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Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’nın
aylık ücretsiz yayınıdır.

Para ile satılmaz.

Değerli Su Dünyası Okurları,

Toprağın bahara uyandığı ve uyanan baharla bitkilerin karlar altından boyun verip, eriyen karların 
coşku ile akmaya başladığı Mart ayında yeniden merhaba…

Bu sayımızda GAP’ın kalbi olarak nitelenen Atatürk Barajı’nın yapımında Bölge Müdür Yardımcısı 
olarak önemli hizmetleri bulunan Selami Oğuz ile yaptığımız röportajın yanı sıra inşaatına başlanılan 
Türkiye’nin En Uzun Tüneli Gerede,  su tutma töreni gerçekleştirilen ülkemizin en yüksek barajı Deriner 
ve doğanın fi ltreleri sulak alanları sayfalarımıza taşıdık. 
Keyifl e okumanız dileğiyle…

Su Dünyası Ekibi 

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

HÜRRİYETE DOĞRU  

Gün doğmadan,
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola.

Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında,
İçinde bir iş görmenin saadeti,

Gideceksin
Gideceksin ırıpların çalkantısında.

Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı;
Sevineceksin.

Ağları silkeledikce
Deniz gelecek eline pul pul;

Ruhları sustuğu vakit martıların,
Kayalıklardaki mezarlarında,

Birden
Bir kıyamettir kopacak ufuklarda.

Denizkızları mı dersin, kuşlar mı dersin;
Bayramlar seyranlar mı de rsin,

Şenlikler cümbüşler mi?
Gelin alayları, teller, duvaklar,

Donanmalar mı?
Heeey

Ne duruyorsun be, at kendini denize:
Geride bekliyenin varmış, aldırma;

Görmüyor musun, Her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;

Git gidebildiğin yere... 

Orhan Veli Kanık









Değerli Okurlar,
Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu verilerine göre, 31 Ekim 2011’de dün-
ya nüfusu 7 milyar kişiye ulaşmıştır ve bugün gezegenimizde yaşayan 7 
milyarı aşkın insanın yaklaşık  %15’ i yetersiz beslenme sorunuyla karşı 
karşıyadır. Artan nüfusun gelecek 50 yıl içerisinde gıda ihtiyacının iki katına 
çıkararak bugün itibariyle genelde yeterli sayılan gıda üretiminin yetersiz 
hele geleceği düşülmektedir. Artan nüfusun içmesuyu ve gıda ihtiyacının 
karşılanması karşı karşıya kalınan en önemli sorunlardan biridir. Sorunun 
önemine istinaden her yıl 22 Mart’ta kutlanmakta olan Dünya Su Günü’nün 
2012 yılı teması ‘Su ve Gıda Güvenliği’ olarak belirlenmiştir. BM tarafından 
bu yıl “Su kaybı ve suyun yanlış kullanımı, gıda kaybı demektir’ ana mesajı 
ile belirlenen “Su ve Gıda Güvenliği” teması etrafında yürütülecek tartışma-
larla; suyun evsel, endüstriyel vb. bütün alanlardaki kullanımı konusunda 
yeni ufuklar açılması planlanmaktadır.

Oksijenden sonra yaşamın en büyük armağanı olan suyun yeterli güvenli, 
sürdürülebilir gıda temini için olmazsa olmaz ilk unsur olduğu bilinen bir 
gerçektir. Bu bağlamda Ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su 
kaynaklarını geliştirmekle mesul olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
önemi de bir kat daha artmaktadır. Suyun etki edeceği en önemli alanlar-
dan biri olan tarım sektörünü kalkındırılması için tarımsal altyapı hizmetleri 
ile sulama tesislerinin tamamlanması zorunluluk arz etmektedir. Bu da ül-
kemizin sulamanın ana kaynağı baraj yatırımlarını arttırması ve baraj inşa 
etmesini zorunlu kılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya konulan ve bünyesinde ba-
rajları, hidroelektrik santral projelerini, sulama yatırımlarını barındıran, 
Cumhuriyet Tarihimizin en büyük projelerinden biri olan GAP’ın, tamam-
landığında Avrupa’yı besleyecek gıda kapasitesine sahip olduğu bilinen bir 
gerçektir. 2008 yılında Başbakanımız tarafından açıklanan eylem planı ile 

büyük ivme kazanan GAP tamamlandığında; Ülkemiz hem su kaynaklarına 
önemli katkı yapacak hem de tarımsal zenginliğine zenginlik ekleyecektir.
GAP gibi devam eden ve bölgesel gelişmeden çok ülke kalkınmasına katkı 
yapacak KOP, DAP, GÖL-SU gibi projelerde de baraj, gölet ve sulama tesisle-
rinin tamamlanması ile birlikte ürün çeşitliliği ve gıda üretimimiz artacaktır.
Kurulduğu 1954 yılından bu yana 741 adet baraj ve göleti inşa eden, 3 
milyon 324 bin hektar tarım alanını suyla buluşturan Genel Müdürlüğümüz 
uygulamaya koyduğu devasa projelerle vatandaşlarımızın daha mutlu daha 
gelişmiş ve yaşanabilir bir ülkede hayatlarını devam ettirmelerinin teminatı 
olmuştur. Ekonomik kalkınma ve refahımız için; gıda üretimi için; sağlıklı bir 
hayat için; en temel ihtiyacımız olan içme suyu temini için Genel Müdürlük 
olarak ciddi yatırım yapıyor, halkımızın Avrupa Birliği standartlarında içme 
kullanma suyu tüketmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, FAO’nun mesajında olduğu gibi 
”su kaybı ve suyun yanlış kullanımı, gıda kaybı demektir” kaygısı ile gıda 
üretiminin en önemli girdilerinden biri olan suyun, evsel, endüstriyel vb. 
bütün alanlardaki kullanımı konusunda daha dikkatli ve bilinçli olmaya 
davet ediyor ve su ile ilgili sorunların bilincinde olarak siz değerli “Su Dün-
yası” okuyucularının Dünya Su Gününü kutluyoruz.    
 
                  Akif Özkaldı
                  DSİ Genel Müdürü
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K I S A Hasankeyf “Yeniden Yerleşim ve İstihdam için Eğitim Projesi” 

Ilısu Barajından etkilenecek Hasankeyf ilçesi ye-

niden yerleşim ve istihdamı için bilgilendirme 

ve araştırma projesi yapıldı. Proje kapsamında;  

Batman Valiliği ve Hasankeyf Kaymakamlığı’nın 

isteği üzerine 19-22 Şubat 2012 tarihleri ara-

sında Ilısu Barajı 

ve HES projesin-

den etkilenen Ha-

sankeyf İlçesi’nin 

Kamulaştırma ve 

Yeniden Yerleşim 

Çalışmaları ile ilgili 

olarak DİKA (Dicle 

Kalkınma Ajansı) 

Projesi kapsamında 

eğitim ve bilgilen-

dirme çalışmaları 

gerçekleştirildi. Eği-

timler; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlak 

ve Kamulaştırma Daire Başkan Yardımcısı Dr. 

Ali Kılıç Özbek ve Sosyal Çalışmacı Önder Öz-

kan tarafından verildi.

Eğitim Projesinde; Hasankeyf Kaymakamı Cevat 

Uyanık başkanlığında Mühendis, Sosyolog ve Öğ-

retmenlerden oluşan guruba 3 gün boyunca;

-DSİ Genel Müdürlüğü’nün genel tanıtımı, 

-Yerel mevzuata göre; kamulaştırmanın tanımı ve 

uygulama şeklinin nasıl olduğu, 

-Yeniden yerleşim çalışmalarında hak sahipliği 

şartları ve Yeni Hasankeyf’in yeniden yerleşimi-

nin nasıl planlandığı ve yürütüldüğü, 

-Yeni Hasankeyf’te konut edinmek için izlenecek 

yol ve bu gün itibarıyla baraj projesinde inşaat, 

kamulaştırma ve yeniden yerleşimle ilgili neler ya-

pıldığı konularında gerekli sunumlar yapıldı.

Ayrıca katılımcıların hazırlayacakları bilgilendir-

me kitapçıklarına altlık oluşturmak için yeniden 

yerleşim sürecinde mevcut doküman, resim, yerel 

mevzuat konuları ile ilgili belgeler verilerek, yapı-

lacak anket çalışmasının planlanması için gerekli 

destek sağlandı. Eğitim sırasında Hasankeyf İlçe-

sinin sosyo-eko-

nomik yapısı CBS 

sunumu olarak 

anlatılarak, Ilısu 

Projesi kapsamın-

da gerçekleştirilen 

Yeni Ilısu Köyü 

Modeli hakkında 

bilgilendirme ya-

pıldı.

Eğitimi alan yet-

kililer, Hasankeyf 

Kaymakamı Başkanlığında ilçe hane halkını ziya-

ret ederek projeden etkilenen vatandaşlara gerekli 

eğitimleri verecek, taleplerini anket sonucunda 

belirleyip elde edilen çıktıları, Hasankeyf’te yeni-

den yerleşimin oluşturulmasında daha doğru bir 

yapılanmanın sağlanmasına katkıda bulunacak ve 

halkın taleplerini göz önüne alarak elde ettikleri 

bu verileri ilgili kurumlar ile paylaşacaklardır.
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K I S A DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı Çalışmalarına Başladı

662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsa-

mında kurulan Hidroelektrik Enerji Dairesi yerli 

kaynağımız olan hidroelektik enerji çalışmalarını 

yürütecektir.

662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çer-

çevesinde Devlet 

Su İşleri Genel 

Müdürlüğü bün-

yesinde kurulan 

yeni başkanlıklar-

dan biri olan Hid-

roelektrik Enerji 

Dairesi Başkanlığı 

çalışmalarına DSİ 

Etlik Tesisleri’nde 

başladı.

DSİ Genel Mü-

dürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları ve 

Daire Başkanları yeni atanan Daire Başkanı Dr. 

Bülent Selek’e hayırlı olsun ziyaretine bulunarak 

personelle bir araya geldiler. 

Burada kısa bir konuşma yapan Genel Müdür 

Özkaldı,  

“Ülkemizin fiili elektrik enerji tüketimi 2010 yılı 

itibariyle 210 milyar kilovatsaat olup bu tüketi-

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

ise termik enerji (kömür, akaryakıt, doğalgaz) ile 

sağlanmaktadır. Tüketilen petrolün %92’sinin, 

doğalgazın ise  %99’unun ithal edildiği göz önün-

de bulundurulur ise, bu miktarın ülkemizin top-

lam ithalatının %22’sini oluşturduğu görülmek-

tedir. 2010 yılı rakamlarına bakıldığında Enerji 

hammaddelerinin ithalat tutarı 30 milyar dolar-

dır. 2011 yılında ise bu rakamın 35 milyar dolar 

olacağı tahmin edilmektedir. 2011 yılı cari açık 

tahmininin 50 milyar dolar olduğu ve bu miktarın 

%75’lik kısmının enerji ithalatından kaynaklandı-

ğı, gözönünde bulundurulduğunda, Hidroelektrik 

enerji kullanımının ülkemiz ekonomisine katkısı 

açıkça görülmektedir. Kurum olarak kanunların 

bize vermiş olduğu yetki ile 662 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname çerçevesinde Hidroelekt-

rik Enerji Dairemiz kuruldu. Bugün yeni daire 

başkanımıza, yeni 

daireyi, yeni bi-

nasıyla birlikte 

teslim edeceğiz. 

Öncelikle bugüne 

kadar bu görevi 

yürüten Salim Fa-

kıoğlu beyefendi-

ye teşekkürlerimi 

sunuyorum. Bu-

günden itibaren 

de bu daireyi Dr. 

Bülent Selek’e teslim ediyoruz. Yeni daire başka-

nımıza başarılar diliyorum. Kalkınma için büyük 

önem arz eden hidroelektrik enerjinin, bünyemiz 

içerisinde bir Daire Başkanlığı seviyesinde yürütü-

lecek çalışmalar ile ülke ekonomisine büyük katkı 

sağlayacağı düşüncesi ile sözlerime son veriyor, 

çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı Dr. Bülent 

Selek

1988 yılından bu yana DSİ Genel Müdürlüğü  

bünyesinde çalışan Selek 1988-1994 yılları ara-

sında Atatürk Barajı’nda kontrol mühendisliği 

yerine getirmiştir. 1994 yılında DSİ Adana Böl-

ge Müdürlüğü’ne atanan Selek burada Etüd Plan 

Şube Müdürlüğü, Planlama Şube Müdürlüğü ve 

Barajlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüten Se-

lek 2007 yılından bu yana DSİ Adana Bölge Mü-

dür Yardımcılığı görevini yerine getirmekte idi, 15 

şubat 2012 tarihi itibariyle Hidroelektrik Enerji 

Dairesi Başkanı olarak görevine başlamıştır.
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K I S A İstanbul’un Çevre ve Su Gündemi Masaya Yatırıldı

İstanbul’un günümüzdeki su durumunun ortaya 

konması ve gelecekte yapılacakların ele alınma-

sı amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın başkanlığında ger-

çekleştirilen toplantıya; DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı, Orman Genel Müdürü Mustafa Kur-

tulmuşlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi 

yetkilileri ile DSİ 14. Bölge 

Müdürü M.Yalçın Çomoğ-

lu ve Bakanlığa bağlı Bölge 

Müdürleri katıldı.

Açılış konuşması İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başka-

nı Dr. Kadir Topbaş tara-

fından yapıldı. İstanbul’un 

mevcut durumuyla, bir 

ülke özelliği gösterdiğini 

belirten Dr. Kadir Topbaş, şu anda İstanbul’da su 

sorununun bulunmadığını ancak her imkânımızı 

tasarruflu ve doğru kullanmamız, israftan kaçın-

mamız gerektiğini kaydetti. 

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

lu; Avrupa’nın birçok ülkesinden büyük bir şehir 

olan İstanbul için ne yapılsa az olacağını ifade 

eden Bakan, İstanbul’da su sıkıntısı çekilen günle-

rin artık geride kaldığını söyledi.

‘Melen Sistemi İstanbul Suyunun Sigortasıdır’

İstanbul’un geçmişteki su sorunları, şu andaki 

durum, günlük kullanım tutarları hakkında bilgi 

veren Orman ve Su Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu; geçen seneye kıyasla bu sene daha az yağışlı 

bir dönem geçirdiğimizi, devreye sokulan Melen 

Sistemi’nin ise İstanbul suyunun sigortası olduğu-

nu belirtti. 

İstanbul’daki su kaynaklarının Asya yakasında 

yoğunlaşmasına rağmen kullanımın Avrupa ya-

kasında yüksek olduğunu belirten Orman ve Su 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; suyun aktarımı-

nın önemine değindi. 

Melen Barajı’nın pro-

jesinin tamamlandı-

ğını, inşaatı için ihale 

aşamasına gelindiğini 

ve bu yıl temelinin 

atılacağını söyleyerek 

‘İstanbul’a su sıkıntısı 

yaşatmayacağız’ dedi.

Melen Barajı Dört Yıl-

da Tamamlanacak

DSİ 14. Bölge Müdürü M. Yalçın Çomoğlu, 

İstanbul’un günlük su ihtiyaçları hakkında bilgi 

vererek;

 ‘Melen Projesi 11 sözleşme paketinden oluşmakta, 

dört, beş ve altıncı sözleşme paketlerinde çalışma-

lar devam etmektedir. Melen Barajı’nın yapımı-

nın dört yılda tamamlanması hedeflenmektedir. 

2012 yılı Haziran ayı sonunda arıtılmış Melen 

suyunun Kâğıthane dağıtım tesislerine ulaşması 

planlanmaktadır.’  dedi. 
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K I S A DSİ Basın ve Halkla İlişkiler Personeli Seminerde Biraraya Geldi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü ile Böl-

ge Müdürlükleri arasındaki uyumun daha da pekiştirilmesi 

ve ortak bir bakış açısı geliştirilmesi amacıyla DSİ Basın Mü-

şavirliği tarafından 6-8 Şubat 2012 tarihleri arasında “Basın 

ve Halkla İlişkiler Semineri”  gerçekleştirildi. Genel Müdür-

lük bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen seminere DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları Cüneyt 

Gerek, Ömer Özdemir, Döndü 

Tatlıdil, Gazi Üniversitesi Öğre-

tim Görevlisi Doç. Dr. Muharrem 

Çetin, Basın ve Halkla İlişkiler Mü-

şaviri Erdinç Dumlu, DSİ Bölge 

Müdürlüklerinde basın ve halkla 

ilişkiler konularını takip eden Böl-

ge Müdür Yardımcıları, personeli 

ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşa-

virliği çalışanları iştirak etti.

Seminerin açılışında bir konuşma 

yapan Genel Müdür Akif Özkaldı “Bugün başlayan ve 3 

gün sürecek olan “Basın ve Halkla İlişkiler Semineri’ni” son 

derece önemsemekteyim.  DSİ olarak eğitim programlarına 

ve seminerlere büyük önem vermekteyiz. Bu seminerler ve 

programlar birbirimizi tanımamıza, anlamamıza ve ortak 

bakış açısı geliştirmemize vesile olmaktadır. Hepinizin bildiği 

gibi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak dev projeleri 

hayata geçiriyor, Ülke kalkınmasına ve vatandaşımızın daha 

modern bir Ülkede yaşamasına katkıda bulunuyoruz. GAP, 

KOP, DAP, içme suyu projeleri, sulama tesisleri ve bunun 

gibi burada sayamayacağım dev projeleri halkımızın hizmeti-

ne sunan Genel Müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetler Ülkemi-

zin dört bir tarafına duyurulması gereken son derece önemli 

yatırımlardır” dedi. 

Merkez ile taşra arasında kesin uyum ve düşünce birliğini 

oluşturulması gerektiğini ifade eden Özkaldı konuşmasını 

“Gerek Su Dünyası Dergisi gerekse de Web çalışmasıyla bu 

faaliyetleri duyurmak ile 

görevli olan Basın Müşa-

virliğimiz bu fonksiyonu 

sizlerden aldığı bilgiler 

olmasa yerine getiremez. 

Bu sebeple ortak çalışma 

ilkesini benimsemeli, be-

raber hareket etmeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 

çok önem verdiğim ve ne-

ticesinde de güzel sonuçlar 

alacağımıza inandığım, bu eğitimin başarılı geçmesini ve ku-

ruluşumuza hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sonlandırdı. 

Üç  gün süren eğitimde Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 

Dr. Muharrem Çetin, Basın Müşaviri Erdinç Dumlu, Basın 

Müşavirliği çalışanlarından Orçun Taşkın ve Levent Yıldırım 

Basın Müşavirliği çalışmaları ile alakalı sunum gerçekleştirdi. 
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Ege Bölgesinin En B üyük Barajı’nda Enerji Üretimine Başlandı

Ege Bölgesi’nin en büyük, ülkemizin altıncı büyük 

barajı olma özelliğini taşıyan Dalaman Akköprü 

Barajı Hidroelektrik Santrali ünitesinde elekt-

rik üretimine başlandı. 14 Şubat 2012 itibarıyla 

elektrik üretimine başlayan ve Enerji Üretim A.Ş. 

(EÜAŞ)ye devri yapılarak ticari işletmeye başlayan 

birinci türbin test süresince 1,6 milyon, toplamda 

ise 53 milyon kilovatsaat elektrik üretti. Test çalış-

maları devam eden ikinci ünitedeki çalışmaların 

Mart ay sonunda tamamlanması bekleniyor.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı konu ile alakalı 

yaptığı açıklamada; “Dev bir projede daha elekt-

rik üretimine başladık. Böyle bir barajı Ege Bölge-

sine ve ülkemize kazandırmaktan büyük mutluluk 

duyuyorum. Sulama, enerji ve taşkın maksatlı bu 

dev baraj bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” 

dedi.

Dalaman Akköprü barajında 31.03.2011 tarihin-

de su tutulmuş ve 27.05.2011 tarihinde Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafın-

dan açılmıştır. Baraj, Muğla iline bağlı Köyceğiz 

ilçesinin 24 km doğusunda Dalaman çayı üzerin-

de bulunmaktadır. Barajda depolanacak 384 mil-

yon m3 su ile 141.920 dekar arazinin sulanması ve 

118,6 MW kurulu gücündeki santral ile yılda 343 

milyon kWh enerji üretilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca baraj rezervuarında tutulacak 34.71 mil-

yon m3 taşkın hacmi ile Dalaman ovası, Köyceğiz 

ve Ortaca ilçe merkezleri ve köyleri ile turistik te-

sisler taşkın zararından korunacaktır.       

1.4 milyar TL’ye mal olan Dalaman Akköprü Ba-

rajında 14.02.2012 itibarıyla su seviyesi 182.00 m  

su hacmi 250  milyon m3 tür. Baraj gölü doluluk 

oranı %65’tir.
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K I S A DSİ Personeli Yeniden Görev Başında 

17.11.2011 tarihinde Sivas-Şarkışla Kanak 

Barajı’nda kil dolguya başlanılması işi için araziye 

giderken, havanın sisli ve yağışlı olması nedeni ile 

gerçekleşen zincirleme kaza sonucunda yaralanan 

DSİ Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi 

Başkanlığı ile Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi 

Başkanlığı elemanları yeniden işbaşı yaptı. 

1.Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürü Haydar 

Kırkbudak, Maden Mühendisi Salih Mercanoğ-

lu, Jeoloji Mühendisi Ali Gezer, İnşaat Mühendisi 

Özkan Yaylacı’nın kazadan hemen sonra Kırşehir 

Ahi Evran Devlet Hastanesinde tedavilerine baş-

lanmış, daha sonra ise Ankara’ya nakledilerek ve  

tedavilerine burada devam edilmişti.

Tedavileri tamamlanan DSİ personeli 31.01.2012 

tarihinde yeniden görevlerine başladı. DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı’yı makamında ziyaret eden 

DSİ çalışanları; “Bizleri hastanede yattığımız süre 

içerisinde yalnız bırakmayan başta Sayın Ge-

nel Müdürümüz Akif Özkaldı’ya Genel Müdür 

Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza, DSİ 

12. Bölge Müdürü Sayın Ali Fuat Eker ve diğer 

Bölge Müdürlerimize ve tüm DSİ çalışanlarına te-

şekkürlerimizi sunarız” diye konuştu. DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı ise; geçmiş olsun dileklerini 

ileterek, bir daha böyle bir kazanın yaşanmaması 

temennisinde bulundu. Kaza sonrası DSİ çalışan-

larını sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde işlerinin 

başında görmenin mutluluğunu dile getirerek, 

bundan sonraki hayatları için iyi dileklerde bulun-

du.
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Sulama Birlikleri Toplantısı Yapıldı 

15 Şubat 2012 tarihinde DSİ 19. Bölge Müdür-

lüğü (Sivas) toplantı salonunda Sulama Birlikleri 

Toplantısı gerçekleştirildi. DSİ 19. Bölge Müdürü 

Halil İbrahim Dağlıoğlu, Bölge Müdür Yardım-

cısı, İşletme ve Bakım Şube Müdürü ve konu ile 

ilgili DSİ personelinin yanı sıra toplantıya; DSİ 19. 

Bölge Müdürlüğü sınırlarında faaliyet gösteren 8 

Sulama Birliği Başkanı ve Sulama Birlikleri Mü-

dürleri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bölge Mü-

dürü Halil İbrahim Dağlıoğlu, toplantının hayırlı 

olmasını dileyerek, katılımlarından dolayı toplan-

tıya iştirak eden herkese teşekkür etti. Toplantı-

da 6172 sayılı kanun gereği yeniden yapılanma 

sürecinde, sulama birliklerinin hangi aşamada 

oldukları, tüzüklerin hazırlanması, meclis üye sa-

yılarının belirlenmesinde karşılaşılan sıkıntılar 

konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 

barajlarda güvenlik hizmetlerinin birlikler tarafın-

dan yerine getirilmesini düzenleyen güvenlik ve 

koruma protokolleri de hazırlandı. 
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K I S A Su ve Toprak Buluştu 

Ülkemizde su ve toprak kaynakları denildiğinde 

akla gelen iki büyük kuruluş olan Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Mü-

dürlüğü “Sulu Tarım Alanlarının Arttırılması İçin 

Su Kaynaklarının Araştırılması ve Planlanması” 

konulu toplantıda bir araya geldi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve Tarım İşletme-

leri Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden başkanlı-

ğında iki kurumun üst düzey bürokratların katıldığı 

toplantıda; sulu tarımın önemi ve bu bağlamda ya-

pılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. 

Su olmadığı takdirde tarım ve hayvancılıkta yeterli 

verim alınamayacağının ortak görüş olarak kabul 

edildiği toplantı iki kurum açısından da alınan ka-

rarlar bakımından faydalı olmuştur. Yapılan bu 

toplantı ile ülkemizin çeşitli bölgelerinde karşılaşı-

lan iki kurumun ortak problemlerin çözümlenmesi 

adına çalışmalara başlanılmış, su ve toprak kulla-

nımından maksimum verim elde etme adına katkı 

sağlayacağı planlanmıştır. 
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K I S A  Taşkınlara Karşı Alınacak Tedbirler Masaya Yatırıldı. 

Havaların ısınması ve yağışların artması sebebiyle önü-

müzdeki dönemde meydana gelebilecek muhtemel taş-

kınlara karşı alınması gereken tedbirlerin masaya yatırıl-

dığı toplantı DSİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. 

Toplantıya; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.        

Veysel Eroğlu, Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr Lütfi Akca,         

Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, DSİ Genel Mü-

dürü Akif Özkaldı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluş-

ların Genel Müdürleri, DSİ Genel Müdür Yardımcıları, 

Daire Başkanları ve Şube Müdürleri ile basın mensupları 

katılım sağladı. 

Toplantının basına açık ilk kısmında kısa bir sunuş ya-

pan ve son günlerde meydana gelen yağışlarla alakalı 

bilgi veren Bakan Eroğlu “Bugünkü toplantımızda taş-

kınlara karşı alınabilecek tedbirleri masaya yatıracağız. 

Genel Müdürlüklerimiz sunum yapacak. Taşkınlarla 

mücadeleyi sadece bizim bakanlığımız yapmayacak. Va-

lilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve vatandaşlarla bir-

likte çalışacağız. Meteorolojide teknolojiyi yakaladık. 545 

noktada otomatik meteorolojik ölçüm cihazlarımız var, 

inşallah bu sene 189 tane daha ilave edeceğiz bu rakama. 

Otomatik meteorolojik istasyonları ile daha hızlı ölçüm 

yapabiliyoruz. 4 adet daha meteorolojik radar kurduk. 

Biz bakanlık olarak valilikleri, belediyeleri, vatandaşla-

rımızı meteorolojik olaylarla alakalı uyarıyoruz. Herke-

sin bu uyarıları dikkate alması lazım. Hepinizin bildiği 

gibi ay Ocak ve Şubat ayları çok soğuk geçti. 18 Ocak’ta 

Yozgat Boğazlıyan ilçemizde -30 derece, 19 Ocak’ta 

Eskişehir’de -29 derece, Afyon’da -27 derece ölçülmüş-

tür. Bunun yanında gene 1 Ocak-20 Şubat arasında 

Ülkemize düşen yağış miktarı geçmiş yıllara göre % 60 

artmıştır. Marmara Bölgesi’nde % 21, Ege’de % 68, 

Akdeniz’de % 93, İç Anadolu’da % 72, Karadeniz’de   

% 39, Doğu Anadolu’da % 40, Güneydoğu Anadolu’da 

% 66 olmuştur. Bu çok büyük bir rakam. Bu yağış ile bir-

likte barajlarımızdaki eksiklik de giderilmiş oldu. Kar ve 

yağmur barajlarımıza için son derece olumlu etki yapsa 

da kar ve yağmurun artması ile birlikte sel ihtimali de 

artabilir. Bu konuda tedbirler alınmalı. Bütün valiliklere 

genelge göndermek suretiyle gerekli tedbirlerin alınması 

konusunda valilikler uyarılmalıdır. Amacımız taşkın ve 

selde can ve mal kaybı olmasını önlemektir. Ege, Akde-

niz ve Güneydoğu’da sıcaklıkların artması ile birlikte sel 

baskınları olması muhtemeldir. Biz bunların nerelerde 

olabileceğini belirleyeceğiz. Dereler üzerindeki kontrol-

leri hızlı bir şekilde yapmalıyız. Dereler üzerine yapılan 

yanlış sanat yapıları, köprüler, menfezler, dere kenarına 

yapılan yollar bazen şişe ağzı gibi derenin önünü ka-

patmakta; bu da can ve mal kaybına sebep olmaktadır. 

Bu sebeple bütün derelerin gözden geçirilmesi gerekir. 

Ayrıca Dere yataklarında yer alan birtakım molozlar, 

hafriyatlar kaldırılmalıdır. Bir de geçmişte dere yatakları 

çarpık yapılaşma neticesi işgal edilmiş, buna da son ver-

meliyiz. DSİ tarafından belirlenen alanlara herhangi bir 

yapılaşma yapılmamalı. Dereyi işgal edersen dere orayı 

senden geri alır. Başbakanımız tarafından iki kez genelge 

yayımlanmıştır. Başbakanımızın genelgesine herkes uy-

malı. Derelerin sahibi DSİ’dir. Bir diğer hususta çığ tehli-

kesi. Bunlara karşıda gerekli tedbirlerin alınması gerekir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına herkes 

uymalı.” dedi.

Bakan Eroğlu’nun konuşmasının ardından Devlet Su 

İşeri ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlükleri’nin 

taşkın konusunda yapılacakları ve yapılması gerekenleri-

ni içeren teknik sunumlarından sonra sona eren toplan-

tıda ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı taşra 

teşkilatına video-konferans sistemi ile bağlanılarak yapı-

lacak çalışmalar ile alakalı taşra teşkilatı da bilgilendirildi.
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K I S A Subirder 4. Bölgesel İstişare İstişare Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı

Sulama Birlikleri Derneği (Subirder) 4. Bölgesel İs-

tişare Toplantısını Devlet Su İşleri (DSİ) Eskişehir 

3. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yaptı.

Toplantıda bir konuşma yapan DSİ 3. Bölge Mü-

dürü Erol Şenöz DSİ’nin daima sulama birlikle-

rinin yanında olduğunun altını çizerek, “DSİ 3. 

Bölge Müdürlüğü sınırları içinde 12 adet sulama 

birliği bulunmaktadır. Sulama birliklerinin güçlü 

ve sorunsuz bir şekilde görevlerini yapmaları, en 

çok bizi memnun edecektir.” dedi.

Subirder Başkanı Mehmet Ergülen de, Sulama 

Birlikleri olarak en büyük eksikliklerinin diyalog 

eksikliği ve iletişimsizlik olduğuna dikkat çekerek, 

“Yasalarımız var ama biz bu yasalardan memnun 

değiliz. Sesimizi duyuramıyoruz. Üyelerimizin sa-

yısı arttıkça daha da güçlenip sesimizi duyurabi-

liriz. Çiftçilerimizden derneğimize üye olmalarını 

istiyorum.” diye konuştu. 

Mersin Sulama Birliği Müdürü Tekin Karabıyık, 

“Çerçeve Ana Statü Sorunsalı” konulu sunum ya-

parak, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu doğ-

rultusunda hazırlanacak olan Çerçeve Ana Statü 

uygulamasında karşılaşılan sorunlar hakkında bil-

gi verdi.

 

Toplantıda; Pompaj sistemi ile sulama yapan 

birlikler için yapılabilecek olan iyileştirme ve re-

habilitasyon çalışmaları ile enerji bedellerinin iyi-

leştirilmesi, , tapu kayıtları alınırken karşılaşılan 

genel sorunlar, rehabilitasyon taleplerinin duru-

mu, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun uygulanmasındaki 

belirsizlikler ve Türkiye Sulama Birliklerinin kar-

şılaştıkları genel sorunlar görüşüldü.
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Türkiye’nin 

En Yüksek 

Barajı 

Deriner’de 

Su Tutuldu
Dünyanın altıncı, ülkemizin en yüksek barajı olan 

ve bu yıl içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından hizmete alınacak Deriner Barajı’nın su 

tutma merasimi ile birlikte 4 tesisinde temeli atıldı.

Temel atma ve su tutma merasimine; Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Artvin 

Valisi Necmettin Kalkan, Artvin Milletvekilleri, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Mustafa Eldemir, DSİ Genel Müdürü Akif Özkal-

dı, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöne-

ticileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşla-

rının temsilcileri, basın mensupları ile vatandaşlar 

katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak önemli ya-

tırımlar yaptıklarını ifade ederek konuşmasına 

başlayan Bakan Eroğlu “Bakanlık olarak hizmet 

götürmediğimiz ilimiz yok. 2003 yılından bu yana 

Ülke genelinde 1137 adet tesisi hizmete aldık. 

Bunların 206 adedi baraj. Bunların içinde Erme-

nek, Çine Adnan Menderes ve Akköprü gibi dev 
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tesisler var. Bu yıl içinde de Başbakanımızın iş-

tirakiyle Deriner Barajı ve HES’i işletmeye ala-

cağız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Barajlar 

yapmanın dışında içme suyu projelerini de birer 

birer hizmete alıyoruz. 47 ilimize ilave su temin 

ettik. Ağaçlandırma çalışmalarında Dünyada ilk 

sıralardayız.” dedi.

Artvin’e yapılan yatırımlarla alakalı da bilgi ve-

ren Eroğlu “Sadece DSİ olarak 2003 yılından 

bu yana 6 milyar TL yatırım yapıldı, son derece 

önemli projeler Artvin’e ve Ülkemize kazandı-

rıldı. Muratlı, Borçka barajları tamamlandı, 27 

adet dere ıslah edildi. Sağlıkta, Ulaştırmada, 

Eğitimde de önemli yatırımlar yapıldı, yapılı-

yor.” diye konuştu.

Deriner Barajı ile alakalı da bilgi veren Eroğlu 

“Deriner Barajı son derece önemli bir barajdır. 

249 metre yüksekliğiyle kendi sınıfında Dünya-

nın 6. Yüksek barajıdır. Bu barajda yaklaşık 2 

milyar m3 su birikecek ve 2 milyar 100 milyon 

KWh hidroelektrik enerji üretilecektir. Bu baraj 

aynı zamanda Muratlı ve Borçka barajlarının 

da ömrünü arttıracak ve barajlara daha dengeli 

su verileceği için Muratlı ve Borçka barajlarının 

elektrik üretimine % 25’lik bir katkı sağlayacak-

tır. Ekonomik olarak da ülkemize ciddi katkı sağ-

layacak bu barajlarla yılda 3 milyar 600 milyon 

KWh hidroelektrik enerji üretilecek ve ülke eko-

nomisine yılda 1 milyar TL katkı sağlanacaktır.” 

dedi.

Konuşmasının sonunda Yusufeli Barajı ile ala-

kalı da kısa bir açıklama yapan Eroğlu “İleri ki 

dönemde temelini atacağımız Yusufeli Barajı ile 

alakalı da çok güzel bir yerleşim yeri inşa ede-

ceğiz. Başbakanımızın talimatları var. Burası 

örnek bir yerleşim yeri olacak. Şimdiden bunun 

da müjdesini veriyorum.” diyerek konuşmasını 

tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik

Konuşmasına Artvin için önemli bir gün yaşan-

dığını ifade ederek başlayan Çelik “ Dünya’nın 

sayılı barajlarından biri olan Deriner Barajı ta-

mamlandı. Bunun yanında bu bölge için çok 

önemli olan tesislerin temelini bugün atıyoruz. 

Çoruh Vadisi’ne yeni bir gerdanlık daha takıyo-

ruz. Daha önce tamamlanan Muratlı ve Borçka 

barajlarının yanına 3. gerdanlığı da ekleyeceğiz. 

Önümüzdeki dönemde de bu barajlara Artvin 

Barajı ile Yusufeli Barajı’nı ekleyecek ve 5 ba-

rajı Ülkemize ve Artvin’imize kazandıracağız. 

Çoruh Nehri sadece Artvin’imize değil bütün 

Ülkemize hizmet edecek. Bunun mutluluğunu 

yaşıyoruz. Deriner Barajı, Muratlı ve Borçka 

barajlarının da ömrünü arttıracak, milli bütçeye 

ciddi katkı yapacaktır.” dedi.

Çelik konuşmasını “Ülkemize ve Artvin’imize 

ciddi katkı sağlayacak projelerde emeği geçen 

herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. “di-

yerek tamamladı.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Sözlerine temeli atılacak projelerle alakalı bilgi 

vererek başlayan Özkaldı “Temelini atacağı-

mız tesisler taşkın koruma ve ulaşım maksatlı 

projelerdir. Bu projeler içinde yer alan Yusu-

feli Barajı ve HES Geçici Bağlantı Yolları son 

derece önemli bir tesistir.   Toplam 5,9 km’lik 

geçici bağlantı yolunda 5 adet tünel (3 766 m),                       

3 adet köprü (271m) ile 1863 m açık kazı çalış-

ması bulunmaktadır. Yaklaşık 35 milyon TL’ye 

mal olacak tesis ile; vatandaşın mağduriyeti gi-

derilerek Erzurum, Ardahan, Kars illeri ile Yu-

sufeli İlçesi’ne kesintisiz ulaşım sağlanacaktır. 

Temelini atacağımız diğer tesislerle alakalı da 

kısa bir bilgi vermek gerekirse; 12 milyon 405 

bin TL’ye mal olacak tesislerle; 1 ilçe, 9 köy, 140 

dekar arazi ve 1 kasaba taşkından korunmuş ola-

cak, Oruçlu Köy Yolu Projesi ile 1 köye ulaşım 

sağlanacaktır.” dedi.

Özkaldı konuşmasını “ Bu projelerde emeği ge-

çen herkese şimdiden sonsuz şükranlarımı su-

nuyor, bu projelerin Artvin’imize ve Ülkemize 

hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Deriner Barajı’na ve 

Yusufeli Barajı ve HES Geçici Yollarına canlı 

bağlantı yapılarak su tutma ve temel atma me-

rasimi gerçekleştirildi

Çoruh Nehri’nin Üçüncü Gerdanlığı

Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekli-

ği ile Türkiye’nin en yüksek, Dünya’nın 

6. yüksek barajı olan Deriner Barajı ve HES, 

Doğu Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üze-

rinde ve Artvin İl Merkezini Erzurum İl Merke-

zine bağlayan Devlet Karayolu üzerindeki köp-

rünün 5 km menbasındadır.

TBMM 75. Yıl Muratlı ile Borçka Barajlarından 

sonra Çoruh Nehri’nin üçüncü gerdanlığı ola-

cak Deriner Barajı, ülkemizde üretilen hidroe-

lektriğin % 6’sını karşılayacaktır. 2012 yılı içinde 

enerji üretimine başlanması hedeflenmektedir. 1 

milyar 400 milyon Amerikan Dolarına mal olan 

barajda 1 milyar 970 milyon m3 su depolana-

caktır.

750 Bin Kişinin Elektrik İhtiyacı 
Karşılanacak

Barajın HES ünitesinin kurulu gücü 670 MW 

olup, yılda 2 milyar 118 milyon kilowatt saat   

elektrik üretecektir. Ülkemizde 2011 yılında 

kişi başına elektrik tüketiminin ortalama 2.870 

kWh olduğu düşünülürse, Deriner Barajı ve 

HES’ten elde edilecek elektrik ile 750 bin kişi-

nin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Bu 

da demektir ki Deriner Barajı ve HES; Mardin, 

Trabzon, Eskişehir ya da Malatya illerimizden 

birinin yıllık bütün elektrik ihtiyacını karşıla-

yabilecek kapasiteye sahiptir. Diğer bir deyişle 

Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane illerimizin 

toplam nüfusundan daha fazla kişinin elektrik 

ihtiyacı bu barajla karşılanabilecektir. 
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Su Tutma İle Birlikte 4 Adet Tesisin 
Temel Atma Merasimi de 
Gerçekleştirildi

Temeli Atılan Tesisler

1. Yusufeli Barajı ve HES Geçici Bağlantı        

Yolları

2. Deriner Barajı ve HES Projesi Merkez Oruçlu 

Köy Yolu Yapımı 

3. Deriner Barajı Yan Dereleri ve Rezervuar    

Islahı (Sarıbudak ve Çimenli Köyleri)

4. Müteferrik 8 Adet Taşkın Koruma Tesisi

-  Artvin-Merkez Yukarımaden Köyünün Bü-

yükdere ve Maden Deresi Taşkınlarından Ko-

runması 

-  Arhavi Konaklı ve Kemerköprü Köylerinin    

Sidere Deresi Taşkınlarından Korunması 

- Hopa Kemalpaşa Kasabası Çamdere, Köprü-

cü ve Yeşildere Taşkın Korunma 

- Hopa İlçe Merkezi Sundura Deresi ve Yan De-

releri Taşkın Koruma 

-  Ardanuç İlçe Merkezi Bulanık Deresi Taşkın 

Rusubat Kontrol İnşaatı

- Yusufeli Demirkent Köyü Taşkın Rusubat 

Kontrol İnşaatı

- Yusufeli Tarakçılar Köyü Taşkın Rusubat 

Kontrol İnşaatı

-  Artvin-Merkez Ortaköy (Berta) Köyü Taşkın 

Koruma 

47 342 057 TL’ye mal olacak tesislerle; 1 ilçe, 

9 köy, 140 dekar arazi ve 1 kasaba taşkından       

korunmuş olacak, Oruçlu Köy Yolu Projesi ile 

1 köye ulaşım sağlanacak, inşa edilecek Yusufeli 

Barajı ve HES Geçici Bağlantı Yolları Projesi ile 

de vatandaşın mağduriyeti giderilerek Erzurum, 

Ardahan, Kars illeri ile Yusufeli İlçesi’ne kesinti-

siz ulaşım sağlanacaktır. 
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 15.02.2012 tarihinde Bolu-Gerede’deki çalışma-

ları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı burada yaptığı 

konuşmada Ankara’nın içme ve kullanma suyu 

ihtiyacının Çubuk 2, Kurtboğazı, Çamlıdere, Eğ-

rekkaya, Akyar ve Kavşakkaya barajlarından kar-

şılandığını söyledi.

 

Halihazırda Ankara’nın günlük su tüketiminin or-

talama 1 milyon metreküp olduğunu belirten Öz-

kaldı, barajların ölü hacimleri hariç şu anda depo-

lanmış içme-kullanma suyu miktarının 346 milyon 

metreküp olduğunu ve doluluk oranının da yüzde 

25 mertebesinde bulunduğunu kaydetti.

 

Özkaldı, Gerede’deki Çamlıdere Barajı’nın do-

luluk oranının insanları yanıltmaması gerektiğini 

ifade ederek “Baraj suyu yüzde 25’ler civarında 

ancak proje tamamen buradan gelecek suya göre 

dizayn edilmiş ve projelendirilmiş. O yüzden 

25’lik oran bile şu anda tek başına Ankara’nın 

içme suyu ihtiyacını karşılayacak yıllık kapasitede 

bir miktardır. Su kaynağımız sadece burası değil, 

Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar barajları da arıt-

Türkiye’nin 
En Uzun Tünelinde 
Çalışmalar Başladı
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mada buluşmakta. Tünel delme makineleri 3 

farklı yönden çalışıyor. Bu yöntem ülkemizde ilk 

kez uygulanıyor” dedi.

Konuşmasının sonunda proje ile alakalı bilgiler 

veren Özkaldı “Bu proje 10.12.2010 tarihinde 

yaklaşık 230 milyon TL bedel ile ihale edilmiştir. 

Proje kapsamında Gerede Çayı üzerinde inşa 

edilecek Işıklı Regülatörü ile çevrilecek saniye-

de 40 m3 debili suyu iletecek 31.592 m uzun-

luğunda ve 4,50 m iç çapındaki tünelin yapımı 

25.12.2014 tarihinde tamamlanacak ve Çamlı-

dere Barajına yılda 226,05 milyon m3 su aktarıl-

mış olacaktır. Ankara içme suyuna büyük destek 

sağlayacak Gerede İçme Suyunun önemli parça-

sı olan Gerede Tüneli çalışmalarına halk dilinde 

köstebek olarak bilinen makinelerle başladık. 

Toplam 31,6 kilometrelik bir tünelden bahsedi-

yoruz. Bu proje, 2045 yılına kadar Ankara’nın 

içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Ankara’ya 

ve ülkemize hayırlı olsun.” diyerek sözlerini ta-

mamladı.

Proje Hakkında

Gerede projesi, Bolu İlinin sınırları dahilinde 

yer alan Gerede İlçesinin kuzeydoğusundan baş-

lamakta, güneye doğru ilerlemekte ve Ankara 

İlinin sınırları dahilindeki Çamlıdere Barajı’nda 

son bulmaktadır.

Proje ile Gerede Havzası’ndan gelecek yıllık 226 

milyon m3 su Gerede-Ulusu Deresi üzerinde teş-

kil edilecek olan Işıklı Regülatörü ile çevrilerek 

31,6 km uzunluğunda 4,5 m çapında iletim tü-

neli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj Gölüne cazibeli 

olarak aktarılacaktır.

Proje çerçevesinde inşa edilecek 31,6 km uzun-

luğundaki İletim Tüneli Ülkemizin en uzun tü-

neli olacaktır.

Gerede Sistemi çerçevesinde inşa edilmesi plan-

lanan tesisler; 

a) Işıklı Regülatörü

b) Su İletim Tüneli; 31,6 km                                                                                            

c) 3 adet Havalandırma Şaftı; 

d) Tünel Giriş ve Çıkış Yapıları ile Tünel Çıkışı 

Ulaşım Yolu’dur.

Ankara İçme ve Kullanma suyu ihtiyacı Çubuk 

2, Kurtboğazı, Çamlıdere, Eğrekkaya, Akyar 

ve Kavşakkaya Barajlarından karşılanmaktadır. 

Hâlihazırda Ankara’nın günlük su tüketimi orta-

lama 1 milyon m3’tür. Barajların ölü hacimleri 

hariç şu anda depolanmış içme-kullanma suyu 

miktarı 346 milyon m3’tür. 2015-2045 yılla-

rı arasındaki nüfus artışı ve kullanım ihtiyacını 

karşılamak üzere yapımına başlanılan “Ankara 

İçmesuyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi” ile 

Ankara İlinin 2045 yılına kadar içme-kullanma 

suyu ihtiyacı karşılanmış olunacaktır.

Tünelin delme-segment kaplama ve enjeksiyon 

imalatlarının her biri 240 m uzunluğunda 3 adet 

TDM (Tünel Delme Makinası) ile yapılacaktır. 

Bu da proje ile alakalı ayrı bir özelliktir. İlk defa 

aynı anda  3 farklı yönden TDM’sının bir arada 

çalıştığı ilk projedir.
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DSİ’de çalıştığınız 25 yıl süresinde pek 

çok kademede görev yaptığınız DSİ’den,  

en son DSİ Atatürk Barajı 16. Bölge Müdür 

Yardımcısı olarak ayrıldınız. Bu göreve 

atanmanız nasıl oldu?

1980 yılının Haziran ayında DSİ I. Bölge Mü-

dürlüğünde Bölge Müdürü Başkanlığında yapı-

lan Şube Müdürleri toplantısının sonunda Sayın 

Bölge Müdürü Erdem Saker’e  “Sayın Müdürüm,  

Biz Bursa’da işleri gözden geçirdik. Rahatız, kendi 

işlerimizi gerçekleştirme konusunda gereken ince-

lemeleri yaptık ve tedbirleri aldık. Ancak DSİ’nin 

başladığı çok büyük bir proje olan Karakaya Ba-

rajında durum nedir? Bunu bilmiyoruz. İşlerin 

orada iyi gitmediğini işitiyoruz. Bu durum beni bir 

mühendis olarak ve bir DSİ’li olarak çok rahatsız 

ediyor. Biz buradan Karakaya Barajı çalışanlarına 

Fırat 
Nehri’nin 
Hikayesi: 

Altın 
Dağın 

Doğuşu
Resulullah (S.A.V) buyurdu ki: Fırat Nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine 
üzerinde kıtal vukua gelir, her yüzden doksan dokuzu ölür. Kıtale iştirak edenlerden her kişi yalnız ben halas olacağım diye ümit-
lenir” Diğer bir rivayette : “Fırat Nehrinin suyu çekilecek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada 
bulunursa o hazineden bir şey almasın. Aksi takdirde ya ölür veya öldürülür”. (Buhari ve Müslim)
Selami Oğuz Baraj Güvenliği Derneği Yayınları’ndan (BGD) çıkan “Fırat Nehri’nin Hikayesi: Altın Dağın Doğuşu” adlı kitabında bu 
hadisten yola çıkarak, bir yandan ülkemizin en büyük mühendislik eserlerinden biri olan Atatürk Barajı ve HES inşaatının nasıl 
gerçekleştirildiğini detayları ile anlatırken, diğer taraftan mühendislik yaşamı, prensipleri ve deneyimlerini kendisinden sonra 
gelecek olan mühendislere aktarmak üzere özetledi. 

Su Dünyası Dergisi olarak Selami Oğuz ile GAP’ın kalbi olarak nitelendirdiği Atatürk Barajı ve HES’in yapımını ve “Fırat Nehri’nin 
Hikayesi: Altın Dağın Doğuşu” kitabını konuştuk.
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nasıl yardımcı olabiliriz?” diye bir soru yönelt-

miştim. 

Bu soruyu sorarken aklımdan Karakaya Bara-

jına gidip orada çalışmak değil, bulunduğumuz 

yerden oraya nasıl yardımcı olabiliriz? bu konu-

da DSİ Genel Müdürlüğüne nasıl katkımız olur? 

düşünceleri geçiyordu.  

Bursa içmesuyu hizmetlerini yapmakla görev-

li 16.Şubenin Müdürlüğü görevini üstlendiğim 

bu tarihlerde, eşim Bursa Kız Lisesinde tarih 

öğretmeniydi, Gökdere Vadisinde ki DSİ loj-

manlarında,  son derece güzel bir tabiatın içinde 

ikamet ediyordum. Kızım 

Bursa’nın eğitimde en iyi il-

kokuluna gidiyordu. Rahat-

tık, huzurluyduk, Bursa’da 

ki yaşamımız son derece 

güzeldi. İşimi seviyordum 

ve Bursa’ya içmesuyu te-

min etmek için yoğun bir 

gayretin içindeydim. Yine 

de görev gerektiğinde va-

tanın en uzak yöresinde 

hizmet etmek zorunda ol-

duğumuz düşüncesindey-

dim. Çünkü çocuğumun 

ve çocuklarımızın geleceği 

GAP gibi büyük projelerin 

gerçekleştirilmesinden ge-

çiyordu. Madem kamuda 

bir mühendis olarak hizmet 

edecektim. O zaman daha büyük projelerde hiz-

met etmeliydim. Atatürk Barajı ve HES inşaatı 

bu hizmet için ideal bir projeydi. 

Bu tarihten hemen hemen 4 yıl sonra, 16 yıl hiz-

met vermiş olduğum DSİ 16. Şube Müdürlüğü 

görevimden DSİ Atatürk Barajı 16. Bölge Mü-

dür Yardımcılığı görevine atanarak Bursa’dan 

ayrıldım.

Yeni görevime başlamadan önce 16. Şube tek-

nik personeli teknik bir gezi düzenlediler ve bana 

Atatürk Barajına kadar refakat ettiler. Bu sırada 

Karakaya Barajını da ziyaret ettik. Bu arada 4 

sene önce yaşadığım olumsuzlukların pek çoğu 

aşılmıştı. Baraj gövdesi ve santral inşaatı oldukça 

ilerlemişti. Son derece saygın bir kişi olan Bölge 

Müdürü Erdoğan Beyi ziyaret ettik. Kendisine 

böyle bir görevi üstlenme fedakarlığını göster-

diği için teşekkür ettim. Yaşadıklarımı anlattım 

ve “ Karakaya’da görev alamadım. Ama bunu 

Atatürk Barajında görev almak suretiyle telafi et-

mek istiyorum.” dedim ve kendilerine her türlü 

yardımı yapmaya hazır olduğumu söyledim.

Daha sonra Atatürk Bara-

jına geldiğinizde nasıl bir 

manzara ile karşılaştınız?

Atatürk Barajına geldiğimde ilk 

olarak Bölge Müdürü rahmetli 

İsfendiyar Tuncer beyi ziyaret 

ettim. Bölge müdürü yardımcı-

sı olan diğer arkadaşlarla Raif 

Özenci ile rahmetli Nafiz Oral 

ve rahmetli Besalet Timoçin ile 

tanıştırdı.

İlk izlenimim son derece olum-

luydu. Misafirhane bakıcısı olan 

rahmetli Şehmuz, misafirhane-

ye gül gibi bakı yordu. DSİ, pre-

fabrik barakalarla ilk yerleşimini 

sağlamıştı. Burası dağ başıydı. Ama yaşamasını 

bilen insanlar dağ başında da yaşayabiliyor ve 

orada da huzur bulabiliyorlardı. Bunu orada 

yerleşen ve beraber öğle yemeği yediğimiz aile-

lerde gördüm. 

Atatürk Barajı derivasyon tünelleri inşaatı de-

vam ediyordu. Barajın yapımını üstlenen ATA 

İnşaat şantiyesini kurmakla meşguldü. Birkaç 

gün sonra görev dağılımı yapıldı. İnşaat konula-

Selami Oğuz 
Kimdir?

1944 yılında Erzurum’da 
doğdu. 
İstanbul Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1968 yılın-
dan itibaren Devlet Su İş-
leri Genel Müdürlüğü’nde 
muhtelif kademelerde 
görev aldı. Bu süre içinde 
4 baraj, 3 sulama projesi, 
Bursa İçme Suyu Projesi-
ni tamamladı. Devlet Su 
İşleri’ndeki son vazifesi 
Atatürk Barajı Hidroe-
lektrik Santralı 16. Bölge 
Müdür Yardımcılığı oldu. 
Daha sonra yaklaşık bir 
yıl kadar Bursa Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (BUS-
Kİ) Genel Müdürlüğü’nde 
Daire Başkanlığı vazife-
sinde bulundu. Bu vazi-
fesi Mayıs 1994 tarihine 
kadar devam etti. 
Bu tarihten sonra İSKİ’de 
Şebekeler Genel Müdür 
Yardımcılığı’na tayin edil-
di. Aynı zamanda İSKİ 
Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. 11 Ocak 1999 - 21 
Mayıs 1999 tarihleri ara-
sında İSKİ Genel Müdür 
Vekili olarak vazife yaptı.

Atatürk Barajı ve HES inşa-
atı; yapılan birçok teknik 
hatalara, bunun sonucu olu-
şan ciddi keşif artışına rağ-
men, zamanında hizmete 
alınması ve teknik şartların 
yerine getirilmesi nedeniyle 
ekonomik ve teknik yönden 
başarılı olmuştur. Sağlanan 
bu başarının eski bir DSİ 
Genel Müdürünce ifadesi 
aşağıdadır. 
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rında Raif Özenci büro işlerini, bende arazi işle-

rini yürütmekle görevlendirildim. Buradaki tek 

düşüncem artık 16 yıllık mühendislik birikimimi 

burada ülkemin hizmetinde değerlendirmek ve 

bu tesisin yapımında çalışan insanlar grubuna 

katılarak, burada geçireceğimiz süre içinde ora-

da yaşayan insanlara dost ve yardımcı olmaktı.

DSİ 16. Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü 

işler nelerdi bu sırada?

Atatürk Barajı inşaatının kontrol hizmetleri, iş 

yerinde kurulan DSİ 16. Bölge Müdürlüğü ta-

rafından yürütülmekteydi. Şanlıurfa tünelleri-

nin kontrol hizmetleri de o tarihte geçici olarak 

16.Bölge Müdürlüğüne verilmişti. Bu maksatla, 

Bölge Müdürlüğü teşkilat şeması doğrultusunda 

yapılanma oluşmakta ve gerekli personel istihda-

mı peyderpey gerçekleştirilmekteydi.

DSİ Genel Müdürlüğü, barajın kontrolü için 

gerekli bütün yetkileri Bölge Müdürlüğüne dev-

retmişti. Sadece önemli proje değişiklikleri ile 

ciddi keşif artışları Genel Müdürlük tarafından 

onaylanacaktı. İstihkak raporları Bölge Müdür-

lüğü tarafından düzenlenecek, ödemeler Genel 

Müdürlükte yapılacaktı. Bölge Müdürlü-

ğü teşkilatında çalışan personelin bir kısmı 

şantiyede göreve başlamıştı. Kadro, ihtiyaca 

göre zamanla yeni elemanlar ile genişletile-

cekti.

Barajın inşa edileceği Fırat Nehri, 

Türkiye’nin en fazla su taşıyan akarsuyudur. 

Fırat nehri üzerinde ülkemizin 1930’lar-

da başlayan medeniyet hamlesinde 1975 

yılında Keban ve HES hizmete alınmıştı. 

Yılda 6 milyar KWh enerji üreten bu baraj 

yabancılar tarafından ve yabancı müşavir 

kontrolünde yapılmıştı. 1986 yılında dev-

reye alınan ve yılda 7,5 milyar KWh enerji 

Ataturk Baraji  
Temel Atma Toreni-1981

Atatürk Baraji  
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üreten Karakaya barajı da yabancılar tarafından 

yabancı müşavir kontrolünde yapılmıştı. Şimdi 

en büyük hamleyi yapmanın sırası gelmişti. Ata-

türk Barajı, Fırat sularını ilk defa sulamaya yön-

lendirmesi açısından son derece önemliydi. Ve 

ayrıca bu barajın inşaatını Türk müteahhitleri 

yapacaktı. Kontrol hizmetleri de Türklerin yö-

netiminde gerçekleştirilecekti. 

Fırat nehri ismini Euphrates isminden alır. Yöre 

halkının verdiği isim ise Ferhat’tır. Erzurum, 

Dumlu dağı Sultan gözesinden doğar, Karasu 

adını alır ve batıya doğru akar. Murat nehri ise 

Van gölünün kuzeyindeki Muratbaşı dağından 

doğan ve en uzun, en fazla su taşıyan koludur. 

Yaklaşık 800 km sonra Karasu ile birleşir ve Fı-

rat adını alır. Keban, Karakaya, Atatürk, Bire-

cik, Karkamış baraj ve HES’leri ile Ülkeye, yılda 

yaklaşık 26 milyar KWh enerji hediye eder. Su 

bekleyen yaklaşık 2 milyon ha araziyi sulamak 

için kıvranır durur. Bu coğrafyaya hizmet etmek 

için insanların bu tesisleri gerçekleştirmesini sa-

bırla bekler. Fırat Nehrinin Atatürk Barajı inşa 

edilen noktasında yıllık ortalama akımı 26,5 

milyar m3 tür. Baraj ekseninde genişliği yaklaşık 

300 metre, talveg kotu ise 380.00 dir. 

Biz, Atatürk Barajı çalışanları işte bu su devini, 

yapacağımız tesislerle tutacak, yönlendirecek ve 

ülkeye faydalı hizmet edecek şekle getirecektik. 

Biraz da şantiyedeki hayattan bahseder 

misiniz?

Barajın yapımı süresince Yılanlıtepe dediğimiz 

tepede 15.000 kişilik bir kasaba kuruldu ve biz 

orada yaşadık. Barajda göreve başladığım tarih-

te derivasyon tünelleri inşaatı devam ediyordu. 

AEJV (Atatürk Engineers Joint Venture) henüz 

şantiyede göreve başlamamıştı. ATA inşaat, 

yapılanma halindeydi. Şantiyede görevli olan 

bir kısım ATA yöneticisi DSİ misafirhanesinde 

geçici olarak ikamet etmekteydi. Derivasyon tü-

nelleri inşaatında vardiyalı çalışma yapılıyordu. 

Onun dışındaki çalışmalar normal mesai saatleri 

içinde gerçekleştiriliyordu. 

Sitemiz, Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesinin Sam 

köyü hudutları içindeydi. Öğle ve akşam ye-

mekleri A ve B yemekhanelerinde yeniyordu. 

Genellikle evlerde pek yemek pişirilmiyordu. 

Mesai saati sonrası, A lokalinde ve bahçesinde 

toplanılıyordu. Oldukça samimi bir ortam vardı. 

Satranç oyunu çok revaçtaydı, turnuvaları yapı-

lırdı. Sesi güzel olanlar şarkı, türkü söylerlerdi. 

Şanlıurfa’nın sıra geceleri önemli bir kültür fa-

aliyetiydi.
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“Hava sıcaklığı gündüzleri 50 de-
receyi geçiyordu”

Sitenin içmesuyu ihtiyacı, yaklaşık 5 km uzaktaki 

kalkerli bir vadi içinde açılan keson kuyulardan 

pompaj ile temin ediliyordu. Kaptaj adını ver-

diğimiz bu yer, aynı zamanda sitenin tek mesire 

yeriydi. Hafta sonlarında aileler oraya pikniğe 

giderlerdi. Vadi olduğu için hafif bir hava akımı 

vardı ve nispeten serin olduğu için tercih edili-

yordu.

Hava sıcaklığı gündüzleri 50 dereceyi geçiyor-

du. Akşamları geç saatlerde hava serinliyordu. 

Bu nedenle zaten kimse evlerde oturamıyordu.  

Yemekten sonra evlerine dönen kişiler daha çok 

bahçe ile uğraşıyorlar, çiçek ve sebze yetiştiriyor-

lardı. Çok faydalı bir uğraştı bu. İnsanları teskin 

ediyordu. Kafası bozulan çapayı eline alıyor, 

toprakla uğraşıyordu. 

En serin yer Fırat sahiliydi. Serinlemek isteyen-

ler daha sonraları özellikle derivasyon tüneli 

çıkışına inerler, orada suyun heyecanlı akışını 

izlerlerdi. Fırat nehri, olta ile balık tutmaya pek 

müsait değildi, balık sallar ile tutuluyordu. 

İnsan boyunda, yüz kiloyu aşkın ağırlıkta 

balık yakalandığını gördüm. 

Sitenin iç güvenliği, sivil savunma amirliğine 

bağlı bekçilerimiz tarafından sağlanırdı. Dış 

güvenlik ise, Bozova’daki jandarma birliği 

tarafından gezici ekiplerle sağlanmaktaydı. 

Daha sonra site içinde bir jandarma karako-

lu kuruldu. Adıyaman ile ulaşım sağlandık-

tan sonra santral binası civarında da ikinci 

bir jandarma karakolu göreve başladı.  

“Çocukların şehir hayatının da 
uzağında kalmaması için iki 
haftada bir Gaziantep’e servis 
çıkarırdık”

Sitenin yiyecek ihtiyacı kantinden sağlanıyordu. 

Soğuk hava tesislerimiz vardı. Et hariç her türlü 

gıda maddesi günlük olarak bulunduruluyordu. 

Haftada iki gün Adana’dan taze sebze ve meyve 

getiriliyordu. Başlangıçta sadece siteye hizmet 

eden kantin, ileriki yıllarda Sam köyüne de hiz-

met vermeye başladı. Onlar da ihtiyaçlarını bu-

radan karşılıyorlardı. En büyük ihtiyaç ekmekti. 

Fırınımız yoktu. Yöre insanı pideye ve lahma-

Atatürk Barajı ve HES İnşaatı-
Şanlıurfa 1987

Harran Ovası Sulaması
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cuna çok düşkündü. Bir sene sonra biz de 

fırın yaptırdık. 

Her gün Şanlıurfa’ya otobüs servisi çıka-

rılır, ihtiyacı olanlar şehirden ihtiyaçlarını 

temin ederlerdi. Sonradan her iki haftada 

bir Gaziantep’e servis çıkardık. İnsanların 

dağ başında sürekli kalması onları, farkına 

varmadan şehir hayatından uzaklaştırıyor-

du. Bu durumu ben de yaşadım. Şehre gel-

diğim zaman caddeden karşıya geçmekte 

zorlanıyordum. Çocuklar bunu yaşamasın-

lar diye onları sık sık şehre götürür, şehir 

hayatını teneffüs etmelerini sağlardık. 

DSİ sitesi içinde, laboratuvar binasının eski 

ambarlarından biri temizlenmiş ve mescit 

olarak açılmıştı. İmam ve müezzin yoktu. 

Cuma günleri Bozova müftülüğünce gö-

revlendirilen bir imam Cuma namazını 

kıldırırdı. 

ATA personeli kendi sitesine taşındıktan ve 

site inşaatları tamamlanıp site çok büyük 

bir kasaba halini aldıktan sonra ve A loka-

li keyfi giderek azaldı. Şantiyeye uydu TV 

sistemi kuruldu. Renkli televizyon insanları 

evlere bağlamaya başladı. O yıllarda video 

da çok revaçtaydı. Video filmlerini 2 lira 

karşılığında alıp izliyor böylece sinema filmlerini 

izleme keyfimizi sürdürüyorduk. 

“En önem verdiğimiz konu çocuk-
ların eğitimiydi”

Şantiyede görev yapan teknik personelin gene-

linin yabancı dili zayıftı. Hakim dil İngilizceydi. 

Bu dili iyi bilenler, bilmeyenlere üstünlük sağlı-

yorlardı. Yabancılar şantiyede çoğaldıkça lisan 

zarureti kendini açıkça göstermeye başladı. Bu 

sebeple her akşam lisan kursları düzenledik. 

ATA inşaatın ve müşavirin tercümanları günde 

ikişer saat bizlere İngilizce dersi veriyorlardı. Bu 

dersler sonucunda yabancı mühendislerle anla-

şabilecek düzeye ulaşmıştık.

En önemli sorunumuz çocukların eğitimiydi. 

DSİ sitesinde beş sınıflı bir ilkokul vardı. Ortao-

kul ve lise öğrencileri Bozova ve Şanlıurfa’ya gi-

diyorlardı. İlk olarak ortaokul binasını yaptırdık 

ve 1985 yılı içinde hizmete açtık. Yakın köyler-

den çokça öğrenci okula yazıldı. Öğretmen sı-

kıntısı vardı. Sitede bu işe hevesli ve yatkın olan 

arkadaşlar, daimi öğretmenler atanıncaya kadar 

öğretmenlik yaptılar. Ben de ortaokulda din der-

si ve İngilizce dersine giriyordum. 

Eşim Bozova lisesinde göreve başladı. Bir sene 

sonra barajda açılan ortaokul ve liseye tayin 

oldu. Barajda çalışan teknik elemanların eşleri 

nedeniyle ilk, orta ve lise öğretmen açığımız kal-

Atatürk Barajı ve HES İnşaatı 
Şanlıurfa 1987
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mamıştı. Sınıflar boş geçmiyordu. Eğitim kalitesi 

oldukça iyiydi. Nitekim barajda okuyan çocuk-

ların pek çoğu üniversitelerde iyi yerleri kazandı 

ve meslek sahibi oldular. Benim barajda en fazla 

üzerinde durduğum konu bu oldu. Baraj herkes 

tarafından yapılabilirdi ancak bunun faturası 

çocuklara çıkmamalıydı. Çocukları iyi yetiştir-

meliydik. Bu sebeple onlara yeterli eğitimi mut-

laka vermeliydik. Hem maddi, hem de manevi 

konuda.  

O yöredeki halkla ilişkileriniz nasıldı?

Sitemize en yakın köyler, hemen yanı başımızda 

ki Sam köyü, Şanlıurfa yolundaki Dutluca, Yas-

lıca, Saf köyleri ile bazalt ocağı yolundaki Kara-

caören köyüydü.

Köylerde kuru tarım yapılırdı. Hayvancılık çok 

güçlü değildi. O zamanın Yol Su Elektrik (YSE) 

Genel Müdürlüğü tarafından her bir köye iç-

mesuyu maksatlı kuyular açılmıştı. Ancak mo-

torin parası nedeniyle bu kuyular çalıştırılmı-

yordu. Köyler susuzdu. Elektrik yoktu. Bizim 

sitemizin elektriği ise hem Şanlıurfa’dan hem 

de Adıyaman’dan çift beslenmekteydi. Barajda 

elektrik kesintisinin olmaması için böyle bir ted-

bir alınmıştı. 

Bölge Müdürü İsfendiyar Beye “Şu köylere de 

elektrik götürelim. Aydınlatalım. Belki böylece 

suya kavuşurlar” dedim. Uygun buldu. YSE ile 

konuştuk, elektrik direklerini biz diktik, telleri 

çektik, onlarda trafo getirdiler ve Dutluca ile 

Yaslıca’ya elektrik verildi. Köyler suya kavuş-

muştu.

Şanlıurfa yolundaki Saf köyü ise hala karanlık-

taydı. Gece yoldan geçerken köyün ortasında 

yüksekçe bir yere kurulu bir ev jeneratörle pırıl 

pırıl aydınlanıyordu. Bu ev o köyün ağasının 

eviymiş. Müdür Beye “Bu köyü de aydınlata-

lım” dedim. “Ağa istemedi” cevabına çok şaşır-

Atatürk Barajı gece
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dım. “Köye elektrik gelirse, herkes televizyon, 

buzdolabı kullanacak. Benim ağalık itibarım ne 

olacak?” demiş ve müsaade etmemiş. Bu düşün-

ce yörenin sosyal yapısını göstermektedir. Halk 

genellikle fakirdi. Ekonomik hayat, ağaların ege-

menliğindeydi.

Atatürk Barajı’nın GAP açısından önemi-

ni nasıl açıklarsınız?

GAP bir entegre gelişme projesidir. Sadece sula-

ma ya da enerji değil bölgesel bir kalkınma pro-

jesidir. Bölgesel kalkınma projesi olunca orada 

yaşayan halkın sosyal hayatı da işin içine giriyor.

Ayrıca burada sınır aşan sular konusu da dev-

reye giriyor. Sınır aşan sular içinde en büyük 

potansiyel Fırat ve Dicle’dir. Bu 

nehirlerin yer aldığı bölge küresel 

ölçekte ortaya çıkan tatlı su ihtiyacı 

nedeniyle Dünya çapında problemli 

bölge gibi gösterilmeye çalışılmak-

tadır. Fırat ve Dicle’nin toplam su 

miktarı yaklaşık  48-50 milyar m3/

yıl dır.  Bu açıdan GAP Türkiye’nin 

“Bu önemli su kaynaklarında benim 

söz hakkım birinci sıradadır” dediği 

önemli bir projedir.

Atatürk Barajı DSİ’nin o tarihe ka-

dar hiç yapmadığı kadar büyük ha-

cimli bir barajdı. 80-85 milyon m3 

dolgusu, bir o kadar kazısı ve bunun 

iki katı kadar malzeme nakli var. Aşağı yukarı 3 

milyon m3 e yakın betonu var. Türkiye’de hiç-

bir barajda görülmeyecek bir enjeksiyon perdesi 

var (yaklaşık 2,5 milyon m delgisi olan, toplam 

perde alanı yaklaşık 1 milyon m2). O güne kadar 

yapılan en büyük baraj Keban bile Atatürk ba-

rajının yaklaşık beşte biri büyüklükte.

Parolamız “1 saniyesi 30$, bu pro-
je gecikemezdi”

Barajın yapımı için 10 yıllık bir zaman belir-

lenmiş ve ihale bu süre üzerinden yapılmıştır; 

mühendislik açısından bakıldığında 3 yıl daha 

geç tamamlanması gerekirdi ancak konu barajın 

ekonomik getirileri açısından değerlendirilerek 

baraj zamanında bitirildi. 

O zamanki parolamız 1 saniye 30 $ idi. Barajda 

bir yılda üretilen enerjinin miktarı yaklaşık 9.1 

milyar KWh, bunun DPT(Devlet Planlama Teş-

kilatı) ’ye göre milli gelire katkısı 1 USD/KWh 

üzerinden yıllık 9.1 milyar USD, enerji bede-

li olarak 10 cent/KWh üzerinden yıllık geliri 

910 milyon USD, saniyelik geliri 

yaklaşık 30 USD’idi. Bu rakamlar 

Atatürk Barajında bir saniyelik ge-

cikmenin ülkeye getireceği kaybın 

30 ile 300 USD arasında olacağı-

nın ifadesiydi. Bu sebeple baraj bir 

saniye dahi geciktirilemezdi. Mut-

laka zamanında tamamlanmalıydı. 

Bu bilinçle hareket edildi. Ve baraj 

zamanından önce tamamlandı. Bu 

erken tamamlanması barajın ner-

deyse 10 metre oturması anlamına 

geliyordu. Bu durumda ya barajın 

oturmasını göze alıp zamanın-

da bitirecektik ya da faydalarının 

ötelenmesine razı olup risk almadan inşaatın 

süresini 3-5 yıl geciktirecektik. Biz bu durumda 

tercihimizi barajı zamanında ama sağlam yap-

maktan yana kullandık. O kadar sağlam yapa-

lım, güvenli yapalım ki oturması baraja zarar 

vermesin dedik. 

Barajın asıl ekonomik önemiyse Fırat sularının 

ilk defa sulamalara yöneltme imkanının kazanıl-

masıydı. Yüzyıllardır su bekleyen ovaların suya 

kavuşmasının getireceği sosyal ve ekonomik 

faydanın bedeli hesaplanabilirdi. Ancak o yöre-

Atatürk Barajı Fı-
rat Nehrinin kal-
bidir ve bu baraj 
Fırat Nehri için 
ne kadar önemli 
ise Ilısu Barajı da 
Dicle Nehri için o 
derecede önem-
lidir. O nedenle 
zaman kaybedil-
meden tamam-
lanmalıdır.
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ye getireceği asayiş ve can güvenliği nedeniyle 

masum insanların hayatlarını kaybetmelerinin 

önlenmesinin bedeli ölçülemezdi. Bu sebeple 

Atatürk Barajını bir enerji üretim merkezi olarak 

değil, bir sulama ve bölgeye sükun veren bir tesis 

olarak görmek gerekir. İşte asıl faydası da buydu. 

Atatürk Barajı Fırat Nehrinin kalbidir ve bu 

baraj Fırat Nehri için ne kadar önemli ise Ilısu 

Barajı da Dicle Nehri için o derecede önemlidir. 

O nedenle zaman kaybedilmeden tamamlanma-

lıdır. 

Barajın zamanında bitirilmesi dönemin 

hükümetlerinin de en öncelikli konula-

rından biriydi mutlaka, hatta baraj şan-

tiyesinde bakanlar kurulu toplantısı ya-

pıldığını okuyoruz kitabınızdan…

Sayın Özal, GAP, Atatürk Barajı ve diğer tesis-

lere büyük önem verdi. Bu tesislerin zamanında 

devreye girmesi konusunda siyasi iradesini koy-

du. Bu davranışı için kendisine ülke adına teşek-

kür gerekir. Elbette ki bu tesislerin zamanında 

bitirilmesinin de siyasi olarak kendilerine dönü-

şü çok iyi oldu. 

Kitapta da belirttiğim gibi 01 Ekim 1989 tari-

hinde Başbakan Turgut Özal başkanlığında 

Bakanlar Kurulu toplantısı Atatürk Barajı DSİ 

16.Bölge Müdürlüğü binasında yapıldı. Bakan-

lar Kurulu, o zamana kadar sadece Ankara’da 

ve İstanbul’da toplanmıştı. Atatürk Barajında 

yapılmış olan bu Bakanlar Kurulu Toplantısı-

nın, baraj inşaatına, GAP yatırımlarına verdiği 

önemi belirtmesi ve bölge halkına verilen me-

sajlar açısından çok büyük bir anlamı vardı. O 

tarihlerde, terör olayları bölgede görülmeye baş-

lamıştı. Olayların yayılma ve taban bulma olası-

lığı vardı. Bölge halkının büyük bölümü toprak-

sızdı, işsizdi ve yoksuldu. Bölgede feodal sistem 

hakimdi. Gelir dağılımı, son derece kötüydü. Bu 

ekonomik ve sosyal rahatsızlıkların üzerine birde 

Atatürk Barajı Su Sporları 

etnik düşünceler ekilirse, kolayca taraftar bulabi-

lirdi. Köylere elektriğin ve televizyonun gelişiy-

le, insanların gözü açılmış, ağaya ve şeyhe olan 

bağlılık azalmıştı. GAP’ın inşasına başlanılması, 

ülke için bulunmaz bir nimetti. Bu proje ile böl-

ge halkına çok büyük bir refah sağlanacak, bölge 

halkının aş, iş, eğitim ve sağlık gibi temel sorun-

ları kökünden çözülecekti. Böylece bu bölgede 

terör asla tutunamayacaktı. Bu gerçeği çok iyi 

takdir eden başbakan Özal, her sene bu projeyi 

ziyaret ederek, projenin finansmanını sağlaya-

rak işlerin tamamlanması ve biran önce hizmete 

alınması için yoğun emek sarf ediyordu.
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Atatürk Barajı yapılmadan önce o bölge-

deki hayatı yakından gözlemleme şan-

sınız oldu, Baraj tamamlandıktan yıllar 

sonra gittiğinizde ne gibi değişiklikler 

gördünüz?

Bir süre DSİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten 

ve İSKİ’de beraber çalıştığımız Orman ve Su İş-

leri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 

2004 yılından itibaren Atatürk Barajında belirli 

aralıklarla toplantılar düzenlendi. Ben de katılı-

yorum bu toplantılara. Her gittiğimde mutlaka 

barajı incelerim. Çünkü kitapta ne kadar yazsam 

da Atatürk Barajı benim avcumun içinde. Nere-

lerine dikkat edilmesi gerektiğini bilir, mutlaka 

bakar incelerim.

ATA İnşaatın yöneticilerinden Rahmetli Ahmet 

Cemal Kura’nın bir sözü var. “Biz hesapladık 

bu barajı 7000 kişi ile yapabiliriz ama düşündük 

11000 kişi işe aldık” dedi. Bunun sonucunda ba-

raj inşaatı süresince bir olay hariç herhangi bir 

terör olayı yaşanmadı.

Yıllar sonra orada yaşayan bir Urfalı “ İyiki gel-

diniz, bu tesisleri yaptınız, bizim hayatımız de-

ğişti. Geçen sene 60 ton karpuz kaldırdım” dedi.

Oradaki huzursuzluğun çözümü de bence bu 

ifade de gizli. İnsanlara aş, iş ve özellikle değer 

verirseniz huzuru da kendiliğinden sağlamış 

olursunuz.

Bu kitabı yazma nedeniniz nedir?

Bu kitabı DSİ için yazdım. Türk mühendisleri 

için yazdım. Faydalansınlar ve bundan sonra 

yanlış yapmasınlar. Eser DSİ’nindir.

Kitap bu konuyla ilgili kişilere olabildiğince 

dağıtılmaya çalışıldı. Atatürk Barajını ziyaret 

eden her kişiye kitabın CD’si verilmekte. Baraj 

ve HES inşaatlarında çalışan veya çalışacak her 

mühendisin okuması gerektiğine inanıyorum. 

Kitapta anlatıldığı üzere; Selahattin Saygı (Do-

ğancı) Barajı ile Atatürk Barajında su tutma es-

nasında yaşanan olaylar ve alınan tedbirler eğer 

okunmuş olsaydı, Köprü Barajında meydana 

gelen facia yaşanmazdı diye düşünüyorum.

Sayın Refik Akarun ağabeyimin yazmış oldu-

ğu Keban Barajı kitabı dışında şimdiye kadar 

DSİ’de bir barajın yapım hikayesi ne yazık ki 

yazılmadı. Bundan böyle özellikle Ilısu Bara-

jı ve HES inşaatı olmak üzere yapılacak bütün 

barajların hikayelerinin yazılmasını, bu bilgile-

rin üniversitelere gönderilerek oralarda yetişen 

mühendis adaylarına ulaştırılmasını ayrıca ter-

cüme edilerek yabancı dillerde yayınlanmasını 

ve böylece Türk mühendisliğinin baraj ve HES 

yapımındaki gücünün dünyaya tanıtılmasını te-

menni ederim.
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Sulak alanlar; su kalitesini yükselten ve fazla mik-

tardaki suyu emip depolayarak su rejimini düzen-

leyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddele-

ri alıkoyarak ya da besin maddelerini kullanarak 

suyu temizleyen, yeryüzündeki başka hiçbir eko-

sistemle karşılanamayacak işlev ve değere sahip 

ekosistemlerdir. Ayrıca flora ve faunanın, yaşam 

ortamları olması ve yeryüzündeki su rejiminin 

merkezi olması nedeniyle sulak alanlar ekolojik 

doğal döngü zincirinin en önemli halkasıdır. Zin-

cir halkasından birini kopardığınızda doğal döngü 

de ortadan kalkacak ve yaşam sıfırlanacaktır. 

Türkiye, biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa 

ve Ortadoğu’nun en zengin ülkelerinden biri-

dir. Adeta küçük bir kıta özelliği göstermektedir. 

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden her biri ayrı 

bir iklim, topografik yapı, flora ve fauna çeşitliliği-

ne sahiptir. Tatlı, tuzklu, sodalı göl ve sulak alan-

ların varlığı ve çeşitliliği hiçbir ülkede olmadığı 

kadar Türkiye’nin biyolojik  çeşitliliğini artırmak-

tadır. Türkiye’de toplam büyüklüğü iki milyon 

hektarı aşkın (2.155.045 hektar) 135 adet uluslara-

rası öneme sahip Sulak alan belirlenmiştir. Bunun 

dışında uluslararası öneme sahip 500 aşkın sulak 

alan olduğu tahmin edilmektedir.  

Sulak alanların korunması ve akılcı kullanımını 

sağlamak üzere geliştirilen ve 1971 yılında İran’ın 

Ramsar kentinde imzaya açılan Ramsar Sözleş-

mesine (Özellikle Sukuşları Yaşama Ortamı Ola-

rak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların 

Korunması Sözleşmesi) ülkemiz 1994 yılında taraf 

olmuştur. 1994 yılında RAMSAR Sözleşmesini 

imzalayarak sulak alanları koruma konusunda 

ilk önemli adımı atan Türkiye, dünyada “Su-

lak Alan Stratejisi hazırlayan ilk ülkelerden biri-

dir. İlki 2003-2008 yıllarına ait olan Sulak Alan 

Stratejisi’nin ikincisi 2010-2014 yıllarını kapsa-

maktadır. Sulak alanlarda yönetim planlaması ça-

lışmaları da devam etmektedir.

Ramsar Sözleşme Listesine uluslararası öneme 

sahip 135 sulak alanımızdan 13’ü dahil edilmiş-

tir. Sözleşmeye giriş sırasına göre bu sulak alanlar 

şunlardır:

Manyas (Kuş) Gölü- Balıkesir

Burdur Gölü-Burdur

Sultan Sazlığı –Kayseri

Seyfe Gölü-Kırşehir

Göksu Deltası-Mersin

Yumurtalık Lagünü-Adana

Kızören Obruğu- Konya

Meke Gölü- Konya

Akyatan Lagünü-Adana

Uluabat Gölü, Bursa

Gediz Deltası-İzmir

Kızılırmak Deltası-Samsun

Kuyucuk Gölü-Kars

Doğanın Filtreleri: Doğanın Filtreleri: 

Sulak AlanlarSulak Alanlar
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Dünya Sulak Alanlar Günü 2012 
Yılı Teması “Sulak alanlar ve 
Turizm” 

Ramsar Sözleşmesi’nin Avustralya’nın Brisba-

ne kentinde gerçekleştirilen 6. Taraflar Konfe-

ransında, Sözleşmenin imzaya açıldığı 2 Şubat 

gününün ‘Dünya Sulak Alanlar Günü’ olarak 

kutlanmasına karar verilmiştir. Her yıl bir tema 

belirlenerek konunun önemine dikkat çekilen 

Dünya Sulak alanlar gününün 2012 yılı teması 

‘’sulak alanlar ve turizm’’ olarak belirlenmiştir.

Son yıllarda tüm dünyada gelişen ekolojik tu-

rizm ile Sulak Alanların ülkeler için bir gelir 

kaynağı haline geldiği bilinmektedir. Bu durum 

sulak alanları ekonomik bir değer haline geti-

rerek bu alanların korunmasını ülke ekonomisi 

açısından da vazgeçilmez hale getirmektedir. 

Sulak alanların kaybı, çevresinde yaşayan yerel 

halkın geçim kaynağını da yok edeceğinden ülke 

insanının geleceğini tehdit edecektir. Yaşanabilir 

bir çevre ve kaliteli bir yaşam için mutlak suretle 

sulak alanlarımızın korunması gerekmektedir. 

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakıl-

masında sulak alanlara gereken önemin gösteril-

mesi son derece önemlidir. 

Sulak Alanlar Neden Önemlidir

Sulak alanlar yağmur ormanlarından sonra en çok canlı 
çeşidini barındıran yaşam alanlarıdır. Tropikal ormanlarla 
birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosis-
temleridir. Yüzbinlerce yıllık doğal süreçler sonucu meydana 
gelmiş ve ortama karakterize olmuş zengin bitki ve hayvan 
türleri ile yoğun organizma koleksiyonuna sahip yeryüzünün 
en önemli genetik rezervuarlarıdır.
Dünyada var olan canlı çeşidinin %40ʼı sulak alanlarda yaşar. 
Yeraltı sularını besler ve yeniler. Suyu depolayarak ve su ha-
reketlerini yavaşlatarak su taşkınlarına karşı tampon görevi 
görür. Nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak 
üzere yerel iklim elemanları üzerinde olumlu etki yapar. Tor-
tu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ya da besin maddelerini( 
azot, fosfor gibi) kullanarak suyu temizlerler. Yüksek bir 
ekonomik değere sahiptirler. Balıkçılık, tarım ve hayvancılık, 
saz üretimi, turizm imkanları ile bölge, ülke ve dünya ekono-
misine önemli katkılar sağlarlar.

Dünya Sulak Alanlar Günü Orman 
Ve Su İşleri Bakanlığında 
Düzenlenen Etkinlikle Kutlandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Bakanlıkta düzenlenen Dünya Sulak 

Alanlar Günü etkinliğinde, sulak alanlarla ala-

kalı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ramsar 

Sözleşmesi’nin imzalandığı tarih olan 2 Şubat’ın 

Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlandığını 

belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yılın tema-

sının ‘’sulak alanlar ve turizm’’ olduğunu ifade 

etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Türkiye’de yıllarca sulak alanların öne-

minin bilinmediğine işaret ederek, ‘’Belki o za-

man bir mecburiyet vardı. Devlet, sıtma hastalı-

ğı sebebiyle o tarihlerde bataklıkların bir an önce 

kurutulmasını istiyordu. Bu durum o zaman için 

belki mazur görülebilir. Artık böyle bir durum 
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söz konusu değil. Sulak alanları kur-

tarıyoruz. Emeği geçen herkesi gö-

nülden tebrik ediyorum’’ dedi.

Sulak alanların, aynen ormanlar ve 

meralar gibi karbondioksiti yutarak, 

havaya oksijen verdiğini dile getiren 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, ayrıca sulak alanların 

balık, kuş türü gibi birçok biyolojik 

çeşitliliğe de yaşam alanı sunduğunu 

söyledi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sulak alan-

ların turizmin gelişmesi, yeraltı su-

yunun beslenmesi ve dengelenmesi 

konusunda da büyük faydaları olduğuna dikkati 

çekerek, şöyle konuştu:

‘’Atalarımız, kuşların korunması için bir sürü va-

kıf kurmuşlar. Başka bir medeniyette bu yok. Bi-

naların, camilerin duvarlarına kuşluklar yapmış-

lar. Osmanlı parklara, ormanlık, yeşil alanlara 

kuşların su ihtiyacının karşılanması için ‘sulak’ 

dediğimiz yapılar yapmışlar. Maalesef zaman 

içinde bunlar tahrip edilmiş. Bu sene biz de bü-

tün yaban hayatı için büyük bir gayret gösterdik. 

Bunlar devletin asli görevlerinden birisidir. Eko-

lojik dönüş çevriminden birisini çektiğiniz za-

man ekolojik denge bozuluyor. Bunun da zararı 

bütün insanlara hatta küresel iklim değişikliğine 

kadar varıyor.’’

Geçen sene bazı basın mensuplarının bilmeden 

‘’sulak alanlar kayboluyor’’ diye yazdığını hatır-

latan Prof. Dr. Eroğlu, Türkiye’deki sulak alan 

miktarının şu anda 1 milyon 640 bin hektara 

ulaştığını ve sulak alanların gitgide büyüdüğünü 

ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, geçmişte ‘’sulak alanların planlanması’’ 

diye bir şeyin söz konusu olmadığını vurgulaya-

rak, 2003’te 3 ve 2011’de 27 sulak alanın proje-

lendirildiğini, 2012’de de 32’sinin daha planla-

nacağını anlattı.

İçme ya da sulama suyu eylem planları gibi sulak 

alanlar konusunda da eylem planları hazırladık-

larını kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şöyle 

devam etti:

‘’Sulak alanları koruyacağız, muhafaza edeceğiz 

ve daha da artıracağız. Bazıları geliyor, sulak 

alanlarla alakalı talepleri oluyor, 

müsaade etmiyoruz. Her talep 

eden yapamaz. Türkiye’de ilk 

defa biz kırmızı noktalar belir-

ledik. Bunlardan bazıları sulak 

alanlar, milli parklar ve yaban 

hayatıdır. Bazıları dağların el-

den çıktığını söylüyor. Yok öyle 

şey. Müsaade etmiyoruz. Türki-

ye önemli kuş göç yolları üzerin-

de yer alıyor. Kuşların beslene-

ceği sulak alanların korunması 
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gerekiyor. Sulak alanlarının korunmaması çok 

büyük bir kayıp olur. Kuş göç yolları üzeri için 

rüzgar santralleri veya maden faaliyetleri için 

talepler geliyor. Yetkililere, ‘bunları kesinlikle 

işaretleyeceksiniz, koordinatlarını belirleyecek-

siniz ve bunları yasak alan, kırmızı alanlar diye 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakan-

lığına bildirecek-

siniz’ diye talimat 

verdim. ÇED için 

gelen ya da biz-

den izin almak için 

gelenlere yasak 

diyoruz. Kuşlar, 

genleri vasıtasıyla 

izledikleri yollarda 

bazen rüzgar santrallerine çarpabiliyor. Ülke-

miz kalkınacak ama bu doğru yerde doğru tesis 

yapılarak olacak. Buraya gelen her talebe izin 

vermiyoruz.’’

Sulak alanları kurtardıklarını, Edirne Gala 

Gölü’nün ise ilk kurtardıkları alanlardan biri 

olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, “Man-

yas Kuş Cenneti yok olacaktı onu kurtaran da 

biziz. Bursa Uluabat Gölü’nü anlatsam destan 

olur. Biz çok şey yapıyoruz ama iş yapmaktan 

tanıtmak fırsatı bulamıyoruz tabi basın da bizi 

desteklemiyor. Misalen ben DSİ Genel Mü-

dürü iken yüksek planlama toplantısındayım 

gazetede haber Bafa Gölü’nde balıklar ölmüş 

resme bir bakıyorum 30-40 cm büyüklüğünde 

balıklar ölmüş. Başbakan bana sordu nedir git 

bak dedi.1cm büyüklükte küçük balıklar kıyıya 

vurmuş onu objektifte büyütüp kocaman vermiş-

ler gazetede. Bafa’yı kurtarmak için de Büyük 

Menderes’ten bir özel şişme savak ile hava basıp 

suyu yükseltiyoruz. Büyük Menderes’in su ka-

litesi iyi ve yağışlı mevsimlerde burayı besliyor. 

Şimdi Bafa’da su 2,5 m yükseldi. Bafa’yı da biz 

kurtardık” dedi.

Sadece bunlarla kalınmadığını daha bir sürü 

sulak alanın kurtarıldığını belirten Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Eber 

Gölü Afyonkarahisar da adeta ölmüştü ve Alla-

ha şükür onu da kurtardık. Ayrıca Antalya Avlan 

Gölü de çok orijinal bir kurtarma planı ile kur-

tarılmıştır. Adana Akyatan Gölü’nü kurtarmak 

bir destandır. Ayrıca 

Beyşehir kurumak-

ta olan bir göldü. 

Beyşehir’in güneyin-

de Prof. Dr. Yılmaz 

Muslu Barajını inşa 

ederek kurtardık, 180 

milyon metreküp su 

veriliyor. İşte kurtar-

ma buna denir. Tuz 

Gölü, Meke Gölü, 

Seyfe Gölü kurtarılıyor. Seyfe’ye benim de ayrı-

ca bir alakam vardı. Kurtardık ve şimdi kuşların 

geçtiği, barındığı bir yer oldu.” diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, 

2012 yılında ülkedeki sulak alanlara gözlem 

kulesi ya da ziyaretçi merkezi yaparak turizme 

kazandırmayı planladıklarını da 

sözlerine ekledi.

Etkinliğin açılışında konuşma 

yapan Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürü Ahmet 

Özyanık’ın konuşması ise şöyle:

“Küresel ölçekte yaşadığımız hız-

lı değişim sadece Bilim ve Tekno-

lojide ya da insan refahı ile sınırlı 

kalmamıştır. Özellikle tabiatın 

korunması konusunda algı ve an-

layış değişimi de yaşanmaktadır.  

Küresel çevre organizasyonları-

nın yanı sıra mahalli gönüllü giri-

şimler ve kamu yönetiminin çev-

reye ve tabiatın korunmasında 

duyarlı olması sanayinin tabiata 

saygılı olması değişen dünyanın 

sonuçlarıdır. Bu gün 41. Yılını 
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kutladığımız RAMSAR sözleşmesi de bu deği-

şimin örneklerinden sadece biridir. 160 taraf ül-

keye ulaşan sözleşme geliştirdiği Akılcı Kullanım 

Rehberi ile sulak alanların daha etkin korunma-

sını sağlamıştır. 

Yaralı leyleklerin tedavisi için vakıf kuran bir 

m e d e n i y e t i n 

mensubu olan 

bizler gelişen ve 

değişen dünya-

nın ilcaatına uy-

gun yaklaşım ve 

çözümlerle hem 

tabiatı koruyoruz 

hem de kalkınma-

mıza devam edi-

yoruz. 

Bakanlığımızın yeniden yapılanması ile sulak 

alanların korunması Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü olarak bize verildi. 

Biyolojik zenginlik açısından kıta özelliği taşıyan 

ülkemizde 300’den fazla sulak alan bulunmakta-

dır. 135 adedi uluslar arası öneme haiz, 13 adedi 

de Ramsar alanı olarak tescillenen sulak alanla-

rın etkin korunması için bilimsel araştırmalar ya-

pılmakta ve Yönetim Planları hazırlanmaktadır. 

Sulak alanları etkileyecek faaliyetler izlenmekte 

ve denetlenmektedir. Sulak alanlarımızdan ön-

celikli olan 27 adedinin Yönetim planı tamam-

lanmış olup bu yıl 32 

adedi de programa 

alınmıştır. Ayrıca her 

bir alan için önemli 

türlerin korunması ve 

bilinçlendirme prog-

ramları da uygulan-

maktadır. 

Doğal afetler, iklim 

değişikliği ya da insan 

faaliyetleri sonucu ku-

ruyan sulak alanlarımız Bakanlığımızın koordi-

nasyonunda ve Devlet Su İşleri’nin aktif desteği 

ile tek tek kurtarılıyor. Biraz önce izlediğimiz 

Akgöl bu çabaların son örneğidir. 

İklim değişimine adaptasyon gündemine sahip 

dünyada bizler kurumaya başlayan sulak alanla-

rımızı bir bir yeniden kazanıyoruz. Sahip oldu-

ğumuz ancak risk altındaki alanlarımızı korumak 

üzere Genel Müdürlüğümüz de Hassas Alanlar 

Dairesi kurulmuştur. Bozulmaya duyarlı, yok 

olma tehlikesi altındaki alanlarımız izlenecek, 

gerektiğinde uygun koruma statüsü verilecektir.

Genel Müdürlük olarak gayemiz, sahip oldu-

ğumuz Biyolojik zenginliklerimizi kaybetmeden 

Kalkınmış Bir Türkiye’nin vücuda gelmesidir.

Bizler yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirmek 

suretiyle, bu gayeye ulaşılmasına katkıda bulun-

mak için çalışıyoruz. Geleneksel doğa koruma 

yöntemlerinin ötesinde yeni çözümlere ihtiyaç 

duyulan dünyamızda duyarlılık, katılım ve işbir-

liği en önemli güçlerimizdir. Bu vesile ile prog-

ramımıza iştiraklerinizden dolayı teşekkür eder, 

saygılarımı sunarım.”

Etkinliğin ardından Türkiye’nin Sulak Alanla-

rından Yansımalar Sergisi’nin açılışı yapıldı.
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DSİ ÇEVRE VE 
EKOSİSTEM 
KORUMA 
HİZMETLERİNE 
DEVAM 
EDİYOR

Su kaynaklarımızın geliştirilmesi, korunması ve 

yönetilmesi konularında dünya lideri olmayı 

vizyon olarak belirleyen Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün yaptığı güncel sulak alan resto-

rasyon çalışmalarından biri daha beklenen olumlu 

sonucu verdi. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının iki güzide kurulu-

şu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

(DKMP) nün işbirliği ile Alman Uluslararası İş-

birliği Kurumu (GİZ) nun birlikte yürüttüğü sulak 

alan restorasyon çalışması kapsamında, daha önce 

kurutulmuş olan bataklık bir alana yeniden sulak 

alan fonksiyonlarının kazandırılması amacıyla yü-

rütülen çalışmalar başarıyla tamamlandı.
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Akgöl (Çeltik, Yunak) Sulak Alan 
Restorasyon Projesi

İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve 

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Türkiye 

Sulak Alanlarının Korunması ve Sürdürülebi-

lir Kullanımı Projesi (Proje) kapsamında, sulak 

alanların iklim değişikliğinin potansiyel etkileri-

ne karşı güçlendirilmesi ve Türkiye’deki diğer 

benzer alanlara da örnek oluşturacak adaptas-

yon önlemlerini içeren çalışmaların amaçlandı-

ğı restorasyon çalışması ile Akgöl’ün sulak alan 

fonksiyonlarını yeniden kazanması ve güçlendi-

rilmesi hedeflenmişti.

12 numaralı Sakarya Havzası’nın yukarı bölü-

münde, Yukarı Sakarya Havzası’nda yer alan 

Akgöl, Ankara-Akşehir karayolu üzerinde, Kon-

ya ilinin Çeltik ve Yunak ilçeleri sınırları içerisin-

de, Küçükhasan, Adakasım, Odabaşı, İshakuşa-

ğı, Karayayla ve Saray köylerinin arasında kalan 

yaklaşık 2 300 ha alana sahip, eski göl yatağı bir 

bataklıktır.

 

Geçmiş yıllarda ülkemizde yaşanan ve halk sağ-

Proje öncesi görünüm 
Mayıs 2011

Sedde
Çalışmaları
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lığını ciddi boyutlarda tehdit eden sıtma hasta-

lığının önüne geçilmesi ve tarımsal alanlardaki 

drenaj probleminin çözümü için, 1983 yılında 

DSİ tarafından yapılan yaklaşık 33 km uzunlu-

ğundaki ana boşaltım kanalı vasıtasıyla alanın 

suları boşaltılarak kurutulmuştur.

Bölgedeki yerel halktan edinilen bilgilere göre; 

geçmişte Akgöl’ün çok büyük bir kısmının sazlık 

ve bataklık alanlarla kaplı olduğu ve kaynakların 

bulunduğu yerlerde bugünkünden daha büyük 

olmak üzere açık su yüzeylerinin bulunduğu, 

yine bazı derin yerlerde açık su yüzeylerinin ol-

duğu, su seviyesinin en yükseğe eriştiği Nisan ve 

Mayıs aylarında ortalama derinliğin 1-1,5 metre 

civarında olduğu, bazı yerlerde derinliğin 4-5 

metreye kadar ulaştığı anlaşılmaktadır.

Kurumadan önce Akgöl’ün, bölgedeki yerel hal-

kın ekonomik geçimine önemli bir katkı sağla-

dığı, alandan kesilen sazların bölge halkı ve ci-

var köylerde kullanıldığı, gölden çıkan turna ve 

sazan balık türlerinin diğer yerleşimlere satıldığı 

belirtilmekte ve özellikle büyükbaş ve küçükbaş 

hayvancılık için önemli bir kaynak olduğu orta-

ya çıkmaktadır. 

Sedde
Çalışmaları

Dolusavak
Çalışmaları
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Akgöl kurumadan önce, bölgede ortalama 1 500 

adet büyükbaş hayvan ve 25 000 adet küçükbaş 

hayvan besiciliği yapılmakta iken bu rakamla-

rın büyükbaş hayvanda yaklaşık 500, küçükbaş 

hayvanda ise yaklaşık 3 500 adete kadar düştüğü 

yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.

 

Aradan geçen uzun yıllar sonunda değişen şart-

lar, sulak alanların gittikçe artan önemi, yöre 

halkının bu yöndeki talepleri ve DSİ’ ce yürü-

tülen güncel çalışmalar neticesinde de kısmi de 

olsa tekrar sulak alan haline getirilmesi uygun 

bulunan alan, bütün bunların ışığında Proje ta-

rafından pilot bölge olarak seçilmiştir.

 

Proje kapsamda yapılması gerekenlerin belirlen-

mesi amacıyla, biyolojik araştırmalar ve farklı 

restorasyon senaryoları gerçekleştiren ekip, daha 

sonra bu bilgiler ışığında DSİ 4. (Konya) Bölge 

Müdürlüğü mühendisleri ile birlikte mühendis-

lik önlemlerini belirlemiştir. Projelendirmesi ve 

inşa planı DSİ tarafından hazırlanan projenin 

bölgedeki arazi çalışmaları da çoğunlukla DSİ 

imkanları ile gerçekleştirilmiştir. 

  

Çalışmaların ışığında Proje kapsamında, alanın 

Sedde
Çalışmaları

Su Tutulması
Aralık 2011
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su tutma kapasitesini artırmak için dar kesimin-

de gerçekleştirilecek bir sedde ve mansaptaki 

su ihtiyacını da dikkate alarak fazla suyu deşarj 

edecek bir dolusavak sistemi ile yıl boyunca su 

tutulması ve daha önceden açılmış olan kurutma 

kanallarının belirli aralıklarla hemzemin olarak 

kapatılmasıyla oluşturulacak ıslak alanlarda da 

gerek sucul bitki gelişiminin sağlanması ve ge-

rekse de alanda az miktarda bulunan turba yan-

gınlarının önüne geçilmesi hedefleri için yürütü-

len çalışmalar tamamlanmıştır.

Ayrıca, ekolojik hayata destek gayeli olmak üze-

re kuş ve balıklar için barınak ve üreme alanı 

olmak üzere sulak alan içerisinde adacık da oluş-

turulmuştur.

İşin önem ve aciliyetine binaen, DSİ 4. Bölge 

Müdürlüğü 2011 yılı Toplu Makinalı Çalışma 

Programı’na dahil edilerek 4 ay gibi kısa bir 

sürede gerçekleştirilen çalışmalarla; 2 m yük-

sekliğinde, sol sahil yandan alışlı dolusavaklı, kil 

dolgu sulak alan seddesi ve yardımcı ünitelerin 

inşaatı gerçekleştirilmiştir. 

Oluşturulan sedde ile kış ve bahar aylarındaki 

yağışların tutulması ile yaz mevsimi boyunca 

alanın ıslak kalması sağlanarak, sulak alan eko-

lojik fonksiyonlarının yeniden hayat bulması 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 

  

Ayrıca, gölün bir kısmını eski haline getirme-

yi hedefleyen çalışmada; yöre halkında sulak 

alanlar ve iklim değişikliği konusunda bilinç ve 

farkındalık oluşturulması da amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda Akgöl restorasyon çalışmalarını konu 

alan bir belgesel ile TV spotları hazırlanmış ve 

bölgedeki 10 ilkokul arasında resim ve slogan ya-

rışmaları düzenlenmiştir. 

 

Tüm bu çalışmaların sonucunda restorasyonu 

tamamlanan   alan su tutmaya başlamış ve tu-

tulan su maksimum seviyeye beklenilenden de 

önce ulaşarak yüzleri güldürmüştür.

  

DSİ ile gerçekleştirilen ortaklaşa çalışmalar so-

nucunda restorasyon alanında su tutulmasına 

Eylül 2011 tarihinde başlanmıştır ve 14 Mart 

2012 tarihinde DKMP merkez ve taşra teşkila-

tından uzmanlarının gerçekleştirdiği arazi çalış-

malarında, alanda su tutma işleminin başarılı bir 

şekilde gerçekleştirildiği ve yağışların da etkisiyle 

su miktarının maksimum seviyeye ulaştığı göz-

lendi.

Proje kapsamında Akgöl’deki izleme çalışmaları 

2012 yılında devam edecektir ve bu sürede ala-

nın ekolojik açıdan değişimi takip edilerek 2011 

yılındaki gözlem sonuçları ile kıyaslaması yapı-

lacaktır.
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Dicle’nin 
İki Yakasını 
Birleştiren 
Köprü
Ilısu Mansap 
Köprüsü
Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında Dicle 

Nehri üzerinde inşa edilen Mansap Köprüsü sa-

yesinde yıllardır nehri ilkel yollarla aşmaya çalışan 

bölge halkı rahat bir nefes aldı.

Köprü inşa edilmeden öncenehrin iki yakası adeta 

farklı iki dünya gibiydi. Nehrin sol sahilinde bulu-

nan Şırnak’a bağlı Güçlükonak ile nehrin sağ sa-

hilinde yer alan Mardin’in Dargeçit ilçeleri ile her 

iki yakada bulunan köy ve mezralar gerek sosyal 

gerekse ticari amaçlarla nehri geçmek zorunda ka-

lıyorlardı. Özellikle bahar aylarında nehrin debisi-

nin yükselmesi ilkel yollarla karşı kıyıya geçişi çok 

tehlikeli bir hale getiriyor, her yıl yüzerek karşıya 

geçmek isteyen 5-6 vatandaşımız boğularak haya-

tını kaybediyordu.

Ilısu Projesi kapsamında inşa edilen Mansap Köp-

rüsü ile bu sıkıntıların önüne geçilerek vatandaşla-

rımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş oldu. 

10 milyon Euro’ya mal olan Mansap köprüsü      

27 ayda tamamlanarak hizmete alındı.

Dicle’nin iki yakasını birbirine bağlamak sosyal 

hayat ve çevredeki yerleşim yerleri için olduğu 

kadar Ilısu Barajı ve HES inşaatı için de oldukça 

önemliydi. Bu nedenle mansap köprüsünün inşa 

edilmesi zaman alacağından kısa zamanda iki ya-

kayı birbirine bağlamak üzere ara çözüm olarak 

keson köprü yapıldı.

Keson köprü inşaatına Mansap köprüsünden yak-

laşık 1 ay önce 27.08.2008 tarihinde başlandı ve 

3 ay sonra tamamlanarak ulaşıma açıldı. Keson 

köprü santral kuyruk suyunun içinde kaldığı için 
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daha sonra kaldırılacak. Dicle nehrinin iki yakası 

için nihai çözüm mansap köprüsü olarak dizayn 

edildi ve inşaatı bitirilerek işletmeye alındı.

Mansap Köprüsü, Ilısu Barajı ve HES Projesi 

kapsamında yapılan 52 km’lik Midyat-Darge-

çit-Güçlükonak yolunun 51+705 ve 51+952 

km’leri arasında bulunuyor. Köprü her iki ya-

kada bulunan kenar ayak ve kenar ayaklar ile 

4 adet orta ayak arasına yerleştirilmiş çelik-

betonarme kompozit üst yapıdan oluşuyor. 

247,20 metre uzunluğundaki Mansap Köprüsü,

3 trafik şeriti ve her iki tarafta da 1,5 metre geniş-

liğinde iki adet kaldırım olmak üzere 13,0 metre 

genişliğinde ve 5 açıklıklı olarak düzenlendi. 

Köprüden Önce ve Sonra…

Köprü yapılmadan önce vatandaşlar1990 yılına 

kadar Mardin İl özel idaresi tarafından sağlanan 

sandallarla karşı kıyıya geçebiliyorlardı. Sandal 

verme işlemi ihale yolu ile yerleşik köylüler için 

yapılıyordu. Terör olayları sebebiyle Mardin İl 

Özel idaresi sandal ihalesini ve ruhsat verme iş-

lemini iptal edince ulaşımın sağlanması gayesi 

ile köylülerin yaratıcılığı devreye girdi. Vatan-

daşlar Kelek adı verilen bir sal şekli geliştirdiler. 

Kelekler kamyon iç lastiklerinden 8-10adedinin 

yan yana konulup üstüne tahta konulması ve 

birbirine bağlanması ile yapılıyordu.Keleklerin 

2 tane küreği vardı ve bir seferde 10 kişi karşı 

tarafa geçirilebiliyordu. Karşıya geçiş ücreti gidiş 

1 TL ve geliş 1 TL olarak belirlenmişti. Kışın bu 

tarife az yolcu olduğu için 1.5 TL’ye çıkıyordu. 

Bahar mevsiminde suyun yükselmesi ile bera-

ber karşıya geçiş çok güçleşiyor ve riskli bir hal 

alıyordu. Bu zamanlarda çok mecburi kalınma-

dıkça karşıya geçilmiyordu. Köprü olmadığında 

Güçlükonak’ta ve çevresindeki köylerde ikamet 

edenler hastalarını Siirte götürmek zorunda ka-

lıyorlardı. Köprü açıldıktan sonra Dargeçit veya 

Midyat’a gidilmeye başlandı.  

Köprü yapılmadan önce nehrin sağ sahilindei-

kamet edenler Cizre, Şırnak veya Siirt’e gitmek 

için önce Dicle nehrine kadar bir araçla geliyor-

lardı daha sonra salla karşıya geçiyor ve orada 

bulunan başka bir araçla yollarına devam edi-

yorlardı. 
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Çelik köyünde “Kelek”dışında sandala benzeyen 

tahtadan yapılma bir sal daha kullanılıyordu. Bu 

sandalın özelliği araçların da karşıya geçirilebil-

mesine olanak sağlaması idi. Bu yolla yapılan 

taşımaların birinde meydana gelen elim bir kaza 

sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 

ve onlarca hayvan telef olmuştur. 

1990 yılında Mardin İl Özel idaresinin taşıma ve 

ruhsat verme işine son vermesinden sonra ihale 

işlerini köylüler yapmaya başladı. Sağ sahilde Ilı-

su Köyü ve sol sahilde Düğünyurdu Köyü Muh-

tarlıkları yıllık olarak taşıma işini ihale edip elde 

ettikleri gelirle köyün ihtiyaçlarını gideriyorlardı. 

Son yapılan ihalelerde yıllık bedel 6000 TL’ye 

kadar çıkmıştır.İhale işi keson köprünün hizmete 

açılmasına kadar devam etmiştir. Daha önce bu 

yolla geçimini sağlayan köylüler şantiyelerde ça-

lışmaya başladı. 

Köprünün olmadığı zamanlarda karşıdan karşı-

ya geçiş bazen yüzülerek yapılıyordu.  Bu yüzden 

her sene 5-6 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği 

bilinmektedir.Köprüden sonra bu ölümler orta-

dan kalkmıştır. 

Yörenin özelliği nedeni ile mevcut kaplıcalara 

şifa için gelenler genellikle sol sahile yönelmekte, 

alışveriş için yada sol sahildeki Belkıs kaplıcasına 

gitmek için salla karşıya geçmek durumunda kal-

maktaydılar. Bunun yanında sol sahilde bulunan 

Şeyh Muhammed türbeside halk tarafından yo-

ğun bir şekilde Perşembe günleri ziyaret edilir ve 

bunun içinde salla karşıya geçilirdi. 

Sol sahilde yaşayanlar genellikle hayvancılık 

yapmakta ve hayvanlarını sağ sahilde yer alan 

yerleşim yerlerine satmak için karşıya salla geç-

mekte idiler. Bunun karşılığında sağ sahildeki 

yerleşim yerlerinden eşek gibi binek hayvanla-

rı satın alıyorlardı. Tüm bunlar tahta sallarla 

mümkün olduğundan yolculuk büyük zorluklar 

ve riskler içeriyordu.

Köprü yapılmadan önce karşıya geçişin verdiği 

zorluklar nedeni ile sol sahilde bulunan Güçlü-

konak ilçesi ve diğer çevre halkı ticaretlerini Siirt 

ve sınırlara yöneltmişken köprünün inşaatından 

sonra Mardin ve çevresine yönelmişlerdir. Bu 

durum yörenin kalkınmasına büyük katkı sağla-

mıştır. Güçlükonak ilçesi, Düğünyurdu, Koçte-
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pe, Akçakuşak köyleri şimdilerde köprü 

inşaatından sonra Dargeçit ve Midyat’a 

gitmektedirler.  Ticaretin verdiği güçle 

Dargeçit ilçesinde yaşanan değişim ve 

gelişmeler çok hızlı gerçekleşmekte ve 

gözle görülmektedir. 

Köprünün inşa edilmesiyle sol ve sağ sa-

hil arasındaki sosyal yaşamhareketlendi. 

Karşılıklı ziyaretler gözle görülür biçim-

de arttı. Daha önce taziye ve düğün gibi 

sebeplerle salla geçişin verdiği zorluklar 

nedeni ile karşı kıyıya geçilemezken ya 

da örneğin 10 kişi gidilebilirken şimdi 

köprü olduğu için rahatlıkla ulaşım sağ-

lanabiliyor.

Bölgedeki sosyal ve ticari hayatı köprü-

den önce ve köprüden sonra diye ikiye 

ayırmak hiç de yanlış olmayacaktır. Va-

tandaşlar yapılan Midyat-Güçlükonak 

yolundan ve mansap köprüsünden çok 

memnun. Gelişmeleri ve yapılan yatı-

rımların hayatlarına yaptığı katkıları 

gördükçe Ilısu Projesine daha sıkı sarılı-

yorlar. 

ILISU PROJESİ

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Türkiye’nin en önemli çok 
sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele 
alınan bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP’nin en önemli 
projelerinden biridir.  Temel hedefi , Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu 
bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan 
kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını 
artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma 
hedefl erine katkıda bulunmak olan GAP’ın en önemli ayakların-
dan biri olan Ilısu Barajı ve HES Projesi, Suriye sınırına yaklaşık 
45 kilometre mesafede, Dicle nehri üzerinde bulunmaktadır. 
Şırnak iline bağlı Güçlükonak İlçesi ve Mardin İline bağlı Dar-
geçit ilçelerine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, tarihi Ilısu Kap-
lıcalarının hemen membaındadır. 

Ilısu Barajı ve HES İnşaatı; gövde dolgu hacmi bakımından 
Türkiye’nin Atatürk Barajından sonra 2. büyük, kurulu güç 
bakımından Atatürk, Karakaya, Keban Baraj ve HES’lerinden 
sonra 4. büyük, ülkemizin en önemli su kaynaklarından olan 

Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılacak en büyük Baraj ve 
HES’tir. Telvegten yüksekliği 130 m, temelden yüksekliği 141 
m’dir. Barajın kurulu gücü 1.200 MW olup üreteceği toplam 
enerji 3,883 milyar KWh/yıl’dır. Bu projenin tamamlanmasıyla 
birlikte ülke ekonomisine yılda 400 Milyon Dolar enerji faydası 
yanında, mansabında yer alan Cizre Barajı ve HES’in yapılabi-
lirliğine imkân sağlayacak olması nedeniyle de yılda 1 Milyar 
200 Milyon KWh elektrik enerjisi ile Cizre-İdil ovalarında yer 
alan 1 Milyon 200 bin dönüm tarımsal arazinin modern şart-
larda sulanması temin edilmek suretiyle yöre halkının gelirinde 
en az 6 kat artış sağlayacaktır. Diğer taraftan 11 milyar m3 

rezervuar hacmine ve 318,5 km2 rezervuar hacmine ve 157 
km rezervuar uzunluğuna sahip göl alanında, balıkçılık, su 
sporları, su ulaşımı gibi çeşitli faydaları da sağlayacaktır. Baraj 
gövdesi, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olup, yaklaşık 
25 Milyon m3’tür. Kret uzunluğu beton baraj ile birlikte top-
lamda yaklaşık 2,4 km dir. Ilısu Barajı ve HES İnşaatının ihale 
bedeli 1 Milyar 12 Milyon 500 Bin Avro dur. 14.08.2007 de 
ihalesi yapılan işe, 16.05.2008 tarihinde başlanmış olup, işin 
sözleşmesine göre bitim tarihi 16.05.2015 dir.
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Tekirdağ’ın 
İçmesuyu 
Meselesi 
Çözüme 
Kavuşuyor...
Tekirdağ’a 2045 yılına kadar içme kullanma suyu 

temin edecek Naipköy Barajı’nın temel atma 

merasimi Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek, 

Tekirdağ Milletvekilleri, Belediye Başkanları, DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı, basın mensupları ve 

çok sayıda vatandaşın iştirakiyle gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu

Sözlerine bölgeye yapılan ve yapılacak yatırımlar-

la alakalı bilgi vererek başlayan Eroğlu “ Bugüne 

kadar Tekirdağ’a önemli yatırım yaptık, 5 bin 

150 dekar araziyi sulamaya açtık. Bugün temelini 

atacağımız bu baraj ile civardaki hiçbir yerleşim 

alanını mağdur etmeyeceğiz. Baraj sahası civa-

rındaki bozuk ormanları değerlendirip, civardaki 

köylü için geçim kaynağına dönüştüreceğiz.  Aynı 

zamanda bal ormanları ve kent ormanları kura-

cağız. Bölgedeki, 12 göleti, kapalı devre sistemi 

ile tarımsal sulama alanı haline getireceğiz. Ayrı-

ca, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla 35 bin 

tarım arazisi ve 6 yerleşim yerinin taşkınlardan 

korunması sağlandı, Çokal Barajı’nda geçen yıl su 

tutulmaya başlandı. Bu proje ile Tekirdağ’ın Şar-

köy ilçesi ile Gelibolu Yarımadası’na yılda 16,8 

milyon metreküp içme suyu temin edilecek, ayrı-

ca 87 bin 700 dekar tarım arazi de sulanacaktır. 

Nusratlı Göleti ve sulaması ile bin 250 dekar tarım 

arazisinin de sulanması hedeflenmektedir. Temeli 

atılan Naipköy Barajı ile Tekirdağ il merkezinin 

2045 yılına kadar kesintisiz içme, kullanma ve sa-

nayi suyu ihtiyaçlarının giderilmesini planlıyoruz. 

Bu barajın inşa edilmesi ile Ergene havzasındaki 

yeraltı suyunda seviye düşümünün önüne geçile-

cek. Baraj ile şehir merkezine yılda 6,43 milyon 

metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek’’ 

diye konuştu.

Ergene Havzası Eylem Planı hakkında da bilgi 

veren Eroğlu “Geçen yıl açıklanan Ergene Koru-
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ma Eylem Planı çerçevesinde ‘Şafak 

Harekatı’nı başlatmıştık. Temelini 

attığımız Naipköy Barajı, ‘Şafak 

H arekatı’ adını verdiğimiz planda 

yer alan 74 tesisten sadece birisini 

teşkil etmektedir. Tekirdağ-Çorlu, 

Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, 

Muratlı, Saray, Kırklareli-Merkez, 

Pınarhisar, Babaeski, Vize, Edirne-

Keşan, Uzunköprü belediyelerinin 

atık su arıtma tesisleri yok. Geçen yıl 

DSİ Genel Müdürlüğümüzce Erge-

ne Nehri’nin 34 kilometrelik kısmı 

ile Hayrabolu Deresi’nin 17 kilo-

metrelik kısmının ıslahı bitirilmiştir. 

Atık su artıma tesislerinin kurulması 

işi belediyelerin sorumluluğunda 

ama bakanlık olarak isteyen bele-

diyelere gerekli yardımı yapacağız” 

dedi.

DSİ Genel Müdürü 
Akif Özkaldı

Konuşmasına Devlet Su İşleri Ge-

nel Müdürlüğü olarak şehirler için 

“rüya olan, yapılamaz denilen pro-

jeleri” hayata geçirmeye devam et-

tiklerini ifade ederek başlayan Öz-

kaldı “Naipköy Barajı bu kapsamda 

değerlendirilecek, bu bölge için son 

derece önemli bir projedir. Biz Dev-

let Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak 

hiçbir şehrimizin içme suyu sıkıntısı 

yaşamaması adına çalışmalarımızı 

planlı ve programlı bir şekilde de-

vam ettiriyoruz. Şehir merkezleri-

mizin içme suyu bakımından sıkıntı 

çekmemesi ve ihtiyaç olan tesislerin 

yapımına zamanında başlanabilmesi 

için, Orman ve Su İşleri Bakanımız 

Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 

talimatları ile “81 şehir merkezinin 

İçme-Kullanma ve Sanayi Suyu 

Temini Eylem Planı” hazırlanmış 

ve çalışmalara başlanmıştır. Bu ey-

lem planı ile; şehir merkezlerimizin 

asgari 2040 yılına kadar olan su ih-

tiyaçlarının, yapılacak tesislerle kar-

şılanması hedeflenmiştir. Bu eylem 

planı kapsamında Tekirdağ şehri-

mizde de gerekli çalışmalar yapılmış 

ve Naipköy Barajı’nın inşa edilmesi 

gündeme gelmiştir. Bu projeyi tozlu 

raflardan indiren ve “susuz hiçbir 

şehrimiz” kalmayacak diyen Or-

man ve Su İşleri Bakanımız Sayın 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na Tekir-

dağlılar adına sonsuz şükranlarımı 

sunuyorum. Ergene Havzasındaki 

yeraltı suyu seviye düşümüne bir 

tedbir olarak Havzadan çekilen ye-

raltı sularıyla beslenen Tekirdağ’a 

içme ve kullanma suyu temin etmek 

için Naipköy Barajı planlanmıştır. 

“Tekirdağ İçmesuyu Projesi”   içe-

risinde yer alan “Naipköy Barajı” 

ile Tekirdağ’a yılda 6,43 hm3/yıl su 

temin edilecektir. Planlama çalışma-

ları devam eden “Dedecik ve İnecik 

Barajları” ile Tekirdağ’ın 2045 yı-

lına kadar içme ve kullanma suyu 

problemi kalmayacaktır. Hem yer 

altı su kaynaklarını korunması; hem 

de şehrin içme suyu meselesini uzun 

vadeli çözüme kavuşturmak adına 

bu projeler son derece önemlidir. 

Konuşmaların ardından Naipköy 

Barajı’na canlı bağlantı yapılarak te-

mel atma merasimi gerçekleştirildi.
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22 Mart 22 Mart 
Dünya Dünya 
Su Günü Su Günü 
“Su ve Gıda “Su ve Gıda 
Güvenliği” Güvenliği” 
Teması ile Teması ile 
KutlanıyorKutlanıyor
Bilindiği gibi su, bireylerin en temel ihtiyacı olma 

ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme 

özelliği ile ülkelerin devamlılığı için vazgeçilmez 

bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 

sürmesi, büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına 

sahip olmaya bağlıdır. Dünya ülkelerinin büyük 

çoğunluğunda “su” bir insanlık hakkı olarak ka-

bul edilmekte olup, bu hak Birleşmiş Milletler 

tarafından da kabul görmüştür. Sürdürülebilir 

kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını 

tasarruflu kullanma bilinci, yerel, bölgesel, ulu-

sal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir. 

Suyun giderek artan öneminden dolayı Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu; 1992 yılında Brezilya’da 

düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda 

her yıl 22 Mart tarihinin “Dünya Su Günü” olarak 

kutlanmasına karar vermiştir. Kaynağını Birleşmiş 

Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın sonuç 

metni olan Gündem21’insu kaynaklarının gelişimi 

ile ilgili 18. Bölümünün oluşturduğu Dünya Su 

Günü’nde bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 

konferans, seminer, sergiler düzenlenmekte, ilgili 

yayın, materyal ve doküman dağıtımı gibi etkin-

likler yapılmaktadır.

Uluslararası sorumluluğu ve koordinasyonu, 

Birleşmiş Milletler tarafından Birleşmiş Mil-

letler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’ne (UN-

DESA) verilen Dünya Su Günü kutlamalarında 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile (UNESCO) 

teşkilatlarının da etkin olarak katılımları öngörül-

mektedir. Türkiye’de ise Dünya Su Günü 

kutlamalarında lider kuruluş Devlet Su İşleri Ge-

nel Müdürlüğüdür. 
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1995 yılından bu yana Dünya Su Günü her yıl 

farklı bir tema vurgusu ile kutlanmaktadır

1995: Kadınlar ve Su  

1996: Kirli Şehirlere Su  

1997: Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli mi?  

1998: Yeraltı suyu ve Görünmez Kaynaklar  

1999: Su Kaynakları Etrafında Hayat  

2000: 21. yüzyılda Su  

2001: Su ve Sağlık  

2002: Kalkınma İçin Su  

2003: Gelecek İçin Su  

2004: Su ve Afetler  

2005: Hayat İçin Su  

2006: Su ve Kültür  

2007: Su Kıtlığı ile Mücadele  

2008: Sanitasyon

2009: Suda Farklılıkların Yakınlaşması

2010: Su Kalitesi

2011: Şehir sularının Yönetimi

Suyun hayatımızdaki önemini hatırlamak, bu 

konudaki hassasiyetlere dikkat çekmek gayesiyle 

bütün dünyada 22 Mart günü, Dünya Su Günü 

olarak kutlanmaktadır. 

Her yıl bir temanın belirlendiği bu anlamlı gün 

için Su ve Gıda Güvenliği olarak belirlenmiştir. 

20. yüzyılın ikinci yarısında dünya nüfusu iki kat 

artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Bugün 

gezegenimizde yaşayan 6.5 milyar insanın %15’ 

i (854 milyon) yetersiz beslenme sorunuyla karşı 

karşıyadır. Artan nüfus, gelecek 50 yıl içerisinde 

gıda ihtiyacını iki katına çıkaracak ve bu gün 

itibariyle genelde yeterli sayılan gıda üretimi 

yetersiz hele gelecektir. Artan nüfusun içmesuyu 

ve gıda ihtiyacının karşılanması karşı karşıya 

kalınan en önemli sorunlardan biridir. Gıda 

üretiminin artırılması için su ise en önemli un-

surlar arasında yeralır. Sorunun önemine isti-

naden bu yıl ki Dünya Su Günü teması ‘Su ve 

Gıda Güvenliği’ olarak belirlenmiştir. Birleşmiş 

Milletler(UN_Water) adına FAO eşgüdümünde 

2012 Yılı Dünya Su Günü etkinlikleri düzenle-

necek, su ve gıda arasındaki bağlantının öne-

mine uluslararası düzeyde dikkat çekilmeye 

çalışılacaktır. 

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 al-

anlardaki kullanımı konusunda insanlığı dikkatli 

davranmaya davet etmektedir.  22 Mart Dünya 

Su Günü’nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından suyun insan hayatı için önemini vur-

gulamak, su kullanımı ve tasarrufu konusunda 

bilinçlenmenin sağlanmasına yönelik olarak “Su 

ve Gıda Güvenliği” konulu afiş, fotoğraf, resim 

ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir.

Dünya Su Günü Stratejisi:

Ülke ve dünya basını ile bağlantıları geliştirmek, 

gündemde kalmak ve gündem oluşturmak,

Çocukları ve gençleri hedef almak,

Belgelerin yayınlanması,

Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi ile 

ilgili konferans, yuvarlak masa ve seminerlerin 

yapılması,

Paylaşım ve kişisel yardım programlarını ilerlet-

mek,

Kamu ve özel sektör yardımlarını, destek ve 

katılımlarını artırmaktır.
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Orda, 
Bir Fener 
Var 
Uzakta...
Orda bir fener var uzakta
Yanar durur
Karadan önce o görünür
Denizcinin gözünde
Yanar durur
Orda bir fener var uzakta
Akmaz, gitmez, ışığı bitmez
Yalnız ama vakur
Yanar durur
                         YB

Yusuf Baydal
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Denizlerin yalnız rehberleridir deniz fenerleri... 

Hem yalnız hem sessizdirler. Bir tepenin başın-

da, ya da uçurumun kıyısında… Sessizdirler; sis 

düdüklerini saymazsak, yalnız ışıkları konuşur. 

Ama bu öyle şiddetli bir sesleniştir ki gecenin 

karanlığını yırtar,  iz bekleyen her yolcuya bir 

selam, bir umut olur. Yalnızdırlar... Gündüzü 

gece,  geceyi gündüz ederler ama yalnızlıkları bir 

türlü son bulmaz. Her geçen gemiye bir ışık yol-

lar,  bir el eder.. ama nafile... Gemilerin kaderi 

hep yol, deniz fenerlerininki ise hep beklemek-

tir. Deniz fenerleri için vuslat yoktur, onlar tam 

kavuşurken sanırken ayrılanlanlardır. Beklerler 

yine de; bir damla uyku girmez gözlerine...

Deniz fenerleri gemilere yol göstermek için te-

pelere,  denizlerin en sığ olan  güzel yerlerine  

kurulur ve kuruldukları yerlere uyum sağlayarak 

o muhteşem manzaraların içine farklı bir güzel-

lik katarlar. Çoğunlukla yüksek yerlere kurulma-

larının nedeni, en uzak mesafeden bile rahatça 

görülmelerini sağlamaktır. Deniz fenerleri çok 

farklı şekillerde,  boyutlarda, renklerde hatta ses-

li ve sessiz de olabilirler. Belki de sesli deyince  

şöyle durup düşünüyoruz,  sesli deniz feneri de 

mi olurmuş diye. Deniz fenerleri sisli havalarda 

sesli uyarı vererek kendilerini belli ederler. De-

nizde gemilerin yolunu, konumunu bulmasına; 

tehlikeli yerlerden rahatça geçebilmesine yar-

dımcı olurlar, kayaları, sığlıkları gösterirler.

DÜNYANIN EN ESKİ 
DENİZ FENERLERİ

M.Ö. 7. yy.’da Sigeon’da,  bugünkü adıy-

la Çanakkale’de yapılan bir fener ile İstanbul 

Boğazı’nın Trakya yakasındaki m.ö. 2.yy.da ya-

pılan Timee ve karşı kıyısındaki Üsküdar Fener-

leridir. Bunun yanında Dünya’nın  antikçağdaki 

7 harikasından biri olan İskenderiye diğer bir 

adıyla Faros Feneri m.ö. 3.yy.’da Mısır’da İsken-

deriye Limanı’nın karşısındaki Faros Adası üze-

rine yapılmıştır. Yaklaşık 120-130m. Boyu olan 

ve beyaz mermerlerden yapılmış bir fenerdir. 

Ayrıca dillere destan fenerin şöhreti ve yüksek-

liği bugüne kadar aşılamamıştır. Fenerin ayna-
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sının geceleri yaklaşık 50km. mesafeden 

görülebilen bir ışık yayması onu harika 

kılan diğer faktörlerden birisidir. Bir za-

manlar  dünyanın yedi harikasından biri 

olan İskenderiye Feneri’ni diğerlerinden 

ayıran en önemli özelliği ise günlük ya-

şam içinde kullanılmış olan bir eser ol-

masıdır. 14.yy.’da meydana gelen bir 

depremle yıkılan fener kullanılamaz hale 

gelirken, kalıntıları Memlüklüler  tara-

fından şehri korumak için yapılan Kayıt-

bay Kalesi’nin yapımında kullanılmış ve 

15.yy.’a gelindiğinde fenerden hiçbir iz 

kalmamıştır. Ülkemizde ise 1755 yılında 

inşa edilen ilk Ahırkapı deniz fenerinin 

bakımı Bostancı Ocağı neferleri tarafın-

dan üstlenilmiş, kandillerinde yakılacak 

yağ ise Topkapı Sarayı’ndan sağlanmış-

tır. I. Abdülhamit döneminde fenerin 

idaresi gedik usulüne bağlanarak baba-

dan oğula geçmeye başlamış ve bu gele-

nek günümüze kadar devam etmiştir.

1860 yılında Osmanlı Devleti Fenerler 

İdare-i Umumiyesini kurarak fenerlerin 

işletme imtiyazını Michel Marius ve Ber-

nard Camille Collas adında iki Fransıza 

vermiştir. Cumhuriyet döneminde dev-

let, 3302 sayılı kanunla Fenerler İdare-i 

Umumiyesini satın almış ve 1 ocak 1938 

de Denizbank’a devretmiştir. Birçok 

yönetim ve isim değişikliğinden sonra 

fenerlerin yönetimi 12 mayıs 1997 de 

kurulan “Kıyı Emniyeti ve Gemi Kur-

tarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü”ne 

bağlanmıştır.

İngiltere’de genel deniz feneri idaresi 

Corporation of Trinity House’tur.

Fransa’da 1792 yılında kurulan Köprü-

ler ve Yollar İdaresi’nin kontrolu altında 

bulunan Fenerler İdaresi “Service des 

Phares et Balises” adı ile tanınır.

Amerika’da, 1 Temmuz 1939 dan itiba-

ren fener hizmetleri, “U.S. Coast Gu-

ard” teşkilatı tarafından yürütülmekte-

dir. 
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Fenerlerin yapı malzemeleri nelerdir? Taş: An-

tik çağdan itibaren kullanılan en eski fener yapı 

malzemesi taştır. En tanınmış örnekleri İngilte-

re’deki Eddystone ve Fransa’daki Cordouan fe-

nerleridir.

Ahşap: Özellikle Amerika’da, 18. yüzyıl ortala-

rında hizmete sokulan deniz fenerlerinin büyük 

çoğunluğu ahşap kullanılarak inşa edilmiştir. 

Doğa etkilerine dayanım süresinin kısalığı ve 

yangınlar nedeniyle kullanımı giderek azalmış-

tır.

Tuğla: Taş kule maliyetinin, önemli ölçüde art-

tığı durumlarda yapı malzemesi olarak taşın ye-

rini tuğla almıştır.

Dökme Demir Levhalar: Taş ve tuğla maliyeti-

nin yüksek, zemin taşıma gücünün yeterli olma-

dığı durumlarda, fener kulelerinin birçoğu dök-

me demir levhalar kullanılarak yapılmıştır.

Çelik Kafes Sistem: Bu tip fener kuleleri zemine 

aktarılacak yüklerin küçük olması gerektiğinde 

tercih edilir.

Betonarme: Betonarme, fener kulelerinde yay-

gın bir kullanım alanı bulmuştur.

Alüminyum ve Fiberglas: Sınırlı da olsa, son dö-

nemlerde fener kulesi yapımında alüminyum ve 

fiberglas kullanılmıştır. 

Gemicilerin dostu fenerler,  geçmişe göre daha 

teknolojik ve gelişmiş durumdadır. Böylelikle 

işlevleri de artmış ve çeşitlilik kazanmıştır. Gü-

nümüzde deniz fenerleri, denizcilere hava rapo-

ru sunma, sis işareti yayma, işaret istasyonluğu 

yapma; bazı fenerlere mahsus özel yansıtma 
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sistemleri ile kayalığa, sığlığa dikkat çekme, olası 

bir kazada kıyı emniyetini haberdar etme ve ka-

zazedeleri barındırma gibi oldukça fazla sayıda 

görevler üstlenmektedirler.

Türkiye’de deniz fenerlerine ihtiyaç, ilk defa 

1755’lerde olan bir deniz kazasından sonra 

duyulmuş. Osmanlı Dönemi’nden itibaren  ya-

pılan fenerler,  çoğunlukla Fransızların inşa 

ettiği fenerlermiş. Ülkemize baktığımızda ise 

407 deniz feneri öğreniyoruz. Bunların 53 ta-

nesi İstanbul’da,  82 tanesi Karadeniz’de, 73’ü 

Akdeniz’de ve bir kısmı da Ege kıyılarında bu-

lunmaktadır. 

Bu arada unutmadan deniz fenerlerin ışık kay-

nakları ile elimizde çok ilginç bilgiler var. Odun 

ve kömür: Isle of May’de 1810, St. Bees’te 1823 

yılına kadar kullanıldı.

Yağ: 1823 ten itibaren kullanılmağa başlandı. 

(Balina, domuz , kakao, kolza yağı ve madeni 

yağları)

Akkor Gömlekli Madeni Yağ Yakıcılar: 

1898’den itibaren,

Hava gazı: 1837’den itibaren,

Petrol gazı: 1870’lerden itibaren,

Asetilen: 1896’dan itibaren kullanıldı.

Elektrik: İlk deneyler 1858 de yapıldı. İlk uygula-

malar ise 1886 da Isle of May’de ve 1888 de St. 

Catherine’de yapıldı.

Şimdi ise İstanbul’un belli başlı fenerlerine bak-

maya çalışalım:
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ŞİLE FENERİ

Türkiye’nin en büyük feneri  Şile’de bu-

lunan ve kıyı emniyetini sağlayan deniz 

feneridir. Karadeniz’de  seyir yapan ge-

miler için rota feneri olarak,  Osmanlı 

zamanında Fransız’lara verilen imtiyazlar 

neticesinde “Fenerler İdare-i Umumiyesi” 

tarafından 1859’da inşa edilmiştir. Fene-

rin yüksekliği 60 m’ dir. Kayalıklar üzerine 

110 cm örme taş kuleye sahiptir. Sekizgen 

şeklindeki kulesi 19 m’ dir. Işığının görüş 

mesafesi ise 20 deniz milidir. Gündüzleri 

iyi görülebilmesi için siyah-beyaz yatay 

bantlarla boyanmıştır. Şile Feneri, 1968 

tarihinde elektriğe bağlanmış. Kurmalı de-

niz makinesi ile çalıştığı için görevli tara-

fından 2 saatte bir kuruluyormuş. 2004’de 

turizme açılan fener meraklılarının ziya-

retlerini bekliyor.

AHIR KAPI FENERİ

Hem İstanbul Limanı’na giriş, hem de İs-

tanbul Boğazını geçişlerde rota feneri olan 

Ahır Kapı Feneri 1857’de Fransızlar tara-
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fından yapılan 36 m yüksekliğinde bir fenerdir.

Beyaz renkli ışığıyla gecenin karanlığını yırtar-

casına “buradayım” diyerek selam verir geçen 

yolculara. Önceleri Ahır Kapı Feneri kurma-

lı sistemle çalışırken, gelişen teknolojiyle artık 

elektrikle çalışır durumdadır.

YEŞİLKÖY FENERİ 

Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giren 

gemileri ilk önce Yeşilköy Feneri karşılar. İlk ön-

celeri ismi Ayastefanos olan fener, 1856 yılında 

Fransızlar tarafından taş kule olarak inşa edilmiş 

ve daha  sonraları adı Yeşilköy olarak değiştiril-

miş.

Fenerin 23 m yüksekliği olmasının yanında bir 

de lojmanı var. Fener’de 1945-88 tarihleri ara-

sında üç defa restorasyon çalışması yapılmış 

ve şu anda dördüncü restore çalışmasıyla hala 

ayakta olduğunu ve yaşlanmadığını kanıtlamaya 

çalışıyor.

RUMELİ FENERİ

Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girişte karşı-

mıza çıkar Rumeli Feneri. 1856 yılında Fran-

sızlar tarafından inşa edilmiş. Rumeli Feneri’ni 

diğerlerinden ayıran çok ilginç bir özelliği var: 

Fenerin inşası sırasında,  fener birkaç kez hiç 

sebepsiz yıkılmış. Civarda yaşayan bazı köylü-

ler burada yatır olduğunda ısrar etmiş, fenerin 

bu yüzden yıkıldığını öne sürmüşler. Ardından 

fenere bir türbe eklenmiş. Sonrasında türbenin 

üzerine de üç kademe şeklinde 30m kubbe inşa 

edilmiş. Velhasılı,  Rumeli Feneri,  tarihi özel-

liğinin yanında, Sarı Saltuk Hazretlerinin me-

zarının bulunduğu iddiasıyla,  kutsal bir mekan 

olarak da öne çıkar olmuş. 18 deniz mili görüş 

mesafesine sahip fener,  gaz yağıyla çalışmaktay-

ken asetilen gazına geçilmiş ve şimdi ise gelişen 

teknolojiden o da payını alarak elektrikle çalışır 

olmuş.

FENERBAHÇE FENERİ

Fenerbahçe Feneri,  aynı zamanda adını bulun-

duğu mekana da vermiş. Osmanlı Devleti zama-

nında 1857’de yapılmış ve hala o günkü güzelli-

ğiyle durmakta.

Fener 25m yüksekliğe ve 15 deniz mili görüş 

mesafesine sahipmiş Kulesinin yüksekliği ise 

20m imiş. Işık kaynağı olarak ilk zamanlar fitilli 

gaz yağı lambası, daha sonra LPG’li parlak ışıklı 

lambalar kullanışmış.

Açık denizde kayalıklar üzerine inşa edilmiş ilk 

taş deniz feneri, Smeaton tarafından yapılan 

Eddystone fener kulesidir (1759). Smeaton inşa-

at mühendisliğinin babası olarak tanınır. Fener 

inşaatı sırasında, yeni uygulamalar icat etmiştir. 

Örneğin taşların birbirine geçme olarak kulla-

nılması, deniz çimentosu, taşları gemiden inşaat 

sahasına aktarmak için kullanılan özel vinçler 

bunlardan sadece üçüdür.
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Fenercilerin hava koşulları yüzünden uzun za-

man karaya çıkamamaları durumunda, yiyecek 

tükendiğinde, aydınlatmada kullanılan mumları 

yemeleri gerekebiliyordu. O zamanki mumlar 

hayvansal ve bitkisel yağ kökenli olduklarından 

sindirilebilen türden idiler. Dünyada nükleer 

güçle çalışan tek fener Estonya’daki Tallinn fe-

neridir.

Fener ışıklarının yoğunluğunu arttırmak için 

dev boyutlarda cam prizmalar ve mercekler kul-

lanılmıştır. Bunların en büyüklerinin ağırlığı 5 

tona ulaşıyordu. Merceklerin bağlı olduğu plat-

form cıva üstünde yüzüyor ve bir parmak itişi 

ile harekete geçebiliyordu. Alaska’daki Scotch 

Cap deniz feneri 1946 yılında Büyük Okyanusta 

meydana gelen 7,3 

şiddetinde bir dep-

remden son-

ra kıyıdaki 

y ü k s e k l i ğ i 

30 metreyi 

aşan bir 

tsunami 

dalgası 

ile yı-

kılmış, 

5 kişilik 

fener per-

soneli kay-

b o l m u ş -

tur.

Ş i d d e t l i 

fırtınalar-

da dal-

galar 45 

m e t r e 

yüksek-

liğinde-

ki bir 

f e n e r 

k u l e -

s i n i 

tamamen örtebilmekte ve fener fanusunun 12,5 

mm kalınlığındaki camlarını kırabilmektedir.

Fanus içine o kadar çok deniz suyu girebilir ki 

fenerciler sularla beraber merdivenlerden sürük-

lenmemek için kendilerini merdiven korkulukla-

rına bağlamak zorunda kalabilirler.

En şanssız deniz feneri yapımcısı, en sağ-

lam deniz fenerini yaptığına inanan Henry 

Winstanley’dir. Yaptığı fenerin sağlamlığına çok 

güveniyordu. Herkese, en şiddetli fırtınada bile 

fener içinde kalmak istediğini söylüyordu. Dileği 

gerçekleşti, fakat yaptığı fener, İngiltere tarihinin 

en büyük fırtınasında yıkıldı ve dalgalara sürük-

lenen fenerde hayatını kaybetti.

Bir zamanlar Longships deniz feneri bakıcısının 

kayalık korsanları tarafından kaçırıldığı, ancak 

bakıcının küçük kızını fenerde unuttukları söyle-

nir. Küçük kız içinde aile İncil’inin de bulundu-

ğu kitapların üzerine çıkarak, babası serbest bı-

rakılıncaya kadar yağ lambasını yanar durumda 

tutmayı başarmıştır.

Fransa’da Brittany kıyısı açıklarındaki Vierge 

adasında bulunan fenerin yüksekliği 83 metre 

olup dünyadaki en yüksek tuğla fener kulesidir.

Amerika’nın en yüksek fener kulesi Cape 

Hatteras’tır. Tepeliğine kadar olan yüksekli-

ği 63,40 metredir. Dünyanın en yüksek feneri 

Japonya’da Yokohama’daki Yamashita park 

içinde bulunan 106 metre yüksekliğindeki çelik 

konstrüksiyon fener kulesidir.

Cristof Colomb’un amcası olan Antonio Co-

lumbo 1449 yılında meşhur Cenova fenerinin 

bakıcısı idi. 1895 te Yeni Zelanda’da, Stephen 

adasında nadir bir çalıkuşu türü keşfedildi. Yok 

olan türünün son örneği olan bu çalıkuşunu de-

niz feneri bakıcısının kedisi yedi.

Denizlerin rehberi, denizcilerin yol göstericisi 

fenerleri tehlikeye atan iki önemli etken: Kum 

fırtınaları ve bilerek ya da bilmeyerek fenerleri 

hedef alan avcılar. Neyse ki bu gibi durumlarda 

fenerin ışığı yerine sis düdüğü yetişiyor gemilerin 

ve denizcilerin imdadına.
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Deniz fenerleri bizlere ne kadar da beziyor; 

her birinin mazisi, yaşı, şekli farklı.Yaşadıkları 

, görüp geçirdikleri,  şahit oldukları, üzüntüleri, 

belki aşkları… Bir kısmı çok uzun yaşamadan 

yıkılıp gitmiş,  bir kısmı hala zamana direniyor, 

bazısının ise ne arayanı var ne soranı; yalnızlı-

ğıyla baş başa bırakılmış. Aralarında sevenleri-

nin yalnız bırakmadığı şanslı olanları da  var. 

Hayatında bir kere dahi bir fenerin ziyaretine 

gitmemiş ama artık gitmek için can atanlara ve 

de  meraklısına şu bilgiyi verelim: Dünya’daki 

bütün fenerler,  bölge bölge,  fener risalesi denen 

kitaplarda toplanır. Burada her fener için harita 

bilgisine ek olarak yapımı,  şekli ve tüm özellik-

lerine ait bilgiler bulunabilir. Bütün bu yazıdan 

sonra yapılacak tek şey var: En kısa zamanda gi-

dip bir feneri ziyaret etmek ve onun koruyucu 

gölgesinde sıcak bir yudum çay içmek ve o eşsiz 

deniz manzarasına,  o denizin doyumsuz güzel-

liğine bir de onun yanından bakmak.

Peki gelecekte ne olacak deniz fenerlerine? Bu 

iş biraz teknik bir konu. Fenerlerdeki otomasyo-

nun yaygınlaşması ve uydu haberleşme sistem-

lerindeki gelişmeler deniz fenerlerine duyulan 

gereksinimi giderek azaltmaktadır.

Deniz fenerleri birçok ülkede uzaktan idare edil-

mekte ve fenerlerde bekçi bulunmamaktadır. Es-

kiden bekçilerin oturduğu konutlar otel, lokanta, 

alışveriş mağazası vs. gibi turistik amaçlarla kul-

lanılmaktadır.

Otomasyona geçişle birlikte, yakın gelecekte ba-

kıcısız kalacak deniz fenerlerinin bakım ve ona-

rımları kurumları için büyük bir yük olacaktır. 

Bakım ve onarımların işletmelere yük olmadan 

yapılabilmesi ve fenerlerin tarihi bir miras olarak 

gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma yapa-

cak birimlerin vakit geçirilmeden oluşturulması 

ve önlemlerin şimdiden belirlenmesi gerekmek-

tedir. Ülkemizdeki deniz fenerlerinden hiç ol-

mazsa bir kısmı ziyarete açılmalı ve önemli deniz 

fenerleri yakınında müzeler oluşturulmalıdır. Bu 

uygulama hem toplumu bilgilendirme açısından 

hem de bu tarihi mirasa sahip çıkılması gereği-

nin hissettirilmesi bakımından yararlı olacaktır.
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Seralar
Kışın hiç uğramadığı mekanlar
İçine girince tatlı bir sıcaklık ve mat bir aydınlık 
karşılıyor insanı. Uzun süre kalındığında sizi rahatsız 
etmeye başlayan sıcak hava ve izolasyonun etkisiyle 
oluşmuş sessizlik dünya içinde ayrı bir dünyada 
olduğunuzu hatırlatıyor size. 

Yusuf Baydal
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Uzun, upuzun koridorlarda yürümeye 

başladığınızda biteviye uzanan çiçekler, sebzel-

er arkadaşlık ediyor size. Gezdiğimiz bir çiçek 

serası olduğu için farklı farklı çiçeklere beraber 

renkli saatler geçiriyoruz. Bu kadar çiçeği bir 

arada görmem başka bir yerde imkansız gibi...

Tanım belki soğuk ama doğru: Seralar, bitkiler-

in yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı 

ile çevre şartları kontrol edilebilen veya düzen-

lenebilen cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren 

materyallerle örtülü yapı elemanlarıdır. Tarihini 

kaynaklar 16. yy’a kadar uzatıyor; 1545 yılında, 

Padua’da ilk botanik bahçesinin açılmasından 

hemen sonra Daniel Barbaro, bu bahçede ilk 

serayı yapmış. Yapıda taş ve tuğla kullanılmış, 

pencere ise yokmuş. Mangalla ısıtılıyormuş. 

Bazı hassas bitkiler, kışın bu seraya alınıyor, ba-

harla birlikte yeniden yerlerine dikiliyorlarmış. 

Dediğimiz gibi tarihte bilinen ilk seranın bu 

olduğu naklediyor kaynaklar.

Ilıman iklimin hüküm sürdüğü yerlerde sebze 

ve meyve yetiştiriciliği, genellikle sebzelerde 

cam örtü, meyvelerde ise plastik örtü altında 

yapılmakta. Bu nedenle Türkiye’de örtü altı 

sebze ve meyve yetiştiriciliği, daha çok Ak-

deniz İklimi’nin hüküm sürdüğü Akdeniz ve 

Ege Bölgesi’nde görülmekte. Çünkü bu bölgel-

erde iklim, diğer bölgelere oranla ılıman. Sera 

yeni doğanların ilk doğduklarında alındıkları 

kuvözler gibidir. Kurulduğu bölgede, dışarda 

doğal koşullarda yetişen her türlü sebze ve 

boyca küçük sayılabilen meyve bitkileri, cam 

ya da plastik örtü altına alınmak suretiyle, tur-

fanda olarak yetiştirmekte. Örtü altı sebze ve 

meyve yetiştiriciliğinde, eskiden sadece doğal 

koşullarda ve yılın belirli zamanlarında yetişen 

çoğu sebze ve meyveler, artık gelişen teknolojiyle 

örtü altlarında, diğer bir ifade ile seralarda, daha 

erken zamanlarda yetiştirilir olmuş. Bu durum, 

doğal olarak sebze ve meyvecilikte, verim ve 

kaliteyi artırmış olduğunu ekliyor bizlere serayı 

gezdiren dostumuz.
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Seralarda sağlanan yapay koşullar 
4 grupta toplanıyormuş:
1. Isıtma

2. Havalandırma

3. Sulama ve Gübreleme

4. İlaçlama

olup bütün bunlar teknoloji kullanımı ile 

gerçekleştiriliyormuş. Bundan sonra sözü işin 

uzmanına bırakalım:

Isıtma: Bitkilerin istediği ısıyı sağlama, bitkile-

ri her nekadar örtü altına almakla gerçekleşse de 

bu yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda, sera 

içine ıstma sistemleri konur. Bu sistemler sera 

içindeki ısıyı istenilen aralıkta sabit tutmaktadır. 

Isıtma konusu önemlidir. Bu yüzden konu üzeri-

nde biraz daha fazla durmak istiyoruz. 

Seralar Nasıl Isıtılıp, Soğutulmalı? 
Sera ısıtmasında, en önemlisi ısının sera içinde 

dengeli olarak dağılmasıdır.  

Sera ısıtma sisteminin özellikleri;
* Sistem, dış hava sıcaklığına bağlı olmadan sera 

içi sıcaklığını istenilen sınırlar içinde tutabilmeli,

* Isı sera içinde dengeli olarak dağılmalı,

* Sık arızalanmamalı,

* Kolay yakıt sağlanabilmeli,

* Verimli çalıştırılabilmeli,

* Maliyet ve yakıt masrafları az olmalıdır.

Seraların örtü malzemesi olan cam ve plastiğin 

ısı geçirme özelliğinin yüksek olması nedeni-

yle seralar çabuk ısınır ve çabuk soğur. Serada 

bitkinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için seranın 

sıcaklığı düştüğü zaman sera içine ısı verilmesi 

gerekir. Peki seraya verilecek ısının miktarı nasıl 

belirleniyor? 
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Bunun belirleyicileri şu şekilde:

* Sera dışındaki hava sıcaklığına,

* Sera içinde istenilen sıcaklık derecesine,

* Seranın dış yüzeylerinin toplam alanına,

* Sera örtü malzemesinin tipine ve kat sayısına,

* Seranın yapı kalitesine bağlı olarak değişir.

Seraların bulunduğu yerde çevre sıcaklığının en 

düşük olduğu zamanlarda, sera içinin istenilen 

sıcaklık derecesinde (15-25 C) tutulabilmesi 

için seranın ısıtılması gerekiyormuş. Bu şekilde 

ısıtma fazla pahalı olacağından sera içi sıcaklığı 

bir süre 7-10 C’ de tutulabilirmiş. Bu sıcaklık 

derecelerinde bitkilerin gelişme hızı yavaşlasa 

bile, bitki yetiştiriciliği yönünden sakıncalı 

sayılmayabiliyormuş: Aşırı sıcak ve soğuğun 

canlı gelişimini yavaşlattığını bir kez daha 

öğrenmiş oluyoruz.

Seralarda Kullanılan Isıtma 
Yöntemleri
Evet sizlere belki biraz komik gelebilir ama 

seralar da evlerdeki gibi soba ve kaloriferle 

ısıtılıyormuş. 

* Sobalarla ısıtma,

* Kaloriferli ısıtma,

Bu yöntemde ısıtılmış havanın belli aralıklarla 

küçük delikleri bulunan ince polietilenden 

yapılmış boru kanallara, bir basınç altında sürek-

li olarak gönderilmesi ilkesine dayanıyormuş. 

Bunun yanında ısıtma yöntemlerinin digerleri 

de şu şekilde:

* Doğal enerji kaynaklarından yararlanarak 

ısıtma,

* Elektrik enerjisiyle ısıtma,

* Atık enerjiden yararlanarak ısıtma.
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Seraların Soğutulması
Seraların oksijen ve karbondioksit dengelemesi, 

sera içi sıcaklığının dengelenmesi, güneşlenmeyle 

ortaya çıkan yüksek ısının sera dışına atılması, 

nemin dengelenmesi için havalandırılması 

gerekiyormuş.

Havalandırma Sisteminin 
Özellikleri
* Havalandırma sistemi bitkiler üzerine bir hava 

hareketi oluşturabilmeli ve bu hareket bitki üstü 

boşlukta olmalı,

* Seraya giren taze hava doğrudan bitkileri 

çarpmamalı,

* Havalandırma elemanı sağlam olmalı ve iy-

ice kapanabilmeli (böylece hava değişimi ile ısı 

kaybı az olur),

* Havalandırma sistemi dış etkilerle açılıp 

kapanmamalı,

* Havalandırma açıklıkları yeterince büyük 

olmalı,

* Havalandırma düzeni işletmede teknik sorun-

lar yaratmayacak, az bir kuvvetle açılıp kapana-

bilecek durumda olmalıdır. 

Havalandırma: 
Sera içindeki nem oranı, havalandırma sistem-

leriyle sağlanır. Havalandırma ile ayrıca bitkile-

rin döllenmeleri sağlanır.

Sulama ve Gübreleme: 
Sera içine alınan bitkilerin sulama zamanlarını 

ve uygun sulama biçimlerini belirleme, gerekli 

hallerde, bitkilerin sağlıklı glişmeleri için ihti-

yaç duydukları güpreler, sulama sistemleriyle 

gerçekleştirilir
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İlaçlama: Sera içinde bitkilere zarar veren 

mikroplara karşı etkin bir savaş sera içine kuru-

lan ilaçlama sistemleriyle gerçekleştirilir. Toprak 

içine yapılacak ilaçlama uygun hallerde sulama 

sistemleriyle yapılır. Eğer ilaçlama bitkilerin to-

prak üstündeki kısımlarına yapılacaksa, bu ayrı 

bir ilaçlama sistemiyle gerçekleştirilir.

Sera Çeşitleri
Fiziki görünümlerine göre;
1. Çatısız,

2. Tek Çatılı,

3. Çok çatılı olmak üzere 3 grup altında 

toplanıyormuş.

Çatısız seralar: 
Aşırı meyilli arazilerde, sekileri oluşturan iki du-

var arasına kurulur.

Tek çatılı seralar: 
Düz ancak küçük arazilerde kurulur.

Çok çatılı seralar: 
Geniş ve düz arazilere kurulur.

Yüksekliklerine göre;
1. Alçak çatılı,

2. Yüksek çatılı

olmak üzere 2 grup altında toplanır.

Alçak çatılı seralar: 
Bölge, soğuk ve rüzgarlı veya serada yetiştirilecek 

bitkiler kısa boylu iseler, buralara alçak çatılı ser-

alar kurulur .

Yüksek çatılı seralar: 
Bölge, nispeten sıcak ise veya serada yetiştirilecek 

bitkiler uzun boylu iseler, buralara yüksek çatılı 

seralar kurulur.
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Bahçelerdeki seralar
Pekçok insan sera kurmanın pahalı bir iş 

olduğunu ve bahçecilik üzerine derin bilgi biri-

kimi gerektirdiği gibi yanlış bir düşünceye sahip 

olabilir. Seralar değişik ebatlarıyla her genişlikte 

ve her tarz bahçe için yararlı bir ekleme ola-

bilir. Büyük bahçelerde sarmaşık ve ağaçlarla 

yapı arasında görsel bir denge kurma yolları 

aranmalıdır. Ancak ağaçların seranın ışığını 

engellememesi gerekir. Uyumsuz bir görüntüye 

yol açmaması bakımından küçük bir bahçedeki 

yerleşim çok daha fazla dikkat gerektirir. Kapalı 

alanlarda bitki yetiştirmenin keyfi ve bahçecilik 

dünyasının zevkleri, bu alana harcanan zaman 

ve emek miktarını kolayca telafi edecek kadar 

çoktur.

Serayı bir binanın yanında veya iki bina arasına 

kurmak oluşacak rüzgar tünelinin yapıya 

vereceği zarar açısından önerilmez. Duvar di-

pleri de soğuk olacağı için bu tarz yerler sera 

için uygun değildir. Etrafı çokça açık bir alana 

yerleştirilen sera ise yazları çokca güneşe maruz 

kalır ve bitkilere zarar verebilir.

Seraların önünde bırakılacak bir alan iç al-

ana eşya taşırken el arabasının konması ve 

rahatlıkla eşya taşınması açısından çok önem-

lidir, sera yapılmaya karar verildiğinde bu alan 

düşünülmelidir. Bir diğer önemli konu da elek-

trik ve su tesisatlarının güvenli olmasıdır.

Seralarda ışık camdan içerdeki her şeyi ısıtarak 

kısa dalgalar halinde geçer. Daha sonra çarpıp 

kırılarak uzun dalgalara dönüşür, dışarıya 

çıkmayarak seranın içini ısıtır.

Sera malzemesi seçilirken estetik anlayıştan çok 

işlevselliği düşünülmelidir. Alüminyum en çok 

tercih edilen malzemedir, özenle bakım gerek-

tirmez ve ahşaba göre ısı kaybı olsa da kayda 

değer değildir.

Bir diğer seçilen malzeme de; galvaniz çelik kon-

strüksiyondur, hafif ve kurulmasının kolaylığı 

nedeniyle tercih edilir. Diğer malzemelere oran-
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la belli aralıklarla boyanması-bakımı gerekir. 

Bunun dışında kişinin zevkleri doğrultusunda 

ahşap da tercih edilen bir malzemedir. Ahşap 

malzeme seçilecekse sert ağaçlardan olması ge-

rekir. Alüminyum ve çelik çerçeveler dardır ve 

daha geniş cam kullanılmasına uygundur, bu da 

içeriye daha çok ışık girmesi demektir.

Soğuk bir iklimde sıcak bir sera atmosferi 

amaçlanıyorsa izolasyon masrafı çok olacaktır. 

Arzulanan ısı değişimi makul oranlardaysa mev-

simsel, kısa süreli izolasyon, sorunu çözebilir.

En etkili ancak masraflı olan yöntemlerden biri 

de çift cam uygulamasıdır. Yere kadar cam kaplı 

seralarda kışın camın yere yakın bölümlerini 

polysitrin panellerle kaplamak ısı kaybını azaltır.

Seralarda bir diğer dikkat edilmesi gereken 

havalandırmadır. Havalandırma pencerelerinin 

kapladığı alan, seranın kapladığı alanın en az 

altıda biri olmalıdır.

Seraların ısınması ise dört çeşittir; 
soğuk, serin, ılık ve sıcak. Fanlı elektrikli ısıtıcılar 

herhangibir hastalığın yayılma olasılığını azalta-

cak iyi bir hava dolaşımı sağlamasından dolayı 

tercih edilir. Isı ayarlamaları sera için çok önem-

lidir ve soğuk bölgelerde seraya, ani ısı düşüşlerini 

bildirecek bir soğuk alarmı yerleştirmek yerinde 

olacaktır.

Eğer alan uygunsa seraların yakınına veya içine 

mütevazi bir oturma grubu konabilir. Böylelikle 

emek vererek büyüttüğünüz ve büyümelerini 

yakından takip ettiğiniz bitkilerinizi izleyerek, 

dostlarınızla sohbet etme ve serada çalışırken 

kısa molalar vermeniz daha keyifli bir hale 

dönüşecektir. 
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