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Değerli Su Dünyası Okurları,

Dünyanın en yüksek ve büyük barajlarını inşa eden DSİ, hayata geçirdiği projelerle
dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor… KKTC Su Temini Projesi ile dünyada bir
ilki gerçekleştirecek olan DSİ’nin mühendislik tarihine geçecek projesinin ayrıntılarını
bu sayımızda bulabilirsiniz. Yine bu sayımızda Ergene Nehri’ni kurtarmak için uygulamaya konulan Eylem Planını etraﬂıca işlediğimiz sayfalarımızda Adana’dan İzmir’e
bir yolculuğa çıkabilir, Boğazköy Projesi’nin Bursa ilimize kazandıracaklarına şahit
olabilirsiniz. Keyiﬂe okumanız dileklerimizle…
Su Dünyası Ekibi

İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve
fotoğraﬂar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’nın
aylık ücretsiz yayınıdır.
Para ile satılmaz.

www.su-dunyasi.com.tr
sudunyasi@dsi.gov.tr

Değerli Okurlar,
İnsan faaliyetlerinin tabii hayata bir takım etkileri olması kaçınılmazdır.
Bilhassa üretime yönelik faaliyetler çevreye etkileri bakımından ön plana
çıkmaktadır. Çevre bilincinin bütün dünyada geliştiği günümüzde mesele bu
etkileri minimum seviyeye indirmektir. Bu doğrultuda, gelişen teknolojiler
ve artan çevre bilinci vesilesiyle önemli mesafe kat edilmiştir. Ancak halen
gerek bilinçsizlik gerek ekonomik sebeplerle tabiata zarar veren faaliyetler
devam etmektedir. Tabi yaşamı göz ardı eden, doğal kaynakları salt insan
ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak sınırsızca tüketen üretim anlayışı,
yeni ve yüksek maliyetler ortaya çıkarmakla birlikte geri dönülmesi mümkün olmayan neticelere sebep olabilmektedir.
Ülkemizin üretim faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ergene Havzası’nda sanayi tesislerinin uzun yıllardır atıklarını ergene nehrine deşarj etmeleri bu
nehrimizdeki canlı yaşamını sona erdirmiştir. Mesele öyle büyük boyutlara
ulaşmıştır ki nehir halk sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Ekonomik kalkınmaya, vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamasına ve müreffeh bir
geleceğe hizmet eden bu tesisler kuruluş maksatlarının tersine vatandaşlarımızın sağlıklarını bozacak üretim sonuçlarına yol açmışlardır.
1990’lı yılların ortalarından itibaren bölgede yoğunlaşan endüstriyel faaliyetler gerekli çevresel tedbirler alınmadığından Ergene Nehri’ni adeta ölü
bir nehir haline getirmiştir. Sanayi tesislerinin atıklarını arıtma işlemine tabi
tutmadan nehre deşarj etmeleri ve sanayileşmenin de etkisiyle bölgede artan nüfusun da atıklarının yine nehre deşarj olması bu üzücü tabloyu ortaya
çıkarmıştır.

lama ve Sulama olmak üzere 4 ayrı kalemde yer alan projelerin toplam
maliyeti 2,4 Milyar TL’dir. Görüldüğü üzere doğal yaşam gözetilmeden
gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, yalnızca Kurumumuz tarafından yürütülecek projeler dikkate alındığında, 2,4 Milyar TL’lik yeni ve yüksek bir
maliyet ortaya çıkarmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün Eylem Planı dahilinde yürüttüğü projelerden
en önemlilerini Dere Islahı Projeleri oluşturmaktadır. Ergene Nehri ana
yatağında 2011 yılında toplam 34 km ıslah çalışması yapılarak 158 km
uzunluğundaki nehir yatağının tamamında ıslah çalışması tamamlanmıştır.
Ergene yan kollarında ise toplam 28 dere ıslah projesi yürütülmektedir.
Bunlardan 5 adedi tamamlanmış olup 4 adedi inşaat aşamasındadır. Geri
kalan projelerinde inşaat aşamasına getirilmesi hususunda çalışmalarımız
süratle devam etmektedir.
Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem
Planı birçok paydaşın yoğun katılımı ile neticelendirilecektir. Kamu kurum
ve kuruluşları belediyeler ve sanayicilerimizin ortak çalışmalarına vatandaşlarımızın hassasiyetlerinin eklenmesi ile Ergene Nehri eski canlı ve renkli
görünümüne kavuşturulacaktır.

Nehri bu görünümden kurtarmak için Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla
Orman ve Su İşleri Bakanlığımız koordinasyonunda “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” hazırlanarak uygulanmaya konulmuştur. Plan çerçevesinde öncelikle Ergene Nehri’nin su kalitesinin arttırılması hedeﬂenmiştir.

Ancak doğal kaynaklarımız kirlenmeden gerekli tedbirleri almamız hem
dünyayı paylaştığımız diğer canlıların doğal ortamlarında ve doğal süreç
içerisinde yaşamlarını sürdürmelerine imkân sağlayacak hem de ekonomiler kirlenen kaynakları eski haline döndürme çalışmalarının maliyetinden
kurtulmuş olacaktır. Dolayısıyla doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin
sağlanması yönündeki çabalar en az hayata geçirilen projelerin ekonomik
ve sosyal faydaları kadar önem taşımalıdır. Zira doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanamaması durumunda ekonomik bir fayda elde etmek bir
yana yaşamın devamlılığının da tehlikeye gireceği açıktır.

Eylem Planı kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilecek 73 adet proje bulunmaktadır. Evsel Atıksu Artıma, Dere Islahı, Depo-

Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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K I S A Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 2011 Yılı Değerlendirmesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı faaliyetleri ile 2012 yılı hedefleri Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun düzenlediği
basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

samında toplam 430 adet iş tamamlanmıştır. Bu
dönemde Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı
ve HES, Kürtün Barajı ve HES, Obruk Barajı
ve HES, Torul Barajı ve HES, Çınarcık Barajı ve
HES, Topçam Barajı ve HES, Batman Barajı ve
HES, Ermenek Barajı ve HES, Akköprü Barajı
ve HES, Dim Barajı ve HES, Aydın Ovası Sulaması, Konya Ovası Sulaması, Şanlıurfa ve Harran
Ovaları Sulaması, Bozova Pompaj Sulaması, Yaylak Ovası Sulaması tamamlanan dev projelerdir”
dedi.
Bölgesel projeler hakkında da bilgi veren Eroğlu
“Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Mayıs 2008’de açıklanan GAP Eylem

Toplantıya; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akca, Müsteşar Yardımcısı
Haydar Koçaker, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Bakanlığa bağlı kuruluşların üst düzey yöneticileri ve basın mensupları iştirak etti.
Toplantıda DSİ projeleri ile alakalı detaylı bilgi veren Eroğlu “DSİ son 9 yılda tarih yazdı. 1128 adet
tesis tamamlandı ve vatandaşlarımızın hizmetine
sunuldu. Bu tesislerin 206 adedi baraj (16’sı büyük
HES), 24 adedi gölet, 179 adedi sulama tesisi, 49
adedi içme suyu temini tesisi, 643 adedi taşkın koruma tesisi, 27 adedi ise ulaşım tesisi ve hizmet binalarıdır. Bu dönemde Avrupa’nın 6., Dünya’nın
ise 21. yüksek barajı olan Ermenek Barajı, kendi
sınıfında Avrupa’da birinci, Dünya’da ise beşinci
yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı, Ege’nin en büyük, Türkiye’nin 6. büyük barajı
olan Akköprü Barajı bu dönemde tamamlanan
projelerdendir. 2011 yılı içerisinde DSİ tarafından
tarım sektöründe 11 adet, enerji sektöründe 3 adet
ve içme suyu ve hizmetler sektöründe ise 4 adet iş
tamamlanmıştır. Ayrıca inşaatı devam eden Büyük Su İşleri Projeleri kapsamında 2011 yılında
toplam 10 adet baraj bitirilmiş ve su tutulmuştur. 2011 yılında Büyük ve Küçük Su İşleri kap-

Planı ile bu dev proje büyük ivme kazandı. 2003
yılında 188 milyon TL olan ödenek, 2011 yılı itibariyle 1 milyar 356 milyon TL’ye yükselmiştir.
30 yılda sadece 272 697 hektar arazi sulanmışken,
GAP Eylem Planı ile birlikte bu rakama 5 yılda
yaklaşık 785 000 hektar daha eklenerek 1 058 000
hektar alan sulanmış olacaktır. Bir başka önemli
proje de Konya Ovası Projesi’dir. KOP tamamlandığında Konya Ovasının suya hasreti dindirilecek, Göksu Havzasından Akdeniz’e boşa akan
sulardan, yılda 649 milyon m3’ü Konya Kapalı
Havzasına aktarılacaktır. KOP’un en önemli ayağı olan Mavi Tünel 23 Aralık 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Bir başka önemli proje de DAP’tır.
Proje kapsamında; 30 adet Sulama ve Islah Projesi, 2 adet İçmesuyu Temini Projesi, 3 adet Enerji

Su Dünyas ı Şu b a t 2012

Projesi olmak üzere toplam 35 adet büyük su projesi ile 54 adet planlama ve proje yapım işi devam
etmektedir.” diye konuştu.
2012 yılında da DSİ’nin yatırımlara son hızla
devam edeceğini söyleyen Eroğlu “Bu dönemde
21 adet barajı, 44 adet sulamayı, 11 adet yerüstü

sulamasını, 60 adet gölet ve gölet sulamasını, 335
adet taşkın koruma tesisini, 76 adet taşkın ve rusubat tesisini, 17 adet içme suyu tesisini yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. 145 000 hektar arazinin
sulanması, 60 000 hektar alan ile 459 adet meskun
mahallin taşkınlardan korunması hedeflenmiştir.
“diyerek sözlerini tamamladı.

KISA

K I S A GAP Toplantısı Diyarbakır’da Yapıldı
samında yapımı devam eden Kralkızı-Dicle 1.
Kısım inşaatı, Kralkızı-Dicle pompaj inşaatı,
Kralkızı-Dicle 2. Kısım Ana kanal inşaatı, Kralkızı-Dicle 3. Kısım Ana kanal inşaatı, KralkızıDicle 4. Kısım Ana kanal inşaatı ile Batman Sağ
sahil ve sol sahil inşaatlarında toplulaştırmadan
dolayı yaşanan darboğazlar masaya yatırılarak
çözüm önerileri geliştirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
2008 yılında Diyarbakır’da açıklanan ve ülkemizin bölgesel kalkınmada vizyon projelerinden
biri olarak kabul edilen GAP Eylem Planı’nın en
önemli ayağı olan toplulaştırma ve sulama projelerinde gelinen aşamalar yerinde incelendi.
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın başkanlığında yapılan GAP Eylem Planı Değerlendirme Toplantısına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı, Tarım Reformu
Genel Müdürü Dr. Gürsel Küsek ve GAP İdaresi
Başkanı Sadrettin Karahocagil, Vali Yardımcısı
Ahmet Dalkıran, DSİ 10.Bölge Müdürü Turkay
Özgür, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
M. Ali Koçkaya, İlgili kurumların Şube Müdürleri ve GAP Projesinde görev alan yüklenici firma
temsilcileri iştirak etti.
Toplantıda özellikle Kralkızı-Dicle Projesi kap-

Toplantı sonrasında Diyarbakır Valisi Mustafa
Toprak, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcısı A.Cüneyt Gerek, Proje
ve İnşaat Daire Başkanı Ali Kılıç, DSİ 10. Bölge
Müdürü Turkay Özgür ve beraberlerindeki heyet
Kralkızı-Dicle 2. Kısım Ana kanal inşaatı işindeki
çalışmaları yerinde inceledi.
Heyet inceleme gezisinin ardından, Van depreminde evleri hasar gören ve DSİ misafirhanesinde
kalan depremzedeleri ziyaret ederek, misafirhanede bulunan çocuklara hediyeler verdi.
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K I S A Su ve Orman EL ELE…
Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu
ise; iki güzide kurumun uyumlu şekilde çalışarak
rezervuar alanlarının ağaçlandırılmasına katkı
sağlayacağını bu sayede doğabilecek taşkınların
önlenmiş olacağını belirterek kurumların bu tarz
ortak çalışmalarının hızla devam edeceğini söyledi.

DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü arasında ağaçlandırma seferberliği kapsamında yapılacak çalışmalara ait protokol 11.01.2012 tarihinde DSİ
Genel Müdürlüğü’nde imzalandı. Toplantıya
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Orman Genel
Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu DSİ Genel Müdür
Yardımcıları; Güven Karaçuha, A. Cüneyt Gerek, Ömer Özdemir, Döndü Tatlıdil ,ilgili Daire
Başkanları ve Orman Genetl Müdürlüğü Yetkilileri katıldı.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı toplantıda yaptığı konuşmada; Orman Genel Müdürlüğü ve
DSİ projelerinin uyumlu bir şekilde ilerleyeceğini,
projelerin etkin bir biçimde uygulanabilirliğinin
artacağını ifade ederek “Bu protokol baraj ve rezervuar sahalarında kalan ve DSİ tarafından kamulaştırılan alanlarda erozyonun önlenmesi gayesiyle o bölgede uygun ağaç cinslerinin dikilmesi ile
ekonomiye katkı sağlanacak ve rezervuar kaynaklarının rusubat ile dolması önlenecektir. Bu vesile
ile protokolun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Protokol Orman ve Su İşleri Bakanlığının bağlı
kuruluşları olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve
taşra birimlerini kapsıyor. Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından yapılacak baraj ve gölet
havzaları ile rusubatla dolma tehlikesi altında
olan mevcut baraj ve gölet havzalarının toprak
muhafaza amaçlı olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılması gaye ediliyor.
Yine protokol çerçevesinde baraj ve göletlerde
maksimum su seviyesinin altında kalan alanlar da
her iki kurumun taşra teşkilatlarınca belirlenerek
ağaçlandırmaya konu edilebilecek. Yapılan çalışmalar ile baraj ve göletlerin rusubatla dolması
engellenecek, baraj ve göletlerin ekonomik ömrü
artacak ve ağaçlandırma çalışmalarında gelir getirici türler kullanılarak yöre halkına ekonomik
katkı sağlanmış olacak.

Su Dünyas ı Şu b a t 2012
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K I S A 22 Mart 2012 Dünya Su Günü: Su ve Gıda Güvenliği
Birleşmiş Milletlerin, su kaynakları üzerindeki
giderek artan baskılara ve suyun hayati önemine
vurgu yapmak için, 22 Mart 1993 tarihinde aldığı
bir kararla, her yıl tüm
dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 22 Mart
Dünya Su Günü’nün
bu yılki teması “Su ve
Gıda Güvenliği” olarak belirlendi.
Bu yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) ‘Su
kaybı ve suyun yanlış
kullanımı, gıda kaybı
demektir’ ana mesajı
ile konuyu gündeme
taşıyarak gıda üretiminin önemli girdilerinden biri olan suyun
evsel, endüstriyel vb.
bütün alanlardaki kullanımı konusunda insanlığı dikkatli davranmaya davet etti.
20. yüzyılın ikinci yarısında dünya nüfusu
iki kat arttı ve artmaya
devam ediyor. Bugün
gezegenimizde yaşayan 6.5 milyar insanın
%15’i (854 milyon)
yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Artan nüfus, gelecek 50

yıl içerisinde gıda ihtiyacını iki katına çıkaracak ve
bu gün itibariyle genelde yeterli sayılan gıda üretimi yetersiz hele gelecek. Artan nüfusun içmesuyu ve gıda ihtiyacının karşılanması meselesi karşı
karşıya kalınan en önemli sorunlardan biri. Gıda
üretiminin artırılması için su ise en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Sorunun önemine istinaden bu yıl ki Dünya Su Günü teması ‘Su ve Gıda
Güvenliği’ olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler
(UN_Water) adına FAO eşgüdümünde 2012 Yılı
Dünya Su Günü etkinlikleri düzenlenecek, su ve
gıda arasındaki bağlantının önemine uluslararası
düzeyde dikkat çekilmeye çalışılacak.
Ülkemizde bu önemli günde yapılacak etkinliklere
önderlik eden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
“22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle suyun hayati öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasını, ayrıca dereceye girecek
eserlerin DSİ Genel Müdürlüğü’nün katılacağı
tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin
genç nesillere ve vatandaşlara aktarılmasını sağlamak amacıyla afiş, fotoğraf, kompozisyon ve resim
dallarında yarışmalar düzenliyor. Değerlendirmesi DSİ Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici
Kurul tarafından yapılacak resim, afiş, fotoğraf ve
kompozisyonları yarışmalarına katılım koşulları
kurumun web adresinden (www.dsi.gov.tr), 2012
yılı Dünya Su Günü ile ilgili ayrıntılı bilgiler ise
http://www.unwater.org/worldwaterday/ adresinden takip edilebilir.

09

10

Su D üny a s ı Şubat 2 0 12

KISA

K I S A Makedonya Su İşleri Genel Müdürü’nden DSİ’ye Ziyaret
Makedonya Cumhuriyeti Su İşleri Genel Müdürü
Kadir Salih, 25-28 Ocak 2012 tarihleri arasında
ülkemize yaptığı resmi ziyaret kapsamında Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’ne ziyarette
bulundu.
26 Ocak 2012 tarihinde DSİ Genel
Müdür Yardımcısı
Güven Karaçuha
tarafından
kabul
edilen Makedonya
Su İşleri Müdürü
DSİ projeleri ile alakalı bilgi alarak kurumlar arasında işbirliği faaliyetlerini geliştirmek
arzusunda olduklarını vurguladı.
Yapılan toplantıda Genel Müdür Salih,
Makedonya’nın güneydoğusunda Yunanistan
sınırına yakın bir bölgede yer alan Gevgeli ve
Valandova kasabalarında verimli tarım alanları
bulunduğundan bahisle burada sulama şebekesi geliştirmek arzusunda olduklarını belirtti. Bu
çerçevede Etüd Planlama ve Tahsisler Dairesi
Başkanı Salim Fakıoğlu, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Kılıç ile Barajlar ve HES Dairesi
Başkanı Ergün Üzücek tüm Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile brifinglerini
sundu. Sunumun ardından Teknik Araştırma ve
Kalite Kontrol Daire Başkanlığının Laboratuvarlarını gezen Genel Müdür Salih’e DSİ Genel
Müdür Yardımcısı Güven Karaçuha tarafından
akşam yemeği verildi.
Ziyaret kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü ve INTES’te inceleme ve te-

maslarda bulunacak olan Makedonya Su İşleri
Müdürü Doğu Makedonya’nın Zletovitsa nehri
üzerinde 75 m yüksekliğinde “Knejevo Barajı”
yapımı için JICA’dan
90 milyon Euro kredi temin edildiğini,
barajın %98’inin tamamlandığını ifade
etti. 40 milyon Euro
harcanan Baraj ile ilk
etapta 100 bin kişiye
icmesuyu temin edileceğini, 2. etapta 7000
hektarlık bir alanın
sulanacağını, 3. Etapta ise HES projesi gerçekleştirileceğini belirtti. 2.
ve 3. Etaplar için Avrupa Kredi bankalarından
finansman sağlamayı düşündüklerini vurgulayan
Salih, Makedonya Elektrik dağıtım şebekesinin
20 yıllığına Avusturya’ya satıldığından bahisle
Güney Vardar Projesinde sadece Sulama Projesi
gelişi planladıklarını ifade etti.
Makedonya Su İşleri Genel Müdürlüğü başkent
Üsküp’te yerleşik olarak Tarım Orman ve Su
Ekonomisi Bakanlığı altında görev yapmaktadır. Vardar Vadisi Projesi diye bilinen entegre
kalkınma projeleri mevcuttur. Bu proje kapsamında birçok baraj ve hidroelektrik santral ile
sulama ve taşkın projesinin yapımı öngörülmektedir. Makedonya’nın toplam sulanabilir alanını 315 000 hektar civarında olup, bunun ancak
%20’sinde gelişim sağlanabilmiştir. TİKA Makedonya Jupa Belediyesi İçme Suyu Projesi’ni tamamlayarak bölgenin 2030 yılına kadar olan su
ihtiyacını gidermiştir.

HABER
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Yoğun sanayi ve
evsel atık deşarjı
sebebiyle adeta ölü
bir nehir haline gelen Ergene, Eylem
Planı ile yaşama
döndürülüyor.

Ergene
Havzası’nı
Hep Birlikte
Kurtaracağız
Ergene, Trakya için hayati öneme sahip bir su kaynağı. Yıldız Dağları’ndan
Meriç Nehri’ne uzanan 283 km’lik bir
akarsu. 12.000 km büyüklüğündeki Ergene Havzası 68 belediye ve yaklaşık
1 milyon 150 bin insanı barındırmakta. Fakat
Trakya’nın hayat kaynağı olan Ergene Nehri,
yılların biriktirdiği problemlerin neticesi ile kirlilikten adeta ölü bir nehir haline geldi.
Geçmişteki çarpık şehirleşme ve sanayileşme, bilinçsiz gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanımı
sebebiyle Ergene Havzası’ndaki çevre-kalkınma
dengesi 1993’ten itibaren tamamen bozuldu.
Trakya’nın hayat kaynağı olan Ergene adeta
çarpık şehirleşme ve sanayileşmenin kurbanı oldu.
Ergene Havzası bir dalı Çorlu, Velimeşe, Veliköy,
Çerkezköy; bir başka dalı Çorlu-Marmaracık,

Ulaş, Vakıflar, Misinli, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz arası, diğer bir dalı Büyükkarıştıran, Muratlı
arasında filizlenmiş bir sanayi alanı. Havza’da
2037 adet sanayi tesisi bulunuyor. Sanayi tesislerinin yüzde 82’si Tekirdağ, yüzde 10’u Kırklareli,
yüzde 8’i Edirne’de.
1995 yılından itibaren sanayinin Ergene
Havzası’na gelmesi neticesinde atıksu debileri
yükseldi. Bunun sonucunda Ergene Nehri’ne,
tabii debisinin üç katı kadar atıksu boşaltılmaya
başlandı.
Ergene Havzası’nda günlük toplam 560 bin
metreküp atıksu ortaya çıkıyor. Bu miktarın
günlük 330 bin metreküpü sanayi tesisleri
tarafından nehre deşarj ediliyor. Tesislerin büyük
çoğunluğunun atıksu arıtma tesisi olmasına
rağmen kirlilik devam ediyor. Diğer taraftan San-
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ayinin önemli bir bölümü su kullanım ihtiyacını,
yer altı su kaynaklarından karşıladığı için yer altı
su seviyesinde 20-60 metrelik düşümler ortaya
çıkıyor ve sanayi tesislerinin sayısı da gün geçtikçe artıyor.

vadede ( 3 yıl ) 3. Sınıf su, orta vadede ( 5 yıl)
2. sınıf su kalitesine ulaşılması hedefleniyor.

Hiçbir yerleşimin ise atıksu arıtma tesisi bulunmuyor, Ergene Nehri’ne günlük 230 bin metreküp evsel atıksu arıtılmadan deşarj oluyor.

• TBMM 22. Dönem Araştırma Komisyonu
Ergene Havzasına Ait Sorunlar ve Çözüm
Önerileri Raporu (2003)
• Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master
Planı (2006-2008)
• Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem
Planı (2008)
• Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu
Yönetimi Ana Plan Çalışması (2010)
• İzleme ve denetim çalışmaları
• Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
(06.05.2011)

Şafak Harekâtı
Çevre, tarım, sağlık gibi birçok alanda zararlı etkilere sebep olan bu olumsuz tablonun; konunun
birçok paydaşı olması sebebiyle bir eylem planı
çerçevesinde değiştirilmesi zorunluluğunu ortaya
çıkardı. Bu doğrultuda Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Şafak Harekâtı” adı
altında 6 Mayıs 2011 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan
Ergene Eylem Planını devreye soktu.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile kısa

Eylem Planı Öncesinde Ergene Havzası ile ilgili
olarak aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır;

Eylem Planındaki faaliyetler 15 madde de
toplanmıştır;
• Çevre dostu üretime geçilmesi
• Islah organize sanayi bölgelerinin kurulması
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• Sanayi atık sularının ortak arıtımının
sağlanması
• DSİ tarafından belediyelerin atıksu arıtma
tesislerinin kurulması
• Dere yataklarının temizlenmesi ve ıslah
edilmesi
• Çevre koruma yatırımları için destek
sağlanması
•Ergene Havzası’nda ağaçlandırma

yapılması ve erozyonla mücadele edilmesi
• Çevre düzeni planlarının uygulanması
• Katı ve tehlikeli atık işleme geri kazanım ve
bertaraf tesislerinin kurulması
• Tarımsal kaynaklı kirliliğin kontrolü
• Ergene nehri’nin gerçek zamanlı sürekli
izlenmesi
• Denetimlerin sıkılaştırılması
• Deşarj standartlarının yeniden düzenlenmesi ve renk standardının getirilmesi
• Taşkın erken uyarı sisteminin kurulması
• Yeraltı suyunun kullanımının kontrol altına
alınması
Bu eylemlerin tamamlanması ile Ergene
havzasında kirlilik yükleri ortadan kaldırılarak
temiz bir çevre ve doğal yaşamın devamlılığının
sağlanması amaçlandı. Aynı zamanda Eylem
Planı ile Yöre halkının değişik zaman ve plat-
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formlarda dile getirdiği rahatsızlıkların giderilmesi ve sorunun çözüme kavuşturulması yönündeki taleplerin de karşılanması sağlanacak.
Tüm eylemler ilgili kurumlar tarafından takip
ediliyor ve çalışmalar ivedilikle yürütülüyor.
Çalışmaların sağlıklı ve koordineli şekilde
yürütülmesi maksadıyla Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Yürütme Kurulu oluşturuldu.
Kurul Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
başkanlığında her ay toplanarak iş ilerlemeleri,
yapılan çalışmalar, dar boğazlar ve çözüm önerilerini masaya yatırıyor.

Eylem Planı Kapsamında
DSİ Çalışmaları
Eylem planı kapsamında DSİ tarafından hayata
geçirilecek çeşitli iş kalemlerinde toplam 72 adet
proje bulunuyor. Bu projelerin toplam maliyeti
yaklaşık 2,5 milyar TL.

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Ergene Havzası içersinde yeralan 12 adet belediyeye ait Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin DSİ
tarafından yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede
• İlgili Belediyeler ile DSİ arasında Protokoller İmzalandı
• Tüm deşarj noktalarından numuneler
alınarak kirlilik ölçümleri yapıldı
• Atıksu Arıtma Tesis yerlerine ait Mühendislik Jeolojisi ve Harita çalışmaları tamamlandı.
• 9 Adet Atıksu Arıtma Tesisine (Pınarhisar,
Vize, Kırklareli, Babaeski, Hayrabolu,
Muratlı, Saray, Malkara, Uzunköprü) ait
proje yapım ihaleleri gerçekleştirilerek proje yapımlarına başlanıldı. 3 adet projenin
(Çorlu, Çerkezköy, Keşan) ihale süreci devam ediyor.
Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin projeleri ivedilikle tamamlanarak 2012 yılı içerisinde inşaat
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aşamasına geçilecek. DSİ tarafından yapılacak
12 adet tesisin işletmeye alınması ile Ergene
Nehri’ne deşarj olan evsel atıksuların % 70’nin
arıtılması sağlanacak.

Dere Islah Projeleri
Ergene Nehri ana yatağında 2011 yılında toplam 34 km ıslah çalışması yapılarak 158 km
uzunluğundaki yatağın tamamında ıslah çalışması
tamamlandı. Ergene yan kollarında toplam
28 dere ıslah projesi yürütülüyor. Bunlardan 5
adedi tamamlandı 4 adedi inşaat, 4 adedi ihale,
7 adedi proje, 8 adedi ise etüt aşamasında.

Depolama Projeleri

hm3/yıl içme ve kullanma suyu temin edilmesi
amaçlanıyor. Tesislerin 1 adedi inşaat 1 adedi
proje, 3 adedi proje ihalesi, 3 adedi ise planlama
aşamasında. Depolama tesislerinin işletmeye
alınması ile havzada yoğun bir şekilde görülen yer altı suyu çekimi engellenecek ve yüzey
sularının kullanılması sağlanmış olacak.

Sulama Projeleri
Eylem planı kapsamında yer alan 25 adet sulama projesi ile toplam 110 354 hektar alanın
sulanması hedefleniyor. Projelerden 1 adedi
tamamlandı 7 adedinde ise inşaat çalışmaları
devam ediyor. Diğer projelerden 1 adedi yapım
ihalesi, 13 adedi proje, 3 adedi etüt aşamasında
olup çalışmalar devam ediyor.

Eylem planı kapsamında yer alan 8 adet (Baraj,
Gölet) depolama projesi ile toplam 217,93

DSİ Tarafından Yürütülen Projeler
Evsel atıksu arıtma tesisi projeleri
Dere ıslah projeleri
Depolama projeleri
Sulama projeleri
Toplam

12 ADET
28 ADET
8 ADET
25 ADET
73 ADET

Proje Maliyetleri
Evsel atıksu arıtma tesisi projeleri
Dere ıslah projeleri
Depolama projeleri
Sulama projeleri
Toplam

63 500 000 TL
40 801 000 TL
860 300 000 TL
1 438 705 000 TL
2 403 306 000 TL
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Eylem Planı Çalışmalarında
Son Durum
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
başkanlığında DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde
20.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen basın
toplantısında Eylem Planı ile kat edilen yol kamuoyuna açıklandı.

Her şey plan dâhilinde yürütülecek
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu; Trakya Bölgesi’ndeki kirlilikten atık su
tesislerini inşa etmedikleri için kanunen belediyelerin sorumlu olduğunu söyledi. Yalnızca
arıtma konusunda değil, erozyon, zirai kullanım
ve gübre gibi konuları içeren ve havzanın
tamamını kapsayan bütünsel eylem planının
2012 yılında uygulanacağını belirtti.
Ergene Nehri Havzası hakkında bilgi veren Bakan Eroğlu; havzanın su potansiyelinin 1,71 milyar m3 olduğunu, evsel ve sanayi atık suları nedeniyle suda canlı hayatın mümkün olmadığını
ifade etti.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nın
ilk adımının dere yataklarının temizlenmesi
olduğunu kaydeden Eroğlu, eylem planında
bulunan 28 adet dere ıslahından 5 tanesinin
tamamlandığını ve her şeyin bir plan dahilinde
yürütüleceğini söyledi.

İşletmeler ellerini çabuk tutsun
Kimsenin çevreyi kirletmeye hakkı olmadığını
vurgulayan
Eroğlu;
sıkı
denetimlerin
yapılacağını, gerek belediyelerin gerekse sanayicilerin kanunen yerine getirmek zorunda
oldukları hususları göz ardı etmeleri halinde
yasal yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

2011 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeleri hatırlatan Bakan Eroğlu ‘Müracaat etmeyen sanayiciler olursa, istihdam sağlıyor
olsalar dahi işletmeleri kapanır. Ellerini çabuk
tutsunlar’ dedi. Yer tahsislerinin Orman Bölge
Müdürlüğü’nce yapıldığını belirten Eroğlu;
işletme sahiplerinin yer bahanesi yapmamaları
gerektiğini söyledi.

Denetimler hızla artıyor
Ergene Havzası’ndaki ormancılık faaliyetlerinin
planlamalarını; ağaçlandırma, bozuk ormanların
rehabilitasyonu, meşe rehabilitasyonu, erozyon
kontrolü, dere rehabilitasyonu, rüzgar erozyonu
önleme, mera ıslahı, yol kenarı ağaçlandırması,
bozuk mera ıslahı olarak sıralayan Bakan Erğlu,
erozyonla mücadeleye devam edildiğini ifade
etti.
Zirai kaynaklı kirliliğin kontrol edildiğini, 9126
çiftçiye eğitim verildiğini, zirai ilaç kullanımının
%50 azaltıldığını, hem zirai hem de biyolojik
mücadelenin devam ettiğini belirten Eroğlu;
Ergene Havzası’nda iyileşmenin başladığını,
denetimlerin hızla arttığını, renk standardı
getirildiğini söyledi.
Eylem Planı’nda 25 adet sulama tesisi yer
aldığını ifade eden Eroğlu; tamamen modern sulama tesislerine geçildiğini ve su israfının önüne
geçilmesi için suyun ücretlendirildiğini belirtti.

Trakya’ya yatırım hamlesi
yapılacak
2012 ve 2013 yıllarında Trakya’ya yatırım
hamlesi yapılacağını söyleyen Eroğlu, söz
konusu dönemde 2 milyar TL’lik yatırım
yapılacağını ifade etti. Hedefin üç buçuk, dört
yıl zarfında Ergene Havzası’nın tamamen ıslah
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edilmesi olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu:
‘Türkiye’deki havzaların tamamını ele alacağız.
Eylem planında bir havzada olması gereken her
şey var. İyileşme de ıslah da başladı’ dedi.
Basın toplantısının ardından yapılan toplantıya
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu başkanlığında; DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı, Trakya Bölgesi’nin idari amirleri ve
milletvekilleri, yetkilileri ile Trakya bölgesinin
sanayici ve iş adamları katıldı.

Ergene’yi kurtarmak, Trakya’yı
kurtarmaktır
Bölgenin sanayicilerine hitaben yaptığı
konuşmada
Eroğlu:‘Ergeneyi
kurtarmak,
Trakya’yı kurtarmaktır. Bu toplantı bir milattır.
Birlikte el ele verip bu havzayı kurtaracağız’
dedi.
Toplantıda kürsüye gelen Su yönetimi Genel
Müdürü Necati Kırcalı Ergene Havzası’nda şu
an da en düşük kalite olan dördüncü sınıf su
kalitesinin bulunduğunu, hedefin 2015’e kadar
üçüncü sınıf, 2017’ye kadar ise ikinci sınıf su kalitesi elde etmek olduğunu söyledi. Esas prensibin çevreye en az zarar veren ve az su kullanan
üretim proseslerinin oluşturulması olduğunu
ifade eden Kırcalı, 2014’e kadar temiz üretime
geçmemiz gerektiğini, Bölgede çok sayıda tehlikeli atık bulunduğunu söyledi. Kırcalı ayrıca
sanayicilerin Ergene Nehri güzergâhında tesisler
kurmak ya da Marmara Denizi alternatifi üzerinde hızlıca karar vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
Su yönetimi Genel Müdürü Necati Kırcalı’nın
ardından kürsüye gelen DSİ 11. Bölge Müdürü
Yunus Algın; bölgede 73 adet tesisin 6’sının

tamamlandığını, 12’sinin devam ettiğini,
6’sının yapım ihale aşamasında, 30’unun proje
aşamasında, 5’inin proje ihalesi aşamasında ve
14’ünün etüt plan aşamasında olduğunu ifade
etti.

İşin şakası yok!
Toplantı sonunda Trakya Bölgesi sanayici ve
iş adamlarının sorularını yanıtlayan Eroğlu;
Bakanlık olarak kendilerinin teknik açıdan sanayicilere yardıma her daim hazır olduklarını,
bankalardan kredi olanakları da dahil olmak üzere teknik, hukuki ve finansal çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi. Yap-işletdevret modeli benzeri alternatiflerin üzerinde
durulabileceğini söyleyen Bakan Eroğlu,
müşterek davranılırsa yatırım maliyetlerin
çok azalacağını da sözlerine ekledi. Sanayi
kuruluşlarından taahhütname ve ayrıntılı eylem planı isteyen Eroğlu işin şakası olmadığını,
sanayicilerin hazırlıklarını 12 Nisan 2012 saat
16.59’a kadar tamamlamaları gerektiğini ifade
etti.

20

Su D üny a s ı Şubat 2 0 1 2

HABER

HABER
Çevre ve Orman
Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu:
“Hayal dahi
edilemeyen
projeleri
tamamladık.”

Çukurova İçinde
Çukurova
Aralarında İmamoğlu Sulaması I. Kısım ile
İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı İnşaatı’nın
da bulunduğu 11 adet tesisin açılış ve temel
atma merasimi 15 Ocak 2012 Pazar günü
gerçekleştirildi.

Açılışı Yapılan Tesisler
• Çatalan Çiçekli Sulaması Şebekesi
• Adana Merkez Acıdere Islahı
• Adana Ceyhan İlçe Merkezi Ceyhan Nehri Kıyı

Erozyon Kontrolü 1. Kısım
• Adana Ceyhan Akpınar Deresi
• Adana-Feke İlçe Merkezi Asmaca Çayı
• Adana Kozan Turunçlu ve Kemerköyü Arazisi
Deliçay Deresi 2. Kısım
• Adana-Tufanbeyli Kötüdere Deresi
• Feke Gürümze Köyü Cennet Pınarı Deresi Islahı
15 961 287 TL’ye mal olan tesislerle; 18 700 dekar
tarım alanı sulanacak, 3 ilçe ve 4 köy taşkından
korunacak.
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Temeli Atılan Tesisler
• İmamoğlu Sulaması I. Kısım
• İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı İnşaatı
• Aşağı Seyhan Ovası Sulama Kanallarının Emniyet Tedbirlerinin Alınması
138 179 230 TL’ye mal olacak tesislerle; 21 200
dekar tarım alanı sulanacak, 14 610 metre iletim
kanalı inşa edilecek ve Adana kent merkezinde
TS0 ve YS0 Sulama İsale ve Ana Kanallarında
emniyet korkuluğu imalatı yapılarak halkın can
ve mal emniyetini sağlanacaktır.
Açılışı yapılan 11 tesis ile temeli atılan tesislerin
toplam maliyeti 154 140 517 TL.
Temel atma ve açılış merasimine; Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Adana Vali
Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber, DSİ Genel
Müdürü Akif Özkaldı, Adana Milletvekilleri,
belediye başkanları, il müdürleri, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ile
çok sayıda vatandaş katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu
Hayal
dahi
edilemeyen
projeleri
tamamladıklarını ifade ederek konuşmasına
başlayan Eroğlu “Son 8 yılda 1128 adet tesis
tamamlandı. Bunların 206 adedi baraj, 24 adedi
gölet, 179 adedi sulama tesisi, 49 adedi içme suyu
temini tesisi, 643 adedi taşkın koruma tesisi ile
27 adedi ulaşım ve hizmet binalarını kapsayan
tesislerdir. Misal olarak 218 metre yüksekliğiyle
Türkiye’nin 1. Avrupa’nın 6. en yüksek barajı
olan Ermenek Barajı, Avrupa’nın en yüksek
barajı unvanını kazanan Çine Adnan Menderes Barajı ve Ege’nin en büyük, Türkiye’nin 6.
büyük barajı Dalaman Akköprü Barajı bunlardan birkaçı. 2011 yılında da destanlar yazmaya
devam ettik ve büyük su işlerinde 64 adet, küçük
su işlerinde 366 adet olmak üzere bütün sektörlerde 430 adet tesisi tamamladık.” dedi.
Adana yatırımlarına da değinen Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bakanlık
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olarak Adana ilimize 2003-2011 yılları arasında
toplam 552 181 000 TL yatırım yaptık. Çotlu
Pompaj Sulaması, Aşağı Seyhan Ovası IV. Merhale Sulama ve Drenaj Projesi kapsamında 4
adet sulama tesisi, Aşağı Ceyhan Aslantaş II.
Merhale Projesi kapsamında 3 adet sulama tesisi, Yumurtalık Ovası Cazibe Sulaması, Yüreğir
Kılıçlı Göleti ve Sulaması, Ceyhan Kızıldere
Pompaj Sulaması gibi birçok tesisi tamamladık.
Ayrıca 14 adet taşkın koruma tesisini tamamlayarak 5 ilçe, 1 belde, 9 köy, 1 sanayi sitesi ve
Adana’nın münbit topraklarını taşkınlardan koruduk. Aladağ Dölekli Göleti, Pozantı Yağlıtaş
Göleti, Adana-Merkez Sarıçam Karlık Göleti,
Adana-Merkez Sarıçam Baklalı Göleti ile birçok
projenin ve 13 adet taşkın koruma ve rusubat
kontrolü tesisinin yapımının hızla devam ettiğini
belirten Prof. Dr.Veysel Eroğlu, “Bugün de
burada 16 milyon TL’ye mal olan Çatalan
Çiçekli Sulaması Şebeke İnşaatı ve 7 adet taşkın
koruma tesisinden oluşan toplam 8 adet tesisin
açılışını yapıyoruz. Ayrıca yaklaşık 139 milyon
TL’ye mal olacak İmamoğlu Sulaması I. Kısım

ile İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı İnşaatının
temelini atıyoruz” dedi.
Eroğlu sözlerini “ hizmete alınan ve temeli
atılan tesislerimiz Ülkemize hayırlı olsun. Emeği
geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” diyerek bitirdi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürlüğü olarak ardı ardına açılış
ve temel atma merasimlerine imza attıklarını
ifade ederek sözlerine başlayan Özkaldı
“Dün Sayın Bakanımızın katılımıyla Hatay
şehrimizde aralarında Reyhanlı Barajı’nın da
bulunduğu 5 adet tesisin temel atma merasimini
gerçekleştirdik. Bugün ise tarımın başkenti olarak
da adlandırabileceğimiz Adana şehrimizde birazdan toplam 11 adet tesisin açılış ve temel
atma merasimini gerçekleştireceğiz.
154 140 517 TL’ye mal olacak bu tesislerle;
39 900 dekar tarım alanı sulanacak, 14 610
m iletim kanalı inşa edilecek, 3 ilçe ve 4 köy
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taşkından korunacak ve Adana kent merkezinde
TS0 ve YS0 Sulama İsale ve Ana Kanallarında
emniyet korkuluğu imalatı yapılarak halkın
can ve mal emniyetinin sağlanacaktır. DSİ
olarak şunu çok iyi biliyoruz ki; ‘’Çukurova demek tarım demek, tarım da su ile hayat bulur.
Türkiye’nin ürün ambarı olarak adlandırılan
bu coğrafya ülkemizin en gelişmiş tarım bölgesidir. Yüzölçümünün % 40’ı tarıma elverişli olan
bu coğrafyada su kaynaklarının önemi de ciddi
oranda artmaktadır. İşte bu bakımdan bugün
temelini atacağımız ve hizmete alacağımız 11
adet tesisin önemi çok büyüktür. Geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımız bu
projelerle su ile buluşacak ve kazançları daha da
artacaktır.”dedi.
Özkaldı konuşmasını “Suya sevdalı Devlet Su İşleri çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri ile büyük güç veren başta
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Orman ve Su İşleri Sayın Bakanımız Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’na, Bakanlarımıza milletvekil-

lerimize, valilerimize şükranlarımı sunuyor,
yüklenici firmaların çok değerli çalışanlarına,
DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma ve
emeği geçen herkese özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür ediyor, hizmete alacağımız ve
temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve
aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri
saygı ile selamlıyorum.” diyerek bitirdi.
Konuşmaların ardından, tesislerin toplu açılış ve
temel atması gerçekleştirildi.
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HABER

HABER
KKTC Su Temini
Projesi’nin en
önemli ayağını
teşkil eden “Deniz
Geçişi” ünitesi
dünyada ilk kez
uygulanıyor.

250 Metre Derinde 80 Km…

DSİ, Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında Anamur
Dragon Çayı’nın sularını Akdeniz’in 250 metre
altından geçirerek Yavru Vatana taşıyor. Deniz
yüzeyinden 250 metre derinden geçecek ve 80
km uzunluğa sahip olacak boru hattı, KKTC’nin
içme, kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyacını
karşılayacak olan suyu taşıyacak.
Proje ile KKTC’nin uzun vadeli su ihtiyacının
karşılanması için, Anamur Dragon Çayı üzerinde

tesis edilecek Alaköprü Barajı’ndan alınacak 75
milyon m3/yıl suyun, Akdenize döşenecek boru
vasıtasıyla KKTC tarafında Girne yakınlarında
inşa edilecek olan Geçitköy Barajı’na aktarılarak
adaya götürülmesi hedeflendi.
KKTC’de son 30 yıldır giderek artan bir şekilde
su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorun hem su miktarı,
hem de su kalitesi olarak ortaya çıkıyor. İçmesuyu
ihtiyacının tamamen yeraltısuyu kaynaklarından
karşılandığı KKTC’de aşırı çekim neticesinde
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KKTC Su Temini Projesi Boykesit Görünümü

önce Mağusa, sonra da Güzelyurt bölgelerinde
yeraltısuyuna deniz suyu girişimleri meydana
geldi, bu durum yeraltısularının tuzlanmasına
neden oluyor. Beşparmak dağlarından elde edilen yeraltısuyu, kalitesi ise yüksek olmakla beraber, sınırlı bir nüfusa hizmet edebiliyor.
Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları
sebebiyle, Türkiye’den KKTC’ye içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu amaçlı su götürülmesi, KKTC’nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı
sağlayacak. Projenin gerçekleşmesi ile halen
kısıtlı yeraltı ve yüzeysel su kaynakları sebebiyle
su sıkıntısı çekilen KKTC’ye hem içme-kullanma ve sanayi suyu temin edilerek 2035 yılı su
ihtiyacı karşılanacak; hem de 7300 dekarlık bir
alanda kaliteli sulama suyu ile yapılacak tarım
ile yüksek gelir artışları elde edilecek. Adada
yazların uzun ve sıcak, kışların da kısa ve ılık

geçmesi verimli tarım arazilerinden yılda 2-3 kat
mahsul alınmasına imkân sağlıyor.

Proje Çerçevesinde Yapılacak İşler
Türkiye tarafında yapılacak işler;
- Anamur Dragon Çayı üzerinde temelden
93 metre, akarsu tabanından 88 metre yükseklikte ön yüzü beton kaplı ve eteğinde 26
MW kurulu gücünde bir HES bulunan kaya
dolgu tipinde ve toplam 130,5 milyon m3
depolama hacimli Alaköprü Barajı ve HES
tesisi.
- 23 km uzunluğunda ve 1500 mm çapında
düktil demir borulardan oluşan isale hattı,
- 10.000 m3 hacminde Anamuryum Dengeleme Deposu.
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KKTC tarafında yapılacak işler;
- Güzelyalı bölgesinde 5 MW gücünde
Güzelyalı Pompa İstasyonu,
- 3.157 metre uzunluğunda ve 1.400 mm
çapında düktil demir boru terfi hattı,
- Temelden 65 metre, akarsu tabanından 58
metre yükseklikte olan 26,5 milyon m3 depolama hacimli Geçitköy Barajı,
- 16,40 MW kurulu gücünde Geçitköy Pompa İstasyonu.

Deniz geçişinde yapılacak işler;
- 80,151 km uzunlukta, deniz yüzeyinden
250 metre derinlikte ve askıda geçecek olan,
1600 mm çapında yüksek yoğunluklu polietilen boru hattı.
Türkiye’den KKTC’ye iletilecek yıllık 75 milyon
m3 suyun yaklaşık 38 milyon m3’ünün KKTC’de
inşa edilecek arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra içme suyu maksatlı kullanılması, geriye kalan
37 milyon m3 suyun ise Güzelyurt Ovası’nın
sulanması için tahsis edilmesi planlandı. Böylece
uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki
kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan ada halkının
uzun vadeli su ihtiyacı karşılanmış olacak.

PROJENİN KRONOLOJİSİ
KKTC İçmesuyu Temini Projesi’nin başlangıcı 27 Mayıs 1998
tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ne dayanıyor. Kararname
ile KKTC’ye Anamur (Dragon) Çayı’ndan boru ile su götürme
projesinin; suyun hazırlanması, nakli, depolanması dahil, anahtar teslimi projelendirmesi ve inşası işlerinin Türk ve yabancı
ﬁrmalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmesine
karar verildi. Bu kararı takiben projenin ﬁzibilite çalışmalarına
başlandı ve hazırlanan “Kıbrıs Su Projesi Fizibilite Raporu”
1999 yılında tasdik edildi.

nüfus tahminleri ile içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları
esas alındı ve “Kıbrıs Su Projesi Fizibilite Raporu”nda belirlenen
KKTC’ye götürülecek 75 hm3/yıl suyun tahsisi revize edildi.
Fizibilite Raporu’nda KKTC’ye götürülecek 75 hm3/yıl suyun
15,60 hm3’ü (%21) içme-kullanma ve sanayi suyuna, geriye
kalan 59,40 hm’ü (%79) sulama suyuna tahsis edilmişken,
revizyon neticesinde 75 hm3/yıl suyun 37,76 hm’ü (%50,3)
içme-kullanma ve sanayi suyuna, geriye kalan 37,24 hm3’ü
(%49,7) sulama suyuna tahsis edildi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3 yıllık bir
çalışma süresi sonucunda 2004 yılında “KKTC Su Master Planı”
hazırlandı. Master Plan kapsamında KKTC’nin su ve toprak
kaynakları potansiyeli; 2035 hedef yılı için ülkenin nüfus tahminleri ile içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyaçları
belirlendi ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik alternatif
formülasyonlar, teknik ve ekonomik yapılabilirlik yönünden
incelendi.

Fizibilite çalışmaları 1999 yılında onaylanan projenin bundan
sonraki safhası olan uygulama projeleri yapım aşamasına 30
Aralık 2005’te geçildi. Deniz geçişi mühendislik hizmetleri
teknik yapılabilirliği çalışmalarının 18 Aralık 2007’de DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından onaylamasından sonra, projenin
kara yapıları mühendislik hizmetleri çalışmalarına başlandı.

Güncel olması ve çok detaylı etütler sonucunda belirlenmesi sebebiyle projede “KKTC Su Master Planı”nda belirtilen 2035 yılı
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Deniz Geçişi:
Türkiye tarafında Anamur (Dragon) Çayı
üzerinde yapılacak olan Alaköprü Barajı’ndan
alınacak 75 hm3/yıl suyun, KKTC tarafında
yapılacak olan Geçitköy Barajı’na iletilmesi
suretiyle KKTC’nin uzun vadeli içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak
için tasarlanan “KKTC İçmesuyu Temini
Projesi”nin en kritik bölümünü deniz geçişi isale
hattı oluşturuyor.
Alaköprü Barajı’nda depolanan su, Türkiye ana
kara parçasının güney kıyısı ile KKTC’nin kuzey

kıyısı arasında, en çukur yeri yaklaşık 1430 metre derinliğe sahip bir güzergâh üzerinde, deniz
yüzeyinden 250 metre derinlikte askıda tutulan
ve deniz tabanına halatlar ve ankraj kütleleriyle
bağlanan 80 km uzunluğundaki deniz geçişi isale hattı ile KKTC tarafında yapılacak Geçitköy
Barajı’na getirilecek.
İsale hattı, 1600 mm çapına sahip ve 500’er
metre uzunluğunda olan HDPE (High Density
Polyethylene - Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
yekpare boruların birbirine mekanik olarak
bağlanması suretiyle teşkil edilecek.

Deniz Geçişi Genel Görünüm

Güzergahın batimetrik proﬁli
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Sistem, Alaköprü Barajı’ndan deniz kıyısı
yakınındaki Anamuryum Dengeleme Deposu’na
ulaşan bir kara isale hattı ile başlıyor. Anamuryum Dengeleme Deposu’ndan itibaren denize
giriş öncesi küçük bir kara isale hattı daha bulunmakta olup, bu son kara isale hattı, debi ve
basıncın ayarlandığı vana odalarından geçtikten
sonra deniz geçişi isale hattına bağlanıyor.
Deniz geçişi isale hattı boruları, Türkiye ve
KKTC kıyı kesimlerinde 20 metre su derinliğine

ulaşıncaya kadar gömülü olarak, 20 metre
ile 280 metre su derinliği arasında ise stabiliteleri beton ağırlık blokları ile sağlanmak
suretiyle deniz tabanı üzerine döşenecek.
280 metre su derinliğine ulaşıldığı ilk noktada
500’er metre uzunluğundaki yekpare borular
birbirlerine mekanik olarak bağlanacak ve askılı
sisteme geçilecek. Askılı sistem, boru birleşim
elemanı olan Y-parçalara bir askı halatı,
yüzdürme tankı ve ankraj kütlesi bağlanmak
suretiyle deniz tabanına ankrajlanacak.

Deniz geçişi isale hattı boruları, Türkiye ve KKTC kıyı kesimlerinde 20 metre su derinliğine ulaşıncaya kadar gömülü olarak,
20 metre ile 280 metre su derinliği arasında ise stabiliteleri beton ağırlık blokları ile sağlanmak suretiyle deniz tabanı üzerine
döşenecek.

Deniz Geçişi Boru Hattı Montajını yapacak deniz araçları ve montajın yapılışı
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Askılı sistem açıklıkları ve
bileşenleri
Y-Parça: Birbirine komşu açıklıkları oluşturan
boruları birbirine bağlamak ve ankraj sisteminin
deniz tabanına bağlanmasını sağlamak üzere
kullanılan bileşen.

Yüzdürme Tankı: Sistemin yanal stabilitesini artırmak için kalıcı yüzdürme kuvveti
sağlayan bileşen.

Askı Halatı:

Askıdaki sistem borularını
ankraja bağlamak için kullanılan halat.

Ankraj:

Askı halatı ile deniz tabanı
arasında bağlantı sağlayan tertibat (ağırlık
tipi veya emme kazık tipi).

Her Ayrıntı Düşünüldü
KKTC Su Temin Projesi kapsamında her
türlü ayrıntı dikkate alınarak yoğun çalışmalar
gerçekleştirildi. Özellikle projenin en önemli
ayağını teşkil eden Deniz Geçişi ile alakalı
Model deneyleri, risk analizleri, deprem
çalışmaları, oşinografik ve iklimsel özellikler,
deniz canlılarının boru hattına etkisi gibi onlarca konu titizlikle incelenerek proje tasarım
çalışmalarında göz önünde bulunduruldu.
Deniz geçişi isale hattı güzergâhının belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme ve çalışmalar
yapıldı. Deniz geçişi isale hattı güzergahının
belirlenmesinde temel unsur boruların denize
giriş ve denizden çıkış yaptığı noktalardır. Türkiye tarafında giriş noktası Anamur (Dragon)
Çayı’nın yakınları, KKTC’de çıkış noktası ise
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Girne yakınlarındaki Güzelyalı Pompa İstasyonu
olarak belirlenmiştir. Bu iki nokta arasındaki
en kısa güzergâh, noktalar arasına çizilen düz
doğru sonucunda elde edileceğinden, güzergâh
olarak bu düz doğru seçilmeye çalışıldı ancak,
deniz tabanı üzerine boru döşenecek kısımlar
ile ankrajları deniz tabanına oturtulacak askılı
sistem için en uygun seçeneğin bulunabilmesi
amacıyla bu düz doğru optimize edildi.
Deniz geçişi isale hattı güzergâhının, boru
başlangıç ve bitiş koordinatları korunarak,
deniz tabanındaki elverişsiz kısımlardan,
dik eğimlerden ve heyelan bölgelerinden
kaçınarak ve mümkün olduğunca düz bir hat
doğrultusunda belirlenmesi amacıyla jeoteknik
ve jeolojik araştırmalar yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü çalışanları
tarafından proje ile ilgili olarak sismik bir
değerlendirme çalışması yapıldı.
Meteorolojik ve oşinografik özellikler sayısal
analizlerle tespit edildi. Proje bölgesi için dalga
iklimi, rüzgâr iklimi ve akıntı iklimini kapsayan

tam bir meteorolojik iklim tespiti yapıldı. Her ne
kadar deniz geçişi isale hattında rüzgâr yükünün
sıkıntı yaratacağı düşünülmese de, rüzgâr, dalga
oluşumunu zorlayıcı temel unsur ve su seviyeleri
ile akıntılar için önemli bir itki kuvveti olması
açısından rüzgar iklimi de tespit edildi.
Güzergah üzerine, iki adedi yakın kıyıdaki dalga
ve akıntıları izlemek için iki adedi ise isale hattı
derinliğindeki akıntıları izlemek için toplam dört
adet akıntı ölçme cihazı yerleştirildi. Bu üniteler
kullanılarak toplamda 12 aylık dalga ve akıntı
verisi toplandı.
Deniz geçişi isale hattı üzerinde deniz canlısı
gelişimi olasılığını belirlemek amacıyla bir biofouling araştırma programı gerçekleştirildi.
Program kapsamında isale hattı güzergâhının
geçeceği dört noktaya 11 adet HDPE boru numunesi yerleştirildi.
Her biri üç adet boru numunesi içeren deney
tertibatları, isale hattı güzergâhının askılı kısmı
boyunca yerleştirildi. Numuneler, askılı sistemin çalışması tasarlanan 220 m - 280 m
derinlik aralığındaki bir su sütunu içerisine
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asıldı. Numunelerin amacı, isale hattı üzerinde
kullanım ömrü süresince deniz canlısı gelişimi
olup olmayacağını belirlemekti. (Deniz canlısı
gelişimi, girdap yayılım şeklini değiştirmek
suretiyle açıklıklardaki boruların dinamik
davranışını etkileyebilmektedir.) İki adet boru
numunesi sığ sulara yüzer konumda yerleştirildi.
Bu numunelerden birinin uçları kapatılarak içi
su kaynağı olan Anamur (Dragon) Çayı’ndan
alınan su ile dolduruldu ve 6 aylık aralıklarla
ölçümler yapıldı.
50 yıllık tasarım ömrü süresince isale hattının
yapısal bütünlüğünü ve işlerliğini tehdit edebilecek olası tehlikeleri belirlemek için bir risk
değerlendirilmesi yapıldı. Tasarlanan sistemin
uygulanması ve işletilmesi esnasında oluşması
muhtemel tüm riskler dikkate alınarak, bunları
en aza indirmek veya sonuçlarını hafifletmek ve
sistemin genel güvenlik seviyesini artırmak için
gerekli önlemler alındı.

Projede Son Durum
• Alaköprü Barajı inşaatı devam etmekte
olup %16 fiziki gerçekleşme sağlandı. İş bitim
tarihi 12 Aralık 2014 olup Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Baraj en
geç 07 Mart 2014 tarihinde bitirilecek.
• Geçitköy Barajı’nın inşaat ihalesi 29 Kasım
2011 tarihinde yapıldı. Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı ve inşaata başlandı.
• Türkiye tarafı kara yapıları inşaatı ihale
edilmiş olup sözleşmesi 01 Şubat 2012 tarihinde imzalanacak.
• KKTC tarafı kara yapıları inşaatı ise Nisan
2012’de ihale edilecek.

• Deniz geçişi kısmının inşaat ihalesi 12 Mart
2012 tarihinde yapılacak.
• KKTC Dağıtım Hatları Proje Yapımı işi
devam etmekte olup 29 Aralık 2012 tarihinde tamamlanacak. Ancak projenin acil
olarak yapılması gereken yaklaşık 30 km
uzunluğundaki Serhatköy-Yeni Dikmen
Deposu Arası İsale Hattı kısmı Mart 2012
tarihinde tamamlanarak inşaat ihalesine
çıkılabilecek. KKTC Dağıtım Hatları Proje
Yapımı işi kapsamında yaklaşık 500 km
uzunluğunda ana dağıtım hatları ve depo
bağlantıları, 4 adet depo, 1 adet arıtma tesisi, 2 adet terfi merkezi ve 25 adet hat
pompası terfi istasyonu projelendirilecek.
Arazi çalışmaları tamamlanmış olup, projelendirme çalışmaları devam etmekte.
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HABER
Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu:
“Hatayımızın
toprakları
bereketli, adamı
eksen biter…”

Reyhanlı
Barajı’nın
Temeli
Atıldı
Aralarında uzun yıllardır hasretle beklenen
Reyhanlı Barajı’nın da bulunduğu 5 adet tesisin
temeli atıldı.

Temeli atılan tesislerin tamamlanması ile Hatay
ili tarım, hizmet ve çevre sektörlerinde önemli
tesisler kazanmış olacak. 60 bin hektar arazinin
sulanmasını ve İskenderun’un 2045 yılına kadar
içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin edecek tesisler 20 bin hektar araziyi de taşkın zararlarına
karşı koruyacak. Tesislerin toplam maliyeti ise 181
milyon TL.
14 Ocak 2012 tarihinde Hatay’da gerçekleştirilen
temel atma merasimine; Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Adalet Bakanı
Sadullah Ergin, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz,
Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı
Bayram Türkoğlu ve Mehmet Öntürk, DSİ Genel
Müdürü Akif Özkaldı, Antakya Belediye Başkanı
Lütfü Savaş, bazı ilçe ve belde belediye başkanları,
il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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Temeli atılan 5 adet tesis:
Reyhanlı Barajı:
119 700 382 TL’ye mal olacak bu tesis ile 600
000 dekar tarım alanı sulanacak, 200 000 dekar
tarım alanı taşkından korunacak.

İskenderun İçme suyu İsale Hattı ve
İskenderun İçmesuyu Arıtma Tesisi:
55 480 942 TL’ye mal olacak bu iki tesis ile
İskenderun ilçesinin yıllık 47 milyon m3 içme
suyu sağlanacak ve ilçenin 2045 yılına olan içme
suyu ihtiyacı temin edilecek.

Erzin İlçesi Erzin Deresi ve
Yankolları Islahı:
1 332 873 TL’ye mal olacak tesis ile 1 köy
taşkından korunacak.

İskenderun Arsuz Konacık Köyü
Karaçay Islahı:
4 465 938 TL’ye mal olacak tesis ile
1 ilçe taşkından korunmuş olacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu
Son 8 yılda 1128 tesisin tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulduğunu ifade ederek
sözlerine başlayan Eroğlu “8 yılda ülkemizin
dört bir tarafında 1128 adet tesisi tamamladık.
Bunların 206 adedi baraj, 24 adedi gölet, 179
adedi sulama tesisi, 49 adedi içme suyu temini tesisi, 643 adedi taşkın koruma tesisi ve 27
adedi de ulaşım ve hizmet binalarını kapsayan

tesislerdir. 218 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin
1. Avrupa’nın 6. en yüksek barajı olan Ermenek
Barajı, Avrupa’nın kendi kategorisinde en yüksek barajı unvanını kazanan Çine Adnan Menderes Barajı ve Ege’nin en büyük, Türkiye’nin
6. büyük barajı Dalaman Akköprü Barajı bunlardan birkaçı. Sulama ve içme suyu projelerine de son derece önem verdik. 9 yılda 11 milyon dekar araziyi suya kavuşturduk, işletmeye
alınan 49 adet içmesuyu projesi ile de yaklaşık
34 milyon kişiye yılda 3,31 milyar m3 içme suyu
sağladık. 2011 yılında da destanlar yazmaya devam ettik ve büyük su işlerinde 64 adet, küçük su
işlerinde 366 adet olmak üzere bütün sektörlerde
430 adet tesisi tamamladık.” dedi.
Bakanlık yatırımlarından Hatay’ın da nasibini
aldığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof.Dr. Veysel Eroğlu “Hatayımızın toprakları
bereketli, adamı eksen biter. Ama bu bereketli
topraklar suya hasretti. Biz, bu hasreti gidermek ve suya hasret toprakları suya kavuşturmak
için çalışıyoruz. Böylece bölgenin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayarak ürün çeşitliliğini
arttırmış oluyoruz. Bakanlık olarak Hatay iline
2003-2011 yılları arasında toplam 319 000 000
TL yatırım yaptık. Bu yatırımın 295 500 000
TL’si DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlarla Hatay
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Yayladağ Sulaması’nı, Erzin Dörtyol Cazibe
Sulaması Ana Kanalı ve Şebekesini, Samandağ
Karamanlı Göletini, Hassa Demrek Göleti ve
Sulamasını ve 13 adet taşkın koruma tesisini
tamamladık. Aşağı Ceyhan Aslantaş III. Merhale Projesi, Büyük Karaçay Projesi, Asi Nehri
Dostluk Barajı ve Sulaması ve 18 adet taşkın koruma tesisi ile birçok projenin yapımına süratle
devam ediyoruz” diye konuştu.
Temeli atılan tesislerle alakalı da bilgi veren
Eroğlu “Temelini atacağımız tesisler 180 980
135 TL’ye mal olacak tesisler tamamlandığında;
600 000 dekar tarım arazisi sulanacak ve 200 000
dekar arazi taşkından korunacaktır. İskenderun
İçmesuyu İsale Hattı ve arıtma tesisi ile ilçeye
yılda 47,5 milyon metreküp içmesuyu temin edilecek ve İskenderun’un 2045 yılına kadar içme
suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.”dedi.
Eroğlu “temeli atılan tesisler ülkemize ve Hatay’a
hayırlı olsun. Bu projelerde emeği geçen herkese
sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin

Ergin “Bugünü çok bekledik, uzun yılların hasretiydi Reyhanlı Barajı. Bu uğurda çok çalışıldı,
çok mesai harcandı. Bu projelerin hayata

geçirilmesinde büyük emeği olan Başbakanımıza
ve Orman ve Su İşleri Bakanımıza huzurlarınızda
şükranlarımı sunuyorum. Bu ülkeye kim hizmet
ettiyse ona şükran borçluyuz. 2002 yılından bu
yana Hükümet olarak hem Hatay’a hem de
Türkiye’ye hizmet ettik. Son 8 yılda Reyhanlı
Devlet Hastanesi tamamlandı, Adalet Sarayı bitti, Hükümet Konağı’nın açılışı kısa zaman içinde
yapılacak, duble yol çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Uzun zamandır beklenen ve bu
bölgenin rüyası olan Reyhanlı Barajı ihale edildi, kısa zamanda tamamlanacak inşallah.”dedi.

Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz
Sözlerine tarım sektörünün Hatay için önemine değinerek başlayan Lekesiz “ İlimizin toplam istihdamının yüzde 30’u tarım sektöründe
çalışmakta, tarım sektörünün ilimizin toplam
zenginliğine yaptığı katkı ise yaklaşık yüzde 20
seviyesinde. Bu bereket coğrafyasının hem ilimize hem de ülkemize daha fazla katkı yapması imkân dâhilindedir. Sulanabilme oranımızı başta
Reyhanlı Barajı olmak üzere ilimiz genelinde
yapımı devam eden barajların hayata geçmesi
ile yüzde 75’lere çıkaracağız. Bu da toplam
tarımsal üretimden elde ettiğimiz gelirin çok
daha fazla artmasına ve ilimiz genelinde ürün
deseninin değişmesine sebep olacak. Tarımdan
elde ettiğimiz gelir 2000 yılında ortalama 500
milyon lira iken 2010 yılı sonu itibarı ile 3 milyar
liraya çıkmış durumdadır.” dedi.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Temeli atılan tesislerin her birinin son derece
önemli ve vazgeçilmez olduğunu ifade eden
Özkaldı “Fakat Reyhanlı Barajı; yıllardır
beklenen bir proje olması, bölge ekonomisine
büyük katkı sağlayacak ve Amik Ovası’na ciddi miktarda su temin edecek olması sebebiyle
ayrı bir öneme sahiptir. DSİ olarak şunun bilincindeyiz ki; Hatay demek Amik Ovası demektir. Bu bölgede konu Amik Ovası olduğunda
söylenen “Kuru soğanı diksen yeşerir” cümlesi
bu ovanın bereketini anlatan son derece önemli
bir sözdür.” dedi.
Özkaldı “119 700 000 TL’ye mal olacak Reyhanlı
Barajı ile; Amik Ovası’nda 371 780 dekar cazibe ile 228 220 dekar arazi ise pompaj olmak
üzere toplam 600 000 dekar tarım arazisinin
sulanması ve 200 000 dekar tarım arazisi ile
çok sayıda imar alanın taşkın zarar-ziyanından
korunması sağlanacaktır. Baraj ile 11 bin kişiye
iş imkânı sağlanmakla birlikte yılda 168 milyon
TL net gelir artışı elde edilecektir. Bugün temelini atacağımız diğer projeler ise; içme suyu ve
taşkın koruma maksatlıdır. 55 milyon 500 TL’ye
mal olacak ve 2045 yılına kadar İskenderun’un
ve 7 belediyenin içme suyu meselesini çözecek;
İskenderun İçme suyu İsale Hattı ile İskenderun
İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin de temelini birazdan atacağız. Temin edilecek yıllık 47 milyon
m3 su ile İskenderun gibi pek çok ilden büyük
bir ilçenin içme suyu meseleni ortadan kaldırmış
olacağız. Temelini atacağımız diğer iki tesis ise;
Erzin İlçesi Erzin Deresi ve Yankolları Islahı
ile İskenderun Arsuz Konacık Köyü Karaçay
Islahı’dır.5 800 000 TL’ye mal olacak ve 1 ilçe
ile 1 köyün taşkından korunmasını sağlayacak
bu iki proje ile; vatandaşımızın canına ve malına
büyük zararlar veren taşkın afetine karşı da tedbir alınmış olacaktır.”diye konuştu.
Özkaldı konuşmasını “Suya sevdalı Dev-

let Su İşleri çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri ile büyük güç veren başta
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Orman ve Su İşleri Sayın Bakanımız Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’na, Bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı sunuyor,
yüklenici firmaların çok değerli çalışanlarına,
DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma ve
emeği geçen herkese özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür ediyor, hizmete alacağımız ve temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve aziz
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı
ile selamlıyorum.”diyerek bitirdi.
Konuşmaların ardından tesislerin temel atma
merasimi gerçekleştirildi.
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Maliyeti
340 milyon TL
olan proje
6 yılda kendisini
amorti edecek.

BURSA
YENİŞEHİR
OVASI,
BOĞAZKÖY
PROJESİYLE
DAHA
VERİMLİ
OLACAK
Marmara Bölgesinin ve Bursa ilinin en büyük
ovalarından olan Yenişehir Ovası toprak
kaynaklarının sulama suyuna kavuşturulmasını

sağlayacak Boğazköy Projesi ile 16665 hektar
verimli tarım arazisi suya kavuşturulacak. Projenin hayata geçirilmesi ile ovada ürün artışıyla
birlikte istihdam ve gelir artışı elde edilecek.
Boğazköy Barajı ile sulanması düşünülen
Yenişehir Ovası Bursa ilinin doğusunda yer alan
yaklaşık 20.000 hektar büyüklüğünde bir ova
olup, yıl içerisinde en az 2 ürün alınabilecek potansiyele sahiptir. Ovanın Güney Marmara Bölgesine ve tüketim pazarlarına (İstanbul, İzmit, Bursa
gibi) çok yakın konumda bulunması, uygun iklim
şartları ve ürün potansiyeli Boğazköy Projesi’ni
gerekli kılmıştır.
Boğazköy Barajı ile ilgili etütlere 1965
yılında planlama seviyesinde başlanılmış ve
“Yenişehir İnegöl Projesi Planlama Raporu” hazırlanmıştır. Bu raporda Göksu üzerinde Boğazköy Barajı 29 metre yüksekliğinde
düşünülmüştür. Ancak Boğazköy Barajı inşa
edildiğinde İnegöl’e ait 5 köy ile günümüzde
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İnegöl Ovasında bulunan Sanayi Bölgesinin istimlak edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle büyük
istimlak sorunları yaratan Yüksek Boğazköy
Barajı alternatifi terkedilmiştir. Ayrıca İnegöl
Ovasına barajdan pompajla su verilmesinden
de vazgeçilmiştir. 1980’li yıllarda yapılan etüd
çalışmaları kapsamında Boğazköy Barajı’nın
sadece Yenişehir Ovasına hizmet edecek şekilde
düşünülmüş ve Ekim 1983 yılında onaylanan
“İnegöl Yenişehir Projesi Yenişehir Kısmı Planlama Rapor”unda günümüzde yapılan proje
formülasyonu hayata geçirilmiştir. Boğazköy
Barajı’ndan Yenişehir Ovasında toplam 11.645
hektar alan sulanacaktır. Boğazköy Barajı’nın
inşaatına 13.12.1991 tarihinde başlanılmış
olup 23.11.2010 tarihinde baraj inşaatı
tamamlanmıştır.
Proje kapsamında enerji üretmek amacıyla 2002
yılında “İnegöl Yenişehir Projesi Boğazköy Barajı
Hidroelektrik Santrali Projesi Planlama Raporu” hazırlanmıştır. Proje, Tablo 2 Kapsamında

Müracaat Edilen ve Edilebilecek Hidroelektrik
Santral Projeleri Listesinde yayınlanmış olup,
4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında
“Bur-Güç Bursa Güçbirliği Enerji Üretim A.Ş.”
firmasına verilmiştir. Boğazköy Barajı HES Santralinin kurulu gücü 10,00 MW olup, yıllık enerji üretim miktarı da 20,04 Gwh/yıl dır.

Ürün Deseni Genişleyecek
Mevcut durumdaki ürün yelpazesi buğday %
34.5, arpa % 19.6, pancar % 10.3, ayçiçeği %
17.6, domates % 4.2, biber % 2, soğan % 0.9,
bostan % 2.0, yonca % 0.6, fasulye % 1.4 iken
projenin tamamlanması ile ürün deseni buğday
% 14, pancar % 19, ayçiçeği % 10, domates %
14, biber % 7, soğan % 3, bostan % 2, yonca
% 4, fasulye % 8, şeftali % 13, kavak % 3, elma
% 3 olacaktır. Proje tamamlandığında çiftçi gelirlerinin artmasından dolayı ekonomik ve sosyal
bakımdan da bölge daha çok gelişecektir. Projenin tamamlanması ile yıllık tarımsal gelir artışı
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dekar başına 460,17 TL ile yılda 53 586 796,50
TL olacaktır. Projenin toplam maliyeti 340 milyon TL olup, proje kendisini 6 yılda amorti edecektir.

BOĞAZKÖY BARAJI İNŞAATI
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü (Bursa) sınırları dâhilinde bulunan “Boğazköy Barajı İnşaatı”na
13.12.1991 tarihinde başlanmıştır. Baraj
23.11.2010 tarihinde ikmal edilmiştir. Barajın
23.112011 tarihinde Kesin Kabülü yapılmıştır.
Projenin 2011 yılı fiyatları ile maliyeti; inşaat bedeli 195 milyonTL kamulaştırma bedeli 60 milyonTL olmak üzere toplam 255 milyon TL’dir.

GÖVDE
Boğazköy Barajı Bursa Yenişehir ilçesinin
yaklaşık 14 km güney batısında Kocasu
(Göksu) çayı üzerinde yer almaktadır. Baraj
İnşaatına 13.12.1991 tarihinde başlanılmış ancak sağ sahil derivasyon ve dipsavak kazıları
sırasında meydana gelen heyelanlar ve ödenek
yetersizlikleri nedeniyle 23.11.2011 tarihinde
tamamlanabilmiştir. Baraj aksı kalın bir alüvyon
tabakasına oturmaktadır. Alüvyon Baraj yerinde 550 m genişlikte olup 48m kalınlağa
ulaşmaktadır. Yüzeyden itibaren ilk 5-8 m’si
ince malzeme iken derine doğru çakıllı iri kumlu
bir gronülometri sunar. Ayrıca baraj yerinin
yamaçlarında ise yamaç molozu yer almıştır.
Baraj gövdesi altında 7 m’ye cut-off altında ise 12
m’ye kadar sıyırma kazıları yapılarak gövdenin
stabilitesi sağlanmış ayrıca sızma boyunun
uzatılması amacıyla ana gövde ile memba batordosu 175 m’lik kil blanketle kaplanmıştır.
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DOLUSAVAK
Sağ yakada bulunan ve 2410m3/sn kadostrafal taşkın debisi olan dolusavak 6 radyal
kapaklı olarak düşünülmüştür. Ancak dolusavak yapısının bir bölümünün alüvyon yamaç
kontak hattında kalması sebebiyle kapak sayısı
5’e düşürülmüştür. 5 kapağın geçireceği debi
2103m3/sn’dir. Geri kalan(2410-2103)=103m3/
sn’lik debi derivasyon kanalı kondüvisinin
2 gözünden yapılan kapaklı sistemle acil durumlarda tahliye edilecektir.

KAMULAŞTIRMA
Baraj sahasında bugüne kadar 602 hektar alan
kamulaştırılmış olup 2011 yılı fiyatlarıyla 60 milyon TL ödenmiştir.

DERİVASYON
Derivasyon Kanalı sağ sahilde 1559 m açık kanal
92 m ise 4m*4m ebadında 4 gözlü box menfez
olarak yapılmıştır. 2 adet göz enerji üretimi için
kullanılmaktadır.

DİPSAVAK
Dipsavak sol sahilde 184 m uzunluğunda 3 m
çapında zemin şartları nedeniyle cut-and cover
Betonerme kondüvi olarak inşa edilmiştir.

BOĞAZKÖY BARAJI SULAMASI
11 645 hekter tarım alanının sulanmasına
yönelik Boğazköy Barajı Sulamasının ihalesi
26.08.2011 tarihinde yapılmış ve 64 882 826,68
TL sözleşme bedeli ile ENKAYA İnşaat Nakliyat
Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi + İŞKAYA İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’ ORTAK GİRİŞİMİ’nin yüklenimine verilmiştir. 28.11.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmış olup, 05.01.2016

tarihinde de tamamlanması planlanmıştır.
İşin muhtevasında;
• 7 534 hektar sahada arazi toplulaştırma ve
tarla içi hizmetlerinin yapılması,
• Çeşitli çap va basınç sınıflarında 237 010 m
HDPE 100 ve 118 200 m CTP olmak üzere toplam 355 210 m boru ve özel parçalarının temini
ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının
yapılması,
• Sulama şebekesi üzerindeki 1897 adet sanat
yapısının daimi teçhizatları ile birlikte inşası,
• 650 000 m³ drenaj kanalı kazısı ve kanal
üzerindeki 56 adet menfez yapılması,
• 1 adet kurutma kanalı pompa istasyonunun
daimi teçhizatları ile birlikte inşası ve ENH,
• 1 adet sulama pompa istasyonunun daimi
teçhizatları ile birlikte inşası ve ENH,
• Toplulaştırma sahasında 300 000 m yol
yapımı bulunmaktadır.
Yenişehir ovasında, “Yenişehir Ovası YAS
Sulaması” 5 020 hektar, “Boğazköy Barajı
Sulaması” 11 645 hektar olmak üzere toplam 16
665 hektar saha sulu tarıma kavuşturulacaktır.
16 665 hektar sahanın 7 898 hektarlık bölümünde arazi toplulaştırma işlemleri Mülga
Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğünce
yapılmıştır. 7 534 hektarlık bölümdeki AT ve
TİGH işlemleri, Bakanlık Kurulu Kararınca
DSİ 1.Bölge Müdürlüğünce “Boğazköy Barajı
Sulaması” işinin muhtevasında yaptırılacaktır.
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İzmir’in 2040
yılı su ihtiyacını
garanti altına
alacak isale hattının
2. Kısım inşaatına
başlanıyor.

DSİ’den
Ege’nin
İncisi
İzmir’e
Yakın zamanda İzmir şehrimize Beydağ, Yortanlı
ve Çaltıkoru gibi dev barajları kazandıran DSİ
Genel Müdürlüğü’nden İzmir’e 3 tesis daha.
İzmir’in 2040 yılına kadar olan içme kullanma
suyu ihtiyacını karşılayacak İzmir İçmesuyu
2. Merhale İsale Hattı 2. Kısım Tesisi ile 112

3
Tesis
410 dekar tarım alanını sulayacak Kınık Sağ
Sulaması’nın temel atma, Güzelhisar Barajı
Mansap Ovaları Sulaması’nın ise açılış merasimi gerçekleştirildi. Merasime Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
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İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Milletvekilleri,
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, basın
mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Temeli Atılan Tesisler
İzmir içmesuyu 2. Merhale
isale hattı 2. Kısım
Su kaynağı Gördes Barajı olan proje ile 148
060 dekra sahanın sulanması sağlanacak ve
İzmir iline yıllık 59 milyon m3 içme ve kullanma
suyu temin edilecek. 174 000 000 TL’ye mal
olacak İçmesuyu isale hattı, İzmir’ in 2040 yılına
kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını
karşılayacak şekilde planlandı.

TL ek gelir elde edilecek. Diğer taraftan 6000
kişiye ek istihdam imkânı yaratılacak.

Açılışı Yapılan Tesis
İzmir Güzelhisar Barajı Mansap
Ovaları Sulaması
Aliağa İlçesi, Çaltıdere, Çoraklar, Güzelhisar,
Karaköy köylerine ait toplam 9 230 dekar tarım
arazisinin Güzelhisar Barajı’nın depolama kapasitesinden faydalanılarak sulanması sağlanacak.
7 100 000 TL’ye mal olan proje ile dekar başına
450 TL, toplamda ise 4 153 500 TL gelir artışı
sağlanacak aynı zamanda 700 kişiye istihdam
imkanı yaratılacak.

Kınık Sağ Sahil Sulaması

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

Proje sahası Orta Bakırçay Havzası’nda İzmir
ve Manisa illeri sınırları içerisinde ve İzmir ilinin
yaklaşık 120 km kuzeyinde, Bakırçay’ın sağ sahilinde yer almaktadır. Proje sahası kuzeydoğu
güneybatı doğrultusunda akan Bakırçay ve
kuzeyde Marda Dağı ile çevrili olup Gökçebeyli,
Alibeyli, Turanlı, Aziziye, Kadıköy, Bölcek ve
Hamidiye yerleşim yerlerini kapsıyor.
91 000 000 TL’ye mal olacak Kınık Sağ Sahil
sulaması kapsamında brüt 112 410 dekar arazi
yağmurlama yöntem ile sulanacak. Proje ile
dekar başına 480 TL, toplamda ise 54 000 000

Açılış ve Temel Atma Merasiminde konuşan
Eroğlu Türkiye’nin son zamanlarda büyük mesafe kat ettiğini ifade ederek “Ülkemiz geçmişte
son derece zor günler geçirdi. Fakat bugün
geleceğe güvenle bakan, son derece güçlü
ekonomik yapısı bulunan, Dünya’da sözü geçen
bir ülke haline geldik. Hedefimiz 2023 yılıdır.
Bütün çalışmaları planlı bir şekilde yapıyoruz.
Gerek bölünmüş yol, gerekse hızlı tren
çalışmaları kalkınmanın göstergeleridir. Sağlıkta
muhteşem bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bunlar
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kolay olmuyor. Ülkemiz şantiye haline geldi. Sadece Bakanlık olarak biz 1128 adet tesisi açtık.
Bunların 206 adedi baraj, 24 adedi gölet, 180
adedi sulama tesisi, 49 adedi içme suyu tesisi,
643 adedi taşkın koruma tesisidir.”dedi.
İzmir’e yapılan yatırımlar hakkında da bilgi
veren Eroğlu “Sadece bizim bakanlığımız
İzmir’e 1,5 milyar TL yatırım yaptı.”1000
Günde 1000 Gölet” projesi kapsamında 35 adet
göletin ihalesini yapacağız. Beydağ Barajı’nı
biz tamamladık. Zeytinova Burgaz Barajı’nın,
Bademli Barajı’nın, Aktaş Barajı’nın temelini
attık. Küçük Menderes Ovası’nda sulanmadık
alan bırakmayacağız. Yortanlı Barajı’nı,
Çaltıkoru Barajı’nı, Kavakdere Sulamasını da
tamamladık. Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlarını
Başbakanımız açacak. 80 adet dere ıslahını da
gerçekleştireceğiz. Bunun yanında İzmir’in içme
suyu meselesini çözmek için Gördes Barajı’nı
zamanından önce bitirdik. 35 km’lik isale
hattını tamamladık. Şimdi ise kalan 65 km’lik
hattı yapacağız ve İzmir’in su meselesini kökten
çözeceğiz.” diye konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
Yıldırım “Bu tesislerin temelinin atılmasında ve
açılışının yapılmasında emeği olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İzmir’e yapılan
yatırımlar son sürat devam edecektir. Altyapı,
turizm, tarım, sanayi ve diğer sektörlerde de
çalışmalar yapılmaya devam ediyor. 35 adet
projenin sözünü vermiştik. Bunların 9 adedinde çalışmalara başladık. Geri kalanlarına ise
önümüzdeki dönemde başlanacak. Temelini
atacağımız içme suyu isale hattı projesinin ilk 35
km’lik kısmı tamamlandı ve İzmir Belediyesi’nin
arıtma tesisine bağlandı ve şehre su verilmeye
başlandı. Bugün temeli atılacak hat ise 64 km.

Bu hat ile daha yüksek kesimlerde yaşayan
vatandaşlarımıza su vereceğiz.
İlk hatla 900 000 kişiye, şimdi temelini atacağımız
ile de 1 milyon 500 kişiye içme suyu vereceğiz.
Temelini atacağımız Kınık Sağ Sahil Sulaması
ile Yukarı Bakırçay Havzası’nda damlama sulama sistemine geçmiş olacağız. Böylece aynı sulama miktarı ile 4 kat verim alınması sağlanacaktır.
Güzelhisar Barajı Mansap Ovaları Sulaması’nın
da açılışını yapacağız. Bu tesisle; Aliağa İlçesi,
Çaltıdere, Çoraklar, Güzelhisar, Karaköy köylerine ait toplam 9 230 dekar tarım arazinin
sulanması sağlanacaktır.”dedi.

İzmir Valisi Cahit Kıraç
İzmir’in artık yatırım şehri olduğunu ifade eden
Kıraç “Her gün başka bir yatırım konuşulur oldu
bu şehirde. Bu gelişmeleri önemsiyor ve projeleri dikkatle takip ediyoruz. Tarım ve sanayi
şehri olan İzmir’de 2 tesisin temelini 1 tesisin de
açılışını yapacağız. Tarımda Ülkemizin önemli
ihtiyacını karşılayan ve katma değer yaratacak bu tesisler İzmir’imiz için çok değerlidir.
Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı
sunuyorum.”dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu
Temelini atılan İsale Hattı 2. Kısım İşi ile İzmir’in
içme suyu meselesinin çözüleceğini belirten
Kocaoğlu “Toplam 110 km uzunluğundaki
hattın 35 km’lik kısmı tamamlandı. Belediye
olarak bizde arıtma tesisini kurduk. Buradan
şehre su veriyoruz. Şimdi ise 65 km’lik 2. Hat
yapılmakta. Bu proje ile 2040 yılını garantiye
alıyoruz” dedi.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Konuşmasına temeli atılacak ve açılacak tesislerle alakalı bilgi vererek başlayan Özkaldı “Temelini atacağımız tesislerden biri olan İçmesuyu
2. Merhale İsale Hattı 2. Kısım işi İzmir şehrimiz
için son derece önemli ve vazgeçilmez bir tesistir. Su kaynağı 2009 yılında tamamlanan ve
Başbakanımız tarafından hizmete alınan Gördes
Barajı olan bu projenin 1. Kısmı olan 35 km’lik
isale hattını 2010 yılında hizmete almıştık. Bugün
ise 65 km’lik 2. kısmının temelini atacağız.
174 milyon TL’ye mal olacak bu proje ile
148 060 dekar sahanın sulanması sağlanacak ve
İzmir şehrine yıllık 59 milyon m3 içme ve kullanma suyu temin edilecektir. İnşa edilecek içmesuyu
isale hattı, İzmir’in 2040 yılına kadar olan içme
ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde
planlanmıştır. Temeli atılacak diğer bir tesisimiz ise Kınık Sağ Sahil Sulaması’dır. 91 milyon TL’ye mal olacak bu proje ile brüt 112 410
dekar arazi yağmurlama yöntem ile sulanacak

olup, dekar başına 480 TL, toplamda ise yılda
54 milyon TL ek gelir artışı sağlanacaktır. Proje
ile aynı zamanda 6 000 kişiye ek istihdam da
sağlanmış olacaktır. Temelini atacağımız bu
2 tesisin yanı sıra Güzelhisar Barajı Mansap
Ovaları Sulaması’nın da açılışını yapacağız.
Aliağa İlçesi, Çaltıdere, Çoraklar, Güzelhisar,
Karaköy köylerine ait toplam 9 230 dekar tarım
arazisinin Güzelhisar Barajı ile sulanmasının
sağlanacağı proje ile dekar başına 450 TL, toplamda ise yılda 4 milyon 153 bin 500 TL ek
gelir artışı sağlanacaktır. Proje ile aynı zamanda
700 kişiye ek istihdam sağlanmış olacaktır.”dedi.
Konuşmaların ardından temel atma ve açılış
merasimi gerçekleştirildi.
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Yusuf Baydal

Eminönü’nde
İki Saat
Yeni Cami’de kuşlara hiç buğday attınız mı ya da sıcak yaz günlerinde bu eski mabedin serin iç mekanında beden ve ruhunuzu hiç dinlendirdiniz mi? Eminönü deyince
aklımıza neler gelir neler? Bu eski ama derin semtin kalabalık ve dar sokaklarında
bulunmuşlar için şehir hatları vapurlarından iner inmez Cağaloğlu yokuşuna vurulan
adımlar belki gelir akla. Diğer yanda kıyıya ebediyen demirlemiş balıkçı teknelerinde
satılan balık ekmeğin sade ama baş döndüren kokusu akıllardan silinmemiş de olabilir.
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Tahtakale’de eskiden daha canlı ve heyecanlı olan pazar, Mısır Çarşısı
ve adeta bütün İstanbul’un taş sokaklarına aktığı Mahmutpaşa hep
Eminönü ile ilgili hayal dünyamızda kalan karelerdir.
İstanbul’un tarihi yarımada olarak bilinen kısmında yer alan Eminönü
ilçesi kuzeyden Haliç, güneyden Marmara Denizi, doğudan İstanbul
boğazı batıdan ise Fatih ilçesi ile çevrilidir. İlçe bütünüyle İstanbul kentinin tarihi çekirdeği olan suriçinde yer alır ve merkezi alanın en canlı
bölgelerinden birini oluşturur. Osmanlı döneminde Deniz Gümrüğü
ve Gümrük Eminliğinin burada bulunması sebebiyle Eminönü adını
alan ilçe, Fatih ilçesiyle birlikte cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul’un
merkezi ilçesi olmuştur. Nüfusu 1955 yılına kadar artmaya devam
eden Eminönü ilçesi’nin önemli semtleri, zamanla konut alanı olmaktan çıkıp, ticaret bölgesine dönüşünce, azalma sürecine girmiştir. 1990
yılında 83.444 olan nüfusu, son Nüfus Sayımında 55.548 olarak tespit
edilmiştir. Yüzölçümü 5 km2’ dir. Nufus 55.635 (2000 nüfus sayımına
göre)

Bizans Dönemi
İstanbul’un Haliç girişinde, kentin kurulduğundan bugüne var olan
limanın, Sirkeci’yle birlikte önemli bir bölümünü Eminönü Semti
oluşturmaktadır. Kent yaşamının önemli bir odağı olduğu kadar,
dünyanın en önemli limanlarından birinin merkezi olan bu semt,
Unkapanı yolu üzerinde yer alan İstanbul Ticaret Odası’nın binası
ile Sirkeci arasındaki kıyı şeridi ve onun hemen arkasındaki çarşı bölgesini kapsamaktadır. Semtin Bizans döneminde “Neorin Kapısı”
(Başçe Kapısı) ile “Porta Drungari” (Odun Kapısı) arasındaki kıyı ve
liman bölgesi olduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. Byzantion’unilk
kurulduğu yerin bugünkü Topkapı Sarayı çevresi ile Sarayburnu ve
Sirkeci bölgesi olduğu sanılmaktadır. Sarayburnu’nun batısından
başlayarak Sirkeci-Eminönü sahilinin tümüyle liman olduğu, Sirkeci
Garı’nın bulunduğu kesimin sonradan dolduğu bilinmektedir. Bizans
devrinde bugünkü Sirkeci ve Cağaloğlu’nun kuzey kesimlerine “Eugeniu” denilmekteydi. Bölge günümüzde Topkapı Sarayı’nı çevreleyen
surların bulunduğu yerde olması gereken Byzantion surlarının hemen
dışında; Septimus Severus surunun içinde kalıyordu.
Bizans İmparatorluğu Dönemi’nde, Neorion Limanı zamanla dolmuş,
697’de imparator Leontios tarafından temizletilmiş, bu sırada
çıkarılan cüruftan kaynaklandığı ileri sürülen bir veba salgını kenti
kasıp kavurmuştu. 10. yüzyıldan sonra Cenevizliler ve Pisalılar başta
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olmak üzere Latin kolonileri, Eminönü-Sirkeci civarında
imtiyazlı bölgeler elde edip buralara yerleşmişler ve limanda kendi ticaret iskelelerini kurmuşlardır. Eminönü ile
Sirkeci arasında, Yeni Cami’nin hemen arkasında bulunan
Bahçekapı Semti, adını İstanbul’un deniz surlarının Haliç
ağzına açılan kapılarından biri olan “Bahçe Kapısı”ndan
almaktadır. Bizans döneminde bu kapıya “Porta Neorion”
denildiği belirtilmektedir. Bu kapının çevresindeki nüfusun çoğunluğunu o dönemde Museviler oluşturduğundan,
kapıya “Porta Hebraica” ya da “Porta Judeca” denilmiş,
Türkler tarafından ise Çıfıt Kapısı (Şuhut Kapısı) olarak
adlandırılmıştır. Bizans Dönemi’nde bu kapının yakınında
bir kule olduğu, Haliç’in ağzına gerili zincirin bir ucunun kuleye, diğer ucunun da Galata Kulesi’ne bağlı
bulunduğu rivayet edilmektedir. Kapının yerinin bugünkü
Yeni Cami arkasında Arpacılar Caddesi üzerinde olduğu
sanılmaktadır.

Osmanlı Dönemi
Bizans Dönemi’nde olduğu gibi, Osmanlı Dönemi’nde de
kentin ithal ettiği malların boşaltılıp, saklandığı, binlerce
denizci ve tüccar ile onlara hizmet verenlerin işlerini gördüğü
yoğun bir iş merkezi olmaya devam eden Eminönü, aynı
zamanda İstanbul’un büyük bir liman semti idi. Dolayısıyla
bu bölgede çok sayıda yer alan dini anıtların yanında, hanlar ve çarşılar da yoğun bir alanı kaplamaktaydı. Özellikle
meydanı, pek çok yabancı seyyahın gravüarlerine konu
olan Eminönü’nün deniz tarafından bakıldığında farkedilen eski hali, limanın sıkışık, insan ve etkinlik dolu atmosferi,
deniz üzerinde sandallar, ilginç profilleriyle büyük kayıklar,
Yeni Camii’nin muhteşem silüeti, deniz kenarına sıkışmış
ahşap dükkanlardan oluşan mimari karakteri oldukça
değişikliğe uğramıştır. Bu değişimde İstanbul’u birbirine
bağlayan özellikle Galata Köprüsü’nün rolü büyüktür.
Böylece eskiden kıyıda oluşan kent mekanı, Galata’ya
doğru uzanan bir şekillenmeye yönelmiştir. Buharlı gemilerin yapılmaya başlanması, Şirket-i Hayriyye, Sultan Abdülaziz Dönemi’nde demiryolunun Sirkeci’ye geliş, tünelin yapılması, atlı ve daha sonra da elektrikli tramvaylar,
19.yy. sonunda Galata ve Sirkeci’de yapılan yeni rıhtımlar
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ve depolar, Eminönü’nün ve meydanının görüntüsünü tümüyle
değiştirmiştir. Eminönü İlçesi’nin önemli semtlerinden biri olan
Sirkeci, Osmanlı Dönemi’nde Topkapı Sarayı’na yakın oluşu, sonra da Babıali’nin, yani hükümet konağı merkezinin iskelesi olması
sebebiyle önemini korumuştur. Bu yöre hem ulaşım, hem de ticaret açısından Babıali’nin denize doğru uzantısı durumundaydı.
Demiryolları ve Sirkeci Garı’nın yapılması buranın daha da
önem kazanmasına yol açtı. Gar, semte farklı bir canlılık ve işlev
kazandırdı.
Bu dönemde Bahçekapı’nın, sadrazamlığa terfi edenlerin saraya
götürülmek üzere geçirildikleri kapı olduğu bilinmektedir. Kente
getirilen zahire ve her türlü ticari metanın da bu kapıdan geçirildiği
kaynaklarda belirtilmektedir. Akşamları şehir kapıları kapandıktan
sonra geç kalanların şehre girdikleri kapı da burası idi. 1569’da
Demirkapı’dan başlayıp Bahçekapı’ya kadar uzanan yangında
semtin Yahudi Mahallesi bütünüyle yanmış, kapı ve çevresindeki
surlar 1865 yangını ve sonra da yol genişletme çalışmaları sırasında
yıktırılmıştır. Eminönü İlçesi’nin Cağaloğlu Semti Evliya Çelebi’nin
belirttiğine göre, Osmanlı Dönemi’nde Ekabir Saraylarının
bulunduğu bir semtti. Bunda semtin saraya yakın oluşunun önemli
payı olmalıdır. 16. yüzyılın son çeyreğinde sadrazamlık yapan
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Çiğalazade Sinan Paşa’nın sarayının ve yaptırdığı
hamamın bu bölgede bulunması semtin “Çiğalaoğlu”
adını almasına sebep olmuştur. Çiğalaoğlu adı daha
sonra halkın ağzında “Cağaloğlu”na dönmüştür.
Osmanlı devletinn sadaret makamı ve devletin yönetim merkezi olan Babıali’nin varlığı semte daha 18.
yüzyıldan itibaren özellik kazandırmış ve burası
Osmanlı bürokrasisinin, sadaret mensuplarının,
paşaların yaşadığı bir bölge halini almıştır. 1870’lerden sonra ise Cağaloğlu, Türk Basının merkezi haline
gelmeye başlamıştır.

Cumhuriyet Dönemi
Osmanlı döneminde Eminönü meydanının mimari
karakterinin değişmesinde Sirkeci Garı’nın yapılması,
Dördüncü Vakıf Han ve Postane gibi yapılar ile Sultan I. Abdülhamid döneminin ticarit yapılarının da
tesiri vardır. Ancak Eminönü’nün 19. yüzyıldaki fiziki
yapısı, asıl Cumhuriyetin ilanından sonra, özellikle
Vali ve belediye Reisi Lütfi Kırdar zamanında (19381949) değişmeye başlamıştır. Yeni Camii’nin önündeki yapılar, köprü için bilet kesen kulübeler ortadan
kaldırılarak meydan açılmıştır. Mısır Çarşısı’nın etrafı
açılarak, restore edilmiş, 1955-56 yıllarında UnkapanıEminönü yolunu açma çalışmaları sırasında balıkçı
ve meyhaneleriyle ünlü Balıkpazarı da yok olmuştur.
Eminönü’nün eski silüeti bir ölçüde 1986 yılına kadar ayakta kalabilmişse de 1984-89 yılları arsında,
Haliç uygulamaları sırasında Yemiş İskelesi ve çevresi
tamamen ortadan kalkmıştır. 1980’li yıllarda ise meydanda yapılan yaya köprüleri semtin eski karakterini
bozmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca Sirkeci,
ucuz otellerin, gurbetçilerin nakliyat şirketlerinin
merkezi olmuştur. Özellikle Gar’ın arkasındaki oteller
gurbetçilerin mekanıydı. Ayrıca etrafta küçük lokanta,
büfe ve işyerleri de mevcuttu. Ancak Sirkeci, tarihin
her döneminde rıhtım olarak hizmet vermiştir. Diğer
yandan Babıali caddesi ve onun devamı olan Ankara Caddesi’nden aşağı, denize ve Galata köprüsüne
inen trafiğin bağlantı noktası olma özelliğini yine her
dönemde korumuştur.
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1957-59’da açılmaya başlanan Sirkeci-Florya sahil yolu Sarayburnu’nu
sahilden dolaşarak Sirkeci trafiğinin hafiflemesini sağlamıştır. 1960’lardan
sonra Sirkeci’deki ucuz otellerin Laleli-Aksaray semtlerine kaymasıyla,
semtte ticaret ve iş merkezi niteliği ağır basmıştır. Semtin sahil kesiminde
Bandırma-Mudanya, İzmir vb. seferleri yapan vapur ve feribot iskelesi ile
Sirkeci Garı’nın karşısına gelen kısımda Harem-Sirkeci araba vapuru iskelesi yer almaktadır. Eminönü İlçesi’nin Bahçekapı semti 1960’lara kadar
konutların da bulunduğu bir bölge iken daha sonra tamamiyle bir ticaret
merkezi haline gelmiştir. Galata köprüsünün ayağının doğusunda, Eminönü
meydanından Sirkeci’ye doğru şehrin Rumeli yakasını, Anadolu yakasına ve
Boğaziçi’ne bağlayan şehir hatları vapur iskeleleri sıralanmıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra Cağaloğlu semtinin siyasal nitelik ve ağırlığını
kaybetmiş olduğunu görmekteyiz. Ancak Osmanlı döneminde olduğu gibi
bu dönemde de basın merkezi olma özelliği öne çıkmıştır.
İlçenin belli başlı semtleri:
Eminönü, Sirkeci, Bahçekapı, Cağaloğlu, Sultanahmet, Süleymaniye,
Çemberlitaş, Çarşıkapı, Beyazıt, Laleli, Kadırga, Gedikpaşa, Kumkapı,
Çatladıkapı ve Mahmutpaşa’dır. Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde cazibesinden hiçbir şey kaybetmeyen ilçe, sınırları içinde çok önemli
tarihi ve turistik eser barındırır. Sadece ülkemizde değil dünyada da eşine
az rastlanan bu eserlerden bazıları şunlardır: Sultanahmet ve Beyazıt
Meydanları, Dikilitaş, Burmalı ve Örmeli Sütun, Çemberlitaş, Aya İrini
Kilisesi, Yerebatan Sarayı, Topkapı Sarayı, Süleymaniye, Sultanahmet,
Ayasofya, Küçük Ayasofya, Beyazıt, Şehzade, Yeni (Valide), Nuruosmaniye, Laleli Camii gibi camiler, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı, Gülhane Parkı,
İstanbul Üniversitesi.
Eminönü, İstanbul’un en kalabalık ve merkezi semtlerinden biri durumunda. Bugün daha çok eski İstanbul’u temsil eden ve yerleşimden çok turistik
ve ticari tarafıyla öne çıkan semt durumunda. Boğaz hattı, Kadıköy, Adalar, Harem, Haliç’ten gelen vapurların yanı sıra, Sirkeci garına gelen banliyö trenlerinin yolcuları, Galata Köprüsü, Unkapanı ve sahil yolu yönünden gelen araçların kesiştiği noktada oluşuna eklenen hafif raylı sistem
vagonlarının geçişiyle tam anlamıyla şehir arenası görünümünde. Bütün
bunlara satıcıların özelliklede işportacıların yükselen çığlıkları ile yaya
trafiğinin uğultusunu da eklerseniz sadece tarihi ve turistik değil aynı zamanda insani bir heyecanın her daim sokaklarında aktığı bir semt ortaya
çıkıyor.
Eminönü’nün vazgeçilmez simgelerinden biri Yeni Cami. Yeni Cami
Padişah 3. Mehmet, annesi Safiye Sultan için 1597 de Mimar Davut ve Suyolu Nazırı Dalgıç Ahmet Çavuş’ a inşaatı başlatmış ancak araya mimarların
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ölümlerinin girmesiyle cami 1663’te tamamlanabilmiş.
Türk klasik devrini anıtlaştıran sanat değeri yüksek bir
cami. 100 yılı aşkın bir süre görev yapıp sonrada sökülüp haliç içine çekilmesiyle yerini yenisine bırakan Galata
Köprüsü’nün üstü balık tutanlarla, trafikle canlı görünse de
Eminönü’ ünde aslında değişen pek fazla bir şey yok, denize 50 metre mesafedeki kıyı bandı yine sağanak yağmurda
70’li yıllarda olduğu gibi yine göl olup Venedik’i aratmıyor.
Yeni Cami merdivenlerini mesken edinen güvercinler,
Yeni Galata köprüsünün kazık çakma çalışmalarında çıkan
gürültülere, yoğun trafiğe rağmen yerlerini terk etmediler.
Yıllardır Eminönü güvercinlerine yem verme geleneği de
devam ediyor.
Yeni Cami’nin önünden Mısır Çarşısı’na
doğru akıyoruz. Mısır Çarşısı tarih
boyunca baharat satıcıları ile ünlenen çarşı son yıllarda turistlerin
artan sayılarıyla orantılı bu

özelliğini yitirerek Kapalı Çarşı gibi burada da kuyumcu
dükkanlarında önemli artış gözlenmekte. Buna rağmen
ısrarla eski işlevlerini sürdürmekte olan baharatçılar,
kuruyemişçiler, çeyiz dükkanları da var. Mısır Çarşısına
girmişken birine uğramanızı ve yolda yemek üzere isteğinize
göre kuru yemişlerden bir veya birkaçını almanızı öneririz.
Bu sefer benim tercihim cezerye oluyor. Evde değirmende
çekip kokusu kaçmadan kullanmak isteyenlere tane karabiber, Safranbolu’ya ismini, yemeklere lezzetini veren
safran bitkisi de bulunabiliyor. Birde sakız var alınması
gerekenlerden. Damla sakızını buzdolabının soğuk bölümünde bekletip sonrada döverseniz bu tozu muhallebiye
karıştırarak sakızlı muhallebi yapabilirsiniz, suya atıp
beklerseniz su mis gibi sakız aromalı olur. Eminönü geziniz
öğlen saatlerine denk geldiyse farklı bir atmosferde yemek
yemek için Mısır Çarşısının denize bakan kapısından
girince soldaki daracık merdivenle çarşının ikinci
katına çıkılan Pandelli Restoranı tercih edebilirsiniz. Beyaz örtülerle kaplı masalar,
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mavi seramik duvarlar, küçük odalar, demir parmaklı küçük
pencereler, Galata köprüsü ve Haliç manzaralı yemekten
önce döner yaprakları, ıspanaklı börek geliyor tadımlık, sonrada siparişiniz. Çarşıdan çıktığınızda çevreye hakim koku
yılların kahvecisi kuru kahveci Mehmet Efendi ye ait. Çoğu
zaman önünde kuyruk oluşturan yeni çekilmiş kahve kokusu
adeta peynircilere kadar bütün Eminönü’nü kaplıyor.
Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı var; Eminönü’nün de bu
hatırdan nasiplenmesi için küçük çay ocaklarının yine
kaldırımlara dağılmış küçük sandalyelerinde kahvemizi
yudumluyoruz. Çabuk ilerleyen bir sıra var, paketler hazır
beklemiyorsunuz. Aynı sokağın denize bakan yönünde taze
sebze-meyve-turfandalar, peynirler velhasıl ne arasanız
var. Kıyıya paralel içerden ilerleyenleri, duvarları İznik
çinileri ile bezenmiş Rüstem Paşa Cami görülesi güzelliği
ile karşılıyor. Camiyi gezen ziyaretçiler çinilerin güzelliği
karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Aynı bölgede
Tahtakale, el yapımı ahşap parçalar, öğrencilere boyamaları
için hazırlanmış çeşitli kullanım eşyaları, resim çerçeveleri,
ressam şövalyeleri, kutular, biblolar, hasır saksılık, tepsi, ekmek sepetleri tümü dekoratif özellikli eşyalar. Mini kahve
masaları katlanır özellikli, ithal perde, kuş kafesleri, kürek
sapı, eleklerle devam eden sokağın denize bakan cephesinde
piknikçilerin vazgeçilmezlerinden olan mangallar ve kömürü zahmetsiz yakmaya yarayan ortası elekli borular, soba
satıcıları bulunuyor.
Derken biraz yürüyoruz ve sağ tarafımızda bizleri büyük
postane karşılıyor. Posta Telgraf Nezaret Binası olarak
1909 yılında mimar Vedat Tek projesiyle inşa edilen görkemli bina posta işlerinin yürütüldüğü ilk bina olarak PTT
tarihinde önemli bir yere sahip. Cephesinde yontma taş ve
mermer kullanılmış. Binada 16. Y.Y Osmanlı klasik süsleme tarzı dikkat çekiyor, kısmen karkas kısmen de yığma
olan temel duvarları taş, katlar ise kagir. 1927-1936 yılları
arasında postahane işlerinin yanı sıra İstanbul Radyo Evi
olarak ta kullanılmış. Bina bir süre de İstanbul Adliyesi
yangınında bir bölümüyle Adliyeye tahsis edilmiş. Bodrum,
Zemin ve üç normal kattan oluşan bina 3200 m2 dikdörtgen planlı yapılmış. Bu binada birde pul müzesi bulunuyor.
Giriş ve emanet dolapları için ücret alınmıyor. Bugüne ka-
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dar çıkarılmış olan pulları güzel bir sergileme ile görebiliyorsunuz. Salonda
PTT binası, tavan süslemeleri, iç atmosferi, ziyaretçileri ile içinizde canlı
ve yaşıyor hissi uyandırıyor. Sirkeci Tramvay hattı paralelinde ise
Hayyam Pasajı var. Tüm katlarındaki dükkanlar fotoğraf makinesi satıcı ve tamircilerine ayrılmış iş hanında ikinci el fotoğraf
makine alım-satımı da yapılıyor.
Eminönü eski zamanların derinliği ile yeni
zamanların ticaret ve bolluğunu her açıdan koruyor; kısacası çaptan düşmüş değil. Belki de
İstanbul’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin
büyük bir çoğunluğuna ziyaretlerinin önemli bir bölümünde evsahipliği yapıyor. Bugün Yeni Cami’nin
önünde güvercinleri besledik, ardından Mısır
Çarşısı’ndan aldığımız cezeryenin tadı damağımızda dolaşırken biz de
Büyük Postahane’nin önünde bulduk kendimizi. Çarşıların içinden
geçtik, acıktık; odun ateşinde pişmiş simitle doyduk. Susadık ve
hala akan yüzyıllık çeşmelerin birinde hem beden hem gönül
dünyamızı serinlettik. Teşekkürler Eminönü, teşekkürler
Eminönü’ne emeği geçen herkes...
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Suyun Bir
Başka Yüzü:
Çiğ ve Kırağı

Ilık ve
durgun gecelerde
ya da sabahın erken
saatlerinde havadaki su
buharı toprağın, bitkilerin
ve açıktaki öbür nesnelerin
üzerinde yoğunlaşarak çiğ
ya da şebnem denen çok
küçük su damlacıkları
oluşturur.
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Havada her zaman bir miktar su buharı,
yani nem vardır. Ama sıcak hava soğuk
havadan daha fazla nem taşıyabilir;
çünkü hava soğuduğunda bu buharın bir
bölümü yoğunlaşarak su damlacıklarına
dönüşecektir.
Hava sıcaklığı 0°C’nin altına düştüğünde,
yaprakların üzerinde birikmiş olan çiğ
damlacıkları donarak kırağı denen ince buz
kristallerine dönüşür.
Geceleri toprak, bitkiler ve kayalar hızla
ısı yitirdiği için havadan daha soğuktur.
Nemle yüklü ılık hava bu soğuk yüzeylere,
örneğin toprağa ya da otlara değdiği anda
soğur ve taşıdığı su buharının bir bölümü
yoğunlaşarak toprakta ya da otların üzerinde su damlacıkları halinde birikir.

Su Dünyas ı Şu b a t 2012

Havadaki su buharının yoğunlaşarak çiğ
damlacıklarına dönüştüğü bu sıcaklığa “çiğ
noktası” denir; çiğ noktası havadaki su buharının
miktarına bağlıdır.
Rüzgârsız ve bulutsuz durgun geceler çiğ
oluşumuna daha elverişlidir. Çünkü rüzgâr ılık
havayı sürekli harekete geçirir ve soğuk bir yüzeye uzun süre değerek çiğ noktasına düşmesini
engeller. Bulutlu gecelerde de bulutlar toprağın
ve bitkilerin ısı kaybını azalttığı için çiğ olasılığı
daha azdır. Bir yılda oluşan çiğ miktarı iklime
bağlı olarak 12,5 mm ile 75 mm arasında değişir.
Çiğ noktası donma noktasının altına düşerse,
yani yerin yüzeyi 0°C’nin altına kadar soğursa,
havadaki su buharı doğrudan buz haline geçer
ve ağaçların, otların, pencere camlarının yüzeyini kırağı denen güzel, ince bir don tabakası
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kaplar. Bir yandan kar tanelerindeki küçük
buz kristallerinin oluşmasına yol açan etkenler,
bir yandan hafif hava akımları ve havadaki toz
parçacıkları nedeniyle, yüzeylerde donup kalmış
kırağının görünümü zarif eğreltiotlarını andırır.
Kuru ve soğuk havada, yani sıcaklık 0°C’nin
altına düştüğünde hava yeterince su buharı yüklü
değilse, bu kez kırağı değil don olayı görülür.
Yalnızca yere yakın hava katmanlarının değil,
daha yüksekteki büyük bir hava kütlesinin hızla
soğuduğu bu don olayları özellikle ilkbaharda
tarım ürünleri için son derece zararlıdır. Bitkilerin dokularındaki ve topraktaki suyun donması
ağaçların yarılarak çatlamasına, toprağın
aşınmasına yol açar.
Don olasılığı büyük ölçüde bulunulan bölgenin
coğrafi konumuna bağlıdır. Yüksek yerlerde
hava genellikle daha soğuk olduğu için buralarda don olasılığı daha fazladır. Öte yandan, ılık
havadan daha ağır olan soğuk havanın dağların
yamaçlarından vadilere ve çukur yerlere doğru
alçaldığı da bir gerçektir. Bu nedenle, dağların
yamaçlarındaki ekili alanlarda tahıl, sebze ve
meyve yetiştirenler her zaman don tehlikesine karşı hazırlıklı bulunmak ve önlem almak
zorundadırlar.
Çiğ, havadaki su buharının daha soğuk nesneler
üzerinde yoğunlaşmasıdır.
Kırağı, havadaki su buharının 0 °C altındaki
sıcaklıklarda sıvı hale geçmeden buza dönüşüp
yeryüzünde çok soğuk yüzeyde birikmesiyle
oluşur.
Çiğ ve kırağı normalde yere yakın havanın
doymuş olduğu durumlarda meydana gelir.
Kırağı, yerde oluşan çiğ tanelerinin sonradan
donmasıyla olabileceği gibi, doğrudan 0 °C’nin
altındaki bir sıcaklıkta su buharının cisimler üzerinde donmasıyla da olabilir. Sis ve bulut yerin
radyasyonel olarak soğumasını engellediğinden
sisli ve bulutlu havalarda kırağı görmek mümkün olmaz

Çiğ ve kırağı havadaki su buharının fazla
olduğu durumlarda meydana gelir. Havadaki
fazla su ise topraktan, bitkilerin yapraklarından,
ya da yağmurlu bir günün ardından oluşan
buharlaşma veya sıcaklığın doyma noktasına kadar düşmesiyle oluşur.
Çiğ ve kırağı havadan yağmaz, havadan yere
düşmez. Kırağı küçük buz kristallerinden oluşur
ama donmuş bir çiğ değildir. Bunlar bir yağış
türü de olmadığı için miktarları meteorolojide
ölçülmez. Sadece çisenti, yağmur, kar dolu ve
bunların türevlerine yağış denir ve miktarları
ölçülür.
Meteorolojide hava sıcaklığı yaklaşık olarak
yerden 2 metre yükseklikte olan alet siperlerinin
içinde ölçülür. Bu nedenle yer yüzeyindeki cisimlerin sıcaklığıyla hava sıcaklığı çoğu zaman
farklıdır. Bazen hava sıcaklığı sıfır derece olunca
yer yüzeyi sıcaklığı donma noktasının üzerinde
olabilir. Bazen de yer yüzeyi sıfır derecenin
altında bir sıcaklığa sahipken hava daha sıcak
olabilir. Toprakve yere yakın seviyeler havaya
nazaran daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur.
Enverziyon, sis, kırağı ve çiğ; yer ve yere yakın
seviyeler ile üst seviyelerdeki farklı sıcaklık ve
nem dağılımlarının oluştuğu rüzgârsız, kış ve
kışa yakın mevsimlerde daha fazla görülür.
Bazen sadece hava ile yer yüzeyi sıcaklıklıları
değil, yer yüzeyindeki cisimlerin sıcaklıkları da
birbirinden çok farklı olabilir. Yüzey sıcaklığına
bağlı olarak bahçede çiğ oluşurken, otoparktaki
araçların üzerinde kırağı oluşabilir. Bitki ve araç
yüzeyleri daha da soğursa, araçların üzerinde
şiddetli bir kırağı oluşurken bitkilerin üzerinde
de donmuş çiğ oluşur. Eğer hava sıcaklığı -10 derece civarına ve daha altına kadar düşerse kırağı
pencerelerimizde tüy, yelpaze ve dantele benzer
şekillere neden olur.
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Bir
Su Mucizesi:
PAMUKKALE
İşte suyun berraklığıyla beyazın buluştuğu hatta bembeyazın buluştuğu eşsiz bir güzellik,
Pamukkale... Hayatımızın en önemli elementi ve vazgeçilmezimiz olan suyun ve beyazın
birlikteliğinden oluşan seyirlik, suyun taşa nakşı...
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Su geçtiği yerlere kendinden izler bırakıp
geçmekte; buradan ben geçtim, duru yanımı,
berraklığımı bırakıyorum diyor. Ve yürürken
yanlardaki küçük su arklarından akan suyun
mutluluğunu fark edebiliyorsunuz. Suyun ve
beyazın sevgisinden oluşan Pamukkale, ta tepelerden başlayıp aşağılara kadar geçtiği her yeri
beyaza bürüyen bir su ve yıllardan beri aşkla
ayakta duran bir tarihin içinde bulunmaktadır.

Adını nereden aldığı belli olmasa da, insan içinden bu manzaraya da bundan başka bir isim
verilemezdi demekten kendini alamıyor. Pamuk
gibi bembeyaz ve yumuşacık olduğu için ve de
bir tarihin üzerinde bulunduğu için “Pamukkale” adını aldığı aşikâr, lakin birbirini çok güzel bir şekilde tamamlaması da dikkate değer bir
faktör.
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Denizli’nin kuzeyinde yer alan ve antik kent Hierapolis
ile iç içe olan Pamukkale, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta
bulunmaktadır. Bergama Kralı II. Eumenes tarafından M.Ö. 197
yılında kurulan, adını da Amazonlar Kraliçesi Hiera’dan alan Hierapolis, aynı zamanda “kutsal kent” olarak anılıyor. Hz. İsa’nın havarilerinden St. Philip’in burada öldürülmesi ve onun adına anıt mezar
yaptırılması, Hierapolis’in inanç turizmi açısından da öne çıkmasını
sağlıyor.
Pamukkale’nin binlerce yıldır yerleşim merkezi olmasını sağlayan
şifalı termal su, beyaz travertenlerin de hayat kaynağıdır. Yüksek miktarda kalsiyum hidrokarbonat içeren suyun havadaki oksijenle teması
sonucu, karbondioksit ve karbon monoksit uçup, kalsiyum karbonat
çökerek yamaçlardan aşağı bu çökeltileri yaymakta, bu oluşum da
Pamukkale’ye adını veren travertenleri oluşturmaktadır.
Pamukkale tarihinden çok şifalı sularıyla anılır ve bilinir olmuştur. Bunun sebebi ise dilden dile anlatılan bir efsane olsa gerek:
Efsane bu ya çok eskiden Çökelez Dağı eteklerinde yaşayan, fakir
oduncu bir aile varmış. Bu ailenin kızı, o kadar çirkinmiş ki erkek
çocuk anneleri onu görünce yollarını değiştiriyormuş. Fakirliği, genç
kızın umurunda bile değilmiş ama çirkinliği canına tak etmiş. Çökelez
Dağının eteklerinden kendini boşluğa bırakmış. Su ve tortu dolu havuza hızla düşmüş. Burada uzun süre suların içinde baygın kalmış. O
esnada bu su o çirkin kızı güzelliğe boğmuş. Oradan geçmekte olan
Denizli Beyinin oğlu, kanlar içinde güzel kızı görmüş. Oduncu kızı
alıp evine götürmüş. Kız iyileşmiş ve evlenmişler. O günden sonra
kadınlar güzelleşmek için bu ılıcaları ziyaret etmeye başlamış. O gün
bu gündür güzelleşmek isteyen tüm kadınlar bu suyun içine atarlar
kendilerini deniyor. Pamukkale’de bulunan ve yaz kış aynı sıcaklıkta
(35derece) olan Cleopatra havuzu, içinde tarihi kalıntıların ve taş
sütunların bulunduğu, rivayetlere göre Kraliçe Cleopatra’nın kendine
has yapılmış güzellik havuzudur ve hala bölgeye gelen turistler için bu
işlevi görmeye devam etmektedir.
Traverten çok yönlü, çeşitli nedenlere ve ortamlara bağlı, kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir kayadır ve Pamukkale
termal kaynağını meydana getiren jeolojik olaylar, geniş bir bölgeyi
etkilemiştir. Bu bölgede sıcaklıkları 35-100 C arasında değişen 17 sıcak
su alanı bulunmaktadır. Antik dönemde etrafında şenlikler düzenlenen ve ayinler yapılan Pamukkale termal kaynağı, bölgesel potansiyel
içindeki bir ünitedir. Kaynak, antik dönemlerden beri kullanılmaktadır.
Termal su kaynaktan çıktıktan son ra, 320m uzunluğunda bir kanal
ile traverten başına gelmekte ve buradan, 60-70m.lik kısmi çökelmenin olduğu traverten kat katlarına aheste aheste dökül-
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mekte ve ortalama 240-300m. yol kat etmektedir. Kat kat
havuzcuklarında ve kat kat seddelerinde, çökelmekte olan kalsiyum karbonat, başlangıçta yumuşak bir jel halindedir. Zaman içinde
sertleşmekte ve traverten olmaktadır. Ancak ziyaretçiler tarafından kat
katlar üzerinde gezilmesi ve oynanması, henüz yumuşacık haldeki kalsiyum karbonatların ezilmesine, dağılmasına neden olmaktadır. Travertenlere termal su, fazla miktarda ve uzun süre aynı yere akıtılması,
suyun yosunlaşmasına ve dolayısıyla travertenlerde hoş olmayan
kirliliğe sebep olmasına neden olduğu için belirli bir program dâhilinde
verilmektedir. Beyazlığın oluşumunda, hava şartları, ısı kaybı, akışın
yayılımı ve süresi etkilidir.
Çok değil, yakın bir tarihte adeta küsmüştü Pamukkale. Karalara
bürünmüştü de onu görmeye gelenler arkalarına bile bakmadan kaçıp
gitmekteydiler. Kim kırmıştı pamuktan kalbini Pamukkale’nin, kim
onun karalara bürünmesine sebep olmuştu. Nasıl bu hali almıştı?
Çünkü nefesi kesilmişti, yaşam kaynağı olan suyu kesilmişti. Akmaz
olmuştu akaklardan aşağılara. Sesi gelmiyordu artık süzülürken seddelerden. Susuz Pamukkale bir hiçti; onu yârinden ayırmışlardı. Nasıl
karalar bağlamasındı ki nazenin güzellik.
Pamukkale nazlı bir kız, şehrin biricik kızı, kıymetlisi... Onu böyle
gören halk ta onunla beraber mutsuzlaşmıştı.
Sonra bir gün, ta ki yamaçlardan aşağı su koşa koşa gelirken yüzü
gülmüştü Pamukkale’nin. Kat katlar dan aşağı narince sızışını görünce
bir coşku peyda olmuştu. Su yamaçlardan aşağı kollarını açmış gelirken
geçtiği yerleri de beyaza bürüyordu yine onu bekleyen de kucağını
açmış ona sarılmak için sabırsızlanıyordu. Ve işte yaşam kaynağına
kavuşmuştu ve yüreğine can gelmişti, ömrüne ise bahar. Bembeyaz
olmuştu yine, su emek emek işlemişti taşı ve bembeyaz olmuştu yine.
Ve sonra Pamukkale eski haline o mutlu günlerine tekrar döner, onu
görmeye gelenleri neşe ile karşılamakta; kızgınlığı geçmiş, yaşadıklarını
unutmuştur.
Bugünlerde yüzü gülüyor Pamukkale’nin. Onu görmeye gelen ve
sayısı her gün biraz daha artan bir meraklı kitlesi var. Onu hiç yalnız
bırakmayan yerli sevenleri var, onun en güzel göründüğü vakitlerde
(yani gün doğumu ve batımında) ise güneşi var; her şeyden önemlisi
onu var olma sebebi, hayat belirtisi, tebessümünün nedeni, beyaza
bürünmesini sağlayan “su” ‘yu var. Evet, Pamukkale ve çevresi
zengin kaplıca ve ılıcıların da bulunduğu bir bölge. Hangi
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kaplıca ve ılıcalar var bu bölgede? Hemen kısa
bir bilgi verelim:

ÇİZMELİ (YENİCE)
KAPLICASI

PAMUKKALE KAPLICASI

Buldan İlçesi’ne 16 km. uzaklıktaki Yenice
kent sınırları içindedir. Tripolim antik kenti
kalıntıları arasından gidilir. Sıcaklığı 35o M’dir.
Bileşiminde hidrokarbonat, sülfat, sodyum, kalsiyum iyonları bulunur. Radyo aktivesi yüksektir.
Romatizma, kalp, damar sertliği, deri hemoroit
hastalıklarının tedavisinde faydalanılmaktadir.

Denizli’ye 20 km. uzaklıkta, eski Hierapolis
kentinin bulunduğu alandadır. Kars tik alanlardan çıkan suların bünyesindeki kireç çözeltisi
buharlaşma ve sudaki karbondioksitin ayrışması
sonucu çökelerek genellikle beyaz renkte ve
pamuk balyalarını andıran kalker tüfleri Pamukkale travertenlerini oluşturmuştur. Kaplıca suları
kalp, damar sertliği, tansiyon,romatizma, deri,
göz, raşitizm, felç, sinir ve damar hastalıkları,
ilik içildiğinde spazmlı midesele iyi gelmektedir.
İdrar sokturucudur. Böbrek kum ver taslarında,
idrar yolu iltihaplarında etkilidir. Damar
iltihapları ve reyon hastalığının tedavisinde
yararlıdır.

KARAHAYIT KAPLICALARI
Pamukkale’nin 5 km. kuzeyinde Karahayıt
Kasabası’ndadır.
Suyunun
sıcaklığı
Pamukkale’nin
sularından
daha
fazla
(42o,50o,56o), serbest karbondioksit oranı
daha az, radyoaktivitesi yüksektir. Kalp, damar
sertliği, yüksek tansiyon, romatizma, siyatik,deri
ve sinir hastalıklarından bazılarına, limbo, uyuz,
sivilce, kasıntı vb. hastalıklarda şifalıdır.

GÖLEMEZLİ ÇAMUR KAPLICASI
Denizli merkeze yakın idari olarak Akkor ilcesine bağlı Golemezli’de, termal olarak Pamuk
kale sistemine uygun, sıcaklıkları 35o C ile 50o
C arasında dört kaynak halindedir. Birisinde
çamur banyosu yapılır. Deri hastalıkları tedavisinde etkilidir.

BABACIK (KABAAĞAÇ)
KAPLICASI
Tekke koy kaplıcasına 3 km. uzaklıktadır.
Kükürtlü iki kaynaktan çıkar. Birisinin sıcaklığı
43o C, diğerinin sıcaklığı 62o M’dir. Karbondioksit bakımından zengindir

SARAYKÖY - TEKKE KÖY
ILICASI
ilce merkezine uzaklığı 20 km. olup, Tekke
koy yakınlarındadır. Suyunun sıcaklığı 80o C
dir. Roma İmparatorluğu döneminden kalma
hamamı, havuzu ve soyunma yerleri vardır. Romatizma, deri, kadın hastalıkları ve idrar yolu
hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Tekke koy
kaplıcasına 500 m. uzaklıkta İnaltı Hamamı
vardır. Bir mağaradan çıkar. Suyu kükürtlüdür.

ILICALAR
KAVAK BAŞI ILICASI
Pamukkale’ye 4 km. uzaklıktadır. Suyunun
sıcaklığı 30o C dir. Deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
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KIZIL DERE ILICASI
Sarayköy’e 11 km. uzaklıkta, kızıl renkli kayalardan çıkar. Suları sodyum karbonatlı ve sodyum
sülfatlıdır. Su sıcaklıkları 63o, 65o, 88oC’dir.
Suları yorgunluğa ve romatizmaya iyi gelmektedir.

ORTAKÇI ILICASI
Sarayköy yakınında ikisi sıcak, birisi soğuk
uç kaynaktan çıkar ve sularının sıcaklığı 47o,
50oC’dir. İçme ve banyo suyu olarak kullanılır.
Romatizma ve sindirim hastalıklarına iyi gelmektedir.

YERALTI SU KAYNAKLARI
BULDAN MADEN SUYU
Buldan’a 2 km. uzakta 2 ayrı çeşmeden
akmaktadır. Soğuk ve sıcak olarak dakikada 25
litre su çıkar. Suyun sıcaklık derecesi 19o C dir.
Denizden yüksekliği 600 m. olan maden suyu,
sindirim sistemi ve karaciğer işlevleri üzerinde
olumlu etkiye sahiptir.
Yüzey sularının yer altına sızarak tabakalar
arasındaki boşluklarda ya da geçirimsiz tabaka
üstündeki geçirimli tabakada birikmesine yer Alpu
suyu denir. Sızma olayı sonucu yer altında depo-

lanan bu suların yer yüzüne kendiliğinden çıktığı
yerlere ise kaynak denir. Kaynak suları kisin ilik,
yazın soğuk olurlar. Vali Çeşmesi (Cankurtaran),
Kocapınar (Honaz) Değirmenönü (Yeşilköy). Kestane Deresi ( Buldan, Gümüşsü, Işıklı), Gürpınar
(Çivril), Güney Suyu Akgöz Pınarı (Işıklı), Göz
adini taşıyan sular (Honaz), Kırkpınar (Kara
hisar-Tavas) Daha 1960-1970 yılları arasında
il merkezinde akmakta olan, Yenimahalle semtinde Akpınar (Eğitim Fak.Batisi), Benli Pınarı
(Eğitim Fak.doğusu), Mutassıp Pınarı (Kıbrıs
Şehitleri Cad.) ayrıca Kuşpınar, Başpınar (Askeri
Gazinonun kuzeybatısı), Fındıksuyu (CamlıkAtış Poligonu arası), Kozpınar (Zeytin köy batısı)
gibi kaynakların büyük bölümü kent içme suyu
şebekesine alinmiş, bazıları az da olsa akışlarını
sürdürmekte, piknik yeri olarak faydanılmaktadır.
Bazı kaynak suları üzerinde de kültür balıkçılığı
amacıyla tesisler kurulmuştur.
Travertenlerin sunduğu görsel zenginlikle, yılda bir
milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti misafir
eden, su ile taşın, doğa ile tarihin buluştuğu mekân
olan Pamukkale, UNESCO’nun “Dünya Kültür
Mirası Listesi”nde bulunmakta ve Türkiye’de
deniz turizmine alternatif merkezlerden biri konumunda vazife görmektedir. Ayrıca bir sonraki
yılda seçilecek olan Dünya’nın yeni yedi harikası’
olmaya aday gösterilmiş ve bunu hak ettiğini
düşünerek sevenlerinin desteğini beklemektedir.
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Her Derde
Deva:
SOĞAN
Soğuyan havalarla birlikte vücut direncimizi de
arttırmamız gerekiyor.
İçinde bol miktarda A,B ve C vitamini bulunan
soğan, kalp ve prostat bozukluğu, sinir zafiyeti,
cilt hastalıkları ve cinsel iktidarsızlık gibi birçok
hastalığa iyi geliyor.
Soğanda bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok
faydalı maddeler ve antibiyotik görevi gören esanslar ve hazım arttırıcı fermentler bulunduğunu
kaydeden uzmanlar, soğanın kalp ve prostat
bozukluğu, pankreas tembelliği (şekerliler),
sinir zafiyeti, romatizma, cilt hastalıkları, cinsel iktidarsızlık, mide zayıflığı gibi hastalıklara
iyi geldiğini, bol idrar söktürdüğünü ve vücutta birikmiş Su ve üreyi dışarı attığını bildirdi.
Soğanın, vücuttaki fazla tuzu da dışarı attığını
belirten uzmanlar, pankreası çalıştırarak insülin
ifrazatını arttırdığını ve kanda şeker seviyesini
düşürdüğünü kaydetti.
Evet soğan. Soğanın özellikle bu toprakların
insanının yaşamındaki yeri çok önemlidir. Ama
onu pişirerek ve kızartarak yararsız hale getirmekte de herhalde üstümüze yoktur. Halbuki, soğanı
doğal haliyle tüketmemiz gerekir. Çünkü soğan,
sarımsak kadar olmasa da, insanoğluna oldum
olası lezzet ve sağlık sunmuş önemli bir sebzedir.
Ama onu yalnızca sebze olarak tanımlamak herhalde haksızlık olurdu. Günümüzün soğanı, batı
Asya kökenli yaz soğanı ve güney Sibirya kökenli
kış soğanı olarak tanımlanabilecek iki ayrı türün
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karışımından türetilmiştir. Yaz soğanı yakıcı, kış
soğanı ise daha az yakıcı özelliğe sahiptir. Ama
yararlılık açısından farkları yoktur.
Fazla soğan yenen ülkelerde kanserin nadir görüldüğünü ve o ülke halkının uzun
yaşadığını ifade eden uzmanlar, soğanın,
karaciğeri ve bağırsakları dezenfekte edip zehirlerini temizlediğini ve gıdaların orada vücudu zehirlemesini önlediğini, bağırsak kurtlarını
döktüğünü belirtildi.
Ağızdaki soğan kokusunun giderilmesi için
yemekten sonra ekmek kabuğu veya maydanoz
çiğnenmesinin yeterli olduğunu belirten uzmanlar, soğanın patateslerden ayrı, kuru, soğuk bir
yerde saklanması gerektiğini, çünkü soğanın
patateslerden salınan nemle yumuşadığını ifade
edildi.
Kanserle savaşan allium türüne ait 500
bitki vardır. Sarımsak, soğan,
frenk soğanı ve yeşil
soğan bu

gruba girer. Bu sebzelerin birçok üyesi, kanseri
önleyen potansiyel özellikleri için araştırılıyor.
Bu araştırmaların sonucu bu kadarla değil.
Soğan, zengin vitaminler içeren, güç ve sağlık
kazandıran bir sebzedir. Onu elden geldiğince
çiğ tüketmek doğru olur. Soğan özsuyu, sütle
karıştırılarak içilebilir. Çiğ olarak tüketildiğinde
mideyi güçlendirir, sindirim sistemini uyarır,
idrarı arttırır. Şeker hastalığını tedavi edemez
ama, kan şekerini düşürebilir. Mukozanın kan
dolaşımını uyarır. Grip, nezle, gırtlak iltihabı ve
öksürüğü önleyici olarak kullanılabilir. Soğuk
algınlığında çocuklara, ince kıyılıp ezilerek, balla karıştırılan soğan yedirilir. Öksürük ve hatta
boğmacada soğan şurubu çok rahatlatıcıdır.
Orta boy bir soğan ince kıyılır, 2-3 yemek kaşığı
toz şekerle karıştırılır, 1 çay bardağı su eklenerek,
2-3 dakika hafif ısıda kaynatılır. Kaynamadan
sonra 2-3 saat bekletilir ve posası sıkılır. Gün
boyunca 5-6 kere, 1-2 çay kaşığı kullanılabilir.
Peki soğanın bilinen bir yan etkisi var mı?
Duyarlı mideleri rahatsız etmesinin dışında, bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.
İdrar söktürücü olan soğan, vücuttaki toksinlerin atılmasında ve kanın temizlenmesinde etkili olur. Midevidir: İştahı
açar ve sindirimi kolaylaştırır.
Hafif müshil etkisi vardır.
C
vitamini
yönünden
zengin olduğu için vücudun savunma sistemini güçlendirir. Soğuk
algınlığının atlatılmasında
ve
yüksek
ateşin
düşürülmesinde etkilidir.
Son zamanlarda yapılan
bazı araştırmalara göre,
soğanın kalbi güçlendirdiği ve
koroner damarları genişlettiği
ileri sürülmektedir. Bu etkileri
için; yeşil ya da kuru soğan, çiğ
ya da pişmiş olarak bolca yenilebilir.
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Ayrıca soğan böcek ve arı sokmalarında
iyileştiricidir. Çıbanların baş vermesini ve
iyileşmesinin hızlanmasını sağlar.
Soğanın suyunun faydalarından sözetmeden
geçmeyelim. Günümüzün yorucu şartları
altında kendinizi iyi hissetmek için Mısırlı,
Fransız, Çinli ve hatta Japonlar’ın geleneksel
besin maddelerini kullanarak, zindeliğinize
yeniden kavuşmanız mümkün. Örneğin
Fransızlar gün boyu zindelik amaçlı her sabah bir parça soğan tüketirdi. Araplar ise
daha genç ve sağlıklı görünebilmek için
soğan suyunu balla karıştırarak gün boyunca
içerlerdi. Yüzyıllardır Avrupa’dan Mısır’a,
eski Roma’dan Çin’e ve hatta Japonya’ya
kadar birçok ülkede tedavi amaçlı kullanılan
sarımsak da; mide asidini düzenleyip,
sindirime yardımcı oluyor ve kan akışını
hızlandırıyor. İçerdiği maddeler sayesinde
derinin kendini yenilemesini hızlandıran safran ise sağlıklı ve canlı bir görüntüye sahip
olmanıza yardımcı oluyor. Demir ve çinko
bakımından çok zengin bir besin maddesi
olan midye; oksijeni hücrelere taşıyor ve
metabolizmanın gelişmesini sağlıyor. Ayrıca
midye, 18 mikrogram B12 vitamini içeriyor.
Çikolata; enerji ve mutluluk veren en özel besin
maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Çikolata, rahatlama duygusunun yanı sıra olaylara
daha olumlu bakma hissi uyandırıyor.
Soğan kalbin de dostu. Soğan aynı zamanda
kalbinizin de dostudur. Hormonların dengeli
çalışmasını sağlayarak vücudunuzu dinçleştirir,
dayanıklılığını artırır, yaşlanmayı geciktirir ve
bununla beraber kemiklerin, dişlerin ve kan
damarlarının sağlam olmasını sağlayıp karaciğeri
dezenfekte eder ve onu zehirden arındırır.
Diyabetliler için soğan ne fayda sağlıyor? Soğanın
sunacağı en iyi hizmetlerden birisi de pankreas
guddesini çalıştırıp insülin ifrazatını artırarak
kandaki şeker seviyesinin düşürülmesidir. Şeker
hastaları her yemekte küçük de olsa (arpacık

soğan ya da daha tatlı cinsi olan kırmızı soğan
tercih edilebilir) bir, iki tane soğan yerlerse
kanın asitliğini gidererek, şekerlilerin susuzluk
ihtiyacını giderir.
Bu arada bağırsakları dezenfekte ettiğini ve
bağırsak kurtlarının düşmesine de yardımcı
olduğunu belirtmek gerek.
Araştırmacılar, bu özel sebzelerin özellikle yaşlı
insanlar arasında yaygın problemler olan Alzheimeir ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olabileceğini
de tespit etti. Bu sebzeleri mutfağınızda özgürce
kullanabilirsiniz. Kırmızı ve sarı soğanlar ile
taze soğan, en yüksek flavonoid içeren allium
sebzeleridir.
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Özetle kısa kısa toparlamak gerekirse:
Soğan:
Soğan sinirleri yatıştırır, zihni yorgunluğu, kalp
çarpıntısını, ruhi sıkıntıları giderir. Bütün salgı
bezlerinizi çalıştırdığı için bu gibi şikayetlerde
faydasını görürsünüz.
Soğan vücudunuzdaki fazla suyu almakla en iyi
idrar söktürücülerden biri olarak üreyi düşürüp
sodyumu atar.
Soğanın içinde bolca A, B, ve C vitaminlerinin
yanı sıra fosfor, kükürt, iyotsilis gibi vücudumuza çok yararlı maddeler bulunduğu gibi antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazım artırıcı
fermentler ve kandaki şeker oranını düşürücü
glükokinin madde bulunur.
Soğanın bir özelliği de bronşları açmasıdır.
Bronşları çalıştırarak öksürüğü söktürür. Akciğer
rahatsızlıklarını, astım nöbetlerini, grip ve soğuk

algınlığını çok kısa sürede ve kolayca atmaya
yardımcı olur.
Sarımsağın kardeşi soğan da tıpkı kardeşi gibi
antibiyotik vazifesi görür.
Hormonların dengeli çalışmasını sağlayarak
vücudunuzu dinçleştirir, dayanıklılığını artırır,
yaşlanmayı geciktirir ve bununla beraber kemiklerin, dişlerin ve kan damarlarının sağlam
olmasını sağlayıp karaciğeri dezenfekte eder ve
onu zehirden arındırır.

