4. Eserler kesinlikle hiç bir tasarım programı ile oynanmamış orijinal hali ile olmayan eserler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya 

edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir. 

6. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her fotoğraf çalışmasının 

arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır. 

7. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri 

yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.  
 

DEĞERLENDİRME:  

Fotoğraflar 19.02.2020 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 

gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.  
 

BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ: 

Ödül töreni, 22 Mart 2021 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül 

sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge 

Müdürlüğü’nce sağlanacaktır.  

 Birincilik ödülü : Plaket  ve 4000 TL 

 İkincilik ödülü : Plaket  ve 3500 TL 

 Üçüncülük ödülü : Plaket  ve 3000 TL 
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir. 
 

TELİF HAKKI: 

        Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğraflar iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. 

        Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş 

sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan 

bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, orijinalini ve üzerinde değişiklik 

yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard 

vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, 

fotoğraf sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır. 

FOTOĞRAFLARIN İADESİ: 

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğrafların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; 

İstek halinde 02.04.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden elden ya da dilekçe karşılığı 

ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında 

mesuliyet kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA 

TEL: (312) 454 49 61- 454 49 62               FAKS: (312) 454 49 05 
 

Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge 

Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ 

 

http://www.dsi.gov.tr/


T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 22 MART 2021 DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ  
KONU: 

Suyun Değeri 

AMAÇ: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü  nedeniyle  “Suyun Değeri” konulu afiş yarışması ile konunun 

öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek 

eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve 

vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir. 

KATILIM ŞARTLARI: 

1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet afiş 

çalışmasıyla katılabilir. 

2. Yapılacak afiş çalışmaları 50x70 cm ebadında dik olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

3. Afişlerin hazırlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanılması zorunludur. 

4. Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup afişlerin basılı hali Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğüne gönderilecektir. Eserin dereceye girmesi durumunda proje ve JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta 

yolu ile gönderilecektir. 
5.  Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya 

edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir. 

6. Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “DSİ Logosu” mutlaka yer alacaktır. Katılımcılar DSİ 

logosunun orijinalini www.dsi.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak 

kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle 

bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları 

yazılacaktır. 

7. Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar 

tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.  
DEĞERLENDİRME:  

Afişler 19.02.2021 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce 

oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.  

BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ: 

Ödül töreni, 22 Mart 2021 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül 

sahibinin ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklama ise törenin yapılacağı ilgili Bölge 

Müdürlüğü’nce sağlanacaktır. 

 Birincilik ödülü : Plaket ve 4000 TL 

 İkincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL 

 Üçüncülük ödülü : Plaket ve 3000 TL 
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir. 

TELİF HAKKI: 

        Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. 

        Katılımcı, yarışmaya gönderdiği afişlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. 

Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu 

yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan afişlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış 

halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her 

türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, afiş sahibinin 

ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.  

AFİŞLERİN İADESİ: 

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; 

İstek halinde 02.04.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden elden ya da dilekçe karşılığı 

ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında 

mesuliyet kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16  06100 Çankaya /ANKARA 

TEL: (312) 454 49 61- 454 49 62               FAKS: (312) 454 49 05 
 

Şartnameler, DSİ Genel Müdürlüğü web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge 

Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ 

 

http://www.dsi.gov.tr/


2021 YILI DÜNYA SU GÜNÜ BROŞÜRÜNDE KULLANILABİLECEK HUSUSLARA DAİR BİLGİ 
NOTU 
 
Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma 
Konferansı’nda (UNCED) yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 
1993’ te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında 
kutlanmaktadır.  
 
Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından 
organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2021 yılının 
teması “Suyun Değeri”dir. 
 
Su değerli, kırılgan ve tehlikelidir. Su, toprak ve hava ile birlikte yaşamın, toplumların ve 
ekonomilerin temelidir. Su bir maddeden daha fazlası olup birden çok değer ve anlam taşır. 
Bunlar manevi, kültürel ve duygusal terimlerle ifade edilir ve su dili, normlar ve eserlerin 
mirasında bulunur. Suyu birçok kullanıcı ve gaye için doğal bir kaynaktan hizmet sağlayan bir 
kaynağa dönüştürerek kullanılabilir kılmak, geri dönüşüm ile güvenli bir şekilde yeniden 
ekosisteme döndürmek için bazı araçlara ve kurumlara ihtiyaç vardır. Suya ve su kaynaklarına 
saygı duyulmalıdır. Şayet su ve su kaynakları ihmal edilir veya kötüye kullanılırsa toplumlara 
zarar verme, bölme ve hatta yok etme gücüne sahiptir. 
 
Su kaynakları sınırlıdır ve çeşitli baskılardan dolayı tehdit altındadır. Bu konuda acil eylemlere 
ihtiyaç vardır. Su, insan sağlığı, gıda güvenliği, enerji kaynakları, sürdürülebilir şehirler ve 
ekosistemler için gereklidir. Bugün dünyadaki su sistemleri, nüfus artışı, aşırı kullanım, kirlilik 
ve iklim değişikliğinin tehdidi altında artan bir krizle karşı karşıyadır. Dünyanın birçok 
bölgesinde kuraklık, taşkın, fırtına vb. doğal afetler yaşanmaktadır. Milyarlarca insan güvenli 
yönetilen sanitasyondan yoksundur ve evlerinde güvenli içme suyuna erişimi 
bulunmamaktadır. 
 
“Suyun değeri” kavramı ne demektir?  
 
Suyun değeri, insanların sudan aldığı faydadır. Suyun değeri tüm insanları ve alternatif 
kullanımları içeren geniş bir kavramdır. Bu kavram, çiftçilerin sulamadan, yoksul şehirlerde 
yaşayan çocukların temiz içme suyundan ve insanların sağlıklı sulak alanlardan aldığı 
faydaları, hatta gelecek nesillere bırakılacak mirası kapsamaktadır. 
 
Suyun değeri, suyun sağladığı çeşitli faydaları ve riskleri tanımak, ekonomik, sosyal ve 
ekolojik boyutlarının yanı sıra çeşitli kültürel ve dini anlamları da dikkate almak demektir. 
Ekosistemlerin ve yoksulların, dışlananların ve savunmasızların tüm durumlarda korunması 
ve su hizmetlerine erişimde hakların eşit olması gereklidir. Güvenilir içme suyuna ve 
sanitasyona ulaşmak temel bir insanlık hakkıdır. 
 
Suyun değeri, bir maliyet-fayda analizinden daha fazlasıdır. Sürdürülebilir ve adil çözümlere 
götüren toplu kararlar almayı ve ödün vermeyi gerektirebilir. Kadınlar ve gençler, 
sürdürülebilir çözümlerin alınmasında ve başarılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

 



Suya değer vermek, talep yönetimi ve çeşitli kullanımlar arasında suyun en iyi şekilde 
dağıtımıdır. Geliştirilmiş su kaynakları yönetimi, ekonomik verimlilik, sosyal eşitlik ve ekolojik 
sürdürülebilirliğe dayalı kararlar gerektirir. Sonuçta suyun değeri yalnızca miktarına değil, 
kalitesine, konumuna, erişim güvenilirliği ve kullanılabilirlik süresine de bağlıdır. Suyu etkin 
bir şekilde değerlendirmek ve yönetmek, karşılaşılan risk ve zorlukları yenme gücüne, 
yoksulluğu refaha, bozulmuş ekosistemleri de sürdürülebilir olanlara dönüştürmek için 
önemli bir fırsat sunar.  
 
Suyun değeri, kirliliğin kısa ve uzun vadeli maliyetlerini ortaya çıkararak,  israf ve yanlış tahsisi 
önleyerek, yatırımları kolaylaştırarak verimliliği ve daha iyi uygulamaları teşvik eder. Değere 
dayalı ekonomik araçlar ve düzenlemeler israftan kaçınmayı sağlayabilir ve suyu korumayı 
teşvik edebilir. Suyun kullanımı, korunması, işletilmesi ve sürdürülmesi, işleyen 
ekosistemlere ve maliyeti yüksek altyapılara bağlıdır. Sürdürülebilir su yönetimi bu 
maliyetlerin tamamen karşılanmasını gerektirir. Fiyatlandırma çözümün bir parçasıdır ancak 
fiyat hiçbir zaman değere eşit değildir. Tarifelerin ve fiyatların kullanıldığı yerlerde, uygun, 
adil ve herkes için uygun fiyatı olan suya erişim garanti edilmelidir.  
 

Suyun benzersiz özellikleri ve sosyo-kültürel önemi nedeniyle, su hizmetlerine parasal değer 

biçme girişimleri hem zordur hem de bazılarına göre tamamen uygunsuzdur. Bununla 

birlikte, ekonomik değerleme - su hizmetlerine parasal bir ölçüt ekleme süreci - tatlı su 

kaynaklarının tahsisi ve geliştirilmesine ilişkin zor kararlarla karşı karşıya kalan politika 

yapıcılar ve planlamacılar için giderek daha önemli bir araç haline gelmektedir. Piyasa 

fiyatları, maliyet ve faydalarını tam olarak yakalayamadığından, ekonomistler suyun piyasa 

dışı değerlerini tahmin etmek için özel teknikler geliştirmişlerdir. Bu araçların kullanıldığı iki 

önemli durum, tarife belirleme ve alternatif hükümet stratejilerinin değerlendirilmesidir. 

Dünya genelinde boşalan su havzaları, kuruyan sulak alanlar; kısacası tükenen su kaynakları 
geleceğimizi tehdit etmektedir. Var olan kıtlık problemi üzerine hızla artan nüfus, plansız ve 
artan kentleşme, iklim değişikliği ve yaygınlaşan açlık sorunları eklendiğinde su kaynaklarının 
etkin yönetimi daha da karmaşık hale gelmiştir. Söz konusu problemler iktisadi açıdan 
dışsallıklara ve fırsat maliyetlerine neden olmaktadır. Bu etkenlerden kaynaklanan 
problemler ve maliyetler, suyun ekonomik değeri kullanılarak içselleştirilebilir. Fiyat kavramı, 
ekonomik değere kıyasla daha dar anlamlı olsa da kıtlık ve rekabet koşullarını sağlayan su 
kaynaklarını ekonomik değerine göre yönetmek için en uygun araç bu kaynaklar için 
bireylerin ödemeye hazır oldukları parasal miktar olarak kabul edilmektedir.  
 
Su kaynaklarına yönelik tehditler ve suyun kulanım alanları incelendiğinde uzun dönemi 
kapsayan nüfus ve yerleşim planlarının yapılması öncelik arz etmektedir. Suyun ekonomik 
değeri üzerinde belirgin etkileri olan faktörlerin yarattığı olumsuz sonuçların ve suyun 
kullanım alanları arasında meydana gelen fırsat maliyetinin hesaplamalara dâhil edilerek 
suyun aşırı kullanımının önüne geçilmesi gerekmektedir. Su kaynakları kullanımının büyük 
çoğunluğunu oluşturan tarımsal faaliyet alanında, tüketicileri bilinçlendirme çalışmaları 
artırılmalı ve verimli kullanım doğrultusunda gerekli teşvikler uygulanmalıdır. Özellikle su 
kaynakları üzerindeki kirliliğin azaltılması yönünde uygulanacak yaptırımlar sayesinde, 
finansal kaynakların daha verimli kullanılabileceği alanlara kaydırılması sağlanmalıdır.  
 



Dünya genelinde 663 milyon insanın temiz içme suyuna erişiminin olmadığı gerçeğinden 
hareketle, yaşanmakta olan suyun etkin dağıtımı problemi dikkate alındığında azalan su 
kaynaklarının sürekli artmakta olan su talebi karşısında, tüm paydaşların dâhil edildiği 
bütünleşik bir su yönetimi anlayışı ile yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Söz konusu 
sürecin başaktörü karar verici mekanizmalar olup kaynakların, sağlam ve etkin şekilde 
oluşturulmuş ekonomik, kurumsal ve yasal yapılar ile yönetilmesinin sorumluluğu bu karar 
mekanizmalarına aittir.  
 
Sonuç olarak, suya değer vermek Hükümetler, belediyeler, özel sektör,  sivil toplum 

kuruluşları, toplum veya bireyler olarak herkesin sorumluluğudur. Su ve diğer doğal 

kaynakların yönetiminde ulusal ve uluslararası platformlarda idari ve bireysel olarak gereken 

sorumluluklar alınmalı; iş birliği ve iletişim genele yayılmalı, bununla birlikte yeterli verilerle 

oluşturulacak göstergeler sayesinde söz konusu kaynakların durumu etkin bir biçimde 

izlenmelidir.  

 



Faruk FIRATOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

 
 

Sayı : E-98408084-821.05-869952 08.01.2021

Konu : Dünya Su Günü
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı karar ile her yılın 22 Mart Günü "Dünya Su Günü"
olarak farklı konu başlıkları altında kutlanmakta olup 2021 yılı için konu  olarak"Suyun Değeri"
belirlenmiştir.

Bu maksatla, tüm DSİ çalışanları ile isteyen herkesin katılabileceği "Afiş ve Fotoğraf
 düzenlenecektir. Bölge Müdürlüklerimizin söz konusu faaliyeti, kendi personellerine, BölgeYarışması"

Müdürlükleri sınırları dahilindeki üniversitelere, ilgili kurum ve kuruluşlara, ekte yer alan dağıtım
listesindeki sayılara göre afişler basılarak şartnamelerle birlikte duyurulması ve Bölge Müdürlüklerimize
gönderilen afiş ve fotoğrafların, jüri tarafından değerlendirilebilmesi için tarihineen geç 19.02.2021 
kadar  ulaştırılması gerekmektedir.Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na

Ayrıca Bölge Müdürlüğünüzce  katılımıyla İlköğretim Okulları 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin
 düzenlenecektir. Söz konusu faaliyetin, ekte yer alan dağıtım"Resim ve Kompozisyon Yarışması"

listesindeki sayılara göre afişler basılarak şartnamelerle birlikte duyurulması ve başvuru formlarının
 eserlerin teslim alınması gerekmektedir. Okul idaresi tarafından birincieksiksiz doldurulması koşuluyla

seçilen eserlerin Bölge Müdürlüğünüze tarihine kadar gönderilmesi sağlanacak ve12.02.2021 
oluşturacağınız jürinin değerlendirmeleri sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alan öğrenciler Bölge
Müdürlüğünüz imkanları dahilinde ödüllendirilecektir. Bölgenizce yapılan değerlendirmede sadece
birinci seçilen çalışmaların tarihine kadar en geç 19.02.2021 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na
gönderilmesi gerekmekte olup yarışmanın detayları  adresinde belirtilmektedir.www.dsi.gov.tr
 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 

 

Ek:
1 - MEB Oluru (1 sayfa)
2 - Afiş Şartnamesi (1 sayfa)
3 - Fotoğraf Şartnamesi (1 sayfa)
4 - Resim Şartnamesi (1 sayfa)

T.C.
 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1 / 2

Adres: DEVLET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:16 06100 ÇANKAYA /
ANKARA
Faks:(312) 454 49 05

Bilgi için:Emine TANSU
Şube Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : UWYFUOVB Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys
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5 - Kompozisyon Şartnamesi (1 sayfa)
6 - Afiş ve Fotoğraf Yarışması Afişi
7 - Resim ve Kompozisyon Yarışması Afişi
8 - Bilgi Notu (3 sayfa)
9 - Rıza Formu (1 sayfa)
10 - Başvuru Formu (1 sayfa)
11 - Veli İzin Belgesi (1 sayfa)
12 - DSG 2021 Afiş Çizelgesi

 
Dağıtım:

B Tipi Dağıtıma
 

2 / 2

Adres: DEVLET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:16 06100 ÇANKAYA /
ANKARA
Faks:(312) 454 49 05

Bilgi için:Emine TANSU
Şube Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : UWYFUOVB Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys
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Bu belge güvenli
Adres : Atatürk Bulvarı 06648 Kızılay/ANKARA

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Mehmet Tolga KÖLEOĞLU         
Telefon No : 0 (312) 413 57 00 Unvan :  Öğretmen         

  E-Posta: mehmettolga.koleoglu@meb.gov.tr 
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: http://ogm.meb.gov.tr/             Faks:3124180739         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  3dcf-2314-3590-b235-6dad  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-84037561-821.05-18877488 06.01.2021
Konu : "Dünya Su Günü" Resim ve

   Kompozisyon Yarışması
             

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : a) 21.01.2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.1563891 sayılı Makam Onayı.
                  (MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi)
              b) Genel Müdürlüğümüz evrak sisteminde kayıtlı 04.01.2021 tarihli ve 18756039 sayılı yazı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından Türkiye geneli resmî/özel ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 
öğrencilere yönelik “Suyun Değeri” konulu Resim ve Kompozisyon yarışması düzenleme talebi ilgi (b) 
yazı ile bildirilmiştir.

Duyurusuna http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/19 bağlantısından ulaşılabilecek olan ve 
çevrim içi olarak gerçekleştirilecek söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim 
Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununa, ilgi (a) Yönerge’nin 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine ve 
yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek 
şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, 
gönüllülük esasına göre, ücretsiz olarak yapılması ve etkinlik raporunun da  etkinlik başvuru sahibi 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından etkinlik bitimini takip 
eden 30 gün içerisinde http://ogm.meb.gov.tr/www/etkinlik-rapor-formati/icerik/1033 bağlantısında yer 
alan formata uygun olarak doldurulduktan sonra ogm.sosetk@meb.gov.tr adresine gönderilmesi 
hususunda;
           Bilgilerinizi ve gereğini  arz/rica  ederim.                                      

                                                                                                                Cengiz METE
                                                                                                                   Bakan a.

                                                                                                                  Genel Müdür
Ek: İlgi yazı ve ekleri
Faaliyet İrtibat No: 0 (312) 454 49 62

Dağıtım: Bilgi:
Gereği:                                                               Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
B Planı                                                               Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne    
   Özel Eğitim ve Rehberlik Hzm. Gen. Müd.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığına
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Genel Müdür Yardımcısı
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gönderilen afiş ve fotoğrafların, jüri tarafından değerlendirilebilmesi için tarihineen geç 19.02.2021 
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listesindeki sayılara göre afişler basılarak şartnamelerle birlikte duyurulması ve başvuru formlarının
 eserlerin teslim alınması gerekmektedir. Okul idaresi tarafından birincieksiksiz doldurulması koşuluyla

seçilen eserlerin Bölge Müdürlüğünüze tarihine kadar gönderilmesi sağlanacak ve12.02.2021 
oluşturacağınız jürinin değerlendirmeleri sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alan öğrenciler Bölge
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6 - Afiş ve Fotoğraf Yarışması Afişi
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AÇIK RIZA ONAYI 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 

Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve …………………………………………’nda öğrenim gören 

………………………….. T.C.Kimlik Numaralı velisi/birinci derece yakını bulunduğum 

……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim 

süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, 

öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile 

sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;   

 

Onay veriyorum         Onay vermiyorum   

  

   

….. /…../ 2020  

        Velisinin/1.Derece Yakının  

 Adı Soyadı         :………………………………..  

        T.C.Kimlik No  :………………………………..  

        İmzası    :……………………………….. 

 

  


