
Birimimizin Kamu Kurumları İle Yürüttüğü Proje Sayısı: Su Enstitüsü, aşağıda detayları verilmiş olan SDÜ BAP tarafından güdümlü proje olarak desteklenen 
proje; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM), Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü kurumları ile birlikte yürütülmektedir. 

Sıra Proje Adı Proje 
Yürütücüsü 

Başlangıç tarihi/ 
Bitiş Tarihi 

Proje Amacı Proje Çıktıları 

1. Eğirdir ve 
Kovada 
Gölleri’nin 
Sürdürülebilir 
Yönetim 
Modelinin 
Geliştirilmesi 

Doç. Dr. Şehnaz 
ŞENER 

24.05.2019/- Bütünleşik havza yönetim sistemi 
içerisinde Eğirdir ve Kovada Göllerini 
içine alan Eğirdir Gölü havzasının jeolojik 
karakterizasyonun yapılması, nicelik 
olarak sürdürülebilirliği için hidrolojik ve 
hidrojeolojik özellikleri ile ilişkili 
hidrolojik bütçenin ortaya konması, 
nitelik bakımından sürdürülebilirliği için 
ise hidrojeokimyasal, hidrobiyolojik 
özellikleri ile su kalitesinin ve kirlilik 
durumunun belirlenmesi, izlenmesi, 
baskı ve etkilerin birlikte 
değerlendirilerek önlemler paketinin 
oluşturulması ve optimum su yönetim 
stratejilerinin geliştirilmesidir. 

 Öncelikli olarak çalışma alanındaki mevcut yüzey 
ve yeraltısuyu kütlelerinin jeolojik, hidrojeolojik ve 
jeomorfolojik yapısı ile ilişkisi, havzanın hidrolojik 
döngüsü içerisinde beslenme 
mekanizmasının hidrojeolojik kavramsal modeli 
oluşturularak ortaya konması, 
 
 Yüzey ve yeraltısuyu kütleleri için mevsimsel 
değişimlerin izlenmesi ve değişime etki eden faktörlerin 
belirlenmesi, 
 
 SWAT ve hidrodinamik modeller yanısıra Gölü 
besleyen karstik boşalımların termal hava fotoğrafları ve 
uydu görüntüleri kullanılarak Eğirdir Gölü’nün su bütçesi 
hesaplanarak ve mevcut hidrodinamik yapısının ortaya 
konması, 
 
 Yüzey ve yeraltı su kütlelerinin fizikokimyasal ve 
kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, 
 
 Havzada mevcut kirletici kaynak ve ortamların 
belirlenerek bunların su kütleleri üzerinde yarattığı baskı 
ve etkinin ortaya konması, 
 
 Jeoradar yöntemi ile Gölde ekolojik sistemin 
bozulmasına ve su kirliliğe neden olan sediman 
birikiminin belirlenmesi, 



 

 

 

 
 Mevcut kirlilik durumunun tespiti ile kullanım 
amaçları bakımından kalite özelliklerine etkisinin 
belirlenmesi, 
 
 Su kalitesi açısından mevcut durumu belirlenen 
çalışma alanı için önlemler paketinin oluşturulması, 
 
 Ayrıca Eğirdir Gölü havzası ile ilgili yapılan 
çalışmaların belirlenmesi ve araştırma konularındaki 
eksikliklerin tespiti için bibliyometrik analiz yapılması 
hedeflenmektedir. 

Birimimizin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında yürüttüğü proje: Su Enstitüsü, aşağıda detayları verilmiş olan SDÜ BAP tarafından güdümlü proje 
olarak desteklenen ve Üniversitemizin farklı birimlerinden araştırmacıların yer aldığı proje ile Süleyman Demirel Üniversitesinin sürdürülebilir yeşil bir kampüs 
olması yolunda ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde daha üst sıralarda yer alabilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin planlanarak sürdürülebilir bir 
yerleşke modelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Sıra Proje Adı Proje 
Yürütücüsü 

Başlangıç tarihi 
/Bitiş Tarihi 

Proje Amacı Proje Çıktıları 

1. SDÜ Yeşil 
Yaşanabilir ve 
Sürdürülebilir 
Yerleşke 
Modelinin 
Geliştirilmesi 

Doç. Dr. Şehnaz 
ŞENER 

08.10.2020/- Sunulan proje çalışmasında üniversitemizin 
daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir 
yerleşke özelliklerini kazanabilmesi için 
yapılacak çalışmaların planlanmasına yönelik 
öncelikle mevcut durum analizi ve 
uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bu 
kapsamda; kampüs yerleşimi ve alt yapı, 
enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su 
yönetimi, ulaşım, eğitim alt çalışma 
gruplarında çalışmalar yürütülecektir. 

Proje kapsamında; kampüs yerleşimi ve alt yapı, 
enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su 
yönetimi, ulaşım, eğitim alt çalışma gruplarında 
çalışmalar devam etmektedir. 


