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Değerli Okurlar,
Milli gelirimizin %15’ini ve istihdamın %45’ini oluşturan tarım sektörü; 
milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde ve sermaye 
yanında, gıdaların üretimi ve beslenme ile doğrudan ilgisi, aktif nüfus ve 
işgücünün yüksek değerler göstermesi açısından, tüm ülke halkını ilgilen-
diren ekonomik ve sosyal bir sektördür. Tarım sektöründe katma değerin 
yükseltilmesinde ve tarımsal verimliliğin artırılmasında su ve sulama 
yatırımları en önemli etken konumundadır. 

Yüzölçümü 78 milyon hektar olan ülkemizin ekilebilir tarım arazileri bu 
alanın yaklaşık üçte biri yani 28 milyon hektar mertebesindedir. Yapılan 
etütlere göre ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,5 milyon hektar olan 
Türkiye’de 2011 yılı sonu itibariyle sulamaya açılan araziler toplamı brüt 
5,6 milyon hektara ulaşmıştır. Bu alan ekonomik olarak sulanabilir araziler 
toplamının yaklaşık  % 66’sına tekabül etmektedir. Bu miktarın 3,32 mi-
lyon hektarı DSİ tarafından sulamaya açılmıştır. Bu alan ülkemizin toplam 
tarım alanının (28 milyon hektar) yaklaşık %11.8’ini, ekonomik olarak 
sulanması uygun olan 8,5 milyon hektar tarım sahasının %39’unu teşkil 
etmektedir. Sulamada atılım yılı ilan ettiğimiz 2012 yılında da depolaması 
hazır olan sulama projelerine öncelik verilerek 145. 000 hektar alanın 
sulanması hedefl enmektedir.

Sulama yatırımlarının yoğun olarak başladığı 1950’li yıllardan itibaren 
dünyada olduğu gibi Ülkemizde de açık sulama sistemleri tercih edilmiş ve 
uygulanmıştır. Ancak, Dünyada ve ülkemizde hızlı nüfus artışıyla beraber, 
tatlı su kaynaklarına olan talep de artmaktadır. Bu itibarla, suyun tüketi-

minin ve israf edilmesinin önlenmesi hususunda bütün insanlık hemfi kir du-
rumuna gelmiştir. Küresel ısınma ve beraberinde ortaya çıkan kuraklık, kıt 
su kaynaklarının optimum kullanımını mecbur kılmıştır. Buna yönelik olarak 
da mevcut kullanılan suyun %74’ünün sulamada kullanıldığı gerçeği ile DSİ 
olarak sulama yatırımlarında politika değişikliğine gidilmesi gerektiğine ka-
rar verilmiş ve açık kanal sistemlerinden su tasarrufu sağlayan sistemlerin 
yapımına geçilmiştir. 

Ülkemizde mevcut sulama şebekelerine baktığımızda % 39’unun klasik, 
%47’sinin kanalet, %14’ünün de borulu sistemden oluştuğu görülmektedir. 
2011 yılı itibariyle inşa halindeki şebekelerde %71’lik kısmını borulu sistem 
oluşturmaktadır. 2014 yılına kadar ihale edilmesi planlanan işlerin de %88’ini 
borulu sistemler oluşturmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
tasarrufl u su kullanımı amacıyla borulu şebekeleri  yaygınlaştırma konu-
sundaki kararlılığı şu an var olan ve gelecekte daha da belirginleşecek olan 
suyun yeterliliği sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır. 

Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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İstanbul Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.
İstanbul’daki derelerin ıslahı için İstanbul 

Valiliği’nin koordinasyonunda DSİ, İBB, İSKİ 

işbirliğinde geçen yıl ilki yapılan İstanbul İli Taş-

kın Koordinasyon Kurulu toplantısının ikinci-

si DSİ Orhantepe AR-GE Eğitim Merkezi’nde 

09.12.2011 tarihinde yapıldı.  İstanbul Valisi Hü-

seyin Avni Mutlu başkanlığındaki toplantıya DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yar-

dımcıları ve Daire Başkanları, DSİ 14. Bölge (İs-

tanbul) Müdürü ve Şube Müdürleri katıldı.  İSKİ 

Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir’in yanı sıra 

İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Şube 

Müdürleri, İlçe Belediye Başkanları ile Kamu Ku-

rumlarından yetkililer de toplantıya iştirak etti.  

Yapılan toplantının ardından DSİ 14. Bölge (İs-

tanbul) Müdürü M. Yalçın Çomoğlu, İstanbul 

Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya Roma döneminden 

başlayarak, sırayla Bizans, Osmanlı ve Cumhuri-

yet dönemlerinde İstanbul’da su mühendisliğinin 

tarihi, günümüzdeki durum, DSİ faaliyetleri ve 

Melen Sistemi hakkında sunum yaptı. 

Vali Mutlu ve Genel Müdür Özkaldı DSİ Or-

hantepe Eğitim Merkezi’nin çıkışında tesislerde 

konaklayan Van depremzedelerine ziyarette bu-

lund u. 
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Gümüşhane ili Köse ilçesinin 3 km kuzeybatısın-

da köse deresi üzerinde gerçekleştirilen proje ile 

5 079 hektar tarım arazisinin sulanması hedeflen-

mektedir... 

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 93 

m yüksekliğindeki barajın gövde hacmi 2,7 milyon 

m3 dür.   15,7 milyon m3 depolama hacmine sahip 

olan barajda depolanan su ile Köse ovası suya ka-

vuşacaktır. Projenin devamı niteliğindeki Köse su-

laması da tamamlanmış olup, alçak basınçlı boru-

lu sistemle tesis edilen şebeke ile çiftçimiz modern 

sulama yapma imkanı bulacaktır. Ayrıca devam 

eden proje çalışmaları ile Köse ve Kelkit ilçeleri 

ve civar yerleşim yerlerinin barajdan alınacak su 

ile sağlıklı içme suyuna kavuşması mümkün ola-

caktır.

Köse barajı inşaatına fiilen 1996 yılında başlan-

mış olup, yapılan çalışmalar sonucu 2009 yılında 

barajda su tutulmuştur. Ayrıca proje kapsamında 

yaklaşık 30 km uzunluğunda Köse-Kelkit karayo-

lu da tamamlanıp hizmete açılmıştır. Projeye bu-

güne kadar kamulaştırmalar dahil 175 milyon TL 

harcama yapılarak %100 fiziki gerçekleşme sağ-

lanmış ve 2011 yılında geçici kabulü yapılmıştır. 

Köse Sulaması ise 2012 yılında tamamen ikmal 

edilecektir.   

K I S A

K
IS

A

Köse Barajı’nda Sona Gelindi 
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Karkamış Barajı’nda yapılan çalışmalar nedeni ile 

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu. 

DSİ 20. Bölge (Kahramanmaraş) Müdürlüğü sı-

nırları içerisinde bulunan ve yapımı devam eden 

“Gaziantep- Karkamış Barajı ve HES Rezervuar 

Alanı Sol Sahil Koruma Seddeleri Korkuluk ve 

Güvenlik Kulübesi Yapımı İşi” kapsamında Bire-

cik İlçesi sınırları içerisinde yapılmakta olan kor-

kuluk çalışmalarından dolayı Birecik Ticaret ve 

Sanayi Odası DSİ’ ye teşekkürlerini sundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN teşek-

kür yazısında “Devlet Su İşleri Bölge Müdürlü-

ğüne bağlı Karkamış Barajı kapsamında yapılan 

Birecik ilçesindeki, Fırat nehri kıyısında bulunan 

sedde inşaatının üzerine yapılan korkuluk insan-

larımızı Fırat nehrine düşmekten ve boğulmaktan 

kurtaracaktır. İnsan hayatına göstermiş olduğunuz 

hassasiyetten dolayı Devlet Su İşleri Bölge Müdür-

lüğüne Birecik halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi 

sunarım” mesajını verdi. 

Hizmetlerinde insan odaklı çalışmalar yapan ve 

insan hayatını her zaman ön planda tutan Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü bu konudaki hassasi-

yetini Karkamış Barajı’nda da göstermiştir. Bölge 

halkının yaşadığı sorunlar göz önüne alınarak ge-

rekli çalışmalar yapılmıştır…
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Bodrum Yarımadası’nın 2040 yılına kadar olan iç-

mesuyu problemini çözecek “Bodrum Yarımadası 

Acil İçmesuyu Projesi”nin Bodrum Yarımadası 

Belediyeler Birliği’ne devir merasimi gerçekleşti-

rildi. Merasime; Bodrum Kaymakamı Mehmet 

Gödekmerdan,   Bodrum Yarımadası Belediyeler 

Birliği ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Ko-

cadon, DSİ 21. Bölge (Aydın) Müdürü Ali Rıza 

Diniz, İçme Suyu Dairesi Başkan Yardımcıları 

Kemal Şahin ve Bülent Çakın iştirak etti.

Bodrum’un uzun süredir beklediği ve Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan 

“Bodrum Yarımadası Acil İçmesuyu Projesi”  ile 

ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri 

olan Bodrum’un ve Bodrum yarımadasında yer 

alan 9 Beldenin (Bitez, Gündoğan, Konacık, Or-

takent-Yahşi, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, 

Göltürkbükü ve Yalıçiftlik Belediyelerinin) içme 

ve kullanma suyu meselesi 2040 yılına kadar çö-

züme kavuşmuş oldu.

97 milyon TL’ye mal olan ve İsale Hattı ve Arıtma 

Tesisinden oluşan bu proje ile Bodrum ve 9 yer-

leşim yerine yılda 9,72 milyon metreküp içme ve 

kullanma suyu sağlanmış olacaktır.

K I S A

K
IS

A

Bodrum İçme Suyu Devir Merasimi Gerçekleştirildi
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı Hiz-

metiçi Eğitim Faaliyetlerinin planlamasının yapıl-

dığı DSİ Eğitim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2011 

tarihinde gerçekleştirildi. DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’nın başkanlığında yapılan toplantıya, Ge-

nel Müdür Yardımcıları ve tüm birim amirleri ka-

tılım sağladı. 

Genel Müdürlük genelinde 2011 yılında düzen-

lenen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin de değer-

lendirmesinin yapıldığı top lantıda, Bölge Mü-

dürlüklerinin de talepleri doğrultusunda Daire 

Başkanlıklarınca önerilen, “2012 Yılı Seminer ve 

Toplantı Programı/2012 Yılı Kurs Programı” 

taslakları görüşülerek karara bağlandı.

K I S A

K
IS

A

DSİ Eğitim Kurulu Toplandı

Van Depremi Şehitleri Hatıra Ormanı KurulduK I S A

K
IS

A

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

aralarında Milletvekillerinin ve DSİ Genel Müdü-

rü Akif Özkaldı’nın da bulunduğu Bakanlığa bağlı 

birimlerin üst düzey yöneticileriyle birlikte Van’a 

gitti.

İlk olarak Afet Merkezini ziyaret eden heyet bu-

rada Bakanlık çalışmaları kapsamında yapılması 

gereken çalışmaları değerlendirdi. Orman ve Su iş-

leri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada yaptığı 

konuşmada “Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 

elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz ve 

göstermeye devam edeceğiz. Şunu da ifade edeyim 

buradaki yatırımlar hiçbir aksaklığa mahal bırak-

madan devam edecektir. Bu konuda bütün ödenek-

ler ayrılmıştır. Endişeye mahal yoktur. Mesela bu-

rada inşaatı devam eden Morgedik Barajı’nın çok 

hızlı bir şekilde bitirilmesi talimatını verdim’’ dedi.

Daha sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından inşa edilen Çadırkenti gezen heyetin 

burada ikamet eden vatandaşlarımızın sıkıntısını 

dinleyerek, yapılması gerekenler hakkında değer-

lendirmelerde bulunmasının ardından DSİ tara-

fından yapılacak prefabrik temel atma merasimi 

gerçekleştirildi. 

Buradan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar 

adına oluşturulan “23 Ekim Van Depremi Şehit-

ler Ormanı”na fidan dikme merasimine geçildi. 

Depremde hayatlarını kaybedenler için dua ederek 

fidan diken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, Van milletvekillerinin Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’na 

hayatlarını kaybedenler için bir orman kurulması-

nı istediğini ve kendilerinin de buradan başlayarak 

hayatını kaybeden her kişi için 10 adet fidan dike-

ceklerini kaydetti.
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DSİ. 11. Bölge (Edirne) Müdürlüğü Kalite Kontrol Labaratuvarı Akredite Oldu K I S A

K
IS
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DSİ 11. Bölge Müdürlüğü 

(Edirne) Kalite Kontrol La-

boratuvarı; Türk Akreditas-

yon Kurumu (TÜRKAK) 

tarafından 29.11.2011 Salı 

günü geçekleştirilen denetim 

faaliyetleri ve uygunluk de-

ğerlendirmesinde, Kimya ve 

Beton  deneylerinde yeterli bulundu. 

11. Bölge Müdürlüğü Kimya Laboratuvarı suda 

pH ve elektriksel iletkenlik; Beton Laboratuvarı 

beton basınç dayanımı deneylerinden akredite (uy-

gunluk belgesine sahip olma hakkı) olmaya uygun 

bulundu. 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’dan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına ZiyaretK I S A

K
IS

A

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’i 26 Ara-

lık 2011 tarihinde makamında ziyaret etti. DSİ’nin 

yurt sathına yayılmış projeleri ile kalkınmanın öncü 

kuruluşlarından olduğunu ifade eden Eker “DSİ 

projelerini özellikle GAP’ta yapılan çalışmaları çok 

başarılı buluyorum. Hizmete alınan ve temeli atılan 

projelerin tamamlanması ile birlikte ülkemizin çok 

daha güzel günler görmesi yakındır.” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Meh-

di Eker’i makamında ziyaret etmekten duyduğu 

mutluluğu ifade eden Özkaldı “ Kurum olarak 

hedefimiz projelerimizi ekonomik ve teknik şartlar 

dahilinde kısa zamanda tamamlamaktır. Bu yönde 

kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa çalışmaları 

devam ettireceğiz ” diye konuştu.
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DSİ Eski Genel Müdürü İsmail U ğur’a Veda Yemeği K I S A

K
IS

A

Farklı görevlerde, 38 yıl boyunca, DSİ Genel Mü-

dürlüğüne hizmet eden ve son olarak Genel Mü-

dürlük görevini yerine getiren İsmail Uğur için bir 

veda yemeği düzenlendi.

Kurumda daha önce Genel Müdürlük görevinde 

bulunan 4 değerli ismi bir araya getiren yemeğe, 

Müsteşar Yardımcıları Mustafa Eldemir ve Hay-

dar Koçaker, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve 

Daire Başkan Yardımcıları katıldı.

Müsteşar Yardımcılarının ardından yemekte kısa 

bir konuşma yapan Genel Müdür Akif Özkaldı, 

İsmail Uğur ile 1998 yılında 5. Bölge Müdürlüğü-

ne (Ankara) şube müdürü olarak atandığında bir-

likte çalışmaya başladığını belirterek “Bölge Mü-

dürlüğünde geçirdiğim 4 yıl içerisinde ben projeci, 

kendisi de tatbikatçı şube müdürü olarak birçok 

projeye birlikte imza attık. Yaklaşık 3,5 yıl Genel 

Müdürlük makamında, Genel Müdür Yardımcısı 

olarak birlikte görev aldık. Sayın Genel Müdürü-

müzün “Ortak akıl”  ve “Çözüm odaklı” yönetici-

lik anlayışını benimsemiş olması, uyumlu, seviyeli 

ve ahenkli çalışma düzeni bizlere yeni ufuklar ve 

bakış açıları kazandırdı” dedi. 

Özkaldı konuşmasını “Kuruluşumuza büyük hiz-

metler veren değerli Genel Müdürümüz Sayın 

İsmail Uğur’a, bütün DSİ personeli adına şükran-

larımı sunuyor, bundan sonra da beraber olmayı 

umuyor, kendisine ailesi ile birlikte mutlu, sağlıklı 

ve huzurlu ömür geçirmesini diliyorum ” diyerek 

bitirdi.

Yemekte son olarak söz alan ve kısa bir konuşma 

yapan İsmail Uğur ise “ DSİ Ülkemizin en önemli 

kuruluşlarından biridir, bir tarihtir. Böylesi bir ku-

ruluşta çalışmaktan dolayı son derece mutluyum. 

Bu yemeği düzenleyenlere sonsuz şükranlarımı 

sunuyorum. “dedi.

Konuşmaların ve yemeğin ardından Genel Mü-

dür Akif Özkaldı, İsmail Uğur’a günün anısına 

plaket verdi. 
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İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 09.12.2011 

tarihinde DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve be-

raberindeki heyet ile birlikte SP7 Boğaziçi Tüneli 

İkmal İnşaatını incelemek amacıyla Ortaçeşme 

Şantiyesini ziyaret etti. 

Ortaçeşme şantiyesinde gerçekleştirilen proje su-

numunun ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni 

Mutlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve bera-

berindeki heyet, 5500 metre uzunluğundaki İstan-

bul Boğazı’nın altından geçen  boru hattı içerisin-

den hazırlanan araçlarla Avrupa yakası Derbent 

şantiyesine hareket ettiler. 

Programın devamında heyete, Cendere I Tüneli 

ve Cendere I Konduvi çalışma alanlarında bilgi-

lendirme sunusu verilerek, incelemelere devam 

edildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

hayata geçirilen Melen Projesi’nin nihai aşama-

sı ile 1 milyar 77 milyon m3 su temin edilerek 

İstanbul’un, 2052 yılına kadar içme ve kullanma 

suyu meselesi çözülmüş olacaktır. 189 km’lik tek 

proje kapsamında yapılan içme suyu amaçlı en 

uzun iletim hattı ile Düzce Melen Çayı’ndan alı-

nan su, Kağıthane Arıtma Tesisine getirilecektir. 

Ayrıca bu projede yer alan 5551 m uzunluğunda, 

bitmiş çapı 4 m olan Boğaziçi Tüneli, dünyada ilk 

kez iki kıtayı birleştiren su tünelidir. Avrupa ile 

Asya kıtasını suyoluyla birleştiren Boğaziçi Tüne-

li, deniz seviyesinin 135 m altından geçmektedir.  

Melen Projesi’nde Anadolu’dan temin edilen su-

yun, Avrupa yakasına iletilmesinde iki kıtayı bir-

birinden ayıran Boğaziçi’nin geçilmesinin büyük 

önemi bulunmaktadır. 

Vali Mutlu Boğaziçi Tüneli’nde İncelemelerde Bulundu
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K I S A Naras Barajı İnşaatı Hızla Devam Ediyor… 

Antalya Manavgat Havzası Taşkın Önleme Proje-

si kapsamında Manavgat ilçesinin 20 km kuzeyin-

de Naras deresi üzerinde yapılacak Naras Barajı 

İnşaatı’nın temel atma töreni, Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da katılımları 

ile 19.01.2011 tarihinde gerçekleştirildi.  

2013 yılında tamamlanması hedeflenen Naras Ba-

rajı İnşaatı’nda temel atma merasiminden bugüne 

kadar geçen sürede yapılan çalışmalarla gövde 

sıyırma kazıları % 90 seviyesinde tamamlandı. 

Ayrıca 200 m uzunluğundaki derivasyon tüneli 

ile 125 m uzunluğundaki vana odası ulaşım tüneli 

açılarak tünellerin beton kaplamaları tamamlan-

ma aşamasına getirildi.    

 Silindirle Sıkıştırılmış Beton Dolgu (RCC) tipinde 

inşa edilecek ve gövde yüksekliği temelden 78 m 

olacak Naras Barajı ile Manavgat sağ sahil ova-

sında pompajla sulanan 5 155 hektarlık alanın 

yanında 1 920 hektar ek sahanın (7 075 hektar)   

cazibe ile sulanması hedeflenmektedir. Ayrıca ba-

raj tamamlandığında Manavgat ilçe merkezinin 

taşkından korunması ve Oymapınar Barajından 

yıllık 20,8 GWh enerji üretimi sağlanması müm-

kün olacaktır.                                                              
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K I S A Özbekistan Heyeti DSİ’de

Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığından 

8 kişilik bir uzman grubu proje hazırlama, değer-

lendirme ve izleme metotları hakkında bilgi almak 

maksadıyla 05.12.2011 tarihinde Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Özbek Heyet Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt 

Gerek Başkanlığında gerçekleştirilen, Proje İnşa-

at Dairesi Başkanı, İşletme ve Bakım Dairesi ile 

Etüd, Plan ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardım-

cılarının katılım sağladığı toplantıya iştirak etti. 

Toplantıda yapılan sunumlarda Türkiye’deki su 

kaynaklarının durumu ve sulama ve drenaj pro-

jeleri, finansmanı, arazi ıslahı, içmesuyu temini, 

sulama ve drenaj işletmesi konularında yapılan 

projeler hakkında bilgi verildi. 

Toplantıdan sonra DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’yı  makamında ziyaret eden heyete  plaket 

takdim edildi. 
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K I S A Sultanköy Sulaması Tamamlanıyor 

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü (Edirne) sınırları içinde 

yer alan, Edirne ili İpsala ilçesinde bulunan; İpsala 

2. Merhale Projesi Sultanköy Sulaması’nda yapı-

lan çalışmalarda sona yaklaşıldı. 

Sanat yapısı imalatlarının gerçekleşmesi ile 2012 

yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenen 

Sultanköy Sulaması’nda,  2011 yılı sonu itibariyle 

%98 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projede yer 

alan 95 636 m lik ana kanalın 82 900 m lik bölü-

mü ve toplam uzunluğu 274 463 m olan yedek, 

tersiyer, drenaj ve tahliye kanalının 244 391 m lik 

bölümü tamamlanmıştır.

Tamamlandığında 7773 ha tarım arazisini sulaya-

cak olan Sultanköy Sulaması ile sağlanacak milli 

gelir artışı yıllık 4 586 070 TL olup 4 300 aileye 

(10 320 kişi) istihdam sağlanması planlanmakta-

dır.
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 K I S A Trabzon İçme Suyu Projesinde Sona Yaklaşıldı 

Trabzon ilinin içme, kullanma ve endüstri suyu 

ihtiyacının temini ile oluşan düşünün değerlen-

dirilerek, enerji üretilmesi için tasarlanan Atasu 

Barajı ve HES’te, 28.12.2010 tarihi itibarı ile su 

tutuldu. Depolanan suyun kontrollü bir şekilde, 

15.04.2011 tarihinden itibaren Trabzon iline ve 

mevcut arıtma tesisine iletilmeye başlandığı proje-

nin devamı niteliğindeki 2. kademe arıtma tesisleri 

ve isale hattı proje çalışmaları ise büyük bir hızla 

sürdürülmeye devam ediyor. Tamamlandığında 

Trabzon ilinde içme ve kullanma suyu sorununu 

tamamen ortadan kaldıracak olan Trabzon İçme 

Suyu Projesinde % 96 oranında fiziksel gerçekleş-

me sağlandı.

  

Maçka ilçesi sınırları içinde Trabzon şehrine 17 

km mesafede Galyan deresi üzerinde, temelden 

118 m yüksekliğinde, ön yüzü beton kaplamalı 

olarak inşa edilen 4,65 milyon m³ gövde hacim-

li barajın depolama kapasitesi 36 milyon m³ dür. 

Atasu Barajı ve HES projesinin 2012 yılı sonunda 

ikmal edilmesi hedeflenmektedir. 
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Göksu Nehrinin 
suyunu Konya 
Ovasına akıtacak 
Mavi Tünelin iki ucu 
birleştirildi.
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R Yüz Yıllık 
Rüyada 
Işık 
Göründü 
KOP (Konya Ovaları Projeleri)’ un en önemli 

ayağını oluşturan Konya Ovası’nı suyla buluştu-

racak Mavi Tünel tamamlandı.

2007 yılında temeli atılan 17 kilometrelik Mavi 

Tünel 23 Aralık 2011 Cuma günü Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun teşrifleri 

ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gö-

rüntülü mesajı ile açıldı.

GAP’tan sonra en büyük sulama projesi yatırımı 

olan KOP’un kilit tesisi Mavi Tünel bölge için ha-

yati önem taşıyor. Mavi Tünel’in açılış merasimi-

ne Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı, Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, Karaman Belediye Başkanı 

Kamil Uğurlu, AK Parti Konya milletvekilleri 

İlhan Yerlikaya, Hüseyin Üzülmez, Mustafa Ka-

bakcı, Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Mus-

tafa Baloğlu, Mustafa Akış, Cem Zorlu ile kurum 

müdürleri katıldı.

Dedeman Konya Otel’de düzenlenen basın top-

lantısı ile Mavi Tünel inşaatının iki ucunun birleş-

tirilmesi merasiminde konuşan Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Tünel’in açılışının 

17 Aralık’ta yapılmasının hedeflendiğini ancak 

bunun gerçekleşmediğini belirterek “Mavi Tünel’i 
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17 Aralık’ta açacaktık. Fakat tünelin bir kesimin-

de çöküntü olduğu için 69 saat 1 dakika gecikme 

oldu. Tüneli, salı günü sabahı bitirdik. Bu gecik-

meden dolayı tüm Türkiye’den özür diliyorum. 

Bundan sonra tövbe. Her zaman Allah’ın yardı-

mı olmadan bir şey yapılmıyor. Onun farkında-

yız ama bazen nefis ağır basıyor. 17 Aralık tari-

hinde maalesef yetiştiremedik. 69 Saat 1 dakika 

sonra yetiştirdik’’ dedi.

Türkiye’yi daha ileriye taşımak için gece gündüz 

çalıştıklarını, hayata geçirdikleri projelerle adeta 

destan yazdıklarını ifade eden Eroğlu, ‘’21. asır 

Türk asrı olacaktır’’ dedi.

KOP Projesi’nin bugüne kadar adeta unutuldu-

ğunu, raflara kaldırıldığını dile getiren Eroğlu, 

Mavi Tünel’in geçmişte ihale edildiğini, yapı-

lamayacağı anlaşılınca da iptal edildiğini ancak 

Başbakan’ın talimatıyla AK Parti Hükümeti dö-

neminde bu projeyi tozlu raflardan tekrar indir-

diklerini bildirdi. Mavi Tünel’in 17 bin 34 metre 

uzunluğunda, 4,2 metre bitmiş çapı olan büyük 

bir tünel olduğunu anlatan Eroğlu, ‘’Mavi Tünel 

ile Akdeniz’e boşa akan suları, sel baskınlarına 

neden olan fazla suyu Konya Ovası’na gönderi-

yoruz. Niçin, Konya Ovası’nda bereket olsun, su 

gibi aziz olun diye. Sebep bu...’’ dedi. Projenin 

hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, projenin hayata 

geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye’nin Şanlıurfa Tünellerinden 
Sonra İkinci Büyük Sulama Tüneli

Merasimde KOP ve Mavi Tünel ile alakalı bir 

sunum yapan DSİ Genel Müdürü Akif Özkal-

dı Mavi Tünelin birçok ilki de bünyesinde ba-

rındıran son derece önemli bir proje olduğunu 

belirterek “Mavi Tünel 17 kilometre 34 metre 

 uzunluğu ile Türkiye’nin Şanlıurfa tünellerin-

den sonra ikinci büyük sulama tünelidir. Mavi 

Tünel Projesinin sözleşmesinde iş bitim tarihi 

2012 yılının ikinci yarısı olarak belirlenmişti. 

Ancak, Konya şehrinin içme-kullanma suyunun 

aciliyeti ve mevcut sulama sahalarının eksik su 
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ihtiyacının bir an önce giderilmesi maksadıyla 

Mavi Tünelinin bitiş tarihi öne çekilerek 2011 

yılı sonu itibariyle tamamlanması sağlanmıştır.” 

dedi.

Konuşmaların ardından canlı bağlantı ile Mavi 

Tünele bağlanılarak Mavi Tünelin delgi işlemi 

tamamlandı. 

KOP PROJESİ

GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan 
ve Konya’nın su rüyasını gerçekleştirmek için DSİ tarafından 
uygulanmaya başlanan Konya Ovaları Projeleri (KOP), 61 909 
km² alanda 16 adet büyük projeyi kapsamaktadır. Bir kısmı 
işletmede, bir kısmı inşa halinde, bir kısmının da planlama ve 
projeleri tamamlanmış olup, peyder pey yatırım programına 
alınacak olan bu projeler KOP Eylem Planı çerçevesinde 2023 
yılına kadar tamamlanacaktır. 
KOP tamamlandığında;  Sulama faydası olarak 800 milyon Do-
lar, Enerji faydası olarak 210 milyon Dolar olmak üzere, Ulusal 
Ekonomi’ye yılda toplam 1,010 milyar Dolar katkı sağlayacak-
tır. Ayrıca bölgede yaşayan 3 milyon kişinin içme-kullanma ve 
endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak, 100.000 kişiye doğrudan 
istihdam imkanı, binlerce kişiye de dolaylı iş imkanı sağlanmış 
olacak ve 1 100.000 hektar tarım alanı suya kavuşturulacaktır. 

KOP içerisinde bulunan projelerden en büyüğü olan Konya-
Çumra Projesi’nin en önemli ayağını Bağbaşı Barajı ve Mavi 
Tüneli oluşturmaktadır. 17 kilometre uzunluğunda ve Urfa Tü-
nellerinden sonra ikinci büyük sulama tüneli olan Mavi Tünel 
25 Aralık 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Bağbaşı Barajı’nın 
da tamamlanması ile Mavi Tünel’den gelen sular, aşırı yeraltı 
suyu çekimini ve çöküntü obruklarının oluşmasını engelleye-
cek, aynı zamanda atık suların değerlendirilip, kuruyan göllere 
ve sulak alanlara su takviye edilmesiyle ovadaki verimliliğin 
artmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla önemli bir su potansiyeline 
sahip olacak olan Konya Ovası, “tahıl ambarı” kimliğine de 
yeniden kavuşacaktır.
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DSİ Genel 
Müdürlüğü 
268 milyon m3 
su ile 2,5 milyon 
nüfusun içme 
 suyunu 
karşılayacak 
olan  “Büyük 
İstanbul İçmesuyu 
Projesi 
2. Merhale Melen 
Sistemi”  de dahil 
olmak üzere  
2012 yılında 
yapımı 
tamamlanacak olan 
17 adet içmesuyu 
tesisi ile toplamda 
yaklaşık 
3,2 milyon nüfusa 
yılda 352,55 
milyon m3 
içmesuyu 
sağlanmasını 
hedefl iyor.
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SUYUN 
KITALAR ARASI 
YOLCULUĞU: 
MELEN 
PROJESİ
Tarihte, İstanbul kadar kaderi suyla bağlanmış, suyla bütünleşmiş 
çok az şehir vardır. Şairin mısralarındaki gibi gözlerinizi kapatıp, 
İstanbul’u dinlerseniz duyacağınız ilk ses, su olur.

Suya dair anlatacak çok hikâyesi olan İstanbul, gerçek bir su 
medeniyetidir. Bu topraklar üzerinde tarih sahnesinden geçmiş 
pek çok medeniyet, su ile yoğrulan bu şehre çok sayıda eser bı-
rakmıştır.
   Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Romalılar, Bizanslar ve Osmanlılar döneminde 

yapılan eserlerin yanında Cumhuriyet tarihinde 

de İstanbul’a su temin etmek maksadıyla önemli 

çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan en önemlilerin-

den biri de Cumhuriyet tarihinin en büyük içme-

suyu temin projesi olan Melen Sistemidir. Melen 

Projesi, İstanbul’daki su sorununa Büyük Melen 

çayından faydalanarak kalıcı çözüm getirmek 

amacıyla geliştirilen bir projedir. 

Melen Sistemi’nin fizibilitesi 1991 yılında DSİ-

Nippon Koei Co. ortak çalışması ile ortaya çıka-

rıldı. İstanbul’ un 170 km doğusunda Karadeniz’e 

dökülen, 51 m3/s ortalama debiye sahip olan 

Büyük Melen çayı üzerine inşa edilecek Melen 

Barajı ile İstanbul’ a yılda ortalama 38 m3/s su-

yun verilebileceği anlaşıldı. Bu miktar ile yıllar 
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içinde nüfusu daha da artması beklenen İstanbul 

Metropolitan alanının içme ve kullanma suyu 

ihtiyacının, İstanbul’a halen su temin eden kay-

naklarla beraber Büyük Melen Çayı’ndan karşı-

lanmasına karar verildi.

 

Projeye JBIC ( Japan Bank for International 

Cooperation –  Japonya Uluslararası İşbirliği 

Bankası) tarafından 1 milyar dolar karşılığı 94,8 

milyar Japon Yen’i kredi açıldı. Bu kredi anlaş-

masının 52,5 milyar Yen’lik ilk paketi 1993 yı-

lında 42,3 milyar Yen’lik ikinci paketi ise 1996 

yılında sonuçlandırılarak aynı yıl ( 1991)- fizibi-

litesinin gözden geçirilmesi, kati proje ve uygu-

lama projeleri ile ihale dokümanlarının hazır-

lanması hizmetleri bir müşavirlik grubuna ihale 

edildi. 

Kuraklık İstanbul’a hissettirilmedi

İstanbul’un uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını kar-

şılamak maksadıyla geliştirilen Büyük Melen 

Sisteminden önceki projelere bakarsak Yeşil-

çay Projesi ile karşılaşırız.  İstanbul 2006 yılının 

ikinci yarısı ile 2007 yılında oldukça kurak bir 

dönem geçirmiştir. Bu kuraklığın devam etmesi 

halinde İstanbul’un ciddi bir susuzluk problemi 

ile karşı karşıya kalmaması için yürütülmekte 

olan Melen Projesinin bazı bölümlerinin acilen 

tamamlanarak mevcut Yeşilçay Sistemi vasıta-

sıyla suyun kullanımına karar verildi. 

DSİ Genel Müdürlüğü, İBB Başkanlığı ve İSKİ 

Genel Müdürlüğü yetkililerinin Mart 2007’de 

yaptıkları toplantı ile Melen Projesi bünyesin-
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deki 105 kilometre uzunluğundaki boru hattı, 

regülatör, pompa istasyonu, terfi hattı ve terfi 

deposu inşaatı işleri ile alakalı 3 vardiyalı bir ça-

lışma yapılması kararlaştırıldı. Başlatılan şafak 

harekâtı kapsamında arazide çalışan 2.850 işçi 

ve 1.785 adet iş makinesi ile 4.284.000 saat gece 

gündüz çalışıldı. Bütün çalışanların üstün gayret 

ve çalışmaları ile proje belirlenen tarihte tamam-

landı. Proje kapsamındaki Sakarya Nehri Geçi-

şinde  (09.08.2007-30.09.2007)  52 Günde 36 

Adet Fore kazık çakılarak 165 m’lik köprü mon-

tajı tamamlandı ve Melen suyu Ömerli Barajına 

getirilerek 2007 yılındaki kuraklık İstanbul’a his-

settirilmedi. 

 İki Kıtayı Birleştiren İlk Su Tüneli

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

hayata geçirilen Melen Projesi’nin nihai aşa-

ması ile 1 milyar 77 milyon m3 su temin edi-

lerek İstanbul’un, 2052 yılına kadar içme ve 

kullanma suyu meselesi çözülmüş olacaktır. 189 

km’lik tek proje kapsamında yapılan içme suyu 

amaçlı en uzun iletim hattı ile Düzce Melen 

Çayı’ndan alınan su, Kağıthane Arıtma Tesisine 

getirilecektir. Ayrıca bu projede yer alan 5551 

m uzunluğunda, bitmiş çapı 4 m olan Boğazi-

çi Tüneli, dünyada ilk kez iki kıtayı birleştiren 

su tünelidir. Avrupa ile Asya kıtasını su yoluy-

la birleştiren Boğaziçi Tüneli, deniz seviyesinin 

135 m altından geçmektedir.  Melen Projesi’nde 

Anadolu’dan temin edilen suyun, Avrupa yaka-

sına iletilmesinde iki kıtayı birbirinden ayıran 

Boğaziçi’nin geçilmesinin büyük önemi bulun-

maktadır. Temin edilen suyu Asya yakasından 

Avrupa yakasına taşımak amacıyla inşa edilen 

ve Asya ile Avrupa’yı yeraltından birbirine bağ-

layan ilk tünel olan Boğaziçi Tüneli günde 2,8 

milyon m3 suyu yani, Avrupa yakasının şu anda 

kullandığı suyun 2,5 mislini Avrupa yakasına ta-

şıyacaktır. İki kıtayı birbirine bağlaması ve boğa-

zın altından geçilmesi sebebiyle Boğaziçi Tünel 

inşaatı, bu projenin en önemli kısmını oluştur-

maktadır. Bu önemli kısmın tüm mühendislik, 

müşavirlik ve kontrolörlük hizmeti DSİ Genel 

Müdürlüğü’nce yapılmaktadır 

Melen Projesi 11 Sözleşme Paketi 
Üzerinden Yürütüldü

Melen sistemi I. Aşama inşaatı 11 ayrı iş grubu-

na ayrılmıştır. Bu iş gruplarından 7’si inşaat, 3’ü 

imalat, 1’i enerji teminine yöneliktir. 11 iş gru-
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bunun ihaleleri 2000 yılı içerisinde başlayarak, 

kısım kısım yapılmaktadır.

Melen projesinin birinci aşamasının maliyeti 

yaklaşık 2 milyar TL olup, Haziran 2012’de ta-

mamlanması hedeflenmiştir.

Sözleşme Paketleri

SP-1 : Melen Regülatörü ve Melen ve Cumhuri-

yet Pompa İstasyonları

SP-2 : Melen Terfi Deposu –  Kıncıllı Sırtı Arası 

Boru Hattı 

SP-3 : Kıncıllı Sırtı – Cumhuriyet Arıtma Tesisi 

Arası Boru Hattı 

SP-4 : Şile Kontrol Merkezi, Yeşilvadi Geçişi ve 

İsale Tünelleri

SP-5 : Cumhuriyet Arıtma Tesisi

SP-6 : Cumhuriyet Terfi Deposu – Kağıthane 

Arası Boru Döşenmesi

SP-7 : Boğaziçi Tüneli 

SP-8 : Boru İmalatı  ve Temini (1. Kısım)

SP-9 : Boru İmalatı  ve Temini (2. Kısım)

SP-10 : Boru İmalatı  ve Temini (3. Kısım)

SP-11 : Enerji Temini  

SP-1 : Melen regülatörü, Melen ve 
Cumhuriyet Pompaj Sistemleri

Melen sahasında, Melen Regülâtörü, Emme 

Hattı, Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı vasıtası ile 

Terfi Deposu tamamlandı. Ekim 2007’den itiba-

ren Regülatörden 8,5 m³/s su Yeşilçay Sistemi-

ne aktarılarak İSKİ tarafından  işletmeye alındı.

Cumhuriyet sahasında Terfi Hattı ve Terfi De-

posu tamamlanmış olup çevre düzenlemesi işleri 

devam etmektedir.

SP - 2 : Melen Terfi  Deposu -Kıncıllı 
Sırtı Arası İsale Hattı

Melen Terfi Deposu çıkış dağıtım odasından alı-

nacak ham suyu 69 284 m uzunluğundaki isale 

hattı ile SP3A başlangıcı olan Kıncıllı Sırtına 

ileten isale hattı tamamlanmış olup regülatörden 

alınan su Yeşilçay Sistemine aktarılarak İSKİ ta-

rafından işletmesi yapılmaktadır.
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SP - 3A : Kıncıllı Sırtı - Yeşilçay 
Regülatörü Arası İsale Hattı

Kıncıllı Sırtından 35 333 m uzunlukta İsale hattı 

ile Regülatörden alınan su Yeşilçay Sistemi İsa-

köy Regülatörüne aktarılarak İSKİ tarafından 

işletmesi yapılmaktadır.

SP - 3B : Ağva - Cumhuriyet 
Arıtma Tesisleri Arası İsale Hattı

Ekim 2008 de işe başlanmış olup, 36,5 km boru 

döşeme işi tamamlandı. İşletmeye alma test ça-

lışmaları devam etmektedir.  

SP - 4 : Şile Kontrol Merkezi 
Hamidiye Tünel Çıkışı İletim Hattı
Haziran 2008 de işe başlanmış olup, 5 tünel ay-

nasında portal imalatları yapılarak tünel kazısı 

tamamlandı. Tünel betonlama % 99 seviyesin-

dedir. Konduvi İnşaatı için gerekli olan 4,5 m 

çapında çelik boru üretilerek 5,3 km boru mon-

tajı yapıldı. 

SP - 5 : Cumhuriyet Arıtma Tesisi
İş grubunda %99 oranında gerçekleşme sağlan-

dı. Filtre havuzları prekast filtre taşlarının hava 

testleri tamamlanmış; filtre havuzlarına Yalıköy 

kumu yerleştirildi. Enerji ve su temininden sonra 

işletmeye alma testleri yapılacaktır.

SP - 6 : Cumhuriyet Terfi  Tankı ile 
Osmankuyu – Kağıthane arası 
isale hattı
2008 yılında tünel açımı tamamlandı. Bekleme, 

Beykoz, Ortaçeşme, Osmankuyu ve Ayazağa 

tünellerinde çelik kaplama işleri de tamamlan-

dı. Osmankuyu tünelinden sonra İSKİ’nin talebi 

doğrultusunda proje değişikliği yapılarak 2500 

mm çapındaki isale hattı Melen Projesi’nin ni-

hai debisini de karşılayacak şekilde 4000 mm ça-
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pında tünel ve kondüviye çevrildi. Osmankuyu 

Tüneli sonrası kondüvi ve tünellerin inşaatına 

başlandı. Kağıthane ve Cendere II şaftı tamam-

lanarak, Cendere I Tüneli’nde 787 m, Cendere 

II Tüneli’nde 850 m, Kağıthane Tüneli’nde 950 

m ilerleme sağlandı. 

SP - 7 : Boğaziçi Tüneli
Boğaz’ın 135 m altından geçen 6,11 m kazı ça-

pındaki tünelin 3145m uzunluğundaki kısmı, 

Mayıs 2009’da Tünel Delme Makinesi ile ta-

mamlanarak, 2110 m uzunluğundaki del-patlat 

yöntemi ile açılan Tünelin kazısı ve çelik kapla-

ma işi bitirildi. İşin işletmeye alma test çalışmala-

rı tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

Boğaziçi Tüneli, deniz seviyesinin 135 m altın-

dan geçen uzunluğu 5551 m olan tünel ve 145 m 

derinliğindeki Beykoz Şaftından oluşmaktadır. 

Boğaziçi Tünel güzergahında, 1997 yılında açı-

lan 5 adet sondaj ve jeofizik etütler sonucunda 

elde edilen jeolojik bilgilerin dahilinde, kaya üst 

kotunun daha yukarıda olduğu Beykoz-Tarab-

ya güzergahında, deniz üstünden 2002 yılında 

3 adet, toplam 442.45 m daha temel araştırma 

sondajları yapıldı. Boğaz Tüneli’nin Avrupa 

yakasında Devoniyen yaşlı  az ayrışmış ardalan-

malı  çamurtaşı ve kireçtaşı tabakaları,   Asya 

yakasında ise Devoniyen-Siluriyen yaşlı karstik 

kireçtaşları  yer almaktadır. Bu tabakalar, yer 

yer diyabaz dayklarıyla kesildiler.  Boğaziçi Tü-

nelinde;

Ortaçeşme (Beykoz) Giriş

Derbent (Sarıyer) Çıkış

Beykoz Şaftı                                 

olmak üzere üç ağızdan çalışmalar tamamlandı.

Ortaçeşme’de yapılan çalışmalar: 
Ortaçeşme Giriş Portalinden, del patlat metodu 

ile 5,44 m çapında, 2110 m uzunluğunda ve % 

7,38 eğimle olan açılacak yaklaşık -135 m ko-

tunda Beykoz Şaftı ile birleşti. Ortaçeşme Giriş 

Portalinden 15.02.2010 itibari ile tünel kazısı 

sonlandırıldı.

Beykoz Şaftında yapılan çalışma-
lar: 
Beykoz Şaftında, 12 m çapında ve 40 adedi do-

natılı toplam 80 adet kesişen kazıktan oluşan 20 

m uzunluğunda diyafram duvar inşa edildi. Bey-

koz Şaftı, işletme sırasında, tünelin bakımı için su 

boşaltmak maksadıyla 8 m çapında 145 m derin-

liği olan Beykoz Şaftı Şubat 2009’da tamamlan-

dı. Bu şaft, Tünel Delme Makinesinin demontaj 

edilip dışarı çıkarılması içinde kullanıldı. Beykoz 

Şaftı, biri havalandırma biri pompaj için olmak 

üzere toplam 2 adet 1200mm çapındaki borular 

yerleştirilerek etrafı betonla dolduruldu.

Derbent’te yapılan çalışmalar: 
Avrupa yakasında Tünel Delme Makinesinin 

kazıya başlayacağı noktaya ulaşmak için 7,5 m 

çapında ve 221 m uzunluğunda yaklaşım tüneli 

inşa edildi. Derbent Çıkış tarafından Tünel Del-

me Makinesi ile 6,15 m çapında, yaklaşık %7,4 

eğimle 2005 m kazı yapılarak -135 m kotuna 

ulaşılarak-  % 0,14 eğimle 1140 m ilerlenerek 

3145 m kazı yapıldı.  Beykoz - Ortaçeşme arası 

konvansiyonel yöntemle açılan 2210 m del–pat-

lat tünelinin kazısı tamamlanarak Aysa ve Avru-

pa İstanbul Boğazı altından birbirine bağlandı. 

Tünel Delme Makinesi ile Derbent – Beykoz şaf-

tı arasındaki 3145 m lik kazı güvenli bir çalışma 

izleyerek hiçbir iş kazası yaşanmadan,  günde or-

talama 8 m kazı hızıyla programlanan süreden 

1,5 ay önceden bitirildi. İzmit’te hazırlanan 4 m 

iç çaplı çelik borular, Ağustos 2009’da Derbent 

tünelinden Avrupa yakasına doğru montajlandı. 

Asya yakasına doğru boru montajı yapıldı.

Tünelin içersine St 52 malzemeden yapılan 
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çelik borular ile daimi kaplama yapıldı. Boğaz 

Geçiş tünelinin üzerindeki deniz seviyesi dikkate 

alınarak kaplamanın et kalınlığı 14mm, 16mm, 

18mm, 20mm olmak üzere projelendirildi. Kap-

lama için kullanılacak çelik saç levha  kesilerek 

her iki yönü Sa 2 ½ seviyesinde kumlanıp 40 μ 

kalınlığında astar boya sürüldü. Levhalar üze-

rindeki gerekli delikler ve kaynak ağızları açıldı. 

Makina da otomatik olarak bükülerek toz altı 

kaynak yöntemi ile birleştirilerek 4.00 metre ça-

pında, 9.00 metre uzunluğunda borular oluştu-

ruldu. Levhaya verilen formun imalat, nakliye, 

kaplamanın döşenmesi sırasında korunabilmesi, 

herhangi bir ovalleşmenin olmaması ve ileride 

sistemin işletilmesi sırasında olası vakumları kar-

şılayabilmesi için borunun dışına berkitmeler ya-

pıldı. Borunun imalatı sırasında yapılan kaynak; 

tahribatsız kontrol yöntemleri ile test edildi.

Bugün itibariyle,  Derbent,  Ortaçeşme şaftı ve 

Ortaçeşme giriş portalindeki çalışmalar ile  Bey-

koz şaftı  doldurma çalışmaları tamamlandı.

SP - 8: Çelik Boru ve Özel Parça 
İmalatı (SP-1 ve SP-2 için)
Yaklaşık 70 km boru ve özel parça üretimi ta-

mamlanmış olup, kesin kabulu yapılmıştır.

SP - 9: Çelik Boru ve Özel Parça 
İmalatı (SP-3A ve SP-3B için)
Yaklaşık 70 km boru ve özel parça üretimi ta-

mamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır.

SP - 10: Çelik Boru ve Özel Parça 
İmalatı (SP-6 için)
SP-6 İş Grubuna boru temin eden İş Grubu ola-

rak 6 km boru ve özel parça üretimini tamam-

landı.

SP - 11: Enerji Temini 
Melen Sahasında Melen Regülatörüne Ener-

ji sağlayan 50MVA Trafo Merkezi ve 154 kV 

Enerji Nakil Hattı tamamlandı. Cumhuriyet 

sahasında enerji sağlayan trafo merkezi tamam-

lanarak enerji nakil hattında havai hatlar ve yer 

altı geçişleri ile kablo çekimi de bitirildi. İşin kıs-

mi geçici kabulü yapıldı.

Melen Mühendislik ve Müşavirlik 
Hizmetleri İkmali:
Melen Sistemi Mühendislik ve Müşavirlik 

Hizmetleri İkmali İşi için 12.03.2010 tarihin-

de ihale yapıldı. İhalenin değerlendirilme-

si sonucunda I.C. Consulten Ziviltechniker 

GesmbH+COYNE ve BELLİER Müh.Müş.

Ltd.Şti+SİAL Yerbilimleri Etüd ve Müş.Ltd.Şti. 

Ortak Girişimi 01.12.2010 tarihi itibariyle Mü-

şavirlik Hizmetlerine başladı.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde mü-

hendis olarak başlayıp Genel Müdürlüğe 

uzanan çalışma yıllarınızı bize aktarabilir 

misiniz?

Benim DSİ’li oluşum İstanbul Teknik Üniversite-

si (İTÜ) İnşaat Fakültesinde okurken burs alarak 

olmuştur.  İTÜ İnşaat Fakültesinden 1986 yılında 

mezun olduktan sonra aynı yıl DSİ Genel Müdür-

lüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığında Mü-

hendis olarak çalışmaya başladım. Mühendislik 

görevi sırasında kazandığım bursla Amerika Bir-

leşik Devletlerine giderek, Utah State Üniversitesi 

Sulama Mühendisliği bölümünden 1991 yılında 

Yüksek Lisans derecesi aldım. 1998 yılında DSİ 

Ankara Bölge Müdürlüğüne Proje Şube Müdürü 

olarak atandım. 2002 yılında İçme suyu ve Kanali-

zasyon Dairesi Başkanlığında Proje Şube Müdürü 

olarak görev yaptım. 2003 yılında Proje ve İnşaat 

Dairesi Başkan Yardımcısı, 2004 yılında ise Daire 

Başkanı oldum. Kasım 2007’de DSİ Genel Müdür 

Yardımcılığına atandım ve Temmuz 2011’de de 

DSİ Genel Müdürlüğünü üstenmiş olup halen bu 

görevimi sürdürmekteyim. Görev aldığım her ka-

demede çalışmaktan ayrı zevk aldım.

5. Dünya Su Forumuna etkin katılım sağlayarak 

bu süreçte görev aldım. İstanbul Uluslararası Su 

Forumu’nun, DSİ Genel Koordinatörü, Yönlen-

dirme Komitesi’nin de eş-başkanıyım.

Ayrıca Dünya Su Konseyi (WWC) ile Uluslararası 

Sulama Drenaj Komisyonu (ICID) üyesi olarak bu 

kuruluşlarda da çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Akif Özkaldı 
“2012 
Sulamada 
Atılım Yılı”
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, geçmişten bugüne DSİ projelerini ve Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğünün 2011 yılı faaliyetlerini, 2012 yılı hedefl erini anlattı. Meslek yaşamı içeri-
sinde GAP, KOP, DAP gibi Bölgesel Kalkınma Projelerini bitirmek istediğini belirten Özkaldı 
ile  DSİ’deki çalışma yıllarından, Genel Müdürlüğün kurumsal yapılanmasına, HES’lerden 
sulamaya kadar birçok konuyu ele aldığımız keyifl i bir sohbet gerçekleştirdik.
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Meslek yaşamınız için dönüm noktası 

olarak kabul edebileceğiniz zamanı ve 

çalışmalarınızı okuyucularımıza aktara-

bilir misiniz?

1991’de ABD’den master çalışmamı tamamla-

yarak döndüm. 5 yıl mecburi hizmet zorunlulu-

ğu vardı. Döndükten sonra edindiğim tecrübeyi 

uygulamaya başladım. Mecburi hizmet tamam-

lanınca özel sektörden iyi bir iş teklifi aldım. 

Ayrılmak için karar vermiştim. Bir de anneme 

danışayım dedim. Kendisi benim DSİ’den ay-

rılma fikrime karşı çıktı. DSİ’ye borcunu öde-

din mi diye sordu. Ben 

de mecburi hizmetimi 

tamamladım dedim. “Se-

nin borcunu bundan son-

ra çalışarak, Amerika’da 

öğrendiklerini DSİ’de uy-

gulayarak ödemen gere-

kir” dedi ve ayrılmamam 

gerektiğine beni inandır-

dı. Ben de ayrılmadım, 

bugün buradayım ve çok 

mutluyum.

İş hayatınıza başla-

dığınız yıllardan bu 

yana nasıl bir çalışma prensibiniz oldu? 

Gençlere başarılı bir iş yaşamı için neler 

tavsiye edersiniz?

İş hayatında edindiğim en önemli prensip dü-

zenli ve sürekli çalışmak olmuştur. Hangi işin ne 

zaman nasıl ve ne şekilde yapılacağının bir prog-

ram dahilinde olması, edindiğim tecrübeleri baş-

ka işlerde kullanmak, yapılan çalışmaları mutla-

ka kolay bulunacak şekilde iyi muhafaza etmek, 

ekip çalışmasına önem vermek, karar vermeden 

önce konuları iyi analiz ederek ve ilgililerle yo-

ğun tartışarak, fikir alışverişi yapmak, sürekli he-

defler koymak, işleri yakın takip ederek, başarı 

ile başarısızlığı iyi ayırt etmek ve çalışanlarla ile 

iyi diyalog kurmak, onlara değer verildiğini his-

settirmek benim prensibim olmuştur.

Bugüne kadar göreviniz nedeni ile çok 

sayıda DSİ projesinin şantiyelerinde bu-

lundunuz.  Bu eserlerin meydana getiril-

mesi sırasında unutamadığınız bir anı-

nızı bizimle paylaşabilir misiniz?

1998 yılında 5. Bölge Müdürlüğünde Proje 

Şube Müdürü olarak göreve başladığımda, Böl-

ge Müdürümün bana ilk verdiği işlerden birisi 

Şereflikoçhisar Evren Göleti Sulamasının pro-

jelendirilmesiydi. O yıllarda 

sulamalar genelde klasik sis-

temdi ve borulu sistem proje-

ler yeni başlıyordu. Çok kısa 

sürede ve yoğun çalışarak 

sulama projesini tamamladık 

ve inşaatı başladı. Arada bir 

şantiyeye gidip inşaatın iler-

lemesini denetlerdim. Bir gün 

Genel Müdürlükten bir haber 

geldi. Bu yeni sistem sulama 

inşaatını Proje İnşaat Daire 

Başkanı (eskiden çalışmak-

ta olduğum daire) Muhittin 

Kuzu Bey şantiyeyi gezecek-

ti. Bölge Müdürümüz Gündoğan Çavuşoğulla-

rı, Daire Başkanımız ve bizler şantiyeye gittik. 

Benim ilk ve önemli uygulamalarımdan olan 

işimizi Daire Başkanım çok beğenmişti.  Bölge 

Müdürümüzde bu modern ve yeni uygulama-

nın benim sayemde olduğunu ifade etti. O anda 

duyduğum memnuniyet ve mutluluk unutulmaz 

anılarım arasında yer aldı.   

Bölgesel projeler haricinde DSİ tarihin-

de özel önem verdiğiniz bir proje var    

mıdır? Varsa bu önemin sebebi nedir?

GAP, KOP ve DAP gibi bölgesel projeler uy-

gulandıkları bölgenin verimli tarım arazilerinin 

suya hasretine son vererek, ekonomik ve sosyal 

GAP, KOP ve DAP gibi bölgesel 
projeler uygulandıkları bölge-
nin verimli tarım arazilerinin 
suya hasretine son vererek, 
ekonomik ve sosyal hayatında 
büyük ölçüde değişim sağlayan 
projelerdir. Bu nedenle DSİ tarihi 
ve dolayısıyla bizler için büyük 
önem arz etmektedirler.

Bu hizmetleri gerçekleştiren 
kurumun bir ferdi olmak, 
bizler için gurur kaynağıdır.
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hayatında büyük ölçüde değişim sağlayan proje-

lerdir. Bu nedenle DSİ tarihi ve dolayısıyla bizler 

için büyük önem arz etmektedirler. 

Bu projeler haricinde ülkemizin enerji konusun-

da dışa bağımlılığının önlenmesi için milli, yeni-

lenebilir ve çevre dostu Hidroelektrik enerjinin 

en kısa sürede kullanılması ve geliştirilmesi en 

önemli konularımızdan biridir. Ülkemizin 50 

milyar dolar olan cari açık miktarının 35 milyar 

doları enerji ithalatıdır. %70’i bulan bu ithalat 

miktarı ülkemizin enerji konusunda tamamen 

dışa bağımlı hale geldiğini göstermektedir. Milli 

özkaynaklarımız olan ve büyük bir kısmı geliş-

tirilmemiş %63’lük Hidroelektrik potansiyeli-

mizin bir an önce geliştirilerek ülkemizin ve va-

tandaşlarımızın hizmetine sunulması kaçınılmaz 

olmuştur.

Ayrıca büyük sulama projeleri alanları dışında 

kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma 

geçilmesini sağlayacak olan 1000 Günde 1000 

Gölet (GÖL-SU) projesi ve dünyada ilk defa 

uygulanacak sistem ile Anavatandan Yavru Va-

tana su taşıyacak olan KKTC İçmesuyu Projesi 

büyük önem verdiğimiz projelerdendir. 

 

Meslek hayatınızı tamamlamadan mut-

laka hayata geçirmek istediğiniz bir pro-

je var mı?

Bölgesel Kalkınma Projelerinin (GAP, KOP, 

DAP) tamamlanması benim için çok önemli 

bir konu. Çünkü bu tip su kaynakları geliştirme 

projeleri; doğrudan tarımsal üretimi etkilemekte 

ve buna paralel olarak gıda emniyeti, istihdam 

artışı, ulaşım ve taşıma, enerji yeterliliği, sosyal 

imkanlar ve diğer alanlarda önemli değişikliklere 

ve gelişmelere öncülük etmektedir.

Ayrıca bu projelerin Türkiye’nin geleceğine sos-

yal ve ekonomik faydaları kadar stratejik açıdan 

da büyük yararlar sağlayacağı bir gerçektir. Bu 

projeleri tamamlayan Türkiye, su kaynaklarını 

etkin ve verimli bir şekilde geliştirmiş ve sulama 

alanlarını açmış bir ülke olarak su ve gıda güven-

liği konularında çok önemli bir gelişme sağlamış 

olacaktır.

Bu projeler haricinde 2023 yılı için belirlenen 

DSİ hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı 

sürdürerek, bu hedefleri gerçekleştirmek için var 

gücümüzle çalışmaktayız.
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DSİ’nin faaliyet gösterdiği sektörlerin 

tamamı ekonomik ve sosyal kalkınma 

açısından büyük öneme sahip, ancak siz-

ce DSİ’nin en önemli faaliyet alanı han-

gisidir?

Genel Müdürlüğümüzün faaliyet gösterdiği ta-

rım, enerji, içmesuyu, hizmetler sektörlerine 

baktığımızda hepsinin vatandaşlarımızın temel 

ihtiyaçlarına yönelik olmazsa olmaz faaliyetler 

olduğu açıkça görülecektir. Ancak ekonomik ve 

sosyal ilerlemelerin sulamay-

la birlikte harekete geçtiği, 

tarım sektörünün diğer sek-

törlerinde lokomotifi olduğu 

gerçeğinden yola çıkarak, su-

lamanın biraz daha ön plana 

çıktığını söyleyebiliriz. Çün-

kü sulama tarımsal üretimi 

artırmakta, tarımsal üretim 

hem istihdamı artırarak hem 

de sulama yapılan bölgeye 

tarıma dayalı sanayiyi çeke-

rek toplam geliri artırmak-

tadır.

Özellikle artan nüfus buna 

mukabil sınırlı su kaynakla-

rının bulunması ve bu kay-

nakların kontrolsüz endüst-

riyel faaliyetlerle kirletilmesi 

sulamanın önemini daha da 

arttırmıştır. Zira artık 50 yıl 

öncesine nispeten daha fazla insana daha az su 

ile daha fazla tarım mahsulü sağlamak mecbu-

riyetindeyiz.

Bu sebeple inşa ettiğimiz barajlarda depoladığı-

mız suyu en az kayıpla toprakla buluşturmamız 

gerekmektedir. Klasik sulama sistemleri ile bunu 

yapmak mümkün görünmemektedir. Dolayısıy-

la DSİ bütün projelerinde azami su tasarrufunu 

sağlayacak sistemleri kullanmakta, klasik sistem-

lerin kullanıldığı mevcut projeleri de kademeli 

olarak modern sistemlere dönüştürmektedir. 

DSİ’ de her yıl bir atılım için isim bulunur. Bu 

kapsamda 2012 yılı “Sulamada Atılım Yılı” ola-

rak ilan edilmiştir. 

Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönet-

meliği ile hidroelektrik enerji üretimi 

konusunda kayda değer bir artış sağlan-

dı, diğer yenilenebilir enerji kaynakları 

hususunda da yoğun 

çalışmalar yapılıyor, 

nükleer santrallerde ül-

kemizin gündeminde… 

Hidroelektrik enerji 

ekseninde ülkemizin 

enerji hususundaki ge-

leceği hakkında neler 

düşünüyorsunuz?

Enerji her ülke için kalkın-

ma, refah, istikrar ve hayat 

kalitesi anlamına gelmektir. 

Enerjinin yerinde, zamanın-

da ve makul fiyatlarla temin 

edilmesi kalkınma için vaz-

geçilmezdir. Bununla birlik-

te enerji ekonomik, sosyal 

ve çevresel yönleri bulunan 

aynı anda pek çok sektörle 

bağlantılı bir konudur.

Günümüzde enerji kaynak-

larını ana hatları ile yeni-

lenemeyen (doğalgaz, kömür, petrol, nükleer 

enerji) ve yenilenebilir enerji kaynakları (biyo 

enerji, jeotermal enerji, rüzgâr, güneş, su, hidro-

jen, gelgit enerjisi) olarak sınıflandırmak müm-

kündür.

En iyimser tahminler bile önümüzdeki 50 yıl 

içinde petrol rezervlerinin tükeneceğini, kömür 

ve doğalgaz için de benzer bir sürecin yaşana-

cağını ortaya koymaktadır. Bu sebeple yenilene-

Ülkemizin dışa bağımlılığının önlenmesi 
için milli, yenilenebilir ve çevre dostu 
Hidroelektirik enerjinin en kısa sürede 
kullanılması ve büyük bir kısmı gelişti-
rilmemiş Hidroelektirik potansiyelimizin 
bir an önce geliştirilerek ülkemizin ve 
vatandaşlarımızın hizmetine sunulması 
elzemdir.

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ola-
rak enerji üretiminde kısa vadede dışa 
bağımlılığımızı azaltacak, uzun vadede 
ise yerli kaynaklarıyla kendine yeten 
bir ülke haline getirecek projeleri hayata 
geçirmek hedefi mizdir. Bu kapsamda 
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldö-
nümü olan 2023 yılında hidroelektrik 
potansiyelimizin tamamından faydala-
nılması planlanmaktadır.
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bilir enerji kaynaklarının önemi ve bu kaynak-

lara olan alaka son dönemde oldukça artmıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları içinde ülkemizde 

en çok kullanılan kaynak Hidroelektrik enerjidir.

Türkiye’nin teorik hidroelektrik potansiyeli 433 

milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir 

potansiyeli 216 milyar kWh, teknik ve ekono-

mik olarak değerlendirilebilir potansiyeli ise 

160 milyar kWh olarak hesaplanmıştır. Ancak 

bu rakamın sadece 60 milyar KWh’si (%38) şu 

an itibariyle kullanılmaktadır. Ülkemiz, Avrupa 

ülkeleri içerisinde, son yıllarda yapılan önemli 

yatırımlara rağmen, hidroelektrik potansiyelini 

en düşük oranda geliştiren ülke konumundadır.

 

Elektrik enerjisi talebindeki artışa baktığımız-

da ise; dünyada yıllık talep artışı %2,4 iken 

Türkiye’de bu oran %8,2 olup, yıllık 5 milyar 

dolar yatırıma tekabül etmektedir. 

Ülkemizin fiili elektrik enerji tüketimi 2010 yılı 

itibariyle 210 milyar kWh olup bu tüketimin 

%25’lik bölümü hidroelektrik enerji ,%75’i ise 

termik enerji (kömür, akaryakıt, doğalgaz) ile 

sağlanmaktadır. Tüketilen petrolün %92’sinin, 

doğalgazın ise  %99’unun ithal edildiği göz 

önünde bulundurulur ise, bu miktarın ülkemizin 

toplam ithalatının %22’sini oluşturduğu görül-

mektedir. 2010 yılı rakamlarına bakıldığında 

enerji hammaddelerinin ithalat tutarı 30 milyar 

dolardır. 2011 yılında ise bu rakamın 35 milyar 

doları bulduğu tahmin edilmektedir. 2011 yılı 

cari açık tahmininin 50 milyar dolar olduğu ve 

bu miktarın %75’lik kısmının enerji ithalatından 

kaynaklandığı, gözönünde bulundurulduğunda, 

ülkemizin enerji konusunda tamamen dışa ba-

ğımlı hale geldiğini göstermektedir.

Ülkemizin dışa bağımlılığının önlenmesi için 

milli, yenilenebilir ve çevre dostu Hidroelektirik 

enerjinin en kısa sürede kullanılması ve büyük 

bir kısmı geliştirilmemiş Hidroelektirik potansi-

yelimizin bir an önce geliştirilerek ülkemizin ve 

vatandaşlarımızın hizmetine sunulması elzem-

dir.

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü olarak ener-

ji üretiminde kısa vadede dışa bağımlılığımızı 
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azaltacak, uzun vadede ise yerli kaynaklarıyla 

kendine yeten bir ülke haline getirecek projele-

ri hayata geçirmek hedefimizdir. Bu kapsamda 

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 

2023 yılında hidroelektrik potansiyelimizin ta-

mamından faydalanılması planlanmaktadır. 

2011 yılının sonunda DSİ’nin hukuki 

mevzuatında değişiklik yapıldı. Bu deği-

şikliği değerlendirir misiniz?

Başta daha dinamik, yepyeni bir DSİ olmak 

üzere bu kanunun bizlere getireceği çok şey var. 

Bildiğiniz gibi 6200 Sayılı DSİ Teşkilat Kanunu 

18.12.1953 tarihinde çıkarılmıştı. Bu kanun ile 

DSİ katma bütçeli bir kuruluş olarak kurulmuş 

ve görev yapısı oluşturulmuştur. Aradan geçen 

zamanda GAP,  KOP gibi önemli projelerimizle 

birlikte birçok projeyi bu kanunla yönettik. Daha 

sonra 1053 sayılı İçmesuyu ile ilgili ve 167 sayı-

lı yeraltı suları ile ilgili Kanun çıkarıldı. Bu ka-

nunların çıkarılmasında emeği olanları şükranla 

anıyorum. Günün şartlarına göre çok faydalı 

olan ve ülkemiz kalkınmasına büyük hizmetleri 

bulunan bu kanunlar, DSİ’nin genişleyen faali-

yetlerine, bunlara paralel idari kararlar ve dü-

zenlemelerle artık yeterli olmamaktaydı.

Bu sebeple Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

faaliyetlerini daha hızlı ve dinamik bir biçimde 

yerine getirmesi için Kuruluşumuz Kamu-Tü-

zel kişiliğine haiz Özel Bütçeli bir kurum haline 

getirilmiştir. Özel bütçeli bir kurum olduktan 

sonra DSİ’nin Genel Bütçeden aldığı Hazine 

yardımlarından başka gelirleri de olacak. Bunlar 

kanunda ayrıca belirtilmiştir. Yayım-

lanan bu kanunun ülkemize ve kuru-

luşumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Sizce vatandaşlarımıza DSİ den-

diğinde akıllarına ilk ne geliyor-

dur? Sizin aklınıza ilk ne geli-

yor?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bir 

kamu kuruluşu olarak kendine verilen; 

taşkın koruma, sulu ziraati yaygınlaş-

tırma, hidroelektrik enerji üretme ve 

büyük şehirlere içme suyu temini görevlerini et-

kin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, 

söz konusu dört maksadın ortak noktası olan 

baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetle-

rini sürdürmektedir. Bu sebeple Genel Müdür-

lüğümüz ülkemizde barajlar yapan bir kuruluş 

olarak bilinir ve DSİ denince akla ilk olarak Ba-

rajlar gelir.
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Son zamanlarda Ermenek, Çine, 

Akköprü, Deriner gibi kategorile-

rinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın 

en yüksek barajları tamamlandı. 

Bu başarılar bir vatandaş ve DSİ 

Genel Müdürü olarak nasıl his-

setmenize vesile oluyor?

Bu barajların tamamlanması ile ön-

celikle son zamanlarda yaşanan aşırı 

yağışlara bağlı olarak muhtemel taş-

kınlardan korunmuş olması ve enerji 

üretimleri bakımından büyük katkı sağ-

lanmıştır.

Türkiye’nin su konusundaki en büyük 

yatırımcı kuruluşu Devlet Su İşleri Ge-

nel Müdürlüğü olarak 1954 yılında başlattığımız 

yatırımlar ile toplumumuzun hayat standartları 

yükseltilmiş, gelişmişlik kıstaslarının en önemli 

verilerinden biri olan kişi başı enerji kullanımı 

arttırılmış, istihdam fabrikası olan tarım sektörü-

ne sulama suyu sağlanması ile gıda üretimimize 

ciddi katkı sağlanmış, içme-kullanma suyu temi-

ni konusunda önemli yatırımlar yapılmış, çevre 

ve taşkın koruma faaliyetleri ile daha yaşanabilir 

mekanlar ülkemize kazandırılmıştır. Bu hizmet-

leri gerçekleştiren kurumun bir ferdi olmak, biz-

ler için gurur kaynağıdır.

DSİ’nin çalışmaları açısından 2011 yılını 

değerlendirir misiniz? 

2011 yılı, ülkemizin en büyük yatırımcı kuru-

luşlarından biri olan Devlet Su İşleri Genel Mü-

dürlüğü için büyük işlerin altına imza atarak çok 

sayıda tesisin tamamlandığı bir yıl olmuştur.

Tarım Sektöründe tamamlanan tesislerle 

108.000 hektar alanın sulanması, 15.314 hektar 

alan ile 293 adet meskûn mahallin taşkınlardan 

korunması gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı sonunda 

bitmesi planlanan 17 bin 34 metre uzunluğunda-

ki Mavi Tünel, 25 Aralık’ta, planlanan tarihten 

bir yıl önce tamamlanmıştır. 4 metre çapındaki 

Mavi Tünelden akacak saniyede 36 metreküp su 

ile Konya Ovası’nda 3. Merhale kapsamında su-

lanacak toplam 223 410 hektar araziye sulama 

suyu takviyesi yapılacaktır. Enerji Sektöründe 

Dünyanın 6. Yüksek barajı olan Ermenek ile 

Ege’nin en büyük barajı olan Akköprü Barajı ve 

HES’lerinin tüm üniteleri ile Alpaslan I Barajı 

ve HES’in 4 ünitesinin 2’si yılsonu itibariyle de-

neme üretimine alınmıştır. 2011 yılında inşaatı 
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devam eden 14 adet enerji projesinin (4 adet 

HES özel sektör tarafından gerçekleştirilecektir) 

toplam kurulu gücü 2 480 MW yıllık enerji üre-

tim kapasitesi ise 8,045 milyar kWh’dır.

İçmesuyu Sektöründe; 2011 yılında bitirilen 

20 adet İçmesuyu tesisi çerçevesinde yaklaşık 

3.000.000 nüfusa yılda 386 milyon m3 içme suyu 

sağlanmış olacaktır.

Ayrıca 11.11.2011 tarihinde Sayın Başbakanı-

mızın teşrifiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığımız 

tarafından düzenlenen toplu merasimde, DSİ 

tarafından tamamlanan biri hidroelektrik sant-

ral 5’i baraj olmak üzere toplam 44 adet tesis 

hizmete alınmıştır. Açılışı yapılan bu tesisler ile 

721.153 dekar tarım arazisi sulanacak, 124 mil-

yon m3 içme - kullanma suyu temin edilecek, 2 

il, 16 ilçe, 43 köy ve 23.350 dekar arazi taşkın-

dan korunacak, yine aynı merasimle açılan özel 

sektör HES’leri ile birlikte yılda 7 milyar 100 

milyon kilovatsaat elektrik üretilecektir.

DSİ’yi 2012 yılında neler beklemektedir. 

Hedeflerinizi aktarır mısınız?

Bilindiği gibi bakanlığımız yeniden yapılandı ve 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı oldu. Ayrıca Ba-

kanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile 

Su Enstitüsü kuruldu ve Genel Müdürlüğümüz 

kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli kuruluş 

haline getirilerek daha hızlı hareket 

edebilen dinamik bir yapıya kavuştu-

ruldu.

2012 yılında, bu yeniden yapılanma 

sürecinde Genel Müdürlüğümüz bün-

yesinde kurulan Hidroelektrik Enerji 

Dairesi Başkanlığı’nın faal hale getiril-

mesi ile 4628 sayılı Kanun kapsamın-

daki Özel Sektör HES’lerin daha etkin 

takibi ve yine yeni kurulan Atıksu Dai-

resi Başkanlığı’nın faal hale getirilmesi 

ile öncelikle Ergene Havzasında olmak 

üzere Atıksu Projelerinin geliştirilmesi 

mümkün olacaktır.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin DSİ ile ilgili Birim-

lerinin katılımı ile Rasat faaliyetlerinin tek elden 

daha etkin yürütülmesi ve yeni çıkarılan Sula-

ma Birlikleri Kanunu ve tarafımızca hazırlanan 

Çerçeve Ana Statü ile Sulama Birlikleri daha sıkı 

denetlenecek ve etkin sulama yapılması sağlana-

caktır.

2012 yılı programına göre bitirilmesi planlanan 

toplam 563 adet tesisin hizmete alınması ile    

145 000 hektar alanın sulanması, 60 000 hektar 

alan ile 420 adet meskun mahallin taşkınlardan 

korunması hedeflenmektedir.

Enerji Sektöründe; Çine, Deriner, Manyas, 

Topçam Alparslan I, Ermenek, ve Klavuzlu 

Barajı ve HES’lerinin devreye alınmasıyla yılda 

2,495 milyar kWh enerji üretilmesi ve 268 mil-

yon m3 su ile  2,5 milyon nüfusun   içme suyu-

nu karşılayacak olan “Büyük İstanbul İçmesuyu 

Projesi 2. Merhale Melen Sistemi”  de dahil ol-

mak üzere 2012 yılında yapımı tamamlanacak 

olan 17 adet içmesuyu tesisinden; toplamda yak-

laşık olarak 3,2 milyon nüfusa yılda 352,55 mil-

yon m3 içmesuyu sağlanması hedeflenmektedir.
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Beydağ barajı hem 
sulama maliyetler-
inin düşürülmesi 
ve havzada 
sürdürülebilir 
tarımın yapılmasına 
imkan sağlayacak 
olması hem de geri 
dönüşü en yüksek 
olan projelerden 
olması nedeniyle 
ülkemizin en 
önemli projeler-
inden biri olarak 
görülmektedir.

HABER
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Türkiye’nin Geri Dönüşü 
En Kısa Süreli Barajı:

Beydağ barajı yöre çiftçilerine sulu tarımda reka-

bet etme imkanı vererek, sürdürülebilir tarımla 

ülke ekonomisine de önemli miktarda tarımsal 

katkı sağlıyor…

Beydağ barajının yer aldığı Küçükmenderes hav-

zasının Küçükmenderes nehri tarafından drene 

edilen iç kesimi yaklaşık 70 000 hektarlık sula-

nabilir ova potansiyeli ile Batı Anadolu’nun ge-

lişmeyi bekleyen önemli havzalarından biridir. 

Mevcut yüzeysel su potansiyelinin hemen hemen 

tamamı, bugüne kadar başlanılan ilk ve en büyük 

tesis olan Beydağ barajı dışında henüz değerlen-

dirilmemiş durumdadır. Havzanın verimli tarım 

arazilerinde entansif ( modern ) tarım yapılmakta 

olup, yılda 2 / 3 ürün yetiştirilmektedir Havza-

da tarımsal üretimde karşılaşılan en önemli sorun 

sulama imkânlarının kısıtlı 

ve maliyetinin yüksek ol-

masıdır. Küçükmenderes 

havzasında sulama halen 

çiftçiler tarafından açılan 

ve sayısı 16 000 adedi 

bulan kuyulardan pom-

pajla yapılmaktadır. Bu pompajlarda yaklaşık 230 

milyon kw/saat enerji tüketilmektedir. Şu anda 

sulama amacıyla kullanılan 16 000 adet ( 8000 

adedi sulama alanı içinde yer almakta ) kuyunun 

çalışması önlenerek büyük enerji tasarrufu sağla-

nacaktır. Demirköprü barajında 1 yılda üretilen 

enerjinin 2 katı enerji, havzada pompaj sulama-

sında tüketilmektedir. Çiftçilerin sulama için yılda 

kullandığı elektrik bedeli yaklaşık 65 milyon TL 

dir. Havzada sulamaya olan ihtiyaç ile birlikte taş-

kınlar ve erozyon önemli bir problemdir. Yukarı 

havzalardan yan derelerle ovaya taşınan sürüntü 

BEYDAĞ
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malzemesi dere yataklarının dolmasına ve akar-

suyun yatak dışına çıkarak taşkınların oluşması-

na neden olmaktadır.   

2007 ve 2008 yılında yaşanan kuraklığın bir so-

nucu olarak yeraltı suyu seviyelerinde önemli 

düşüşlerle karşılaşılmıştır. Küçükmenderes hav-

zasında en önemli problem yeterli sulama suyu 

sağlamak üzere yüzeysel su kaynaklarının geliş-

tirilmemesidir. Yağmurlama ve damla sulaması 

gibi modern sulama tekniklerinin uygulanması 

ile daha çok alana hizmeti ulaştırmak mümkün 

olacaktır. Küçükmenderes havzasında şahıs 

kuyuları dışında yeraltı suyundan yararlanarak 

toplam 8 404 hektar alanda sulama yapan 40 

ayrı sulama kooperatifi bulunmaktadır.

Beydağ Barajından Akan Su 
Küçükmenderes Havzasına Hayat 
Olacak

Küçükmenderes Havzası İstikşaf Raporu 1963 

yılında hazırlanmış olup, söz konusu raporda 

büyük su işleri kapsamında bir tesis teklif edilme-

miş, daha sonra 1983 yılında hazırlanan Master 

Plan Raporunda Beydağ, Ergenli, Aktaş ve Bur-

gaz barajları önerilmiştir.  1988 yılında da Plan-

lama raporu hazırlanmış,  Beydağ barajı inşaatı 

1993 yılında Özaltın İnş. Tic. ve San. A.Ş. ne 

ihale edilmiştir. Yüklenici 18.01.1994 tarihinde 

işe başlamıştır. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 

25.02.1998 olmasına rağmen yeterli finansman 

temin edilmemesi ve yatırım programının ras-

yonelleştirilmesi kapsamında olduğundan bitim 

tarihi 14.11.2008 tarihine ötelenmiştir.

Ülkemizde 1999 yılında yaşanan depremden 

sonra Beydağ projesi yeniden ele alınmıştır. Ba-

rajı aksından 46 m ye varan alüvyon tabakasının 

sıvılaşması söz konusu olduğundan, alüvyonun 

kaldırılması ve baraj tipinin toprak dolgudan 

SSKD dolgu tipine dönüştürülmesine karar ve-

rilmiştir. Baraj dipinin değiştirilmesinde depre-

min olduğu kadar, baraj inşaatının uzun yıllar 

devam etmesi nedeniyle kısa sürede bitirilip, 

ekonomiye kazandırılması da etken olmuştur. 

DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan detaylı çalış-

maların sonucunda baraj maliyetinde de büyük 

miktarda ekonomi sağlanmıştır. Beydağ barajı 

2,312 milyon m3 gövde dolgu hacmine sahiptir. 

Temelden yüksekliği 96 m dir. Toplam göl hac-

mi 248 milyon m3’tür. 1993 yılında ihale edilen 

baraj inşaatında, 2004 yılı sonu itibari ile ancak 

% 14 oranında fiziki gerçekleşme sağlanabilmiş, 

baraj inşaatı 2008 yılında tamamlanmıştır.  

Beydağ Barajı ile Beydağ ve Ödemiş ilçeleri 

arasında Küçükmenderes nehrinin sağ ve sol 

sahilinde toplam 19 650 ha arazinin sulanması 

amaçlanmaktadır. Sulama alanı içerisinde Bey-

dağ ve Ödemiş ilçelerinin toplam 28 köyün/
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beldenin tarım arazileri kalmaktadır. Beydağ 

barajı Küçükmenderes havzasındaki kilit depo-

lama yapısı niteliğindedir. Bu proje ile havzada 

büyük boyutlu ilk depolama yapısı gerçekleştiril-

miş olacaktır. Beydağ barajı sulama suyu ihtiya-

cını karşılamanın yanında, Küçükmenderes ana 

yatağında görülen taşkınların önlenmesinde de 

önemli bir düzenleyici etki sağlayacaktır.

Küçükmenderes ovaya ulaştığı noktadan iti-

baren alüvyon alanda akışını sürdürürken aynı 

zamanda akımının bir bölümü dikey süzülme 

yoluyla yeraltı suyunu besler ve mansaba doğ-

ru akımında azalma olur. Azalan bu hacim ye-

raltı suyunun beslenmesini sağlar. Son yarım 

yüzyıl içerisinde ovada açılan derin su kuyuları 

dinamik su seviyesinde büyük düşüşlere neden 

olmuştur. Dinamik su seviyesindeki büyük dü-

şüş Küçükmenderes nehrinin yatağından dikey 

süzülme yoluyla yeraltısuyu yönüne bir boşalı-

mın katlanarak artan Yeraltı sularının çok de-

rine düşmesinden dolayı yeraltı sulamalarının 

sulama maliyetlerini yükseltmektedir. Proje yeri 

meteorolojik parametreler incelendiğinde 2006 

yılı son çeyreğinden sonra yağışlardaki büyük 

azalma, Küçükmenderes nehrindeki debinin 

düşmesine ovadaki yeraltısuyu dinamik seviye-

sinide olumsuz yönde etkilemiştir. Dolayısıyla 

Beydağı Barajının yapılıp devreye sokulmasıyla 

bölgede cazibeli sulamanın devreye girmesiyle, 

sulama maliyetlerinin düşeceği, bunun da ülke 

ekonomisine artı katkı sağlayacaktır.

Beydağ barajı hem sulama maliyetlerinin düşü-

rülmesi, hem de havzada sürdürülebilir tarımın 

yapılmasına imkan sağlayacağından ve geri dö-

nüşü en yüksek olan projelerden olması nedeniy-

le ülkemizin en önemli projelerinden biri olarak 

görülmektedir. Projenin uygulamaya girmesi ile 

kuraklık ve taşkınlar gibi iki önemli çevre soru-

nunun çözümüne katkısı olacaktır.

Proje Revizyonu ile En Kısa Sürede 
Bitirilen Baraj 

Beydağ barajı, ilk temel atıldığı 1993 yılı ile 

tamamlandığı 2008 yılı arasında 15 yıl sürede 

tamamlandı. Ülkede yaşanan ekonomik krizin 

baraj ödeneklerini olumsuz yönde etkilemesi ve 

aynı zamanda bazı yıllarda hiç ödenek verile-

memesi nedeniyle baraj inşaatı 11 yıllık sürede 

sadece %14’lük fiziki gerçekleşmeye ulaşılabil-

miştir.  DSİ Genel Müdürlüğü’nün bölge halkı 

ve yerel yöneticilerle birlikte konuyu gündemde 

tutulması sonucu, Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun baraj inşaatının 

hızlandırılıp, biran önce bitirilmesi talimatlarıyla 

projesinde değişiklik yapılarak baraj inşaatı 4 yıl 

gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 

Beydağ barajı gövde yüksekliği 96 m, talvegden 
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yüksekliği 50 m, dolusavak dipi serbest alışlı, ba-

samaklı, genişliği 70 m, memba eğimi 1/0,25, 

mansap eğimi 1/0,80 olup, yaklaşık 2,5 milyon 

SSB dolgu hacmindedir. Talvegden ana kayaya 

kadar olan  46 m ye varan alüvyon tabakasının 

sıvılaşması söz konusu olduğundan, alüvyonun 

kaldırılması ve baraj tipinin toprak dolgudan 

SSKD ( silindir ile sıkıştırılmış katı dolgu )  dolgu 

tipine dönüştürülmesine karar verilmiştir.  Yak-

laşık 3.5 milyon m3’lük gövde sıyırma kazısı, 9 

aylık bir sürede tamamlanmış ve ana kayaya ula-

şılmış olup, ardından aynı süratle gövde dolgu-

suna başlanarak 22 ayda yaklaşık 2,5 milyon m3 

SSKD yapılarak gövde inşaatı tamamlanmıştır.  

Proje İle 9 800 Kişiye Ek İş Olanağı 
Sağlanacak

Küçükmenderes Projesi Ödemiş Beydağ sula-

masının 2011 yılı fiyatları ile toplam yıllık 80 

milyon TL net gelir artışı sağlayacağı bununla 

birlikte ürün desenindeki değişim ile % 60’lık 

ek istihdam olanağı sağlanacağı kabul edilmek-

tedir. Mevcut durumda bir hektarda 220 kişi/

yıl istihdam edilirken, projeli koşullarda bunun 

bir hektarda 349 kişi/yıl’a ulaşacağı, böylelikle 

6 300 kişiye doğrudan 3500 kişiye dolaylı olmak 

üzere 9 800 kişiye ek iş olanağı sağlanacağı he-

saplanmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda projeden beklenen fayda-

lar arasında, üretilen ürünlerde mevcut durum-

da verim artışı ( Pamukta %25, Patateste %30, 

sebzede %40, Yem bitkilerinde %50 ve buğ-

dayda %80 ) sağlanması yanı sıra yüksek gelir 

getiren ürünlerin yetiştirilme olanağının artırıl-

ması da yer almaktadır. Mevcut durumda % 

13 oranında olan II. Ürün tarımının, projenin 

gerçekleşmesi ile  % 40 oranına ulaşacağı öngö-

rülmektedir.

Yörede ortalama 17 dekar olan aile işletmesi ba-

şına 2011 fiyatları ile 6 920 TL yıllık net gelir 

ile hektara yaklaşık 4 070 TL artışı hesaplanmış-

tır. Söz konusu hesaplamalarda, hayvancılıktan 

sağlanacak katkı hesaba dahil edilmemiştir. Bu 

ek gelir artışına enerji kullanımından sağlanacak 

65 milyon TL tasarruf ilave edildiğinde yakla-



43Su  Dünya s ı  O cak  2012

şık 145 milyon TL’lik fayda sağlanmış olacaktır. 

Çıkarılması gereken önemli bir sonuç baraj ile ( 

375 milyon TL.) + kamulaştırma ( 103,1  milyon 

TL) + ( 152 milyon TL ) sulamaya yapılan top-

lam 630,1 milyon TL yatırımın 4,3  yılda geri 

döneceği gibi, sürdürülebilir tarım imkanı sağ-

lanarak taşkın ve kuraklık gibi iki önemli çevre 

sorunu çözülecektir.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu’nun talimatı ile; 2009, 2010 ve 2011 yıl-

larında henüz sulama şebekesinin bitmemiş ol-

ması dolayısıyla yatağa sulama suyu bırakılmış 

olup, şu anda bile yıllık yaklaşık 6000 hektarlık 

alanın sulanması sağlanarak çiftçiye gelir artışı 

ile birlikte toplamda kuyulardan çekilen su için 

sarf edilen enerjiden toplam 100 milyon kilo-

vatsaat enerji tasarrufu ve dolayısıyla gelir artışı 

sağlanmıştır.

2002 yılında DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan 

çalışmada Ödemiş Beydağ sulama alanındaki  

işletmelerin % 72.84’ ü kendi artezyenlerinden, 

% 16.05’ i saat karşılığı komşu artezyenlerden, 

%11.11’ i de diğer yöntemlerle sulama yapmak-

ta olduğu görülmüştür. Artezyen sahibi işletme-

lerin oranı yüksek görülmekle beraber işletmeler 

arası dağılımında dengesizlikler olduğu tespit 

edilmiştir. Arazi genişliği az olan işletmelerin % 

57.69’unun kendi artezyeni bulunmakta, arazi 

genişliği daha fazla olan işletmelerin % 71.79’ 

unun ve en büyük arazi genişliğine sahip olan iş-

letmelerin tamamının artezyeni bulunmaktadır. 

Ağırlıklı olarak yeraltı sularından faydalanıldığı 

gözlenen yörede, sulama olanaklarının arazi bü-

yüklüğü ile birebir ilişkisi saptanmıştır

Dağılımdaki bu dengesizliklerin yanı sıra son 

yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı suyu-

nun aşırı kullanımının yarattığı boşlukların mey-

dana getirdiği yer katmanlarının yer değiştirmesi 

borularda büzülme ve eğrilmelere, bu da artez-

yenlerin devre dışı kalmasına, yeraltı sularının 

daha derinlere çekilmesi ve azalmasına neden 

olmakta ve sulama sezonundaki yoğun enerji 

kullanımı nedeniyle enerjide görülen ani düş-

meler sonucu sık sık meydana gelen arızalar da 

sulama maliyetlerini yükseltmektedir. Bu durum 
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ek sulama maliyetine neden olmakta işletmecile-

ri zor durumda bırakmaktadır. 

Kuyu sahibi olmayan çiftçiler ise arazilerini di-

ğer kuyu sahiplerinden ücret karşılığı elde ettik-

leri suyla yetersiz ve düzensiz de olsa sulamakta-

dırlar. Kuyu sahibi olmayan üreticiler genellikle 

suyu akrabalarından elde etmekte veya komşu-

larından satın almaktadırlar. Bu nedenle mali-

yeti artırmamak için mümkün olduğunca az su 

kullanılmaktadır.

2002 yılında yaptığımız bir araştırmada artezye-

ni olmayan çiftçilerin 3 inç çapındaki boruyla 1 

saatlik sulama için yerine göre 10 -15 TL ara-

sında ücret ödedikleri saptanmıştır. Bu duruma 

göre pamukta artezyeni olmayan işletmelerin 

dekara 50 TL sulama maliyeti olduğu görülmek-

tedir. Aynı yılda (2002) yörede bulunan koopera-

tiflerden sulama yapan üreticiler dekara 15 TL,  

devlet sulamasının bulunduğu yörelerde pamuk-

ta dekar başına 8 TL sulama ücreti ödedikleri 

tespit edilmiştir. Sulama maliyetleri açısından 

bakıldığında Ödemiş sulamasında yer alan üre-

ticilerin haksız rekabetle karşı karşıya oldukları 

görülmektedir. Bu nedenle son yıllarda yer altı 

suyunun derinlere çekilmesi borularda yamul-

maların meydana gelmesi, kuyuları daha derine 

indirme zorunluluğu nedeniyle bazı ürünlerin 

ekilmediği, su maliyetinin büyük külfet getirdiği 

ve çiftçilerin artık üretim yapmak istemedikleri-

ni vurgulanmaktadırlar. 2002 yılında yaptığımız 

çalışmada yörede sulama masraflarının değişken 

masraflar içindeki oranı ürünlere göre % 15 – 42 

arasında değiştiği ortalama % 25 olduğu tespit 

edilmiştir.

Çeşitli sulama sorunlarının yaşandığı ve su kay-

naklarının tükenme tehlikesi ile karşı karşıya 

kalındığı Küçük Menderes Havzası için Beydağ 

Projesi Ödemiş Sulamasının yöre tarımına çeşitli 

açılardan etkisi olacağı açıktır.

Beydağ Barajı Ödemiş Sulamasının 
öngörülen tarihte bitirilmesi için 
çalışmalar hızla sürdürülüyor…

Beydağ barajı Ödemiş Sulaması 19 650 hek-

tar inşaatı devam etmekte olup, 30.04.2010 

tarihinde ihale edilmiş olup, sözleşmeye göre 

29.03.2015 tarihinde bitirilmesi öngörülmüş 
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olmasına rağmen, 09.10.2010 tarihinde yapı-

lan temel atma töreninde müteahhit firma ile 

yapılan pazarlık sonucu imza altına alınan ta-

ahhütname ile bitirme tarihi yaklaşık 1 yıl öne 

çekilerek 04.04.2014 tarihinde tamamlanması 

öngörülmüştür. 

Küçükmenderes Projesi Ödemiş Beydağ Su-

lamasının en önemli aşamalarından biri toplu-

laştırma çalışmaları olup, bugüne kadar sulama 

alanında yer alan 28 yerleşim biriminden 6’sın-

da toprak derecelendirme çalışmaları bitirilmiş,  

mülakata hazır hale gelinmiştir. Tüm sulama 

sahasının hava fotoğrafları alınmış ve bunların 

10.000 hektarlık kısmının sayısallaştırılması ta-

mamlanarak bu bölgenin hali hazır 1/1000 lik 

haritaları yapılmıştır. Geri kalan 9650 hektarlık 

kısmın sayısallaştırılması ve 1/1000 ölçeğinde 

hali hazır harita yapımı işi mayıs ayı sonunda 

tamamlanmıştır.

İkinci önemli aşama Küçükmenderes nehir ya-

tağının düzenlenmesi olacaktır. Nehir yatağının 

düzenlenmesi ile 32 milyon TL’lik bir fayda yanı 

sıra 3 milyon TL / yıl fayda sağlanmış olacaktır. 

Küçükmenderes Projesi Ödemiş Beydağ Sula-

ması içerisinden geçen Küçükmenderes Nehri 

uzunluğu 36,43 km dir. Bu uzunluğun ilk kısmı 

olan 10,02 km lik bölgesi kamulaştırma bölgesi, 

kalan 26, 41 km lik kısmı ise toplulaştırma böl-

gesi olarak adlandırılır. Nehrin mevcut durumu-

na bakıldığında, çok yoğun bir şekilde usulüne 

göre işletilmemiş kum-çakıl ocakları, nehrin sık 

sık kurplar yaparak menderesler oluşturması, 

düzenli nehir akışının olmaması, gelen suların 

dağılarak-yayılarak ilerlemeye çalışması, man-

sap koşullarını ideal olarak sağlayamaması gibi 

sebeplerle düzenli akışlı bir tahliye kanalına ge-

reksinim oluşturmaktadır.

Ayrıca, sulama sahasında kadastro çalışmaları 

10 yıl gibi değişik aralıkla yapılmasından dolayı 

ve bu zaman aralığında nehir yatak değiştirdi-

ğinden arada boşluklar oluştuğu gibi kadastro 

parsellerinin birbiri üzerine binmesi (bir araziye 

iki tapu verilmesi vs) gibi durumlar söz konusu-

dur.

Yaklaşık 26 km menderes yaparak proje sahasını 

baştan sona, eğriler şeklinde bölen K.Menderes 

Nehri; bu haliyle arazi toplulaştırma projesinde; 

her iki taraftan (Sağ ve Sol sahil), 2 x 26 = 52 km 

lik şekilsiz bir blok kenarları oluşturmaktadır. Bu 

durum; onlarca blokta şekilsiz, tarımsal açıdan 
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işlemesi, sürmesi, ekmesi, biçmesi çok zor olan, 

tarımsal üretim açısından verimli olmayan on-

larca parselin oluşmasına neden olacaktır. 

Böylece işlenemeyecek düzeyde bozuk olan 

kısımlar dağıtım dışında tutulacak, bu da pro-

jelerde ortak kesinti payını artırmakla birlikte 

ekonomik açıdan kayıp alanların, işlenemeyen 

kısımların oluşmasına neden olacaktır.

Ayrıca yeni tahliye kanalı teşkili durumunda 

K.Menderes Nehrinin mevcut durumda geçtiği 

güzergâhlardaki mülkiyet sorunu çözümleneceği 

gibi arazi sahiplerinin toplulaştırma kapsamın-

daki ortak katılım payı % 9’lar civarından %3-4 

oranında azalarak %5-6 seviyesine düşecektir.

 K.Menderes Nehrinin yıllar içerisinde yer değiş-

tirmesi sonucu bazı parseller nehir yatağı haline 

gelmiş, nehir yatağı olan bazı kısımlar ise ekilir 

tarla haline dönüşmüştür. Tarlası nehir yatağına 

dönüşen kişiler mağdur olurken, bazı kişiler ise 

zahmetsiz şekilde tarla sahibi olmuşlardır. Ay-

rıca klasik yöntemle farklı zamanlarda yapılan 

tapu kadastro çalışmaları sonucu üretilen klasik 

paftaların araziye aplikasyonunda, bazı kısımlar-

da boşluklar, bazı kısımlarda ise üst üste çakış-

malar mevcuttur. 

Bu kısımlardaki sorunların çözümü ancak ve 

ancak arazi toplulaştırma projelerindeki uygula-

mayla, arazinin tek bir hamur haline getirildik-

ten sonra yeniden parselasyon yapılmasıyla çö-

zülebilecektir. Tersi durumda sağ ve sol sahilde 

K. Menderes Nehrine belli yaklaşım mesafesin-

deki alanlar arazi toplulaştırma projesi dışında 

bırakılmak durumundadır. İleri bir tarihte ka-

mulaştırma veya başka bir şekilde nehir yatağı 

düzenlemesi yapılması gündeme geldiğinde so-

runun ne denli karmaşık ve çözümsüz olduğu 

görülecektir. Arazi toplulaştırması ve yatağın 

yeniden düzenlenmesi bu sorunun halli için tek 

çözümdür. 

Bu fırsatın değerlendirilmesi her bakımdan; en 

başta mağdur durumdaki çiftçilerin mağduri-

yetlerinin giderilmesi, havza ana tahliyesinin so-

runsuz şekilde, bir daha yatak değiştirmeyecek 

şekilde sağlanması, arazi toplulaştırma proje-

sinin modern tarımsal alt yapı yatırımı hizmeti 

olacak şekilde anlam ve amacına uygun olarak 

gerçekleştirilmesi her yönden büyük fayda sağ-

layacaktır. 

Yöre çiftçileri ve bu kesimde arazisi olan tüm 

vatandaşlar sulama sahasında DSİ Genel Mü-
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dürlüğünce planlanan toplulaştırma çalışmasını, 

Küçükmenderes güzergahının mevcut durum-

daki büyük mülkiyet problemleri ve sınır anlaş-

mazlıklarının çözümü için bir fırsat olarak gör-

mekte ve beklenti içerisindedir. 

Küçükmenderes ana tahliye kanalı işlevi görecek 

olan Küçükmenderes Nehri yatak düzenlemesi-

nin yapılması ile havzada yaşayan birçok çiftçi 

vatandaş gerçek parsel alanlarına kavuşabilecek 

olup, sık sık değişen parsellerinin gerçek sınırla-

rına hakim olarak ve kullanarak huzura varacak-

tır. 

Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluk-

lar giderilecektir. Toplulaştırma öncesi çok par-

çalı arazilerin olduğu sahalarda ulaşım yolu, su 

sorunu, sınır ihtilafları gibi sebeplerden dolayı 

mülk sahipleri arasında olabilecek nizalar, top-

lulaştırma sonrası her parselin su ve yol sorunu 

olmayacağı için ortadan kalkmış olacaktır.  

Kadastro çalışmaları eski tarihlerde yapıldığı 

için, sınır ve alan uyuşmazlıkları gibi birçok so-

runlar yaşanmaktadır. Toplulaştırma çalışması 

ile kanal, yol gibi tesisler ile yeni dağıtılan tarım 

arazileri en son ölçme teknikleri ile ölçülerek 

kadastro paftaları hazırlandığından, o bölgenin 

kadastrosu da yenilenmiş olacağı gibi o güne 

kadar var olan birçok sorunların önüne geçilmiş 

olacaktır. Köy sınırları sabit noktalara dayandı-

rılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan 

kaldırılacaktır.

Küçükmenderes Projesi Ödemiş Beydağ Sula-

ması;  569.400 m kanal uzunluğu, üç adet regü-

lasyon deposu, 1 520 adet su alma yapısı, 3 222 

adet sanat yapısı, 1040 km servis yolu ile 5 ayrı 

boru hattından oluşmaktadır. Bugüne kadar ki 

fiziki ve parasal gerçekleşme % 6,26 olup, ön-

görülen tarihte bitirilmesi için çalışmalar hızla 

sürdürülmektedir.

Proje menbadan mansaba doğru yıllar itiba-

riyle kısmen sulamaya açılacak olup, tamamı 

14.04.2014 tarihinde bitirilecektir. Proje kapsa-

mında; 2,0 m çapında 60 km uzunluğunda ana 

isale hattının yanısıra muhtelif çaplarda toplam 

570 km boru döşenecektir.

Küçükmenderes Projesi Ödemiş Beydağ Sula-

ması Sulaması inşaatının barajın bitirilmesine 

rağmen, 2 yıllık bir gecikme ile başlamasının ne-

deni, baraj ve göletlerin Devlet Su İşleri (DSİ) ta-

rafından yapıldığı, sulama tesislerinin yapımın-

da ödenek sorunu yaşanması, bu sorunu aşmak 

için kamu-özel sektör ortaklığı modeli ile bara-

jın inşa edilebileceği, bu kapsamda baraja ait 

sulama şebekelerinin ise YİD esasına göre özel 

sektör tarafından inşa edilebileceği düşünülerek 

09.05.2008 tarihinde kabul edilen ve 21.05.2008 

tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “ Bazı 

Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Mode-

li Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun “ 

İle 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdür-

lüğü Teşkilat Ve Vazifeleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik yapılarak sulamada YİD modeli gün-

deme getirilmesi kapsamına alınmasıdır.

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Küçük-

menderes Beydağ Projesi kapsamında yer alan  

Ödemiş  Sulaması İnşaatı işinin bir an önce 

ekonomiye kazandırılması öngörüldüğünden 

ve sulamanın yöre ekonomisindeki önemi bilin-

diğinden, sulama şebekesinin biran önce ihale 

edilerek bu kapsamda yapılması düşünülmüştür. 

Ödemiş Beydağ Sulamasının  Yap İşlet Devret 

Modeli ( YİD ) ile 20.08.2009 tarihinde DSİ Ge-

nel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş, ancak 

yeterli rekabet ortamı sağlanamaması nedeniyle 

ihale sonuçlandırılmayarak iptal edilmiştir.

Bu gelişmeler sonucunda;  Ödemiş Sulaması 

İnşaatı işinin bir an önce ekonomiye kazandı-

rılması öngörüldüğünden ve sulamanın yöre 

ekonomisindeki önemi bilindiğinden, sulama 

şebekesinin biran önce DSİ imkanları ile ihale 

edilerek işe başlanmasına karar verilmiştir.
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Eroğlu  “Zamanla 
yarışmaya mecbu-
ruz. Milletimiz 
bizden çok şeyler 
bekliyor.”

HABER
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Yeni Halkalar 
Eklemeye 
Devam Ediyor…

Kurulduğu günden bugüne hizmete aldığı tesis 

ve yaptığı yatırımlar ile ülke ekonomisine birçok 

alanda katkıda bulunan Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Aralık ayında temelini attığı 101 ve 

hizmete aldığı 95 tesis ile suyu ihtiyaç duyulduğu 

yer ve zamanda, yeterli miktar ve kalitede hazır 

bulundurabilmek amacıyla yaptığı hizmetlere de-

vam ediyor.

Çankırı’ya 11 Tesis 

Aralık ayında ilk olarak 03 Aralık 2011 günü Çan-

kırı ilinde Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından 

tamamlanan ve inşa edilecek 11 tesisin açılış ve 

temel atma merasimi gerçekleştirildi. 

Merasime Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, milletvekilleri, Çankırı Valisi Vah-

dettin Özcan, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yönetici-

leri, belediye başkanları, basın mensuplarının yanı 

sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

DSİ 
Hizmet Zincirine 
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Merasimde;

102 910 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak 

Koyunbaba Barajı’nın, 

95 510 dekar araziye sulama suyu sağlayacak 

Hamzalı Sulaması’ nın, 

2 730 dekar alana su temin edecek Şabanözü 

Yakalı Göleti ve Sulaması’nın,

4 320 dekar alana sulama suyu temin edecek 

Merkez Alanpınar Göleti Sulaması, 

2 510 dekar alanı sulayacak Yapraklı Karacaözü 

Göleti ve Sulaması’nın, 

1 il ve 3 köyü taşkından koruyacak Çilek ve Kise 

Deresi Taşkın Koruma Tesisinin, 

Korunun Deresi Taşkın Koruma Tesisinin 

Tatlıçay Deresi Taşkın Koruma ve Dere Islahı-

nın temeli atıldı.

2 köyü taşkından koruyacak, Tavukkayası De-

resi Tesisi ile İncegeliş Deresi Taşkın Koruma 

Tesislerinin ise açılışı yapıldı. 

Koyunbaba Barajı ve Hamzalı 
Sulaması’nın temelinin atılması bu 
şehrin geleceğe güvenle bakması-
nın teminatıdır.

Çankırı için çok önemli yatırımlar yaptıkları-

nı ifade eden Bakan Eroğlu “Çankırı’ya elimiz 

boş gelmedik. Yatırımlarla geldik Çankırı’ya. 

Temeli atılacak Koyunbaba Barajı dev bir ba-

raj, Hamzalı Sulaması büyük bir sulama tesisi-

dir. Bugün hizmete alacağımız ve temelini ata-

cağımız tesislerin toplam maliyeti 126 milyon 

TL’dir. Belediye ve İl Özel İdarenin toplam büt-

çesinin 4 katı yapılan bu yatırımlar. 11.11.2011 

tarihinde Ankara’dan bir düğmeye basarak 111 

adet tesisi vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. 

Yatırımlar son sürat devam ediyor.   Sadece DSİ 

tarafından 1035 adet tesis tamamlanarak Ülke-

mizin hizmetine sunuldu. Bunların 165 adedi 

baraj. Çok büyük tesisleri Ülkemize kazandır-

dık. Çankırı’nın 13 adet ilçesine Güldürcek 

Barajı’ndan içme suyu getirdik. Bakanlık olarak 

bugünkü yatırımlarla birlikte toplam Çankırı’ya 

290 milyon TL’lik para harcadık. Pek çok tesi-

si tamamladık. Koyunbaba Barajı ve Hamza-

lı Sulaması ile 210 bin dekar arazi sulu tarıma 

açılmış olacaktır. 1000 Günde 1000 Gölet ile 12 

adet projeyi Çankırı’mıza kazandırmış olacağız” 

dedi.

Çankırı Valisi Vahdettin Özcan

Bugünün Çankırı için son derece mühim ol-

duğunu ifade eden Özcan “Açılışını yapacağı-

mız ve temelini atacağımız tesisler Çankırı’mı-

zın uzun zamandır hayalini kurduğu, hasretle 

beklediği projeleridir. Sulu tarım hayalimizin 

gerçekleşeceği Koyunbaba Barajı ve Hamzalı 

Sulaması’nın temelinin atılması bu şehrin ge-

leceğe güvenle bakmasının teminatı olacaktır. 

”dedi.

Bozkırda Sulu Tarım Hayali Gerçek 
Olacak

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Sözlerine Çankırı şehrimiz için tarihi günlerden 

birini yaşadıklarını ifade ederek başlayan Öz-

kaldı “Uzun zamandır hasretle beklenen “Boz-

kırda Sulu Tarım” hayalini gerçekleştirmemizi 

sağlayacak aralarında Koyunbaba Barajı’nın ve 

Hamzalı Sulaması’nın da bulunduğu 11 adet te-

sisin açılış ve temel atma merasimini Bakanımı-

zın uğurlu elleriyle birazdan gerçekleştireceğiz. 

11.11.2011 tarihinde Başbakanımızın, Bakan-

larımızın katılımıyla Çankırı şehrinin içme suyu 

meselesinin 2045 yılına kadar uzun vadeli olarak 

çözüme kavuşturacak “Çankırı İçmesuyu İsale   

Hattı 2.kısım ve 3. Kısım” İşlerini vatandaşları-

mızın hizmetine sunduk. Bu bölgede hepimizin 

bildiği gibi sulu tarım imkanı sınırlı, bu da ürün 
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çeşitliliğinin az olmasına, çiftçi gelirlerinin düşük 

olmasına sebep olmaktadır. İşte bu sebeplerden 

dolayı temelini atacağımız 102 910 dekar alanın 

sulanacağı Koyunbaba Barajı ve 95 510 dekar 

arazinin sulanmasını sağlayacak Hamzalı Sula-

ması Çankırı şehrimiz için büyük önem taşımak-

tadır” dedi.

Konuşmalarının ardından Orman ve Su İşle-

ri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu temeli atılan 

tesislerin daha hızlı tamamlanarak işletmeye 

alınması konusunda müteahhit firmalara taah-

hütname imzalattı.

Çoruma 6 Tesis

Çankırı’da yapılan açılış ve temel atma merasi-

minin ardından 04.12.2011 günü Çorum ilinde 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 

ve inşa edilecek 6 tesisin açılış ve temel atma me-

rasimi gerçekleştirildi. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

bölge milletvekilleri, Çorum Valisi Nurullah 

Çakır, Orman ve Su İşleri Müsteşarı Prof. Dr. 

Lütfü Akca, kamu kurum ve kuruluşlarının üst 

düzey yöneticileri, Belediye Başkanları,  basın 

mensupları ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı 

merasimde;

69 950 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak 

Obruk Dutludere Sulaması’nın, 

Çorum şehrine 2020 yılına kadar ilave iç-

mesuyu temin edecek Yenihayat Barajı 

Derivasyonları’nın, 1 ilçe ve 2 mahallenin taş-
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kından korunmasını sağlayacak Merkez Güla-

bibey Mahallesi 1.Kısım ile Alaca İlçe Merkezi 

Taşkın Koruma tesislerinin temeli atıldı.

Ayrıca 2 köyün taşkından korunmasını sağlaya-

cak Sungurlu İlçesi Yarımsöğüt Köyünün Çatal-

yolu Deresi Taşkın Koruma Tesisi ile Sungurlu 

İmirli Köyü Taşkın Koruma Tesisi’nin ise açılışı 

yapıldı. 

Çorum için en az Koçhisar Barajı, 
Obruk Barajı kadar önemli 
tesislerin temelini atıyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu

Çorum için çok önemli yatırımlar yaptıkları-

nı ifade eden Eroğlu “ Çorum için ve ülkemiz 

çok önemli yatırımlar yaptık. Bugünü geçmiş ile 

kıyaslayın ona göre karar verin. Ülkemiz adeta 

şantiyeye döndü. Sadece bizim bakanlığımızın 

Ülke sathında 4000’den fazla şantiyesi var. Sa-

dece DSİ tarafından 1035 adet tesis tamamlana-

rak Ülkemizin hizmetine sunuldu. Çorum’a çok 

önemli hizmetler verdik. Obruk Barajı ve HES’i 

ve Koçhisar Barajı’nı tamamladık. Çorum’un 

susuz kalmaması için modern bir arıtma tesisi 

kurduk. Hatap Barajı’ndan su verdik. Bugün ise 
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temelini atacağımız Yenihayat Barajı Derivas-

yonları ile ilave su temin edeceğiz” dedi.

Çorum Valisi Nurullah Çakır

Bugünün Çorum için son derece önemli olduğu-

nu ifade eden Çakır “ Açılışını yapacağımız ve 

temelini atacağımız tesisler Çorum şehrimiz için 

son derece önemli ve vazgeçilmezdir. En büyük 

temennimiz temeli atılan projelerimizin en kısa 

sürede tamamlanarak Çorum şehrimize kazan-

dırılmasıdır” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına     Devlet Su İşleri Genel Müdür-

lüğü olarak Çorum şehrimize ciddi yatırımlar 

yapmakta olduklarını ifade ederek başlayan Öz-

kaldı “Bakanımızın da talimatıyla uzun zaman-

dır beklenen Çorum’un hasreti olan projeleri 

tek tek hizmete alıyor, temelini atıyoruz. Obruk 

Barajı ve HES’i, Hatap Barajı’nı ve son olarak 

11.11.2011 tarihinde Başbakanımızın, Bakan-

larımızın katılımıyla Çorum şehrimize sulama 

ve içmesuyu temin edecek Koçhisar Barajı’nı 

vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün te-

melini atacağımız tesisler en az Koçhisar Barajı, 

Obruk Barajı kadar önemli olan tesislerdir.”

Genel Müdür Özkaldı sözlerini “Destekleri ile 

bizlere her zaman güç veren başta Başbakanı-

mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman 

ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu’na, Sayın Valimize, Milletvekillerimize, 

DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma, 

yüklenici firmanın değerli yönetici ve çalışan-

larına, aziz milletimize ve emeği geçen herkese 

şimdiden şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Hizmete alacağımız ve temelini atacağımız bu 

tesislerin Ülkemize ve siz saygıdeğer Çorumlula-

ra hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıy-

la selamlıyorum” diyerek sonlandırdı.
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179 Tesisin Toplu Açılış ve Temel 
Atma Merasimi

Ülkemizin dört bir tarafında bulunan 179 adet 

tesisin açılış ve temel atma merasimi, 28 Aralık 

2011 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Konfe-

rans Salonu’nda gerçekleştirildi. Merasime; Or-

man ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu, milletvekilleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akca, Müsteşar Yar-

dımcısı Mustafa Eldemir,   DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı, basın mensupları ve çok sayıda 

vatandaş iştirak etti. 

Hizmete alınan ve temeli atılan tesislerin; 

4 adedi baraj, 19 adedi gölet, 28 adedi sulama 

tesisi, 3 adedi içmesuyu tesisi, 110 adedi taşkın 

koruma tesisi,1 adedi ulaşım, 9 adedi rehabilitas-

yon tesisi, 2 adedi ağaçlandırma tesisidir. 

Hizmete alınan ve temeli atılan bu tesisler ile;

Yılda 22 milyon 600 bin KWh hidroelektrik 

enerji üretilecek, 745 245 da alan sulanacak, 

Yılda 100,7 milyon metreküp içme suyu temin 

edilecek, 132 908 da arazi,  5 il, 34 ilçe, 172 köy, 

110 yerleşim yeri taşkından korunacaktır. Ayrıca 

1.317.000 fidan dikimi gerçekleştirilecektir.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU

Konuşmasına ülkemizde güzel şeylerin oldu-

ğunu ifade ederek başlayan Eroğlu “Ülkemiz 

yapılan yatırımlarla adeta açık hava şantiyesi-

ne döndü. Sadece DSİ, 2003 yılından bu yana 

1039 adet tesisi hizmete aldı. Bunların 225 ade-

di baraj, HES ve gölet, 167 adedi sulama tesisi, 

47 adedi ise içme suyu tesisidir. Bu dönemde 

Türkiye’nin en yüksek barajı olan Ermenek Ba-

rajı, 141 yıllık rüya olan Çine Barajı, Konya’nın 

100 yıllık rüyası olan Mavi Tünel Projesi bu dö-

nemde tamamlandı. 

Hidroelektrik enerji üretimini 27 milyar 

kWh’den 61 milyar kWh’ye yükselttik. 2015 yılı 

hedefimiz ise 30 000 MW kurulu güç ile 110 

milyar kWh enerji üretmektir. Çünkü biz temiz, 

yenilenebilir, ucuz, kendi yerli enerjimizi kullan-

mak mecburiyetindeyiz. Cari açığımızın büyük 

kısmı da enerji ithalatından kaynaklanıyor. Do-

layısıyla bu hidroelektrik enerji olmazsa olmaz 

şartımızdır. Kaybedecek zamanımız yok. Za-

manla yarışmaya mecburuz. Milletimiz bizden 

çok şeyler bekliyor” dedi.
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Bakanlığın ve bağlı kuruluşların gerçekleştirdiği 

projelere de kısaca değinen Eroğlu, konuşması-

nın ardından, temeli atılacak projeleri gerçekleş-

tirecek firmaların temsilcilerini kürsüye alarak, 

bu projelerin tarihlerini birer sene öne çekti.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına Genel Müdürlük olarak büyük 

mutluluk duyduklarını ifade ederek başlayan   

Özkaldı “Ardı ardına gerçekleştirdiğimiz açılış 

ve temel atma merasimlerine bugün bir yenisi-

ni daha ekliyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında 

yapımı tamamlanan ve temeli atılacak 179 adet 

tesisin toplu açılış ve temel atma merasimini ger-

çekleştiriyoruz. 179 tesisin 91 adedinin açılışı ya-

pılacak, 88 adedinin ise temeli atılacaktır” dedi.

Temeli atılacak ve hizmete alınacak projelerle 

alakalı bilgi veren Özkaldı “Projelerin 4 adedi 

baraj, 19 adedi gölet, 28 adedi sulama, 3 ade-

di içme suyu temini, 113 adedi taşkın koruma 

tesisi, 1 adedi ulaşım, 9 adedi rehabilitasyon te-

sisi, 2 adedi ağaçlandırma tesisidir. 825 milyon 

TL’ye mal olacak tesisler ile yılda 22 milyon 600 

bin KWh hidroelektrik enerji üretilecek, 745 

bin 245 dekar alan sulanacak, yılda 100 milyon 

metreküp içme suyu temin edilecek, 132 bin 908 

dekar arazi,  5 il, 34 ilçe, 172 köy, 110 yerleşim 

yeri taşkından korunacak, Ayrıca 1 317 000 fi-

dan dikimi gerçekleştirilecekt ir” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın 

konuşmalarının ardından Kırklareli, Kocaeli, 

Malatya ve Aydın şehirlerimizde bulunan tesis-

lere canlı bağlantı yapılarak açılış ve temel atma 

merasimi gerçekleştirildi. 





H
A

B
E

R

HABER

 Develi Ovası 
Sulu tarıma 
kavuşturulması ile 
75 441 074 TL 
yıllık fayda 
sağlanacaktır. 
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Develi Ovasının sulu tarıma kavuşturulması ve su-

lak alanların devamlılığının sağlanması amacıyla 

Zamantı Nehrinin suları Gümüşören Barajı’nda 

düzenlenerek Develi Ovasına aktarılacak. Proje 

ile 36 591 hektar alanın sulu tarıma kavuşturu-

lurken Sulak Alanlara 29,50 hm3/yıl su takviyesi 

yapılacak.

Kuzey ve Kuzey Doğuda Kızılırmak Havzası, Do-

ğuda ve Güneyde Seyhan Havzası ve Batıda kapa-

lı bir havza olan Konya Havzası ile çevrili kapalı 

bir havza olan Develi Havzasındaki mevcut arazi-

lerin sulanabilmesi için kapalı havza içerisindeki 

su kaynakları yetersiz kalmaktadır. Bunun yanı 

sıra çevresel önemi olan ve Ramsar Sözleşmesi ile 

koruma altına alınan Sultan Sazlığı ve Yay Gölü 

bu bölgede yer almaktadır. Bu havza içinde bulu-

nan ilçe, bucak ve köylerde yaşayan nüfusun en 

önemli gelir kaynağını tarımsal faaliyetler oluştur-

maktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bölgenin geliş-

mesi için çalışmalara 1950 yılından itibaren başla-

mıştır. Bölgenin en önemli gelir kaynağı olan ta-

rımsal faaliyetleri geliştirmek maksadıyla bölgenin 

Zamantı Nehri 
ile 
Develi Ovasına 
Bereket 
Sultan Sazlığına 
Canlılık 
Geliyor
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yerel su kaynaklarını kullanarak tarımsal amaçlı 

projeler geliştirilmiş ve uygulamaya başlanmış-

tır. 

Develi Kapalı Havzasında yaklaşık 94 000 hek-

tar tarım arazisi bulunmakta olup bunun 81 000 

hektarı sulanabilir niteliktedir. Bugüne kadar 

geliştirilen projelerle, Yeraltı suyu sulamaları ve 

mahalli sulamalarla birlikte 30 000 hektar arazi 

sulanmaktadır. Sulanabilir 34 000 hektar arazi 

için de proje çalışmaları sürdürülmektedir. 

Kapalı havza içindeki su kaynaklarının yetersiz 

olması nedeni ile komşu havzalardan (Seyhan 

Havzası) su teminine gidilmiş ve bu konudaki 

çalışmalara devam edilmektedir. Projenin plan-

lama çalışmaları tamamlanmış olup projelen-

dirme çalışmaları devam etmektedir. Planlama 

raporuna göre ovada 36 591 hektar tarım arazisi 

sulama suyuna ve modern sulama tekniklerine 

kavuşturulacaktır.  Bu havzada yaşayan çiftçile-

rin sulu tarıma olan yoğun istekleri, projelerin 

biran önce hizmete alınmasını daha öncelikli 

hale getirmektedir.

Kapalı havza konumunda olan ve yetersiz su 

kaynakları nedeni ile sulanamayan Develi Hav-

zasının, Zamantı Tüneli derivasyonu ile sulu 

tarıma kavuşturulması hedeflenmektedir. Develi 

Ovasının sulanması ile ürün deseni değişecek ve 

sulu tarıma dayalı ürünler yetiştirilecektir. Özel-

likle Yonca, Meyve, Patates, Şeker Pancarı, ve 

Slajlık Mısır projeli ürün desenini oluşturacak-

tır.  Projenin Gelişme ve adaptasyon süreci 7 yıl 

olarak hesaplanmıştır. Develi Ovası Sulu tarıma 

kavuşturulması ile 75 441 074 TL yıllık fayda 

sağlanacaktır.  

Develi Ovasının diğer önemli bir konusu da 

sulak alanların devamlılığının sağlanmasıdır. 

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından olan 

ve RAMSAR kapsamında bulunan Sultan Saz-

lığı ve Yay Gölünün su ihtiyaçlarının temin edil-

mesi, buradaki canlı yaşamın sürdürülebilmesi 

bakımından önem arz etmektedir.

Projenin tamamlanması ile Seyhan-Zamantı 

Havzasından 10 m3/s (105,94 hm3/yıl) su de-

veli havzasına aktarılacak ve böylece Develi 

Ovası’nın ve Sultan Sazlığı’nın su eksiklikleri 

önemli oranda giderilmiş olacaktır.    

Sultan Sazlığının bünyesinde; Sultan Sazlığı, 
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Yay Gölü ve Çayırözü ile Soysallı civarındaki 

bataklık alan ile bugünkü statüleri dışında kalan 

Çöl Gölü’nün oluşturduğu ekosistem bulun-

maktadır. Başlangıçta bataklık olarak düşünülen 

ve sıtma hastalığının nedeni olarak görülen bu 

sahalar kurutulmaya çalışılmış ancak çevre bi-

lincinin gelişmesi ile bu kez bu alanların fonksi-

yonlarını yerine getirebilmesi için yeni projeler 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Zamantı Tünelinden 

ve mevcut kaynaklardan alınacak sular ile bu 

ekosistemin devamlılığı amaçlanmaktadır. 

Sultan Sazlığı ve Yay Gölü 
Su Denge Hesapları İşletme 
Prensipleri

Sulak alanların işletmelerinde, 1986 yılında Max 

Kasparek tarafından belirlenen kriterler de dik-

kate alınarak, DSİ ve ilgili kurumlar tarafından 

tespit edilmiş esaslara uyulmuştur. Buna göre; 

Sultan Sazlığı’nda minimum su kotu 1070,70 

metre, maksimum su kotu 1071,35 metre, Yay 

Gölü’nde ise minimum su kotu 1070,60 metre 

maksimum su kotu 1071,25 metre olmaktadır. 

Yay gölünde minimum su kotunda, asgari 2000 

hektar göl yüzeyi oluşturulacaktır. Her iki gölde 

de Aralık ayı başlarında minimum su kotundan 

Nisan başında maksimum su kotuna ulaşılacak 

ve Nisan-Mayıs aralığında maksimum su sevi-

yesinde kalınacaktır. Mayıs ayının sonundan iti-

baren göl seviyesi tedricen Eylül ayının başında 

minimum su kotuna inecek şekilde işletme ya-

pılmıştır.

30.10.2010 tarihinde Başbakanımız tarafından 

açılışının yapılmasından itibaren Zamantı deri-

vasyon tüneli ile Develi Ovasına Zamantı hav-

zasından su aktarılmaya başlanmıştır. 2011 yı-

lında sazlıkta son on yılın en yüksek su seviyesine 

ulaşılarak canlı hayatın devamına önemli ölçüde 

katkı sağlanmıştır.

Sultan Sazlığı 
Yeniden Kuşların 
Hayat Kaynağı Oldu

Bir dönemler kuraklıktan dolayı yer yer yangın-

ların çıktığı Sultan Sazlığı yeniden kuşların cazi-

be merkezi haline geldi. 

Kuzey yarım kürenin en önemli sulak alanların-

dan Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı, 

step ekosistemi içinde eşine az rastlanan tatlı ve 

tuzlu ekosistemini bir arada bulunduruyor. Zen-
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gin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan ve kuş 

göç yollarının kesişme kavşağında bulunan Sul-

tan Sazlığı, 301 kuş türü ve 428 bitki türüne ev 

sahipliği yapmaktadır.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, bu konuyla alakalı yaptığı açıklamada 

alanın daha iyi bir şekilde yönetimini sağlamak 

için hazırladıkları Sultan Sazlığı Milli Parkı 

Uzun Devreli Gelişme Planı ve Ramsar Alanı 

Yönetim Planı’nı, 2008 yılı Mart ayında uygula-

maya koyduklarını ifade etti. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu açıklamasını şöyle 

sürdürdü: 

“2009 yılı Temmuz ayı sonrasında bölgede sık 

sık turba yangınları çıkınca bazı tespitler yapa-

rak, sazlığı besleyen kanalların bentlerle çevrili 

olduğunu ve alana su girişinin olmadığını gör-

dük.  Bunun üzerine gerekli tedbirleri aldık. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafın-

dan kepçe ile kanallardaki bentler kaldırıldı. 

Ayrıca Yeşilhisar Ovaçiftliği bölgesinde sazlığa 

suyun girişini sağlamak için, yaklaşık bir kilo-

metrelik bir kanal açılarak yangın bölgesine su 

verildi. Neticede 3 ay gibi bir zaman içerisinde 

yıllardır devam eden turba yangınları tamamen 

söndürüldü.” dedi.

Kanalların açılması ile birlikte sazlıkta su seviye-

sinde artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, iyileşme ve toparlanma sürecinin 2009 

yılının son aylarında başladığını söyledi. Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu:  “2009 yılı öncesinde turba 

yangınlarının devam ettiği zamanlarda sazlık 

alan hemen hemen yok iken 2009 yılında 860 

dekar, son yıllarda ise tamamı sazla kaplanmış-

tır.   Sultan Sazlığına su akışının sağlanması ile 

sazlık kısım 36.000 dekarlık alana çıkarılmış, 

2011 yılında bu alan daha da artırılmıştır. Sultan 

Sazlığı Milli Parkı’na suyun girişiyle sazlık kısım 

genişlemiş, geçim kaynağı saz ve ürünleri olan 

yöre halkının ekonomik gelirlerinin artmasına 

katkı sağlamıştır.” diyerek sözlerini noktaladı. 

Netice olarak Sultan Sazlığı, yürütülen çalışma-

larla birlikte muhteşem görüntüsüne kavuşmuş-

tur.

Su  Dünya s ı  O cak  2012
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Bütün renkleri tatlıdır. Bu renklere nasıl bir 

anlam yüklediğimizle ilgilidir. Gerçi bazıları 

her rengin bir anlamı olduğunu; örneğin, 

mavinin gelecek ve vizyonu, sarının zengin-

liği, yeşilin huzur ve dinliği çağrıştırdığını 

söylerler. Aynen bunun gibi kış ayına ait 

renkler çoğunca beyaz ve gri şeklinde bize 

görünebilir. Yeryüzü ve gökyüzünü kap-

layan bu renklerin yanında sofra-

larımıza gelen başka kış renkleri 

de vardır: “Kışın tatlı renkleri” 

tamlaması ile işaret ettiğimiz kışın 

tatlı ve sulu meyvelerinin renkle-

ridir; ayvanın sarısı, elmanın 

kırmızısı, yeşili, portakalın 

turuncusudur... Bu tadın 

ve görüntünün arka-

sında elbette onlarca 

fayda ve hikmet 

de gizlidir. Kış 

meyveleri, sadece 

bir mevsimlik tat, 

lezzet olmalarının 

ötesinde zorlaşan 

hava şartlarıyla 

vücudumuzun başa 

çıkması için bizlere 

gerekli vitamin, mineralleri 

de verirler. 
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Kış meyve ve sebzeleri belki 

yaz kadar çeşitli değil ama çok 

yararlı. Bir daha bakalım kış 

meyvelerine:

Elma içerdiği E ve C vitamin-

leri gibi antioksidan öğeler ile 

bağışıklılık sistemini güçlendi-

rerek hastalıklara karşı direnci 

artırmaktadır. Potasyum içeriği 

de oldukça zengin olan elma 

bu özelliği ile de bağırsak faa-

liyetlerini düzenlerken hücrele-

rarası besin iletiminin düzenlenmesine yardımcı 

olur. 

Geldik narenciye türü meyvelere...Kış mevsimi-

nin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan na-

renciye grubu meyveler özellikle içerdiği zengin 

C vitamini ile hastalıklara karşı vücudun savun-

ma mekanizmasını harekete geçirmede ve diş eti 

hastalıklarının önlenmesinde oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Potasyum içerikleri de yine elmada 

olduğu gibi oldukça zengindir.

Turunçgillerden bir meyve. Akdeniz çevresinde 

ve sıcaklık ortalaması 23° ilâ -3°C arasında olan 

yerlerde yetişen ağaçlardır. Bu ağaçların meyve-

leri portakal adını alır. Portakal meyveleri tam 

yuvarlak veya yumurta şeklindedir. 

Kabukları sarımsı turuncu renkte, hoş kokulu ve 

suyu mayhoş tatlıdır. Portakal ağacı genellikle 

2-3 m boyundadır. Verdiği meyve de 500-600 

civarındadır. Yaprakları sert ve düz kenarlıdır. 

Kökleri derine iner. 

Portakal çiçekleri beyaz, beş çanak ve taç yap-

raklı olup hoş kokuludur. Meyvelerin kabuğu-

nun hemen altında beyazımsı ve acımsı lezzette 

albedo kısmı bulunur. Meyveleri sarımsı-kırmızı 

renkli çok gözlü ve gözleri etli tüylerle doludur. 

Meyve kabuğu derimsi olup çok sayıda salgı cep-

leri taşırlar. Portakalın çekirdekli ve çekirdeksiz 

çeşitleri vardır. Çekirdeksiz cins olan Finike, 

Mersin ve Hatay’da yetişen “yafa portakalı” ka-

lın kabuklu ve uzunca meyvelidir. 

Kabuklarından reçel yapılır. Dörtyol portakalı 

ise çekirdeklidir. İnce kabuklu ve suludur. Was-

hington meşhur olup çekirdeksizdir.

Ve Armut. Belki kimimiz armudun bir kış mey-

vesi olduğundan emin olmayabilir. Armudun da 
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zengin bir lif kaynağı olması özellikle çocukluk 

döneminde gözlenen kabızlığın önlenmesinde 

oldukça önemlidir. İçerdiği fosfor ve B vitami-

niyle zihinsel yorgunluğu giderir.

Nar...Antioksidan kapasitesi oldukça zengin 

olan nar önemli miktarda da potasyum, lif, C vi-

tamini ve niyasin içermektedir. Zengin içeriği ile 

de kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasındadır.

Ayrıca elmanın oldukça zengin bir pektin kay-

nağı olması da kolesterolün düşürülmesinde ve 

kalp damar hastalıklarına karşı korunmadaki 

önemini göstermektedir. Yine zengin bir posa 

kaynağı olan elma bu özelli-

ği ile de kabızlığın önlenme-

sinde ve doygunluk hissinin 

oluşmasında etkilidir

Meyve ve sebze çeşitliliği kı-

şın yaza göre daha kısıtlı gö-

rünür. Ancak kış aylarında 

tükettiğimiz meyve sebzeler 

de çok yararlı olup hastalık-

lara karşı koruyucudur. 

Yaz aylarında her şey taze ve 

hazırken meyve ve sebze tüket-

mek daha kolaydır. Peki kışın ne ya-

pılması gerekir? 

Kış aylarında grip, soğuk algınlığı gibi has-

talıklarda artış olur. Ancak C vitamini, bu has-

talıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. 

Doğa, bu dengeye uygun bir şekilde kış ayların-

da bize mandalina, portakal, greyfurt, kivi gibi 

C vitamini kaynaklarını sunar. Yaz aylarında ise 

hava sıcak olduğundan ve vücudun daha fazla 

suya ihtiyacı olduğundan kavun, karpuz, üzüm 

gibi su oranı yüksek meyveler ön plandadır. Bu 
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sebeple her mevsim için dengeli ve yeterli beslen-

mek mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek ile ya-

kından ilgilidir. 

Her gün 3 – 4 porsiyon meyve tüketmeye özen gös-

terin. Kış aylarında sıklıkla tüketilen meyvelerin 

bir porsiyon miktarları aşağıdaki gibidir; 

Portakal 1 adet 

Mandalina 2 adet 

Elma 1 adet 

Muz yarım adet 

Greyfurt yarım adet 

Kivi 1 adet 

Nar yarım adet 

Armut 1 adet 

Kuru kayısı 3 - 4 adet 

Kuru üzüm 2 çorba kaşığı 

Kuru incir 1 adet 
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NNaarınn ssayyıssız faayyddalarrı 

Seçeneklerden birisi kurutulmuş meyveler olabi-

lir. Taze meyveler gibi kurutulmuş meyveler de 

posa, A ve C vitamini, potasyum ve folat içerir. 

Porsiyon başına, kurutulmuş meyeler daha faz-

la kalori içerirler çünkü suyu uçtuğu için kuru 

madde miktarı ve kalorisi de artar. Ama kış için 

güzel bir seçenek olabilirler. Kurutulmuş meyve-

leri taşıması kolaydır. Salatalara eklenebilir, pas-

ta hamurlarına eklenebilirler veya hergün yenen 

mısır gevreğinize ekleyebilirsiniz. 

Narın tane sayısı gibi yararları da o kadar çok 

ki! İşte bu nedenle de artık insanlar nara karşı 

gecikmiş önemi veriyorlar. Nar, vitamin ve mi-

neral deposu olduğu gibi antioksidan özellik de 

göstermekte. 

Ayrıca nar, kış aylarında bağışıklık sistemini de 

güçlendirdiği için gribe karşı koruyucu olarak 

tüketilmesi gerekli olan bir meyvedir. Nar içer-

diği yararlı maddelerle kolesterolü düşürüyor, 

kalp sağlığını koruyor ve antioksidan içeriğinin 

gücüyle de kansere karşı koruyucu etki yaratıyor. 

Son günlerde artan sayıda araştırmalar, cilt ve 

prostat kanserine karşı narın koruyucu etki ya-

rattığını gösteriyor. Narla ilgili kan yapar, idrar 

söktürür, enerji verir ve tansiyon düşürür gibi 

ifadelere rastlamak mümkün. 



GGüündde biir eelmmaa yyemmmeekk şşarrt 

Nar, C vitamini, potasyum ve demirden zengin 

bir meyvedir. 100 mililitre nar suyu, 100 mililitre 

kırmızı şaraba veya 100 mililitre yeşil çaya göre 

2 - 3 kat daha fazla antioksidan kapasite gösterir. 

Bu narın sahip olduğu yüksek polifenol içeriğin-

den kaynaklanmaktadır. Narın besin değerlerine 

bakılacak olursa; 100 gramında: 

Enerji 68 kcal 

Posa 0,6 g 

Demir 0,3 mg 

Kalsiyum 3 mg 

Potasyum 259 mg 

Selenyum 0,6 mcg 

C vitamini 6,1 mg 

Günde bir elmanın doktoru evden uzak tuttuğu 

söylenir hep, bu söylem aslında yabana atılır bir 

şey değil. Sert orta boy soyulmamış bir elma yi-

yerek hem keyif alın hem de dört gram posayı 

sadece 70 - 80 kaloride vücudunuza vermiş olun. 

Bu yalnızca yetişkinlere önerilen posanın yüz-

de 15’i. Elmanın çözünen posası yağ asitlerine 

bağlanarak, kan kolestrol seviyesini düşürmeye 

yardımcıdır. Çözünmeyen posası ise bağırsak 

sisteminden atıkların daha hızlı geçişine kolaylık 

sağlıyor. 

LLaahaannaagilleeri booll tüükkeetinn 

Elmanın yararları bu kadarla da bitmiyor. El-

manın özellikle kabuğu kuarsetin ile yüklüdür. 

Bu güçlü bir antioksidanttır. Bu antioksidant 

kanser hücrelerinin büyümesini ve dağılmasını 

azaltmaktadır. Ayrıca kan damarlarını yağ de-

positlerinden koruyarak kalp sağlığına da yar-

dımcı olur. Elma suyundaki tanenler diş etlerini-

zin sağlıklı bir şekilde korunmasına yardımcıdır. 

Kabuğun diğer bir yararı da birçok aromanın 

kabuk hücrelerinde bulunmasıdır. 100 gram el-

manın vücuttaki antioksidan aktivitesi 1500 mi-

ligram C vitaminine eşittir.

Brokoli, brüksel lahanası aynı tarz bitki familya-

sından gelir, lahanagillerdendir. Bu aile içinde 

tere, kıvırcık lahana, şalgam, karnabahar, bro-

koli, turp yer alır. Bu besinler betakaroten,(A 

vitamin öncüsü) C vitamini ve çeşitli kalsiyum 

miktarları, demir, folat ve fitonitrojenler içerir-

ler. Bu bileşikler, kanserle mücadelede yardımcı-

dır. Ayrıca isotiyosanatları ve posayı da içerirler. 

Özetle, kış sadece grisi ve beyazı ile değil, kır-

mızısı, sarısı, yeşili, turuncusu ile de gelir ve 

damaklarımızda hoş tatlar bırakır. Bu tatlarla 

gelen vitamin ve mineraller de vücut sağlığımızı 

destekler.
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Bazı kitaplar vardır, kitap olmanın da ötesinde bir “okul” özelliği 

taşırlar. Bu kitaplar ayrıca bir dönemin hafızası olabilme özellik-

leriyle de bize farklı bir perspektif sunarlar. İşte merhum Cemil 

Meriç’in “Bu Ülke”si böyle bir okul ya da daha doğru bir kavramla 

ifade edersel böyle bir “talim, terbiye ve irfan” yeridir. Orada zi-

hinler aydınlanır, orada doğru gibi bilinen yanlışlar ele alınır ve 

orada insan düşünce planında adeta yeniden varolur.

Bu ülke isimli eserinin şöyle bir toparlayıp özetleyeceğimiz Cemil 

Meriç, kitaplar hakkında istikbale yollanan mektup, simokin giyen 

heyecan ve mumyalanan tefekkür olarak tarifte bulunmaktadır. 

Kütüphaneyi de, bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzlükleriy-

le dolu mekan tayin eder ve bu ulular bezmine kabul edilmenin 

tek şartı liyakattir. Mabede bayağılar giremez ona göre. Cemil 

Meriç’in tanımladığı bu mabede girmeye layık insanların azlığı ne-

kadar gerçek ise böyle insanların yetişip meyve vermesinin zorluğu 

da o kadar gerçektir. 

“Bu Ülke” her satırında “Bunu daha önce hiç düşünmemiştim 

ama, galiba doğru” veya “Belki şimdi anlayamıyorum, birkaç gün 

sonra anlarım” şeklinde önce okuyucunun teslimiyetinin gereklili-

ğini bildiriyor yazar. Sonra anlamak ve sonra hüküm. 

Yazarın gerçekten değeri varsa, düşüncesini bir hamlede kavraya-

mazsınız. Söylemek istediklerini birden söylemez yazar. Söylemek 

de istemez. Cemil Meriç’in yazılarını okurken de yazarın belirttiği 

şekilde siz onun söylemek istediklerini, sislerin arkasında şekillen-

mekte olan siluetin heyula gibimi olacağını ya da masal ülkesinin 

büyüleyici güzelliklerinin mi ortaya çıkacağını okudukça anlarsı-

“BU ÜLKE”DE 
YAŞAMAK...
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nız. Sislerin arkasında cisimlerin ortaya çıktığını 

görürsünüz, fakat bu cisimler kah cam gibi net, 

kah fludur. Fotoğrafçının kimyayı kullanarak sa-

nat yaptığı gibi... Aynı zamanda bu sis aralanır-

ken cesursunuz ve meraklısınızdır. Altın bulma-

ya ümitli simyacı gibi. Kayayı kıracak, madeni 

eriteceksiniz. 

Yazar, entellektüel hayatı üzerinde etki yapan 

kitaplardan söz etmiş. Belki bizlere geleceğe si-

linmez izler kazıyabilen bir kalemin ortaya çı-

kışını anlatmak için. Rıza Tevfik’in “Kamus-u 

Felsefi”si, Selim Sırrı’nın “Terbiye-i Bedeni-

ye Nazariyatı”, İbrahim Ethem’in “Terbiye-i 

İrade”sini kaderini tayin eden kitaplar olarak ta-

nıtıyor. Suç ve Ceza baştan sona okumuş olduğu 

ve çevirdiği ilk yabancı kitap. Bu kitabı anlarken 

Şemsettin Sami’nin Kamus’unu karanlıkta fener 

olarak kullandığını da belirtiyor yazar. 

Cemil Meriç’in yazılarında önce karşınıza yal-

nız, tedirgin ve küstah bir adam ortaya çıkar. 

Kendini üvey evlat olarak görür bu cemiyette. 

Şahsiyetini bu düşman çevrede şekillendirir. 

1940’lara kadar yazılarını ukalaca bulur. Çırak-

lık dönemim dediği 50 yaşına kadar düşünceyi 

Batı düşüncesi olarak bilir. Buna Batının gözüy-

le dünya düşüncesi de diyebiliriz. Dilini unutan 

bir nesli gördükçe kahroluyor Cemil Meriç bu 

çıraklık döneminde. Öğretmenlik yaparken Batı 

düşüncesini tanıtmak için çırpınıyor. Ya Batılı 

olacağız, ya da Batı kültürünün azat kabul et-

mez sömürgesi. 

Onun bu dönem yazılarında ırk olarak Türk ol-

duğundan Türkçülüğü seçtiği ve yeni bir arayış 

ve yeni bir bütünleşme ümidi gördüğüne daya-

narak Türkçü yazar niteleyebilirdiniz. Belki de 

Marks’ı tanımaya çalıştığı dönemlerde, Marksist 

olarak köşeye sıkıştırıldığını anladığında, ruhi 

buhranlarından bir sığınak, bir kaçış, bir yaşama 

gerekçesi gördüğü Marksizm’e sarıldığını görüp 

Marksist sanabilirdiniz onu. Ve sonra Sosya-

lizm. Hatta, sevimsiz ve aptal bir dünyaya mey-

dan okuyacağı bir kale olarak gördüğü Ateizm.  

Fakat O, 1968’lere kadar insanlığın düşünce ta-

rihini tavaf eden bir şakirt olarak görüyordu ken-

dini. Siz onu neci olarak nitelerseniz fark etmez. 

O başkalarının neler düşündüğünü öğrenmeye 

çalışıyordu çıraklık döneminde. 

Yazar o dönemin problemlerine kimsenin kafa 

yormadığından yakınıyor. Sağı inzivaya çekilmiş 

mazlum ve mustarip, solu da manasını anlama-

dığı bir reçeteyi kekelerken buluyor. Düşman-

lık ve diyalogsuzluğun kırılamayan fasit daire 

olduğunu belirtiyor. Bu memleketin ona göre 

cüzzamlılar ülkesi olmasının sebebi ise, her dü-

şünceye ve her düşünene saldırmak. Yazara göre 

düşünce tezatlarıyla bir bütündür. Zıt fikirlere 

kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mah-

kum etmektir. Düşünmek, özellikle insan üze-

rinde düşünmek, mutlaka yasak bölgelerden bir 

kaçına dalıp çıkmakla olur. Demokrasi ve libe-

ralizmde bu yasak bölgeleri kaldırmak demektir. 

Yazar buraya kadar yaptığımız tasvirlerle her-

hangi bir tarikatın sözcüsü olmadığını, reçete ya-

zacak bir formülünün olmadığını da belirtiyor. 

Dar ağacına da gitse tekrarlayacağı tek hakikatin 

her düşünceye saygı olduğunu ifade ediyor. 

Yazar bu ülkede düşüncenin değil ideolojinin ön 

planda olmasından duyduğu yakınmaları sık sık 

dile getiriyor. Dört yıl Hindistan’ın Ganj kıyıla-

rında vecitle dolaşıp sağcı olarak nitelenmesine, 

20.yy onunla başlamasına rağmen iki yıl Saint-

Simon’la uğraşmasına da solcu etiketi yapıştırıl-

masına şaşıyor. Halbuki yazar araştırmalarını 

etiket için değil ideal uğruna yapıyordu. Hint’i 

yazarken amacı Asya’nın büyüklüğünü haykır-

mak, kuruntuları ve iftiraları yok etmek idi. Fa-

kat her iki kitap peşin hükümlerin rahatını kaçır-

dı. Ne sol memnun oldu ne sağın hoşuna gitti. 

Yazar sağcı dergi ve yayınevlerinde çalışmasını 

şöyle açıklıyor. Solun kadirbilmez tutumları onu 
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gericilerin kucağına değil sadece yanına itmiştir. 

Fakat yazar kitaplarını okuyunca anlaşılacağı 

üzere, bu yakınlığın fikri iffeti açısından bir teh-

like oluşturmadığını belirtiyor. 

Yazar o dönemin rüzgarına neden kapılmadığına 

şöyle sebep gösteriyor: sağ okumuyor,bağırmak 

gereksiz çünkü ortada. Sol diyalogtan kaçıyor, 

küskün, Ötüken’in bastığı kitap okunmazmış, 

neden okunmasın, bahane bulunamaz. “O hal-

de siz basın” diye çözüm gösteriyor yazar. Bu 

çözümsüzlük çemberini kırmak mümkün olmu-

yor. Sol,sağın gösterdiği dostluğu göstermiyor. 

Sebep ise kime olduğu belirsiz ihanet. Düşünce 

birliği rüzgarda yanan kandil misali çünkü bir-

lik düşünen insanlar arsında olmaktadır yazara 

göre. Hedef düşünen insan olmaksa, yazara göre 

düşünülmeyenlerin toplandığı herhangi bir ta-

rafta olmak da anlamsız. Yazara göre kaleminin 

kuvveti mümkün olduğu kadar tarafsız oluşun-

dan kaynaklanmaktadır. Onun hükümlerini ta-

yin eden ihtirasları değil... Tek kurtuluş imkanı 

da izahların dünyasına yolculuk ve fetih. 

Yazarın İstanbul’da çıkan ilk yazıları ancak ter-

cüme bürosunun kepazeliklerini ortaya çıkar-

mıştır. O edebiyata sürünerek değil, prens ola-

rak girmiştir. Ondaki ilerleme ağacın dal-budak 

salıp büyümesinden başka izah edilemez. Dola-

yısıyla ilk yazılarıyla son yazıları arasında büyük 

bir fark beklenmez Cemil Meriç’ten. 

Üslupta ilk üstad gördüğü Sinan Paşa’dır, son-

ra Süleyman Nazif, Cenap ve Haşim. Cemil 

Meriç’in amacı okuyucuyla yazarı ayıran engel-

lerin hepsini yok etmektir. Yazar öyle bir ifade 

yaratmak istiyor ki sesini bütün hiziplere duyur-

sun, attığı bir alev Türk insanının uyuşuk şuuru-

na mızrak gibi saplansın. 

Yazara göre gerçek entellektüel sesini sadece hi-

ziplere haykırmakla kalmamalı, ülkesinin hakla-

rını düşman dünyaya haykırmakta görevi olma-

lıdır. O ya da bu sınıfın ideolog veya demagogu 

olmak değil, ülkesinin bütününü, bütün ülkelere 

karşı müdafaa etmek önemli. Tabi böyle bir dü-

şünce şairane bir ütopya kalabilir “Bu Ülke”de. 

İnsan kucağında yaşadığı toplumdan kopamaz, 

kopsa da okunmaz veya anlaşılmaz. 

Bu ütopyadan öteye gidebilmek için en mükem-

mel bir silah mevcuttur. O da kalemdir. O silah-

la karanlıkları devirip, aydınlık çağlara ulaşmak 

mümkündür. Tarihe mal olacak, ebediyete yol 

açacak fetihler, kalemle yapılanlardır yazara 

göre. 

Yazarın ilginç bir yönünü de tespit ediyoruz yazı-

larında. Hakikatte kendilerini konuşturduğu dü-

şünce adamları, bir yönüyle yazarın tercümanla-

rıdır. Yazar, bir Balzac’ın bir İbn Haldun’un bir 

Machiavelli’nin arkasına gizlenmekte ve kendini 

bulmaktadır onlarda. Onları seçme nedeni ken-

dini sahneye çıkarmak istememesi, bir şöhretin 

arkasına gizlenme ihtiyatından, bazen de onlarla 

boy ölçüşebileceğini kanıtlamak gibi bencillikten 
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gelmektedir kendince.

Diğer yanda Üstad, kavramlara eğilir ve kav-

ramların “masum” olmadığını anlatır. Örneğin 

“polemik” böyle bir kavramdır. “İrfanımızı istila 

eden, bulanık lafızlardan biri de polemik. Dilimi-

ze bir harami sessizliğiyle giren bu yabancı misa-

firlerin ifşa, daha doğrusu ispat ettikleri tek haki-

kat: aydınlarımızın hafsalaya sığmaz gafleti. Her 

telkine açık, tembel ve serseri bir tecessüs… Nez-

leye yakalanır gibi ideolojilere yakalanıyoruz, 

ideolojilere ve kelimelere. Tanzimat nesli, hiç 

olmazsa bu bahiste, iffet ve haysiyetini korumuş. 

Kalktığını iddia ettiğimiz Kapitülasyonlar, ruh 

dünyamızda yaşıyor, hem de bütün habasetiyle. 

Alafrangalık, zevki ve tefekkürü dumura uğratan 

bir kabuk.” Evet, her kavram ve kavramlardan 

sudur eden her sözcük masum değildir; belli bir 

dünyanın taşıyıcılarıdır. “Polemik, Yunanca’dan 

geliyor: Polemikosh savaş demek. Fransızca’ya 

1584’te girmiş (Chanson polémique: savaş şarkı-

sı). Hem sıfat hem isim. “Kamus-u Fransevi”nin 

verdiği karşılık: “münakaşa-i kalemiyye”; TDK 

sözlüğünün: “açık tartışma”; Meydan-Larousse: 

“oldukça sert nitelikte kalem tartışması”, diyor.  

Cemil Meriç’e göre bir aydın yabancı dil bilme-

se de olur, çok kitap okumasına da gerek yoktur. 

Fakat bu eksikliği telafi edecek ölçüde dilini ger-

çekten bilsin. Kelimeleri, hakkında ansiklopedi 

yazacak kadar tanısın. Asillerini adilerinden 

ayırsın. Hiçbir düşünce taşımayan, kimse tara-

fından anlaşılmayan karanlık kelimeler vardır. 

Ama yine de onlar için yaşayıp ölen herkesin 

ağzındadırlar. Her dilden lügatlar elinizde bu-

lunmalı ki okuduğunuz metinde hiçbir karanlık 

kelime kalmasın. 

Avrupa’nın tahlilci zekası bilgiyi dini ve dünye-

vi diye ikiye böler. O’na göre dini kültürle dini 

olmayan kültür farklı kavramlardır. Dünyevi 

diyerek kültürü toprağa zincirleyen anlayış da 

bir ideoloji yani bir aldatmaca değil midir? Ba-

tının dünyevi dediği kültür, yazara göre Batı’nın 

hakimiyetini sağlamlaştırmak için düşman ül-

kelere ihraç ettiği sefil bir ideolojidir. Haçlı se-

ferlerinden beri saldırının amacı tektir. Kılıçla 

kazanılmayan zaferi yalanla kazanmak. Tahrip 

edeceklerinin yerine sahtelerini yerleştirmek için 

kullandıkları araçlar ise ideolojilerdir. 

Cemil Meriç’e göre Avrupa’nın tanzimattan 

beri emeli de Türk aydınındaki mukaddesi öl-

dürmek, onun yerine kendi mukaddesini aşıla-

mak olmuştur. Avrupa’nın bir mukaddesi zaten 

yoktu, amacı düşmanını istediği kalıba sokacağı 

şuursuz ve iradesiz “etnik” bir toz yığını haline 

getirmekti. 

Merhum Cemil Meriç’in yazılarına da aksettiği 

gibi hayatına iki kelime hakim olmuştur: öğren-

mek ve öğretmek. Gözlerini kaybedecek kadar 

okuyan, okudukça aydınlanan ve ışığını herkes-

le paylaşan bir fikir işçisi bugün hem zihinlerin 

hem de gönüllerin misafiri.
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Gri çizgilerle deniz lekelenmiş,
Durgun, ölgün rüzgar makamsız,
Bir yaprağa benzemiş ay cansız
Fırtınalı körfeze sürüklenmiş.
Solgun kumlarda çürüdüğü belli
Bir kara tekne uzanıyor: denizci bir velet
Gamsız neşesiyle tırmanıyor bir gayret
Gülümsemesi yüzünde ve ışıltılı elleri.
Ve tepede kervan çulluklarının sesleri,
Alacakaranlık yayla çimleri üzerinden
Genç kahve boğazlı ölüm melekleri geçerken,
Andırıyorlar gökyüzüne karşı siluetleri.

Çeviren: Kübra YENİ

Silüetler ya da 
Gölgelerin Estetiği

LES SILHOUETTES

The sea is flecked with bars of grey,

The dull dead wind is out of tune,

And like a withered leaf the moon

Is blown across the stormy bay.

Etched clear upon the pallid sand

Lies the black boat: a sailor boy

Clambers aboard in careless joy

With laughing face and gleaming hand.

And overhead the curlews cry,

Where through the dusky upland grass

The young brown-throated reapers pass,

Like silhouettes against the sky.

Oscar Wilde, Poems, 1881.
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Oscar Wilde’ın şiiri gökyüzüne karşı denizde bir 

karaltı gibi süzülen bir tekneyi resmediyor. Silüt-

ler tek rengi siyah olup da gökyüzü fonunda kimi 

zaman bakmaya doyulmayan sadelikte tablolar 

ortaya koyarlar. Sadedirler. Renk karmaşası ol-

mayan bir sadelikle var olurlar. Bu sadelikte şe-

killer daha ortaya çıkar. Adeta kafa karıştıracak 

herşey yok olur ve bakan sadece şekle odaklanır.  

Silüet (Fransızca: “silhouette”), bir şeyin yalnız 

kenar çizgileriyle tek renk olarak beliren görün-

tüsü, gölge. Bir şeyin yalnız kenar çizgileriyle 

beliren görüntüsü. Daha çok şehirlerin, dağla-

rın, belli yükseklikleri olan coğrafi elemanların 

panoramik görüntüsü için siluet tabiri kullanılır. 

Fotoğrafçılar silüet fotoğraflarını çok severler. 

Kompozisyon söz konusu olduğunda, güçlü bir 

grafik görüntü oluşturmak için en kolay yolların-

dan biri konu azaltmaktır, ya da grafik öğeleri-

nin sayısını en aza indirmektir.  Tüm unsurları 

basitleştirme, göze çok daha güzel gelmektedir. 

Sonuç olarak fantastik ışık, şekil ve renk kombi-

nasyonu gündoğumu ve günbatımı sırasında çok 

etkili olabilir. 
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Kıyı boyunca giden 

atlıların silüetleri 

vardı. 

Nereye gittikleri belli 

değildi; 

gidiyorlardı işte. 

Parıldayan güneş 

gözlerimizi alırken, 

onlar gözlerimizin 

içinde gölgeleri ile 

ilerliyorlardı. 

Silüetler bazen tüten bir fabrikanın 

bacasıyla yayıldılar göğe...

Yayıldıkça daha çok kapladılar 

göğü..daha çok 

kararttılar. 
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Gökyüzüne doğru uzayan dalların 

silüeti sarı bedendeki kirli kan taşıyan 

damarlar gibi gözüktü. 

Ağaç yalnız, dallar kalabalıktı. 

Sanki sarı bedenin kanı, canı çekilmiş 

gibiydi. 
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Bir ördek, durgun göl ve hayat...

Silüetlerden bir silüet olmanın 

ötesinde bir dinginlik olarak insanı 

karşılar...
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Yolda tek başınaydı 

ama yalnız 

değildi. 

Önünde deniz ve 

ufuklar vardı. 

Yürüyordu 

arkasına 

bakmadan. 
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Şehrin silüeti her 

zaman gündemde 

olagelmiştir. Hatta 

İstanbul’un için silü-

etini kaybeden şehir 

dendiği de çokça 

vakidir. Kızıllaşan 

bir gökyüzünün için-

den çıkmış işte yine 

bir silüet. 

Evlerin damlarında bir bacalar, bir 

leylekler bir de duman vardır... An-

tenler yerlerini çoktan başka teknolo-

jilere bırakmıştır. 
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Dağların başı 

dumanlı değildir ama 

bulutlar saygı ile dururlar 

yanı başlarında. 

Ağaçlar kümelenmiş 

dingin misafirlerdir 

dağın eteklerinde. 
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Yaşam bir nehir 

gibi akar ve 

sonunda engin 

bir denize bırakır 

kendini..orada 

fenaya erer, fani 

olur. Yaşam çok 

karmaşık değildir. 

Su gibi sade, nehir 

gibi dolambaçsız-

dır. Akışında bir 

süreklilik vardır; 

denize karıştığı 

anda bile...
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