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Değerli Su Dünyası Okurları,
Nisan’ın bereketli yağmurlarını geride bırakarak, toprakla buluşan damlaların doğayı yeşile boyadığı
Mayıs ayında sizlerle birlikteyiz…
Su Dünyası’nın bu sayısında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ege Bölgesinde temelini attığı ve
hizmete aldığı tesislerin yanı sıra, Çukurova’da 750 bin dekar daha araziyi sulayacak Yedigöze Barajı-İmamoğlu Sulamasını ve türünün antik dünyadaki en önemli örneği olan Çevlik Tarihi Su Tünelli
Çevirme Sistemi “Titus Taşkın Koruma Tesisi”ni sayfalarımıza taşıdık.
Keyiﬂe okumanız dileğiyle….
Su Dünyası Ekibi

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

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

Değerli Okurlar,
Canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları su çağlar boyunca insanların yerleşim yerleri ve yaşam biçimi üzerinde yönlendirici bir
unsur olmuştur. Suyun önemi yalnız hayatın devamlılığı bakımından değil,
aynı zamanda hayat standartları ve uygarlık düzeyleri açısından da önemlidir. Bu nedenle medeniyetlerin dünya üzerindeki yerleşimlerinin dağılımı,
bölgesel su rezervleri ile yakın ilişki göstermektedir.
Su ve medeniyetin yakın ilişkisi nedeniyle su kaynaklarının geliştirilerek
insanlığın hizmetine sunulması yönünde binlerce yıl önce başlayan çabalar günümüze kadar teknolojik gelişmelerle paralel olarak artarak devam
etmiştir. İnsanoğlu binlerce yıldır suya ulaşmak amacıyla toprağın derinlerine uzanan kuyular açmış, zahmetli taşıma yöntemleri tarım alanlarını
sulamaya ve yerleşim yerlerine su temin etmeye çalışmış, daha sonra tatlı
su kaynaklarını bir kanal ile şehirlerine akıtmayı, bentler inşa ederek suyu
depo etmeyi, tepelerin yamaçlarına galeriler açarak yeraltı sularını kaynak
suları haline getirmeyi başarmıştır.
İnsanoğlunun sulama içmesuyu gibi ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç
noktalarına en yakın su kaynaklarına giderek direk ihtiyacını karşılamaya
yönelik projeler geliştirmesi ile başlayan su serüveni zamanla çeşitli boyutları ile ele alınması ve yönetilmesi gereken bir sürece dönüşmüştür.
Günümüzde, insanın temel ihtiyaçlarını karşılamasının yanında; sürdürebilir
tarım, enerji üretimi, endüstri, ulaşım, turizm ve gelişmenin kaynağı haline gelen su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar içinde
en verimli şekilde yönetimi zorunlu hale gelmiştir. Hem ekolojik dengenin
korunması, hem de insan topluluklarının ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde

karşılanması gerekliliği, ülke yönetimlerini bir yandan su kaynaklarının
nasıl en iyi şekilde kullanılabileceğini planlamaya yöneltirken diğer yandan
da bu kaynaklara yenilerini ekleme çabası içine sokmaktadır. Özellikle yarı
kurak bir iklim kuşağında yer alan ve küresel iklim değişiminin bölgesel
uzantılarından yoğun olarak etkilenmesi beklenen bir coğrafyada yer alan
Ülkemiz için bu çabalar daha da önem kazanmaktadır.
Bu doğrultuda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesinde dünya lideri olma vizyonuyla,
hayatın temel unsuru olan suyu, ihtiyaç duyulduğu yer ve zamanda, yeterli
miktar ve kalitede hazır bulundurabilmek, zararlarından insanlarımızın can
ve mallarını koruyabilmek amacıyla tarım, enerji, içme suyu temini ve çevre
sektörlerinde hizmetlerini sürdürmektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bu yana toplamda 733
adet baraj ve gölet, 303 adet hidroelektrik santrali hizmete almış, ülkemizdeki toplam 8,5 milyon hektar sulama alanının 5,6 milyon hektarını da
suyla buluşturarak ve işletmeye aldığı projelerle yaklaşık 34 milyon kişiye
yılda 3,32 milyar m3 içmesuyu sağlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu,
daha gelişmiş ve yaşanabilir bir ülkede hayatlarını devam ettirmelerinin
teminatı olmuştur.

Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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K I S A Halil İbrahim Dağlıoğlu İl Genel Meclisi’nin Konuğu Oldu…
DSİ 19.(Sivas) Bölge Müdürü Halil İbrahim DAĞLIOĞLU, Sivas İl Genel Meclisi’nin toplantısına
konuk oldu. Bölge Müdürü Dağlıoğlu, 05.04.2012
tarihinde yapılan İl Genel Meclisi Toplantısı’nın
dördüncü oturumunda yaptığı konuşmada, kurumun çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi
verdi. Dağlıoğlu, hazırladıkları projeler kapsamında il genelinde 125 bin hektar alanın sulanabilir
durumda olduğunu ifade ederek, içme suyu potansiyelinin ise 146 milyon m³ civarında olduğunu
belirtti. 66 milyon m³ içme suyu hizmeti verdik-

lerini anlatan Dağlıoğlu, Devlet Su İşleri olarak
sulama projeleri ile önemli hizmet sunduklarını
söyledi.
Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan ise Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin dört
bir yanında güzel çalışmalar yaptığını, yeni gölet
ve barajların modern sulama sistemine göre yapıldığını söyledi.
Daha sonra DSİ 19. Bölge Müdürü Halil İbrahim
Dağlıoğlu, meclis üyelerinin de sorularını yanıtladı.

Su Dünyası M a y ı s 2012
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K I S A Genç Sporcular
Malatya’da oynanan U-15 Gençler 2.kademe
maçları sonucunda rakiplerini deviren DSİ Spor
gruptan lider çıkarak Türkiye’de ilk dört takım
arasında yer aldı. Önce Diyarbakır’da daha sonra Batmanda bölge şampiyonu olan DSİ Spor
Malatya’da oynanan müsabakalarda Elazığ spor
ile 1-1 berabere kalırken 2.maçında Hatay sporu
2-1 ve son maçında da Mersin Akdeniz Belediye
sporu 2-0 yenerek gruptan lider çıktı. DSİ Spor
aldığı bu sonuçtan sonra diğer 3 guruptaki maçların sonucunda gurup liderleri Kocaeli K.Bld
Kağıtspor, Antalya Şimşekspor ve Samsun Kadıköyspor takımlarıyla eşleşti. Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarafsız bir ilde 20-21 Nisan
tarihlerinde eleme usulü ile oynanacak müsabakalar sonucunda ilk iki sırada yer alacak takımlar, Akademi liginde ilk iki sıradaki takımlarla
İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalar
sonucunda birinci olan takım Nike Premier Cup
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme
hakkı kazanacak.

DSİ 10.Bölge Müdürü Turkay Özgür
Gençleri Yalnız Bırakmadı
Malatya’da oynanan DSİ Sporun Mersin Akdeniz Belediye sporu 2-0 yendiği karşılaşmada DSİ
10.Bölge Müdürü Turkay Özgür, Bölge Müdür
Yardımcıları A.Rahim Kartal, Sadullah Seven ve
DSİ Spor 2.Başkan Menderes Lale DSİ sporun
gençlerini yalnız bırakmadılar. Maçı izleyen DSİ
10.Bölge Müdürü Turkay Özgür ve Yardımcıları maç öncesi futbolculara başarı dilerken, maç
sonrası DSİ Sporlu gençleri başarılarından dolayı
kutladılar.
Maç sonrası bir açıklama yapan DSİ 10.Bölge

Müdürü Turkay Özgür “Öncelikle arkadaşlarımla birlikte burada DSİ Spor’un yanında olup maçı
izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mersin Akdeniz Belediyespor ile DSİ Spor arasında oynanan
maçın centilmenlik içerisinde oynanması bizi çok
mutlu etmiştir. Takımımız DSİ Sporun maçı 2 – 0
kazanması mutluluğumuzu daha da arttırmıştır.
Türkiye de ilk 4 takım arasında yer almamız hem
Diyarbakır hem de DSİ 10. Bölge Müdürlüğü için
çok önemlidir. DSİ Spor’u bu başarısından dolayı
kutlayarak, başarılarının bundan sonra da artarak
devam etmesi dileğiyle, her şey tüm gençlerimizin
gönüllerince olsun diyorum” dedi.
DSİ Spor 2. Başkanı Menderes Lale’den Teşekkür
DSİ Spor 2. Başkanı Menderes Lale ise “Öncelikle Bölge Müdürü Turkay Özgür ve yardımcıları A.Rahim Kartal, Sadullah Seven ve Diyarbakır’daki Spor Camiasından gelen misafirlerimizin
maç günü yanımızda olmaları bizi çok mutlu etmiştir. Bu duyarlılıklarından dolayı hepsine ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimizin aldığı bu
başarılarından dolayı başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere teknik heyet ve futbolcularımı
kutluyorum, önümüzdeki hafta sonu oynanacak
final maçlarında da takımımızın diğer maçlarda
olduğu gibi centilmenlik ruhu içerisinde Diyarbakır kentini ve DSİ kurumunu en iyi şekilde temsil
etmelerini diliyorum.” dedi
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K I S A Su Ürünleri Çalışmalarında DSİ-Üniversite İşbirliği Gerçekleştirildi
Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ile İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü arasında
DSİ 2.Bölge Müdürlüğü - Ürkmez Su Ürünleri
İstasyonunda su
ürünleri ile ilgili
yürütülecek proje, tez, staj konularında işbirliği
ve diğer müşterek
çalışmalarla ilgili
protokol imzalandı.
09.04.2012 tarihinde DSİ 2.Bölge
Müdürlüğü
Toplantı
Salonunda DSİ 2. (İzmir) Bölge Müdürü Recep Özbal
ve ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tancan Uysal tarafından imzalanan protokol ile bilimsel araştırmalarda her iki
kurum arasında işbirliğine gidilerek müşterek çalışmalar yapılacak. Araştırmalar şu konu başlıkları
arasından ortaklaşa belirlenecektir.

KISA

K I S A Ağaç Dikme Bayramı
DSİ 13. Bölge Müdürlüğünde (Antalya) Bölge
Müdürü Sedat Özpınar’ın öncülüğünde, 5 Nisan
2012 Perşembe günü saat 10.30’da Boğaçay Spor
ve Eğitim tesislerinde geleneksel hale gelen ağaç
dikme bayramı düzenlendi.
DSİ personelinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve doğaya büyük katkıda bulunulan bu etkinlikte, akasya, defne, kızılçam, keçiboynuzu, kara
servi (andız) ve ardıç olmak üzere toplam 800 adet
fidan dikildi.

Rezervuar saha etüdü ve limnolojik etüt ,
Balık popülasyon dinamiği ve avlanabilir stok tespiti,
DSİ Baraj göllerinin popülasyon yapısına uygun
balık türlerinin tespiti,
Baraj göllerinde balıkçılık yönetimi,
Zararlı ve istilacı türlerle mücadele,
İstasyon ve baraj göllerinde balık hastalıkları,
DSİ Baraj göllerinin popülasyon yapısına uygun
balık türlerinin İstasyon ’da üretimi,
Balık türlerinin genetik araştırmaları,
Baraj ve göletlerde su ürünleri yetiştiriciliği,
Baraj göllerinde yetiştiricilik taşıma kapasitesinin
belirlenmesi,
Baraj göllerinde kirlilik araştırmaları,
Balık geçidi uygulamaları,
Zebra midye ile biyolojik mücadele,
Öğrenci ders uygulamaları,
Tez çalışmaları, stajlar, projeler vb.

Su Dünyası M a y ı s 2012
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K I S A “Fırat- Dicle Havzası Koruma Eylem Planı Hazırlanması Projesi” Toplantısı
Gerçekleştirildi
“Fırat- Dicle Havzası Koruma Eylem Planı Hazırlanması Projesi” Toplantısı Gerçekleştirildi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ
Genel Müdürlüğü
ve Tübitak MAM
Tarafından Ortaklaşa
Yürütülen “Fırat- Dicle
Havzası Koruma
Eylem Planı Hazırlanması Projesi” kapsamında 28
Mart 2012 tarihinde Elazığ Fırat
Üniversitesi Fen Fak. Prof. Bahaeddin ÖGEL
Konferans salonunda gerçekleştirilen “Fırat- Dicle Havzası Koruma Eylem Planı Hazırlanması

Projesi” toplantısına Elazığ, Malatya, Bingöl,
Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman illerinin Vali
Yardımcıları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları,
ilgili Resmi kurum müdür ve yetkilileri ile çok sayıda katılımcı iştirak ettiler.
Toplantı DSİ 9.Bölge Müdürü Ömer Faruk
Yiğitsoy’un açılış konuşması ile başlayarak, Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Bahar
Sel Fehim’in sunumu ile devam etti. Daha sonra
ise TÜBİTAK MAM’dan Selma Çikoğlu Ayaz
sunumunu gerçekleştirdi.
Toplantının son bölümünde Elazığ, Malatya,
Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman illerinin Vali Yardımcılarının, İlçe ve Belde Belediye
Başkanlarının ilgili resmi kurum müdür ve yetkililerinin karşılıklı soru ve önerileri ile müzakere
yapılarak toplantı sona erdi.

KISA

K I S A Diyarbakır DSİ Spor Konya Yolcusu
U-15 Gençler liginde Malatya’da oynanan müsabakalar sonucunda Grup birincisi olan DSİ Spor
Türkiye’de ilk dört takım arasında yer alarak
Konya’da yapılacak olan final maçlarına katılacak. Diyarbakır DSİ Spor Final maçlarında Antalya Şimek
Spor, Samsun
Kadıköyspor
ve
Kocaeli
Kağıtsporla
yapacağı mücadeleler sonucunda şampiyonluk ipini
göğüslemek istiyor…

DSİ Camiası Gençleri Ödüllendirdi
DSİ 10.Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Bölge Müdürü Turkay Özgür tarafından kabul edilen
gençlere, TES-İŞ 2 Nolu Sendika Başkanı Şükrü
Kaçmaz ödüllerini verdi. Toplantıya DSİ 10.Bölge Müdürü Turkay Özgür, TES-İŞ 2 Nolu Şube
Başkanı Şükrü Kaçmaz ,Bölge Müdür yardımcısı
DSİ Spor Başkanı Hasan KILIÇ ,Bölge Müdür
yardımcısı Sadullah Seven DSİ Spor 2.Başkanı
Menderes Lale ve DSİ Spor U-15 takım sporcuları katıldı.
Toplantının ardından gençler Konya’da oynanacak Türkiye finalleri için DSİ Spor camiası tarafından uğurlandı.
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K I S A Takdim Toplantıları Başladı
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın başkanlığında gerçekleştirilen 2012 Yılı Bütçe Takdim Toplantısı 16.04.2012 tarihinde başladı...
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın 2012 Yılının
kurumumuz için hayırlı bir yıl olması temennisiyle
açılışını yaptığı takdim toplantısı; Daire Başkanları ve Bölge Müdürlerinin video konferansla bir
araya gelerek yaptıkları ön hazırlık sonucu hazırlanan, sunumların yapılmasıyla devam etti.
Genel Müdür Yardımcıları; Döndü Tatlidil, Güven Karaçuha, Ömer Özdemir ve A.Cüneyt Ge-

rek, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri ve ilgili
personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda;
2012 ve 2013 yılı yatırım projeleri değerlendirildi.
İçme suyu, sulama gibi projeler ve taşkın, enerji,
su seviyeleri ile ilgili de değerlendirmeler yapıldı.
Bölge Müdürleri; bölgeleri dâhilindeki tüm işleri,
(etüt planlama, proje, devam eden işler, enerji, işletme gibi konuları ) video konferans yöntemiyle
gerçekleştirdikleri sunumlarla paylaştılar.

Su Dünyası M a y ı s 2012
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K I S A 500 Fidan Toprakla Buluştu
Devlet Su İşleri (Diyarbakır) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikimi etkinliği bu
yıl Devegeçidi Barajında gerçekleştirildi. Etkinliğe
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, İl Vali Yardımcısı Cemal Hüsnü Kansız, Devlet Su İşleri 10.
Bölge Müdür’ü Turkay Özgür, kurum amirleri ve
davetliler katıldı.
Etkinlikte konuşan Vali Toprak “DSİ Bölge Müdürlüğü himayesinde ve onların kendi gayretleri
ile yine zaman içerisinde 100 bini aşkın ağaç diken
alanda ve yeni alanlar oluşturarak, 500’e yakın
ağacı yetişmiş fidanı, toprakla buluşturduklarını
belirtti. Ben inanıyorum ki bu gibi faaliyetler ile
birlikte hem ilimiz güzelleşiyor hem ağaç sevgisini
ortaya koyuyoruz hemde ağacın getirdiği güzellikler oluyor” dedi.

Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdür’ü Turkay Özgür
ise “Biz DSİ Kurumu olarak suyu toprakla buluşturmak adına toprağı da ağaçla buluşturmak için
sürekli bir gayret içinde olduk. Bugün de böyle güzel bir etkinliğin içersindeyiz.100 bini aşkın Devegeçidi barajı 1972’de işletmeye aldığımız 219 milyon suyu biriktiren ve 5 bin 800 hektarı sulayan
bir barajımızın etki alanında bugünde 500 adet
fidan dikiyoruz. Bugüne kadar da 100 bini aşkın
fidan dikmiş bulunmaktayız. Bölge sınırlarımızda
da bize bağlı olan Batman Mardin Şırnak Ve Siirt
illerinde de sürekli ağacı her tarafta rüsumatı önleme noktasında dikiyoruz. Şu ana kadar 2 milyona
aşkın ağaç dikmiş bulunmaktayız” dedi.
Konuşmaların ardından İl Valisi Mustafa Toprak,
Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdür’ü Turkay Özgür
ve DSİ kurum çalışanları ile fidan diktiler.
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K I S A DSİ TBMM Bilişim Sergisinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından
12-19 Nisan 2012 tarihleri arasında düzenlenen
“TBMM Bilişim Sergisi Günleri”nde DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı da bir stand açarak katılım

sağladı.
DSİ Standını gezen Milletvekilleri ve Bakanlara DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde
yapılan Teknolojik çalışmalar ve gelişmeler
aktarıldı.
Stantta Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Su
Veri Tabanı (SVT), Elektronik Dökuman
Yönetim Sistemi (EDYS) ile diğer yazılımsal
ve donanimsal projelerimizle ilgili bilgiler,
aynı zamanda web ve mobil uygulamaları,
ziyaretçilere dizüstü ve tablet bilgisayarlar
aracılığı ile aktarılarak DSİ’nin tanıtımı yapıldığı sergi TBMM Bilişim Sergisi 19 Nisan Perşembe günü saat 18:00’de sona erdi.
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K I S A DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nde İl Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
2012 yılı Samsun İl Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ilki 19 Nisan 2012 günü DSİ 7.
Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı.
Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Hasan Ersan,
DSİ 7. Bölge Müdürü Mevlüt Pehlivan, Samsun
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erkan Koparmal,
Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Aliyazıcıoğlu, Canik Kaymakamı Abdullah Kalkan,
Terme Kaymakamı Fahri Meral, Havza Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Samsun ili ilçe ve belde
belediye başkanlarıyla birlikte kurum ve kuruluş
yetkilileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan DSİ 7.
Bölge Müdürü Mevlüt Pehlivan; Taşkın Kontrol
Tesisleri İşletme Tebliği, Taşkınlarla İlgili Yasal
Düzenlemeler, Taşkın Nedenleri ve DSİ 7. Bölge
Müdürlüğü Taşkın Koruma Çalışmaları ile ilgili
bilgiler verdi.

Samsun İl Afet Müdürlüğü Arama Kurtarma
Birlik Müdürü Yusuf Aysu, İl Afet Koordinasyon
çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Samsun Vali
Yardımcısı Hasan Ersan, DSİ 7. Bölge Müdürü
Mevlüt Pehlivan ve Samsun İl Afet ve Acil Durum
Müdürü Erkan Koparmal’ın genel değerlendirme
konuşmalarından sonra “Taşkın Koordinasyon
Kurulu Toplantısı” sona erdi.

KISA

K I S A Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman Ziyareti
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr.
Nurettin Akman 19.04.2012 tarihinde DSİ
Genel Müdürü Akif Özkaldı’yı makamında
ziyaret etti.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, daha sonra
Bakan Yardımcısı Akman’a makamında bir
iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Yardımcısı, DSİ’nin özverili çalışmalarından dolayı Genel Müdürü
tebrik etti. DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman’a
yeni görevinde başarılar dileyerek, bir plaket
sundu.
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K I S A Afrika’ya Eğitim Desteği Devam Ediyor
DSİ Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) arasında imzalanan
bir protokol çerçevesinde; 2011-2013 yıllarını
kapsayan üç yıllık dönemde ICOLD üyesi az gelişmiş Afrika ülkelerinden mühendislere ülkemizdeki
barajlar ve su kaynaklarının gelişimi konusunda
eğitim verilmektedir. İlki 2011 yılında gerçekleştirilen eğitimlerin ikincisi bu yıl 6-23 Nisan 2012
tarihleri arasında 8 kişilik bir mühendis grubuyla
işbaşı eğitimi olarak gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığının Afrika’ya açılım programı
çerçevesinde değerlendirilebilecek olan DSİ’nin
yardım maksatlı bu işbaşı eğitim programı kapsamında; Nijerya’dan 4, Burkina Faso’dan 1 ve
Fas’tan 4 uzman olmak üzere toplam 8 kişilik heyet, DSİ Kastamonu, Samsun, Trabzon, Artvin,

Erzurum Bölge Müdürlüklerinde ilgili projeleri
yerinde inceleyerek bilgi ve tecrübe teatisinde bulundular.
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K I S A Naras Çayı, Derivasyon Tüneline Çevrildi
DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi
Başkanlığınca 16 Mart 2010 tarihinde ihale edilen “Naras Barajı İnşaatı”nda çalışmalar 10 Aralık
2010 tarihinde başladı.
19.01.2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun teşrifleri ile temel
atma töreni yapılmış olan Baraj İnşaatının, resmi
iş bitim tarihi 23.05.2014 olup, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Talimatları
ile 23.07.2013 tarihine çekildi.
Naras Barajının tamamlanması ile; Manavgat sağ

sahil ovasında pompajla sulanan 5 555 hektarlık
alanın yanında 1 587 hektarlık ek saha ile birlikte
toplam 7 142 hektar sahanın cazibe ile sulanması,
Manavgat ilçe merkezinin taşkından korunması
ve Oymapınar Barajından yıllık 20,8 milyon kilovatsaat artı enerji üretimi sağlanacak.
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü personeli ve müteahhit
firma çalışanları ile birlikte 24.04.2012 tarihinde
Naras Çayının, derivasyon tüneline çevrilmesi
gerçekleştirildi.
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K I S A 2012 yılı “Sulamada Hamle Yılı” İlan Edildi.
16-27 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan DSİ 2012 Yılı Bütçe Takdim
Toplantısı’na katılan Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu projelerin son durumu ile
alakalı bilgi alarak yapılması gerekenler hakkında
bilgi verdi.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür
Yardımcıları, Daire Başkanlarının da katıldığı toplantıda kısa bir konuşma yapan ve DSİ yatırımlarının önemine değinen Eroğlu “DSİ eşittir hizmet,
DSİ vatandaşımızın refahına en büyük katkıyı
yapan kuruluştur. DSİ inşa ettiği barajlar, sulama
tesisleri, içme suyu yapıları ve taşkın koruma tesisleri ile kalkınmanın öncü kuruluşlarından biri

haline gelmiştir. DSİ olarak bu seneyi 2012 senesini “sulama yılı” olarak ilan ettik. Sulama kaynağını tamamladığımız projelerin sulama tesislerini
biran önce bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine
sunmalıyız. Bu şeklide bekleyen suyu hazır sulama
projelerinin tamamlanması konusunda son derece
hassasım. Bunun bilinmesini istiyorum” dedi.
Eroğlu konuşmasını “DSİ olarak 2012 yılını çok
verimli geçirmeliyiz. Yatırımlarımızı arttırmalı, su
kaynaklarını değerlendirme adına çok çalışmalıyız. Şu unutulmamalı ki; DSİ yatırımları kalkınmanın lokomotifidir.” diyerek noktaladı.
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DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı “Biz
DSİ olarak toprağa
can, hasada
bereket katan, yıl
içinde birden fazla
ürün elde edilmesini sağlayan sulama
yatırımlarına önem
veriyoruz”

DSİ Hizmete
Devam Ediyor
5 350 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Yedikapı Barajı ve Sulaması’nın temel atma
merasimi gerçekleştirildi. Temel atma merasimine; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Milletvekilleri, Afyonkarahisar Valisi İrfan
Balkanlıoğlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı,
Belediye başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Afyonkarahisar Emirdağ Yedikapı
Barajı ve Sulaması
Ege Bölgesinin en doğusunda bulunan Afyonkarahisar İli Emirdağ
İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yedikapı Deresi üzerine yapılacak olan ve 3,09 hm3 depolama hacmine sahip olacak baraj
projenin sulama kaynağını oluşturacaktır. Baraj inşaatı ile paralel
yapılacak olan sulama projesi ile de Emirdağ İlçesi’ne ait olan 5
350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılması amaçlanmaktadır.
Modern sulama teknikleri uygulanacak ve çiftçimiz daha az su
ile daha bol ürün ve kazanç elde edecektir. 25.01.2012 tarihinde ihale edilen projenin maliyeti yaklaşık 13 milyon TL olup, iş
15.06.2014 tarihinde tamamlanacaktır.
Proje tamamlandığında sulama alanından dekar başına 718 TL,
toplam alandan ise 3 840 000 TL gelir artışı beklenmektedir. Sulama sahasının ürün yelpazesi ise; %10 buğday, %8 haşhaş, %8
şekerpancarı , %10 patates, %12 silaj mısır, %6 dane mısır, %10
sebze bostan, %8 dane fasulye, %10 yonca, %10 meyve olarak
gerçekleşecektir.

Sözlerine temeli atılan barajın hayırlı olması temennisiyle başlayan Eroğlu “40 metre yüksekliğinde dev bir baraj ve bu barajla 5 350 dekar
tarım alanı sulamaya açılacak ve baraj ile her yıl
çiftçimizin cebine ilave 4 milyon TL para girecek. Modern sulama sistemleri uygulayacağımız
bu projede hem su tasarrufu sağlayacağız hem de
bol ürün elde edeceğiz. Bu proje ile hem Emirdağ
hem Afyonkarahisar kalkınacaktır.”dedi.
Türkiye’nin her tarafının açık hava şantiyesine
döndüğünü ifade eden Eroğlu “ Sadece Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’nın Ülke çapında 4000 şantiyesi
var. Bu şantiyeler gece gündüz demeden çalışıyor,
Ülkenin kalkınmasına katkı veriyorlar. Bunların
70 tanesi de Afyonkarahisar’da.” diye konuştu.

Su Dünyas ı M a y ı s 2012

DSİ yatırımlarına da değinen Eroğlu “DSİ 2003
yılından bu yana 1128 adet tesisi vatandaşlarımızla buluşturdu. 206 adedi barajı tamamladık,
dev hidroelektrik santralleri tamamladık, 49 şehre içme suyu temin ettik, 11 milyon dekar araziyi sulamaya açtık, 600 adet dereyi ıslah ettik.
Ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2 milyon
400 bin hektar araziyi ağaçlandıracağız. Bunlar
kolay değil. ” dedi.
Eroğlu konuşmasını “Bu önemli projede emeği
geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, bu
baraj ve sulama projesinin şimdiden Emirdağ
için hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek noktaladı.

Balkanlıoğlu sözlerini “bu proje bu bölgede yaşam standartlarını yükseltecek, bu bakımdan
emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diyerek bitirdi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Afyonkarahisar Valisi
İrfan Balkanlıoğlu

Konuşmasına Emirdağ için son derece önemli
bir tesisin temelinin atılması sebebiyle mutluluğunu ifade ederek başlayan Balkanlıoğlu “Su
insan yaşamı için olmazsa olmaz, Allah’ın en büyük nimetidir. Her şeyin başı su. Ülkemiz dört
mevsim yağış alan bir ülke değil, o bakımdan bu
barajları yapmamız lazım. Yazın sulama suyunu bu barajlardan temin edeceğiz. Sulanabilecek her yeri sulayacağız hem Ülkemizde hem
Afyonkarahisar’da.”dedi.

Törende bir konuşma yapan ve sözlerine böyle
önemli bir tesisin temel atma merasimi sebebiyle mutluluğunu ifade ederek başlayan Özkaldı
“Afyonkarahisar ve Emirdağ için son derece
önemli olan ve uzun zamandır beklenen Yedikapı Barajı ve Sulaması’nın temel atma merasimini gerçekleştireceğiz. Bu proje bu bölgenin uzun
zamandır beklediği bir tesisti. Bu sebeple büyük
mutluluk yaşıyorum” dedi.
Proje ile alakalı bilgi veren Özkaldı “Ege Bölgesinin en doğusunda bulunan Afyonkarahisar
İli Emirdağ İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yedikapı Deresi üzerine yapılacak olan Yedikapı
Barajı projenin sulama kaynağını oluşturacaktır.
Baraj inşaatı ile paralel yapılacak olan sulama
projesi ile de Emirdağ İlçesi’ne ait olan 5 350
dekar tarım arazisinin sulamaya açılması amaçlanmaktadır. Tamamen modern teknikler ile sulamayı gerçekleştireceğimiz bu proje ile; sulama
alanından dekar başına 718 TL, toplam alandan
ise 3 840 000 TL gelir artışı beklenmektedir. Bu
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sistemin bir başka faydası ise çiftçilerimizin daha
az su ile daha bol ürün elde edecek olmasıdır. Bu
proje ile tarlalarımızdaki ürün çeşitliği ve buna
paralel olarak çiftçimizin geliri ciddi oranda
artacaktır. Biz DSİ olarak toprağa can, hasada
bereket katan, yıl içinde birden fazla ürün elde
edilmesini sağlayan sulama yatırımlarına önem
veriyoruz. Su ve sulama yatırımları, tarımsal
verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe
katma değerin yükseltilmesinde en önemli etken
konumundadır. Tarımsal üretimi en az 5 misli
artıran, ürün çeşitliliğine imkan sağlayan ve çiftçilerimizin refah seviyesini yükselten en mühim
unsurlardan biridir.” diye konuştu.
Temeli atılan projenin Bugün temelini atacağımız proje, Sayın Bakanımız tarafından uygulanan ve “Sulanamayan topraklara sulama
suyu temin etmek” maksadıyla hayata geçirilen
“GÖL-SU Projesi” kapsamında hayata geçirilen
bir proje olduğunu ifade eden Özkaldı “GÖLSU Projesi Afyonkarahisar ilimize son derece
önemli tesislerin kazandırılmasına da vesile olacaktır. Şu an itibariyle İhsaniye Bozhüyük Göleti ve Sulaması, Ahmetpaşa Göleti Sulaması,
Sinanpaşa Nuh Göleti Sulaması ve Şuhut Akyuva Göleti Sulaması tamamlanan projeler arasındadır. Bunun yanında 18 adet projemiz inşaat,
4 adet projemiz ihale, 10 adet proje yapımı, 23
adet proje planlama, 18 adet proje de su ölçüm
aşamasında olmak üzere 77 adet proje programımızda yer almaktadır. Bu projelerin bitimiyle
beraber Cumhuriyetin kurulduğu, tarihin yazıldığı bu toprakların tamamı suya kavuşacak, Afyonkarahisar şehri bambaşka bir çehreye bürünecektir” dedi.
Özkaldı sözlerini “bizlere her zaman destekleri
ile büyük güç veren başta Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,
milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı su-

nuyor, yüklenici firmaların çok değerli çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma
ve emeği geçen herkese özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür ediyor, temelini atacağımız bu
tesisin şimdiden ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı ile selamlıyorum” diyerek tamamladı.

Emirdağ Belediye Başkanı
Cengiz Pala

Konuşmasına bölgenin sulama için son derece
verimli bir arazi olduğunu ifade ederek başlayan
Pala “Biz uzun süredir bu barajın tamamlanmasını ve bu bölgenin sulama suyuna kavuşmasını
bekliyorduk. Bugün bu değerli toprakların suya
kavuşması bakımından son derece önemli bir
gün, biz bunun mutluluğunu yaşıyor, emeği geçen herkese saygılar sunuyorum.” dedi.
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Kızılcık Diyarına
Gölet Müjdesi

Şuhut Ovası’nda sadece Balçıkhisar’da
yetişen Ergen
(kızılcık) bitkisinin
geliştirilmesi
için Balçıkhisar
Şehit Uzman
Çavuş Nurullah
Oymak Göleti ve
Sulamasıbüyük
önem arz ediyor.

Afyonkarahisar ve Balçıkhisar için büyük önem
arz eden Balçıkhisar Şehit Uzman Çavuş Nurullah Oymak Göleti ve Sulamasının Temeli Atıldı.
Merasime; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Milletvekilleri, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı, basın mensupları ve vatandaşlar iştirak
etti.
Terörle mücadelede şehit olan Uzman Çavuş
Nurullah Oymak’ın isminin verildiği proje Balçıkhisarlıların yarım asırdır hasretle beklediği, belde

topraklarına hayat verecek son derece önemli bir
tesistir. Şuhut Ovası’nda sadece Balçıkhisar’da yetişen Ergen (kızılcık) bitkisinin geliştirilmesi için bu
proje büyük önem arz etmektedir.
3910 dekar tarım arazisine sulama suyu temin
edecek Balçıkhisar Göleti kil çekirdekli kaya dolgu
tipinde ve temelden 27 metre yüksekliğinde inşa
edilecektir. Yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak
projenin 12 Eylül 2014 tarihinde tamamlanması
planlanmıştır.

Su Dünyas ı M a y ı s 2012

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Eroğlu “Bu projenin öneminin farkındayım.
Sadece bu değil, burada dere ıslahı yaptık, şehit
ormanı kurduk. Ayrıca yer altı sularını modern
sistemler vasıtasıyla vatandaşlarımızın hizmetine
sunduk. 100 milyon TL ayırdık Afyonkarahisar
için.” dedi.
Eroğlu sözlerini “ Bu proje ülkemize ve Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olsun. Ülkemiz herşeyin
en güzeline layıktır.” diyerek bitirdi.

Afyonkarahisar Valisi
İrfan Balkanlıoğlu

Temeli atılan projenin Afyonkarahisar şehrimiz için son derece önemli olduğunu belirterek
sözlerine başlayan Eroğlu “Göletimize şehidimizin adını verdik. Ruhu şad olsun. Bu vatan
onu unutmayacak. Bu gölet ile onu ilelebet yaşatacağız. Şehidimizin adına bu göleti yapmak
bizim boynumuzun borcuydu. 4 000 dekarlık
alanı bu gölet ile sulayacağız. Çiftçimizin cebine
yılda 3 milyon TL para koyacağız. Biz sadece
Afyonkarahisar’da değil, Ülkenin dört bir tarafında destan yazıyoruz. 2011 yılı sonu itibariyle
1128 adet tesisi açtık. Bunların 206 adedi barajdır. Dev hidroelektrik santraller açtık. Ülkemiz
nüfusunun yarısı bizim temin ettiğimiz suyu kullanıyor. Sanayi tesislerimiz bizim temin ettiğimiz suyla çarklarını döndürüyor. 47 tane şehrimize içme suyu temin ettik. İçimizde bu heyecan
oldukça yapılamayacak hiçbir iş yoktur. Bunu
özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemiz gittikçe
gelişiyor. Hedefimiz Dünya liderliğidir ”dedi.
Hedeflerinin bu projeyi önümüzdeki senin sulama sezonuna yetiştirmek olduğunu ifade eden

Merasimde bir konuşma yapan ve bugün son
derece mutlu olduğunu ifade eden Balkanlıoğlu
“Afyonkarahisar’ımıza bir proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gölet uzun
zamandır beklenen bir projedir. Halkımız bu
projenin özlemi içindeydi. Su olmadan kalkınma olmayacağını bilen bölge halkımız bu proje
ile rahat bir nefes alacak, geleceğe güvenle bakacaktır.” dedi.
Balkanlıoğlu konuşmasını “Bu projeye son derece önem veren Bakanımıza, milletvekillerimize,
DSİ Genel Müdürümüze sonsuz şükranlarımı
sunuyorum. Proje şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” diyerek bitirdi.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Merasimde bir konuşma yapan ve temeli atılan
proje ile alakalı bilgi veren Özkaldı “ Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesine bağlı Balçıkhisar Kasabasına ait 3 910 dekar tarım arazisinin basınçlı
borulu şebeke ile sulanmasının hedeflendiği proje bu bölgenin uzun zamandır hasretle beklediği
son derece önemli bir tesistir. Kil çekirdekli kaya
dolgu tipinde ve temelden 27 metre yüksekliğinde inşa edilecek olan göletin yatırım maliyeti
yaklaşık 5 milyon TL’dir. 19 Aralık 2011 tarihinde ihale edilen bu projeyi önümüzdeki yılın
sulama sezonuna tamamlamayı planlıyoruz.
Balçıkhisarlıların yarım asırdır hasretle, dört
gözle beklediği bu proje belde halkına yeniden
hayat verecektir. 1960’lı yıllardan beri sürekli

gölet hasretiyle yanan belde halkı ve yöneticileri,
yetkililerin beldeye her geliş gidişinde heyecan
ile dolup taşmışlardır. 4 km. boru ile suyu menbadan zor şartlar altında kanyondan getirerek,
bu işte ne kadar heyecanlı ve azimli olduğunu ispatlamışlardır. Şuhut Ovası’nda özellikle sadece
Balçıkhisar’da yetişen Ergen (kızılcık) bitkisinin
geliştirilmesi için bu proje son derece önem arz
etmektedir.” dedi.
Afyonkarahisar’a ve ilçelerine yapılan hizmetlerin son dönemde arttığını ifade ederek sözlerine
devam eden Özkaldı “ 2003 yılından itibaren
2012 yılına kadar 370 milyon TL harcama yapılarak burada sayılamayacak kadar tesis Afyonkarahisarlıların hizmetine kazandırılmıştır.
Bu rakam bundan sonra da artarak devam edecektir. Şuhut İlçemizde Ağzıkara Göleti ve Sulaması, Ortapınar Göleti ve Sulaması, Akyuva
Göleti Sulaması, YAS Sulama Şebekesi 1. 2. 3.
4. ve 5. Kısım işlerini bitirdik. Bu sulama projeleri ile toplam 35.600 dekar tarım arazisini suya
kavuşturduk. Karaadilli İçmesuyu Tesisleri ile
yıllık 410 000 m3, Karacaören İçmesuyu Tesisi ile de yıllık 215 000 m3 içme suyu sağladık.
Ayrıca Şuhut İçmesuyu Arsenik Arıtma Tesisi
ile daha sağlıklı içme suyuna kavuşulması sağlandı. Akyuva Göleti Rekreasyon Tesisi ile 22
dekar alanda çevre düzenlemesi yaparak halkımıza mesirelik alan inşa ettik. Bunlara ek olarak
pek çok taşkın koruma tesisini de tamamlayarak
vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık.
Tamamlanan bu tesisler ile 39,2 milyon TL yatırım Şuhutlu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Şuhut İlçemize yapılan bu yatırımların
yanı sıra önümüzdeki dönemde de bu güzel ilçemize önemli yatırımlar yapılacaktır. 5 840 dekar
alanı modern sulamaya kavuşturacak olan Kayabelen Göleti Sulaması Rehabilitasyonu inşaatı
devam etmekte ve projenin 24 Mayıs 2013’te
bitirilmesi planlanmaktadır. Anayurt 1. ve 3. Kısım YAS Sulaması projeleri bizim desteğimizle
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İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olup, 1 850
dekar alan sulanacaktır. Çakırözü 25 Ağustos
Göleti ve Sulaması ile Aydın Göleti ve Sulaması işlerinin proje çalışmaları devam etmekte ve
bu projelerin 2012 yılı içerisinde inşaat ihaleleri
yapılacaktır. Yine Sinir Regülatör Sulaması ile
Başören Göleti ve Sulaması işlerinin de planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bademli Göleti ve Sulaması ile Karacaören
Göleti ve Sulaması işleri su ölçüm programında
bulunmaktadır.” diye konuştu.
Özkaldı sözlerini “destekleri ile bizlere her zaman güç veren başta Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na, Sayın Valimize, Milletvekillerimize, DSİ mensubu
kıymetli mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmanın değerli yönetici ve çalışanlarına, aziz milletimize ve emeği geçen herkese şimdiden şükran
ve teşekkürlerimi sunuyor, temelini atacağımız
bu tesisin Ülkemize ve siz saygıdeğer Afyonkarahisarlılara hayırlı olmasını diliyor, şehidimize

Allah’tan rahmet diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.” diyerek bitirdi.
Konuşmaların ardından temel atma merasimi
gerçekleştirildi.
Törenin ardından Afyonkarahisar’ın Bolvadin
İlçesi’ne geçen ve Kurucuova Göleti ve Sulaması Şantiyesi’ni ziyaret eden DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı projedeki son durum ile alakalı bilgi aldı. Daha sonra Bolvadin Belediye Başkanı
Nazmiye Kılçık’ı makamında ziyaret eden Özkaldı yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla alakalı bilgi verdi.

25

26

Su D üny a s ı Mayı s 2 0 1 2

HABER

HABER
Denizli’nin
yıllardır hasretle
beklediği bölgeye
hayat verecek
olan Yenicekent
İletim Kanalı
Projesinin temel
atma merasimi
gerçekleştirildi.

Yenicekent
İletim Kanalı’nın
Temeli Atıldı

105 560 dekarlık sahanın cazibeli olarak sulanmasını sağlayacak ve yılda toplam 75,76 GWH enerji
üretimine imkan verecek İletim kanalının temeli;
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Denizli Milletvekilleri, Denizli Valisi Abdulkadir Demir, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Belediye Başkanı Osman Zolan, basın mensupları ve
vatandaşların katılımıyla atıldı.

Temeli atılan proje ile; Hali hazırda her yıl yaklaşık 2.500.000 TL enerji bedeli harcanarak pompajla sulanan 105 560 dekarlık saha, cazibeli olarak sulanacak ve yılda toplam 75,76 GWH enerji
üretebilecek Yenicekent HES yapılacaktır.
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Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Törende bir konuşma yapan ve sulama kanalının bölgeye hayat vereceğini ifade eden Eroğlu “
Yenicekent İletim Kanalı işi, Türkiye’de yıllardır
bitirilemeyen bir projedir. Bu projenin temelini
atmaktan dolayı son derece mutluyum. İletim
kanalının, sağlayacağı sulama imkanı yöreye
hayat verecek. Bu tünelin temelini önceden belirttiğimiz gibi 7 Nisan’da atmanın mutluğunu
yaşıyorum.”dedi.
Bakanlık olarak son derece önemli yatırım yaptıklarını ifade eden Eroğlu “Sadece Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Ülkenin dört bir tarafında 1128
tesisin açılışının yaptı. Bu tesislerin 206’sı dev
baraj. Pek çok sulama tesisi ve içme suyu tesisini
bitirdik. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu
pek çok şehre su temin ettik, toprağı suyla buluşturduk. Bunlar kolay işler değil. Ülkenin her
tarafında ciddi yatırımlar yaptık. Ülkemiz adeta
açık hava şantiyesine döndü.”diye konuştu.

Denizli Valisi Abdulkadir Demir
Konuşmasına yaşadığı mutluluğu ifade ederek
başlayan Demir “ Denizli uzun süredir bu projeyi bekliyordu. Halkımız bu projeden umudunu
kesmişti. Fakat verilen söz tutuldu ve temel atma
merasimi gerçekleştirildi. Çiftçimizin cebinden
daha az para çıkmasını sağlayacak bu proje direk vatandaşımıza hizmettir. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”dedi.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Sözlerine bugünün Denizli şehrimiz için son
derece önemli bir gün olduğunu ifade ederek
başlayan Özkaldı “Tarihi bir gün yaşıyor bugün
Denizli. Yıllardır beklenen ve yapımı yılan hikayesine dönen, bu bölgeye hayat verecek bir tesisin, Yenicekent İletim Kanalı Projesinin temel
atma merasimini birazdan Orman ve Su İşleri
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun
teşrifleriyle
atacağız.
Yenicekent
İletim
Kanalı’nın su kaynağı olan Cindere Barajı’nın
su tutması ile beraber yeniden gündeme gelen
bu proje Sayın Bakanımızın “Bu projede çalışmalara başlayın” talimatı ile hız kazanmıştır.
Proje; Cindere Barajı ile Yenice Regülatörü arasındadır. Projenin bölgeye çok büyük faydaları
olacaktır. Hali hazırda her yıl yaklaşık 2 milyon
500 bin TL enerji bedeli harcanarak pompajla
sulanan 105 bin 560 dekarlık sahanın cazibeli
olarak sulanması sağlanacak olup, ayrıca kati
projesi tamamlanmış olan Kabakıran Kabaağaç (19 420 da) ve Buldan Ovası Sulaması kap-

samında (28 bin 640 dekar) alan olmak üzere
toplam 153 bin 620 dekar sahanın sulanması
için su temini gerçekleştirecektir. Ayrıca bu tesis
ile sadece sulamada değil, enerji üretiminde de
kullanılacaktır. İletim kanalının sonunda yılda
toplam 75,76 GWH enerji üretebilecek Yenicekent HES yapılacaktır. Sulamada enerji tüketim
bedeli ortadan kalkacağından çiftçilerin ödemiş
olduğu sulama ücreti üçte bire düşecektir. “dedi.
Özkaldı konuşmasını “DSİ olarak şunun bilincindeyiz ki; tarıma, tarımsal sulamaya yapılan
yatırım Ülkenin geleceğine yapılan yatırım olup,
bu yatırımları arttırarak devam ettirmek, topraklarımızın bereketine bereket katmak ve çiftçimizin yüzünü güldürmek bizim asli vazifemizdir” diyerek noktaladı.
Konuşmaların ardından butona basılarak temel
atma merasimi gerçekleştirildi.
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Çöl Ovası Hayat Bulacak
HABER

HABER
DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı “Çöl
Ovası olarak anılan
bu bölge DSİ’nin
yatırımlarıyla
çehresini
değiştirecek ve
insanlara hayat
vermeye devam
edecektir”

4 460 dekar tarım arazisinin sulanması sağlayacak olan Haydarlı Şehit Yavuz Öztürk Göleti ve
Sulaması’nın temel atma merasimi 6 Nisan 2012
günü gerçekleştirildi. Temel atma merasimine;
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, milletvekilleri, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, basın
mensupları ve vatandaşlar iştirak etti.
Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 37
metre yüksekliğinde inşa edilecek olan göletin yatırım maliyeti yaklaşık 4 milyon 700 bin TL’dir.
2007 yılında terörle mücadelede şehit olan
Dinar’lı Yavuz Öztürk’ün adının verildiği gölet,
1960’lı yıllardan beri bu bölgenin hasretle beklediği, sulu tarım hayalinin gerçekleşeceği son derece
önemli bir yatırımdır.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu:
Konuşmasına yapılan yatırımları anlatarak başlayan Eroğlu “2003 yılından bu yana sadece DSİ,
Ülkenin dört bir tarafında 1128 adet tesisi ta-

mamladı. Bu kolay bir şey değil. 206
adedi baraj bunların, bu barajlarla
11 milyon dekar tarım alanını suya
kavuşturduk. 49 ilin içme suyu meselesini çözdük. İki dönümden biri
bizim temin ettiğimiz suyla sulanıyor, fabrikalar bizim temin ettiğimiz
suyla çarklarını döndürüyor. Orman
Genel Müdürlüğü Belçika büyüklüğündeki bir alanı ağaçlandırıyor. 2
milyon hektarlık alanda ağaçlandırma yapıldı. Yolları, okulları, mezarlıkları ağaçlandıracağız” dedi.
Dinar’a yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Eroğlu “Sadece
DSİ, Dinar’a 4 milyon TL’lik yatırım yaptı. 21
800 dekar alanın sulanacağı Dinar Saz Arazileri
Sulaması’nı işletmeye açtık. 15 900 dekar alana
sulama suyu sağlayacak YAS Sulaması 5. Kısım
sulamasını açtık. Ayrıca modern sulama sistemlerini teşvik ediyoruz. Özel İdareye para aktarıldı.
Sadece Dinar’a 6 milyon TL para aktarıldı. Kent
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ormanları, mesire yerleri, şehit ormanları kurduk” diye konuştu.
Eroğlu konuşmasını “Bu gölet bu bölgeye hayırlı
olsun, inşallah kısa zamanda tamamlayacağız.
Dinar her şeyin en güzeline layık.” diyerek tamamladı.

Afyonkarahisar Valisi
İrfan Balkanlıoğlu

Sözlerine Haydarlı’nın önemli bir rüyasının gerçekleştiğini ifade eden Balkanlıoğlu “Sayın Bakanımız döneminde Afyonkarahisar’a 385 Milyon TL’lik yatırım yapıldı. Bu çok büyük rakam.
Sadece Afyonkarahisar’a değil, Ülkenin dört bir
tarafına ciddi yatırımlar yapılıyor, yarım kalan
tesisler tamamlanıyor. Bugün temelini atacağımız bu tesisi inşallah kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Konuşmasına bugünün Afyonkarahisar şehrimiz ve Dinar ilçemiz için büyük anlam ifade
ettiğini anlatan Özkaldı “ Bu göletimize 2007 yılında terörle mücadelede şehit olan Dinar’lı kar-

deşimizin, Yavuz Öztürk’ün adının verilmesini
uygun bulduk. Şehitlerin ölmediğine inanan bir
millet olarak bu kardeşimizin adını hem kalbimizde hem de bu gölette yaşatacağız. Kendisine
Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize
sabır diliyorum. Afyonkarahisar İli Dinar İlçesine bağlı Haydarlı Kasabasına ait 4 460 dekar
tarım arazisinin basınçlı borulu şebeke ile sulanmasının hedeflendiği bu proje bu bölgenin
sulu tarım hayalini gerçekleştirecek son derece
önemli bir projedir. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 37 metre yüksekliğinde inşa
edilecek olan göletin yatırım maliyeti yaklaşık
4 milyon 700 bin TL’dir. Haydarlılıların yarım
asırdır hasretle, dört gözle beklediği bu proje
belde halkına yeniden hayat verecektir. 1960’lı
yıllardan beri sürekli gölet hasretiyle yanan belde halkı ve yöneticileri, yetkililerin beldeye her
geliş gidişinde heyecan ile dolup taşmışlardır. Bu
göletin yöre halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Çöl Ovası olarak anılan bu bölge DSİ’nin yatırımlarıyla çehresini değiştirecek ve insanlara hayat vermeye devam edecektir. Taşradan şehirlere göç tersine dönecek, festivale konu olan biber
gibi birçok ürünün geliştirilmesi için bu proje
son derece önem arz etmektedir.”dedi.
Afyonkarahisar şehrine yapılan yatırım hakkında da bilgi veren Özkaldı “Biz DSİ olarak Bakanımızın talimatları çerçevesinde son 9 yılda
Afyonkarahisar’a ve ilçelerine ciddi yatırımlar
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yaptık. 2003 yılından itibaren 2012 yılına kadar 370 milyon TL harcama yapılarak burada
sayılamayacak kadar tesis Afyonkarahisarlıların
hizmetine kazandırılmıştır. Bu rakam bundan
sonra da artarak devam edecektir. DSİ olarak
şimdiye kadar; Dinar İlçemizde Karakuyu Sulaması İkmal Yenileme 2. Kısım işi ile 2 350 dekar
tarım alanını sulayacak YAS Sulama Şebekesi 5.
Kısım işini tamamladık. Sulama tesislerimizin
aynı sıra Dinar İlçe Merkezimizi taşkından koruyacak Dinar İlçe Merkezi 2. Kısım taşkın koruma işi ile Yıprak Kasabası ve Arazileri taşkın
koruma tesisi de tamamladığımız ve Dinar İlçemize kazandırdığımız projelerdir.” diye konuştu.
Özkaldı sözlerini “Destekleri ile bizlere her zaman güç veren başta Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, Sayın
Valimize, Milletvekillerimize, DSİ mensubu kıy-

metli mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmanın
değerli yönetici ve çalışanlarına, aziz milletimize ve emeği geçen herkese şimdiden şükran ve
teşekkürlerimi sunuyor, temelini atacağımız bu
tesisin ülkemize ve siz saygıdeğer Afyonkarahisarlılara hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.” diyerek bitirdi.
Konuşmaların ardından temel atma merasimi
gerçekleştirildi.
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DSİ’den Burdur’a
9 Tesis

Burdur Valisi
Süleyman Tapsız
“Toprak ile
suyun buluşmasını
yaşayacağımız
bugün aynı
zamanda Devlet
ile vatandaşta
bir araya gelmiş
oluyor.”

Burdur’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak ve 18 340 000 TL’ye mal
olacak 9 adet tesisin temel atma merasimi gerçekleştirildi. 4 180 dekar araziyi modern sulama
sistemleriyle sulayacak, 1 ilçe, 1 köy ve 5 kasabayı
taşkından koruyacak olan tesislerin temel atma
merasimine; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, milletvekilleri, Burdur Valisi Süleyman Tapsız, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı,

basın mensupları ve vatandaşlar iştirak etti.
Temel atma merasimi çerçevesinde Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte
Burdur’a gelen DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı öncelikli olarak İl Koordinasyon Toplantısına iştirak ederek, Burdur’a yapılan yatırımlar ile
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek hizmetler hakkında bilgi aldıktan sonra merasim alnına
geçildi.
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Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

sanayi, sağlık sektörlerinde ciddi hamleler yapıldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. ”dedi.
Eroğlu sözlerini “ temelini atacağımız tesisler
Burdur’umuza hayırlı olsun.” diyerek tamamladı.

Burdur Valisi Süleyman Tapsız

Konuşmasına bugünün Burdur için çok önemli olduğunu ifade ederek başlayan Eroğlu
“Burdur’a 18,5 milyon TL’lik yatırım ile geldik. Bu yatırımın içinde gölet ve taşkın koruma
projeleri var. Burdur’a yatırımları hızlandırdık.
Bakanlık olarak 370 milyon TL yatırım yaptık
Burdur’a. Diğer Bakanlıkları da dahil ettiğimizde Burdur’a son 9 yılda tam 2 milyar TL yatırım
yaptık. Doğa Koruma Milli Parkların bir Bölge
Müdürlüğü de Burdur’da kuruldu. Burdur’a her
sektörde önemli hizmetler yapılıyor, ulaştırma,

Sözlerine yapılan yatırımların Burdur’a hayat
verdiğini ifade ederek başlayan Tapsız “DSİ’nin
hizmet zincirine Burdur’da yeni halkalar ekleniyor. Bunun sevincini yaşıyoruz. Toprak ile
suyun buluşmasını yaşayacağımız bugün aynı
zamanda Devlet ile vatandaşta bir araya gelmiş
oluyor. Suyun bereketini toprakla buluşturmamızı sağlayacak Çaylı Göleti ve Sulaması ile
toprağımızı koruyacak taşkın koruma projelerinin temel atma merasimini gerçekleştireceğiz.
Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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Burdur Milletvekili
Hasan Avni Yıldırım
Konuşmasına 9 ayrı tesisin temel atma merasimi sebebiyle mutluluğunu ifade ederek başlayan
Yıldırım “ Burdur’a her alanda önemli hizmetler
yapıldı. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, sulama
yatırımlarında Burdur’a önemli hizmetler yapıldı. Bu vesile ile temeli atılan bu tesislerin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere
sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik
Sözlerine Burdur’a önemli yatırım yapıldığını
ifade ederek başlayan “ Yapılan hizmetlerle milletimizin kalbine yer edindiniz. Bu projeler Burdur şehrimiz için son derece önemli. Geçmişte
önemli tesisler tamamlandı. Karaçal Barajı’nın
tamamlanması Burdur için son derece önemlidir. “dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Sözlerine Ülkenin dört bir tarafına olduğu gibi
Burdur’a da ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade
ederek başlayan Özkaldı “2003 yılından bu yana
26 900 dekar tarım alanını sulayan Belkaya Barajı ve Sulaması’nı, 19 530 dekar tarım arazisini
sulayan Bucak Onaç 2 Barajı ve Sulaması’nı,
11 570 dekar tarım alanına sulama suyu temin
edecek Çavdır Barajı ve Sulaması’nı ve 1 730
dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacak
Yeşilova Değirmendere Göleti ve Sulaması’nı
işletmeye aldık. Ayrıca 26 adet taşkın ve rusubat kontrol tesislerini işletmeye aldık. İşletmeye
alınan bu tesislerin maliyeti 207 milyon 400 bin
Türk Lirasıdır.”dedi.

Temeli atılacak projelerle de alakalı bilgi veren
Özkaldı “ Bugün 1 adedi gölet, 8 adedi de taşkın
koruma projesi olmak üzere toplam 9 adet tesisin temel atma merasimini gerçekleştireceğiz.18
340 000 TL’ye mal olacak tesislerle; 4 180 dekar
arazi modern sulama sistemleriyle sulanacak, 1
ilçe, 1 köy ve 5 kasaba taşkından korunacaktır.
“diye konuştu.
Özkaldı sözlerini “Projelerimizde bizlere her
zaman destekleri ile büyük güç veren başta
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Orman ve Su İşleri Sayın Bakanımız Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’na, Bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı sunuyor, yüklenici firmaların çok değerli çalışanlarına, DSİ
mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma ve emeği
geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyor, temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını
diliyor, sizleri saygı ile selamlıyorum. “diyerek
bitirdi.
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Temeli Atılan Tesisler
• Tefenni Çaylı Göleti ve Sulaması
• Müteferrik Taşkın Koruma Tesisleri (8 adet)
• Merkez Gökçebağ Köyü ve Arazisi Taşkın Koruma Tesisi
• Merkez Akyaka ve Kuruçay Ovası Yandereleri

Taşkın Koruma Tesisi
• Bucak Kocaaliler Kasabası Taşkın Koruma
Tesisi
• Bucak İlçe Merkezi 2. Kısım Taşkın Koruma
Tesisi

• Tefenni Hasanpaşa Kasabası Arazileri Taşkın
Koruma Tesisi
• Tefenni Beyköy Kasabası Taşkın Koruma Tesisi
• Çeltikçi Bağsaray Kasabası Arazisi Taşkın Koruma Tesisi
• Bucak Ürkütlü Taşkın Koruma Tesisi
18 340 000 TL’ye mal olacak tesislerle; 4 180
dekar arazi modern sulama sistemleriyle sulanacak, 1 ilçe, 1 köy ve 5 kasaba taşkından korunacaktır.
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HABER

HABER
Melen Çayı’ndan
İSKİ Kağıthane
Arıtma ve Dağıtım
Tesisi’ne suyun
getirilmesini temin
edecek Melen Sistemi birinci aşaması
Haziran 2012’de
tamamlanarak
Temmuz 2012’de
hizmete alınacaktır.

Melen’de
Sona Geliniyor.
Melen Sistemi; 1990’lardan başlayarak yoğun göç
alan İstanbul’da suyun arz ve talep dengesinde
meydana gelen su eksikliğini gidermeye yönelik
geliştirilen bir projedir. Bu proje ile evsel tüketimin yanı sıra büyüyen sanayinin su ihtiyacının artmasına ve yaşanan dönemsel kuraklıklarla ortaya
çıkan su krizine Büyük Melen Çayı’ndan faydalanarak kalıcı bir çözüm bulunmuştur.
Büyük İstanbul İçmesuyu projesi kapsamında bulunan Sungurlu ve İsaköy Regülatörleri, Ertuğrul
Terfi Merkezi 50 km uzunluğunda İsaköy-DarlıkÖmerli İsale Hattı ve akadükleri, 500 000 m3/
gün kapasiteli Yavuz Sultan Selim Arıtma Tesisi
işlerini kapsayan Yeşilçay Sistemi 31 Mayıs 2003

tarihinde hizmete alınarak yılda 145 milyon m3
içmesuyu ihtiyacı sağlanmış ve İstanbul’un acil içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır.

Melen Sistemi
İstanbul’un 170 km doğusunda Karadeniz’e dökülen yıllık su potansiyeli 51 m3/s olan Melen
Çayı’nın; 34 m3/s kısmı ile yılda 1 milyar 77 milyon m3 suyun İstanbul’a getirilmesini temin edecek Melen Sistemi ile birlikte halen su temin eden
kaynaklarla İstanbul’un 2060 yılına kadar içme ve
kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Su Dünyas ı M a y ı s 2012

Melen Sistemi’nin birinci aşamasında yer alan
7’si inşaat, 3’ü imalat, 1’i enerji temini olmak
üzere toplam 11 iş grubunun ihalelerine 2000
yılında başlanılmış, kısım kısım tamamlanarak
Cumhuriyet tarihimizin en büyük içmesuyu temin projesi olan Melen Sistemi hayata geçirilmiştir. Melen Sistemi bünyesindeki boğazın 135
m altında, 5551 m uzunluğunda 4 m çapında
tünel, 2010 yılında tamamlanarak dünyada ilk
kez iki kıta su tüneli ile birleştirilmiştir.

2007 Yılındaki Kuraklık İstanbul’a
Hissettirilmemiştir
2006 yılı ikinci yarısı ile 2007 yılında süregelen
kuraklık sebebiyle İstanbul’un ciddi bir susuzluk
problemi ile karşı karşıya kalmaması için DSİ
Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin Mart 2007’de yaptıkları toplantıda Melen
Projesi bünyesindeki 105 kilometre uzunluğun-
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da boru hattı, Sakarya Nehir geçişi, regülatör, pompa istasyonu, terfi hattı, terfi deposu,
inşaatı işlerinin acilen tamamlanması kararlaştırılmış; başlatılan Şafak Harekatı ile 2850
işçi ve 1785 adet iş makinesi gece gündüz
çalışarak Melen Çayı’ndan Şile Ağva’ya kadar olan Melen Hattı tamamlanarak Yeşilçay
Sistemi’ne bağlanılmış ve Yeşilçay Sistemi’yle
Yavuz Sultan Selim Arıtma Tesisi’ne Melen
Suyu getirilerek İstanbul’a kuraklık hissettirilmemiştir.

Su Dünyas ı M a y ı s 2012

İstanbul Arıtma Tesisi’ne
Kavuşuyor
Melen Sistemi bünyesindeki günde 720 000
m3 Melen Suyu’nun Avrupa standartlarında
arıtılmasını temin edecek Cumhuriyet Arıtma Tesisi tamamlanarak İstanbul önemli
bir Arıtma Tesisi’ne kavuşmuştur. Nisan
2012’de işletme testlerine başlanan arıtma
tesisi Ağustos 2012’de hizmete alınacaktır.

Melen Sistemi’nin ilk Aşaması
Tamamlanmak Üzere
Melen Çayı’ndan İSKİ Kağıthane Arıtma ve Dağıtım Tesisi’ne suyun getirilmesini
temin edecek Melen Sistemi birinci aşaması Haziran 2012’de tamamlanarak Ağustos
2012’de hizmete alınacaktır.
Toplam 189 km uzunluğundaki Melen
Sistemi’nin Melen regülatörü, Melen Terfi İstasyonu ve deposu, Cumhuriyet Arıtma Tesisi
ve terfi deposu 152 km uzunluğunda 2,5 m
çapında boru iletim hattı, 37 km uzunluğunda ve 4 m çapındaki tünelin 170 m’si hariç
tamamlanmış, kalan 170 m tünel, Kağıthane
Arıtma Tesisi bağlantı işleri ile Derbent İETT
Otobüs Garajı geçiş işleri çalışmaları Haziran
2012’de tamamlanarak Melen Çayı’ndan yılda 268 milyon m3 su 189 km uzunluğundaki
iletim hattıyla Kağıthane Arıtma Tesisi’ne
getirilmiş olacaktır. 2 Milyar TL’ye mal olan
Melen Projesi’nin açılışı Ağustos 2012’de yapılarak hizmete alınacaktır.

Melen Barajı Hayata Geçiyor
Büyük İstanbul İçmesuyu bünyesindeki Melen
Barajı, Melen Sistemi’nin depolama tesisidir.
945 m uzunluğunda temelden yüksekliği 124
m talvegden yüksekliği 99 m, 2 milyon 80 bin
m3 beton dolgu hacminde ve 694 milyon m3 su
depolayacak olan Melen Barajı’nın ihale süreci
tamamlanmasına takiben yapılacak temel atma
merasimiyle Baraj inşaatı başlanılarak proje hayata geçirilecektir.
2016 yılında tamamlanarak İstanbul’a yılda 1
milyar 77 milyon m3 su temin edecek olan Melen Barajı’nın içme suyu amaçlı olarak yapılacak
olması nedeniyle 2317 km2 Melen Havzası’ndan
gelecek atıksuların Baraj Gölü’ne girmeden arıtılarak uzaklaştırılması için Melen Barajı Havza
Koruma Tesisleri Projesi DSİ 2012 Yılı yatırım
programına alınmıştır. Melen Baraj İnşaatı ihalesi 2012 yılında başlamış olup süreç devam etmektedir.
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HABER

HABER
Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip
Uğur “Yapılan sulama yatırımları ve
barajlarla Balıkesir
toprakları bereketli
hale geliyor.”

DSİ’den
Balıkesir’e
3 Tesis
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
yaptırılacak ve 38 170 dekar tarım arazisinin
sulanmasını, 1 beldenin taşkından korunmasını ve
Havran, Manyas ve Çaygören baraj sahalarının
ağaçlandırılmasını sağlayacak 3 adet tesisin temel
atma merasimi gerçekleştirildi.
20 Nisan2012 günü gerçekleştirilen Ardıçtepe
Barajı, BüyükyeniceGöleti ve 3 adet müteferrik
ağaçlandırma ve taşkın koruma tesisinin temel
atma merasimine; Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, milletvekilleri, Balıkesir
Valisi Yılmaz Aslan, DSİ Genel Müdür Yrdımcısı
Güven Karaçuha, belediye başkanları, basın
mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Sözlerine yapılan yatırımların Balıkesir için
son derece önemli olduğunu ifade ederek
başlayan Eroğlu “Bugün Balıkesir’e 3 adet tesis
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık
50 Milyon TL’ye mal olacak bu tesisler Balıkesir
için son derece önemlidir. Balıkesir için son derece önemli yıllarca bekleyen Havran Barajı bizim dönemimizde tamamlandı. Temeli atılan
tesislerin hepsini bitireceğiz. Yarım kalan yatırım
bırakmayacağız ülkemizde”dedi.
Balıkesir’e önemli yatırımlar yapıldığını ifade
eden Eroğlu “ Balıkesir’e 2011 yılı sonu itibariyle
4 milyar TL’lik yatırım yapılmıştır. Bu çok önemli
bir rakamdır. Balıkesir’in içme suyu meselesini
çözdük, Pamukçu ve Aslantepe Sulamalarını,
Kepsut Ovası Sulaması’nı, Havran Barajı’nı,
Gönen Ovası Sulaması’nı tamamladık, 9 adet
dere ıslahını gerçekleştirdik. Tahirova Sulaması,
Gönen Ovası Pompaj Sulaması tamamlanıyor,
Altınova-Dikiliova Sulaması tamamlanıyor, Manyas Barajı bitmek üzere, Ergili Pompaj Sulaması
hızla ilerliyor, onu da tamamlayacağız. Havran
Ovası Sulaması bu sene tamamlanıyor, bu bereketli toprakları sulamamız lazım. Bu yüzden bu
tesislerin yanı sıra burada ne kadar gölet varsa
tamamlayacağız. 42 adet gölet ve sulamasını
tamamlayacağız. Böylece 4-14 kat arası gelir artışı
olacak bölgede”dedi.
Eroğlu konuşmasını “ Bu yapılan yatırımlar hem
Ülkemize hem Balıkesir’imize hayırlı olsun. Bu
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tesislerin en kısa zamanda tamamlanmasını
umuyorum.” diye tamamladı.

Balıkesir Milletvekili
Ahmet Edip Uğur

Konuşmasına İvrindi’nin 50 yıllık rüyasının
gerçekleştiğini ifade ederek başlayan Uğur “
Bugün İvrindi için son derece önemli bir gün.
İvrindi topraklarına ve çiftçimizin ürününe
bereket geliyor. Bu yatırımlara büyük destek
veren başta Başbakanımıza, Orman ve Su
İşleri Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze
teşekkür ediyoruz. Balıkesir son dönemde
yatırım bakımından son derece zengin hale
geldi. Havran Barajı’nı geçen yıl açtık, sulaması
da tamamlanmak üzere. Aynı şekilde Manyas
Barajı’nda da sona geldik. Genel olarak Balıkesir
cazibe merkezi haline geliyor, yapılan sulama
yatırımları ve barajlarla Balıkesir toprakları bereketli hale geliyor.”dedi.
Uğur sözlerini “ En kısa zamanda bu projelerin
tamamlanmasını umuyor, bu projelerde emeği
geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”
diyerek tamamladı.

Balıkesir Valisi Yılmaz Aslan
Sözlerine Balıkesir’in su ve toprak kaynakları
bakımından son derece önemli olduğunu if-

ade ederek başlayan Aslan “ Balıkesir Ülkemiz tarımının başkentidir. Hedefimiz Ülkemizi
doyurmanın yanı sıra Avrupa’yı da doyuran bir
il olmak istiyoruz. Taktir edersiniz ki; tarımda
sulama olmazsa olmaz bir unsurdur. Hepimizin
bildiği gibi Ülkemizde tarımın 2 büyük sorunu
var. Bunlardan biri arazilerin parçalanmış
olması biri de arazilerin sulanamıyor olmasıydı.
Şu anda sulama ile alakalı sorun bizim ilimiz
için çözülmek üzere. Bunun mutluluğunu
yaşıyoruz.” dedi.
Aslan sözlerini “ Balıkesir olarak önümüzdeki
süreçte bugün temeli atılan tesislerin biran önce
açılmasını ve topraklarımızın bereketine bereket
katmasını umuyor, emeği geçen herkese sonsuz
şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek tamamladı.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı
Güven Karaçuha
Törende bir konuşma yapan ve DSİ’nin özellikle 2003 yılından bu yana uzun zamandır
beklenen yatırımları gerçekleştirdiğini ve yarım
kalan yatırımları süratle ele aldığını ifade eden
Karaçuha “ Yapılan bu yatırımlarla Ülkemiz
adeta açık hava şantiyesine dönmüş, halkımızın
DSİ’ye olan sevgisi daha da artmıştır. Bugün
ise Balıkesir şehrimizde 3 adet tesisin temel
atma merasimini gerçekleştireceğiz. Temelini
atacağımız Ardıçtepe Barajı, BüyükyeniceGöleti
ve ağaçlandırma ve taşkın koruma projeleri bu
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bölge için son derece büyük önem arz eden
tesislerdir”dedi.
Temeli atılacak projelerle alakalı bilgi veren Karaçuha “Temelini atacağımız Ardıçtepe Barajı
ile BüyükyeniceGöleti hakkında kısa bir bilgi
vermek istiyorum. Kum çakıl dolgu tipinde inşa
edilecek olan barajımızın temelden yüksekliği
50 metredir. 22 milyon 271 bin TL’ye ihale edilen projede 37 500 000 m3 su depolanacaktır.
Madra çayı üzerinde inşa edilecek olan
Ardıçtepe Barajı ile toplam 36 480 da tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Baraj ve sulama
inşaatının bitirilmesini müteakip, yılda toplam
29 500 000 TL’lik ekonomik katkı elde edilmiş
olacaktır. Temeli atacağımız bir başka sulama
projesi de BüyükyeniceGöleti’dir. Zonlu toprak
dolgu tipinde inşa edilecek olan göletimizin
temelden yüksekliği 25 metredir. 2 milyon 300
bin TL’ye ihale edilen projede 1 540 000 m3
su depolanacaktır. İvrindi ilçesi, Büyükyenice
beldesinin 1,5 km güneydoğusunda Kozderesi
üzerinde inşa edilecek gölet ile;Büyükyenice
Beldesine ait toplam 1 690 dekarlık tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Gölet ve sulama inşaatının bitirilmesini müteakip, İvrindi

Büyükyenice Beldesine ait arazilerin sulanması
sağlanacak olup yöreye yılda toplam 1 352 000
TL’lik ekonomik katkı elde edilmiş olacaktır.
Temeli atılacak ağaçlandırma ve taşkın koruma
tesisleri ile alakalı da bilgi vermek gerekirse; 11
milyon TL’ye mal olacak tesislerle; 1 beldenin
taşkından korunması ve Havran, Manyas ve
Çaygören baraj sahalarının ağaçlandırılması
sağlanacaktır.” diye konuştu.
Karaçuha sözlerini “Suya sevdalı Devlet Su İşleri
çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri
ile büyük güç veren başta Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,
Bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize
şükranlarımı sunuyor, yüklenici firmaların çok
değerli çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli
mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor,
temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve
aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri
saygı ile selamlıyorum”diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından temel atma merasimi
gerçekleştirildi.

Temeli Atılan Tesisler
1) İvrindi Ardıçtepe Barajı
2) İvrindi BüyükyeniceGöleti
3) Müteferrik Projeler
Sındırgı Yaylabayır Beldesi Köyiçi
Deresi Taşkın Koruma İnşaatı
Havran Barajı Yukarı Havza Islahı
Erozyon ve Rüsubat Kontrolü
İnşaatı
Sındırgı Çaygören Barajı Yukarı
Havza Ağaçlandırması ve Erozyon
Kontrolü İnşaatı
Manyas Barajı Yukarı Havza
Ağaçlandırması ve Erozyon Kontrolü İnşaatı

46

Su D üny a s ı Mayı s 2 0 1 2

50 Yıllık Özlem Yedigöze
Barajı İmamoğlu Projesi
İle Son Buluyor
HABER

HABER
Aslantaş Barajı
- Seyhan Barajı Berdan Barajı ve
Sulamalarından
sonra Çukurova’ya
dev bir sulama
yatırımı daha
geliyor.

Yedigöze Barajı
İçmesuyu, gıda ve enerji ihtiyacı, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeye paralel olarak artmakta buna
karşın sınırlı tarım alanlarının imar-sanayi-turizm
amaçları ile kullanımıyla tarım alanları azalmaktadır. Bu durum tarımda ileri teknoloji kullanımının, yüksek randımanlı sulama ve içmesuyu
projelerinin, temiz-ucuz-özkaynaklara dayalı-yenilenebilir enerji üretiminin, su ve toprak kaynakları potansiyelinin optimum kullanım ve yönetimi-

nin önemini artırmaktadır.
Sosyo-ekonomik yapısı tarıma dayalı Adana Merkez-İmamoğlu-Kozan-Ceyhan ilçeleri ve kırsal
yerleşimlerinin sosyo-ekonomik refahını artırmak,
tarım ve tarıma dayalı sanayi istihdamını arttırmak, kırsal alanlardan kente göçü dengelemek,
katma değer yaratmak ve yöre çiftçisinin sulama suyuna talebinin temini amacıyla İmamoğlu
Projesi’ne ihtiyaç duyulmuştur.

Su Dünyas ı M a y ı s 2012

1996 yılında hazırlanan nihai proje formülasyonu ile, “İmamoğlu Projesi Planlama Raporu”
kapsamında, Seyhan Nehri üzerinde inşa edilen
işletmedeki Yedigöze Barajı Rezervuarından
14 600 metre iletim hattı ile sulama sahasına ve
yöredeki yerleşim birimlerine içme/kullanma/
endüstri-sulama suyu ihtiyacı için 85 m3/s su
temini (yaklaşık olarak 20 m³/s’lik kısmı içme/
kullanma/endüstri suyu olarak) planlanmıştır.
Planlama Raporu kapsamında 70 000 hektar
alanın açık kanal sulama şebekesi ile sulanması
planlanmış, fakat 2003 yılında tamamlanan kati
proje yapım işi aşamasında sulama alanı 75 000
hektar ve sulama şebekesi basınçlı boru olarak
revize edilmiştir.

İmamoğlu Projesi Planlama Raporu kapsamında; Adana Merkez, İmamoğlu, Kozan, Ceyhan
ilçeleri ve kırsal yerleşimlerinin 75 000 hektar
sulanabilir tarım alanına, işletmedeki Yedigöze
barajı rezervuarından bir iletim hattı vasıtasıyla
sulama suyu temin etmek, iletim hattı ve sulama
şebekesi inşa etmek, optimum sulama yönetimi
ve tarımsal verim amacıyla basınçlı boru cazibe
sulama şebekesi tesis etmek, işletmedeki Kozan
Pompaj Sulamasına 2 561 hektar alan için sulama suyu takviyesi yapmak, İmamoğlu İletim
Hattı sonunda planlanan bir HES tesisi vasıtasıyla 43 GWh/yıl enerji üretmek, İmamoğlu İletim Hattından Kozan-İmamoğlu-Ceyhan ilçelerine ve bazı beldelere Yedigöze Su ve Hizmet
Birliği talebine istinaden 1 m3/s içme-kullanma
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suyu hakkı bırakmak amaçlanmıştır.
İmamoğlu Projesi işletmeye açıldığında kuru
tarım yapılan zengin tarımsal potansiyele haiz
İmamoğlu, Kozan, Ceyhan ovaları sulu tarıma
açılacak, bölge halkının sulu tarım beklentisi
temin edilmiş olacaktır. Projenin uygulanması
sonucunda sosyo-ekonomik yapısı tarıma dayalı
olan yöre halkı tarımsal gelir ve sosyo-ekonomik
refah artışı, tarımsal istihdam artışı kazanacaktır.

Sulama sahası Çukurova’da, Ceyhan Havzasında yer alır. İmamoğlu Projesi optimum proje
formülasyonuna, 18 Numaralı Seyhan Havzası
Seyhan nehri zengin su kaynağı ve 20 Numaralı
Ceyhan Havzasında yer alan İmamoğlu-KozanCeyhan Ovaları zengin iklim, toprak kaynağı
potansiyeli ve basınçlı boru cazibe sulama şebekesi uygulanması esas alınarak, çok çeşitli alternatif proje formülasyonlarına haiz master plan,
planlama, planlama revizyon çalışmaları gerçekleştirilerek karar verilmiştir.
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İlk Etüt ve Raporlar 1966 Yılında
Hazırlandı
İmamoğlu Projesi sulama hizmetini de kapsayan
ilk etüt ve raporlar; 1966 yılında hazırlanan “Su
Kaynaklarının Geliştirilmesi Ceyhan, Seyhan
Havza Projeleri, Berdan, Develi, Amik Projeleri
Master Plan Raporu” ve “Seyhan Geliştirilmesi
Çatalan Projesi Teknik ve Ekonomik Fizibilite
Raporu” hazırlanarak, Çatalan Barajı rezervuarından bir su alma yapısı, 9 400 m iletim tüneli
vasıtasıyla proje sahasına iletilecek sulama suyunun, 1 regülatör vasıtasıyla sadece 56 400 hektar sahanın cazibe ve pompajla sulanması planlanmıştır. (Nihai proje formülasyonu İmamoğlu
Projesi ile sulanması planlanan 75 000 hektar
sulama sahasının % 75 kısmı)
1978-1980 yıllarında hazırlanan “Aşağı Seyhan
Havzası Master Plan Raporu” kapsamında;
İmamoğlu Projesi hizmet alanı, Yedigöze barajı
mansabında, Çatalan barajı rezervuarının kuyruğunda Seyhan nehri üzerinde tesis edilecek

bir regülatör, 9 491 m tünel, 800 m açık kanal,
toplam 10 291 m iletim hattı vasıtasıyla cazibe
ve pompajla 60 000 hektar sulanması öngörülmüştür.
1988 yılında hazırlanan Çatalan II. Merhale
Projesi Kırmıt-İmamoğlu Sulaması Seçenekleri
Raporu ile İmamoğlu ovasında sulanması için
planlanan Master Plan Raporu seçeneği dahil
7 adet seçenek incelenmiş ve uygun bulunan iki
seçenekten birinin uygulanması öngörülmüştür.
Bu seçeneklerden biri, Yedigöze barajı rezervuarından 5 200 m tünel ve 5 850 m uzunluğunda
açık kanal olmak üzere toplam 11 050 m iletim
hattı ile 71 760 hektar alanın sulanması, diğeri
Çatalan barajı rezervuarından 115 m kotundan
alınacak suyun 155 m kotuna pompajı 1 200 m
yaklaşım kanalı, 5 850 m iletim kanalı ve 4 200
m tünel ile birlikte toplam 11 150 m iletim hattı
ile 71 771 hektar alanın sulanmasıdır.
1989 yılında hazırlanan Çatalan II. Merhale
Projesi Kırmıt-İmamoğlu Sulaması Ara Raporu
ile 1966 yılında hazırlanan Master Plan Rapo-
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ru seçeneği 7 seçenek incelenerek ve değerlendirilerek 4 adet seçenek ekonomik bulunmuş, 3
adet seçenek mevcut projelere etkileri nedeniyle
elemine edilmiş, bu ara raporla önerilen seçeneklerden Yedigöze Barajı mansabında, Musullu yerleşimi mevkiinde, Eyner köprüsü 2 km
mansabında Çatalan Barajı rezervuarının kuyruğunda Seyhan nehri üzerinde bir regülatör,
8 450 m tünel ve 2 925 m kanal, toplam 11 375
m iletim hattı ile 66 138 hektar alanın cazibe ve
pompajla sulanmasını temin edecek alternatifin
mühendislik çalışmalarına devam edilmesine karar verilmiştir.
1996 yılında İmamoğlu Projesi Planlama Raporu hazırlanarak, Yedigöze Barajı rezervuarından bir su alma yapısı ile temin edilecek sulama
suyu ve 3 460 m tünel, 605 m sifon, 9 685 m
uzunluğunda açık kanal toplam 13 750 m iletim hattı vasıtasıyla İmamoğlu-Kozan-Ceyhan
ovalarında 70 000 ha alanın açık trapez kesitli

isale, ana ve yedek kanallar ve kanalet sulama
şebekesi vasıtasıyla sulanması ve iletim hattı sonunda 43 GWh/yıl enerji üretimi planlanmıştır.
İmamoğlu Sulaması İletim Hattı 85 m3/s iletim
kapasitesinin, 65 m3/s % 76,47 bölümü sulama
amacı ve yaklaşık 20 m3/s % 23,53 bölümü ise
yöredeki muhtemel içme-kullanma ve endüstri
suyu talepleri için planlanmıştır.
1996 yılında tamamlanan 70 000 hektar İmamoğlu Projesi Planlama Raporu’nu esas alan,
İmamoğlu Projesi Kati Proje Yapım İşi 2003
yılında tamamlanmıştır. Kati Proje aşamasında
İmamoğlu Projesi sulama sahası 70 000 hektardan, 75 000 hektara büyütülmüş ve kanaletli
sulama şebekesi, modern basınçlı boru sulama
şebekesine dönüştürülerek, İletim Hattı 14 610
metre uzunluğunda projelendirilmiştir. İletim
hattı sonunda planlanan HES tesisi vasıtasıyla
14 MW Kurulu Güç ve 43 GWh/yıl enerji üretilecektir. Ayrıca Su ve Hizmet Birliği talebine isti-
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bir sulama-enerb
jji-içmesuyu projesidir.
j

naden, İmamoğlu İletim Hattı sonundan Kozanİmamoğlu-Ceyhan ilçelerine ve bazı yerleşim
birimleri için Yedigöze Su ve Hizmet Birliği’ne
1 m3/s içme-kullanma suyu tahsisi gerçekleştirilmiş, Yedigöze Barajı içmesuyu amacı da kazanmıştır. İller Bankası tarafından söz konusu
içmesuyu projesi çalışmalarına başlanmıştır.

Çukurova’da 750 Bin Dekar Alan
Daha Sulanacak
İmamoğlu Projesi faaliyete geçtiği takdirde Adana ili sınırları içinde yer alan Adana MerkezKozan-İmamoğlu-Ceyhan ilçeleri ve bu ilçelere
bağlı 53 kırsal yerleşimin 75 000 hektar kuru
tarım arazisinin sulu tarıma dönüşmesini sağlayacaktır. Projeden 77 000 kişi faydalanacaktır.
Kuzeyde Kozan ilçesinden, güneyde Misis beldesine, doğuda Ceyhan ilçesinden batıda İmamoğlu ilçesine kadar uzanan arazi üzerindeki bölge
çiftçisinin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve ülke
ekonomisine 140 000 000 TL/yıl katkı sağlayacak, yılda 20 000 kişiye tarımsal istihdam artışı
sağlayacak, 14 MW Kurulu Güç ve 43 GWh/yıl
enerji üretecek, İmamoğlu-Kozan-Ceyhan ilçelerine içme-kullanma suyu temin edecek önemli

Kışlar ılık ve yaK
ğğışlı, yazlar sıcak
vve kurak Akdeniz iklimine san
hip yörede, İmah
moğlu, Kozan,
m
Ceyhan OvalaC
rrında sulu tarımı
gerçekleştirmek
g
iiçin depolama
olan
ttesisine
ihtiyaç büyüktür, bu amaçla sulama sahasına su temin edecek olan Yedigöze Barajı ve HES tesisi Seyhan
Nehri üzerinde inşa edilerek işletmeye açılmıştır. İmamoğlu Projesi sulama suyu Seyhan Nehri
üzerinde inşa edilmiş olan Yedigöze Barajından
temin edilecektir.
Bölgede özellikle bitki gelişim süreci içinde yağışların az olması, tarımsal üretim artışına ve
ürün çeşitliliğine olan ihtiyaç, yöre sosyo-ekonomik yapısının tarıma dayalı olması ve proje alanı
zengin iklim, toprak kaynakları sulama suyu teminini gerektirmektedir.
Bitkisel üretimde mevcut koşullarda ağırlıklı
olarak hububat ve pamuk tarımı yapılmaktadır.
Mevcut bitki deseni Hububat % 54,3, Pamuk
% 33,8, Pamuk (sulu) % 7,8, Bostan (PS) %
1,1, Yer Fıstığı % 0,5, Narenciye % 2,1, Şeftali % 0,4, Mısır (2 ürün) % 0,4, Soya Fasulyesi
(2. Ürün) % 0,2 oranında ekilmektedir. Son
yıllarda proje alanında Ayçiçeği üretimi de artmaktadır. Proje alanının iklim ve toprak yapısı
ikinci, üçüncü ürün ekimine çok elverişlidir. Etüt
alanında yapılan hayvancılık daha ziyade aile iç
tüketimine yöneliktir.
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Projeli koşullarda sulu tarım şartlarında Hububat % 23, Pamuk % 46, Bostan (sera) % 3, Bostan % 2, Yer Fıstığı % 5, Sebze % 3, Yem Bitkisi
% 5, Çeltik % 5, Şeftali % 4,6, Narenciye % 7
ve ikinci ürün Mısır % 7, Soya % 7, Susam % 4
öngörülmektedir.
İmamoğlu Projesinin rantabilitesi 1,91, iç karlılık
oranı ise %12,51 olup, projenin gerçekleşmesiyle yöre içmesuyu talepleri karşılanabilecek, enerji üretimi gerçekleştirilecek, yeterli sulama suyu
temin edilecek, mevcut bitki deseni verimi artacak, bölge ekolojik koşullarına uygun ürün çeşit

zenginliği, alternatif ürün çeşitliliği kazanılacak,
münavebe uygulama alternatifi çoğalacak, sulu
koşulların gerektirdiği girdi kullanımı yaygınlık
kazanacak, tarıma dayalı sanayi gelişecek, sosyoekonomik refah ve tarımsal istihdam artacaktır.

Yedigöze Barajı ve HES’e Entegre
Proje
İmamoğlu Projesi’nin su kaynağı olan ve bu
proje ile entegre proje niteliği taşıyan depolama
tesisi Yedigöze Barajı ve HES Projesi işletmede

Yedigöze Barajı Karakteristikleri Tablosu
Amacı

: Enerji-Sulama-İçmesuyu

Havzası

: 18 Numaralı Seyhan Havzası

Yağış Alanı

: 13 830 km2

Tipi

: Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu

Talvegden Yükseklik

: 105,00 m

Temelden Yükseklik

: 130,00 m

Kret Genişliği

: 8,00 m

Kret Uzunluğu

: 400,00 m

Kret Kotu

: 240,00 m

Gövde Kaya Dolgu Hacmi

: 3 945 000 m3

Rezervuar Feyezan Kontrol Su Kotu

: 238,40 m

Rezervuar Maksimum İşletme Kotu

: 235,00 m

Rezervuar Minimum İşletme Kotu

: 210,00 m

Rezervuar Toplam Depolama Hacmi

: 642 820 000 m3

Rezervuar Ölü Hacmi

: 342 340 000 m3

Rezervuar Aktif Hacmi

: 300 480 000 m3

Kuyruksuyu Su Kotu

: 139,40 m

Kurulu Güç

: 300,00 MW

Enerji Üretimi

: 966,53 GWh/yıl

Su Tutma Tarihi

: 25.08.2010
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olup rantabilitesi 2,01 iç karlılık oranı %10,1’dir.
Yedigöze Barajı ve HES Projesi ile İmamoğlu
Projesi için çeşitli alternatifler incelenerek, 1996
yılında hazırlanan “İmamoğlu Projesi Planlama
Raporu” ile İmamoğlu Sulaması Su Kaynağının, Yedigöze Barajı rezervuarı olarak planlanması en uygun alternatif olarak seçilmiş, Yedigöze Barajı rezervuarından bir Su Alma Yapısı ve
İletim Hattı Tesisleri (Tünel-Kanal) ile 70 000
hektar (kati proje yapım işi aşamasında 75 000
hektara büyütülen) sahanın sulamasını ve İmamoğlu HES Tesisinde 43 GWh/yıl enerji üretimini temin edebilecek su derivasyonu öngörülerek, İmamoğlu Ovası Sulama Projesi, Yedigöze
Barajı ve HES Projesine entegre edilmiştir.
Yedigöze Barajı ve HES Projesi, 1995 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale
edilmiştir. 2000 yılında Bakanlar Kurulu’nun
1450 sayılı Kararı ile ilgili firmaya yapım müsaadesi verilmiş, ancak inşaatına başlanmamıştır.
Daha sonra, DSİ Genel Müdürlüğü ile Yedigöze Elektrik Üretim Ltd.Şti. (SANKO) arasında
25.05.2006 tarihinde su kullanım hakkı anlaşması imzalanmış ve 22.06.2006 tarihinde EPDK
tarafından Yedigöze Elektrik Üretim ve Ticaret
Ltd. Şti.’ne 49 yıllık enerji üretim lisansı verilmiş
olup, inşaatı 2010 yılında tamamlanarak Yedigöze Barajı ve HES işletmeye açılmıştır.

Yarım Asırdır Hasretle Bekleniyor
Türkiye’nin en verimli topraklarının bulunduğu,
tarımın en önemli merkezlerinden Çukurova’da
yer alan İmamoğlu-Kozan-Ceyhan ovaları tarım arazilerinin sulanması amaçlı “İmamoğlu
Projesi” sulama hizmet alanının sulanması yaklaşık yarım asırdan bu yana yöre çiftçisi tarafından hasretle beklenmektedir.

İmamoğlu Projesi İşletmedeki Yedigöze barajı
rezervuarı su alma yapısından itibaren, 14 610
m iletim hattı, Adana İli Merkez ilçe ve İmamoğlu, Kozan, Ceyhan ilçelerine ait 75 000 ha
sahanın basınçlı boru sulama ve drenaj tesisleri
ve 1 adet HES tesisinden ibarettir. İmamoğlu
Projesinin rantabilitesi 1,91, iç karlılık oranı ise
%12,51’dir.
İşletmedeki Yedigöze barajı inşaatı kapsamında,
Yedigöze barajı rezervuarı altında yer kalan,
İmamoğlu Projesi su alma yapısı ve iletim hattının 100 m kısmının inşaatı, Yedigöze barajı
inşaatı aşamasında, Yedigöze Elektrik Üretim ve
Ticaret Ltd. Şti tarafından tamamlanmıştır.
Yedigöze Barajından temin edilecek su 14 610
m uzunluğundaki İmamoğlu Projesi İletim Hattı
(tünel, sifon, galeri, kanal) ile sulama hizmet alanına ulaşacaktır.

Proje; İnşaat ve Proje Yapım İşi
Aşamasında
1-İnşaat aşamasındaki 14 610 m İmamoğlu Projesi İletim Hattı İnşaatı devam etmektedir. Yedigöze Barajı’ndan İmamoğlu Projesi sulama hizmet alanlarına 85 m3/s sulama suyu taşıyacak
iletim hattı (tünel-sifon-galeri-duvarlı ve trapez
kanal-menfez-HES Yükleme Havuzu) inşaatına,
17.08.2010 tarihinde ihale edilerek, 29.07.2011
tarihinde başlanmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim
tarihi 29.05.2015, temel atma töreninde İdare ile
Yüklenici Firma arasında imzalanan taahhütnameye göre 14.10.2014’dür. İşin İhale Bedeli
92 778 922 TL ve Fiziki Gerçekleşmesi %16’dır.
2-İnşaat aşamasındaki İmamoğlu Projesi I. Kısım (Musullu Sulaması 555 hektar, S0 Camiliköy Sulaması 1 591 hektar toplam 2 146 hektar
ve Kozan Pompaj Sulaması Takviyesi 2 561
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Musulu Sulaması
hektar) İnşaatı devam etmektedir. İmamoğlu Sulaması I. Kısım inşaatına 07.06.2011 tarihinde
ihale edilerek, 19.12.2011 tarihinde başlanmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 15.04.2014
olup işin ihale bedeli 12 747 741 TL’dir.
3-Proje Yapım İşi aşamasındaki toplam 70 418
hektar Aş. Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulama-

sı S1 Kanalı Şebekesi ve Aş. Seyhan Yedigöze
İmamoğlu Sulaması S2 Kanalı Şebekesi proje
yapımı devam etmektedir. Aş. Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması S1 Kanalı Şebekesi ve
Aş. Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması S2
Kanalı Şebekesi proje yapımına 30.12.2010
tarihinde ihale edilerek, 05.05.2011 tarihin-

İmamoğlu Sulama Projesi
İmamoğlu Projesi I. Kısım Musullu Sulaması

Cazibe

Pompaj

Toplam

Aşaması

429

126

555

İnşaat

İmamoğlu Projesi I. Kısım S0 Sulaması

1 591

1 591

İnşaat

İmamoğlu Projesi I. Kısım S0 Kozan Pompaj Sulama Takviyesi

2 561

2 561

İnşaat

İmamoğlu Projesi S1 Kanalı Sulaması

35 785

35 785

Proje

İmamoğlu Projesi S2 Kanalı Sulaması

34 633

34 633

Proje

74 999

126

75 125
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İmamoğlu Projesi Su Alma Yapısı

de başlanmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 04.05.2014’dür. İşin İhale Bedeli 4 480 000
TL ve Fiziki Gerçekleşmesi % 00’dır. Projenin
ilk etapda S1 Anakanalı (15 812 m) ve 2 047 ha
alanın şebekesi tamamlanacak ve 2012 yılı içinde yapım işi ihalesi yapılacaktır. Projenin, ikinci etapta S1 Anaboru Hattı ve 9403 ha alanın
şebekesi tamamlanarak 2012 yılı sonu yapım işi
ihalesi ilanına çıkılacaktır. Arazi Toplulaştırma
hizmetinin, inşaat hizmetleri ile birlikte İdaremiz
tarafından yürütülmesi planlanmıştır.
Ayrıca, planlama aşamasında açık kanal sulama
şebekesi olarak planlanmış iken, uygulama projesi yapım işi aşamasında basınçlı boru cazibe
sulama şebekesine dönüştürülen 70 418 hektar
S1 ve S2 sulama şebekesinin sulama suyu ihtiyacı azaldığından, yukardaki tabloda sulanması
planlanan 75 000 hektar tarım alanına ek olarak, bu kısımda atıl hale gelen su kaynağı ile, S1
sulama isale hattı üst kotlarında kuzeyde Hacı-

hasanlı ve Otluk köyleri ve güneyde Cahidiye
ve Baklalı köyleri arasında yer alan ve yoğun sulama suyu talebine maruz yaklaşık 10 000 hektar
alanın sulanması DSİ 6. Bölge Müdürlüğü uzun
vadeli çalışma programına alınmıştır.
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HABER

HABER
Başbakan
Yardımcısı
Bülent Arınç “Bu
toprakların bereketi bizi tarımda
da güçlü olmaya
sevk ediyor”

Bursa Boğazköy Sulamasının Temeli
Atıldı

Açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Boğazköy Barajı’nın 83 milyon liraya mal olması beklenen sulama işinin temeli, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu, Bursa Valisi Şahabettin Harput,
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Güven Karaçuha,
milletvekilleri, belediye başkanları, basın mensupları ve vatandaşların katılımıyla 21.04.2012 tarihinde atıldı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç;
“Yenişehir’in sevinçli bir günündeyiz… Burada
bitirdiğimiz bir barajın tarımsal amaçlı sulamasının temelini atıyoruz büyük bir iş Yenişehir’e çok
faydası olacak 120 bin dönüme yakın araziyi sulama imkânı olacak. İnanıyorum ki Türkiye’mizin
de Bursa’mızın da meyvesiyle sebzesiyle tahılıyla
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adeta mutfağı durumunda olan Yenişehir’imizin
bu sulama kanallarından ve barajdan alacağımız
bereketli sularla inşallah en kısa zamanda amacımıza ulaşacağız çok daha verimli çok daha kaliteli çok daha yüksek katma değer sağlayan bir
tarımla iç içe olacağız. Bu toprakların bereketi
bizi tarımda da güçlü olmaya sevk ediyor. Tarım
her zaman desteklenecek hep ilk sırada olacak
ve Yenişehir bunu farkını mutlaka hissedecektir.
DSİ’nin 10’ ar barajını, 20’ şer göletini, onlarca
dev eserini hep birlikte hep toplu açılışın yapıyoruz. Bunun tek sebebi var, o da bu hıza yetişmek
mümkün değil. Sadece Boğazköy Barajıyla değil, Yeni yapılacak olan göletlerle ve barajlarla
Yenişehir’i desteklemeye devam edeceğiz.
Yeni tarımsal amaçlı sulamanın birinci günündeyiz, hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu;

Bugün Bursa’mız için hayırlı bir gün. Başta Yenişehir olmak üzere bütün Bursa’mıza hayırlı
olmasını gönülden temenni ediyorum. Çok hayırlı bir yatırım… Bu sulama gerçekten çok faydalı. Çünkü burası Mümbit topraklar. Boğazköy
Barajı dâhil olmak üzere, sulaması, kamulaştırmalar, ayrıca devam eden yeraltı suyu sulaması
toplam maliyet 382 milyon TL. İlave gelir artışı
yani çiftçimizin cebine doğrudan girecek olan

ise yılda tam 58 milyon TL… 7 yıldan az bir
sürede bütün yatırımı amorti ediyor. Bu yılı Bursa için ıhlamur yılı ilan edeceğiz ve 50 bin adet
fidanı vatandaşlarımıza dağıtacağız ve bir vadiyi ıhlamur vadisi olarak Bursalıların hizmetine
sunacağız. Söz verdiğimiz gibi; Bursa Teknik
Üniversitesine, ormanlık alandan yer ayırılmasına dair kanun meclisten geçti. Bu yılı Sayın
Başbakanımızı ve Başbakan Yardımcımızın da
destekleriyle Bursa’da Bakanlığımız için yatırım
yılı ilan ettim. İnşallah Bursa’da fırtına gibi eseceğiz. Bursa’ya 32 adet sulama ve gölet hazırlığına başladık,1000 günde 1000 gölet projesi
kapsamında, bu göletlerde 1000 günde tamamlanacak. Boğazköy sulaması ve yeraltı sulaması
çok hızlı bir şekilde tamamlanacak. Bursa’mıza
hayırlı olmasını diliyorum…

Vali Şahabettin Harput
konuşmasında;

“Bursa’mız bir su şehridir… Evliya Çelebinin
ifadesiyle; Yeşil şehridir, tarım şehridir.Bugün
Bursa’ya için çok önemli tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü bizim varlığımızın, bekamızın devamı beslenmeyle mümkündür, oda tarımla mümkündür. Bursa’nın en önemli simgesel özelliği,
asırlardan beri sebze ve meyveleriyle adeta marka olan bir şehir olmasıdır. Ancak maalesef, 200
bin hektarlık sulanabilir alan arazinde, hala sulayamadıklarımız bulunmaktadır. Bu arazilerin
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sulanmasıyla sadece Bursa’mız değil ülkemizin
de ekonomik gücü artacaktır. Bu sulamanın neler getireceğini köylümüz çok iyi bilmektedir. Bu
güzel eserin ilimize, ilçemize kazandırılmasında
emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ürünlerimizin çeşidi ve miktarı artarken ekonomik
gücü artarken, Yenişehir havalimanımızın kargo bölümünde de, ihracat ithalat açısından yeni
gelişmelere de vesile olacaktır. “ diye konuştu.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı
Güven Karaçuha konuşmasında;

“Bugün temelini atacağımız sulama projesinin
su kaynağı, Kocasu Çayı üzerinde inşa edilen temelden yüksekliği 31 m, gövde hacmi 3 milyon
32 bin m3 olan Boğazköy Barajı olup, barajda
30.12.2010 tarihinde su
tutulmaya başlanılmıştır.
Söz konusu sulama projesi ile; Bursa ili, Yenişehir ilçesi sınırları dahilindeki 25 adet köye
ait arazilerin yer aldığı
Yenişehir
Ovası’nda
104 bin 870 dekarı cazibe, 11 580 dekarı ise
pompajla olmak üzere

toplam 116 bin 450 dekarlık arazinin sulanması sağlanacak olup, dekar başına 498 TL olmak
üzere yılda 58 milyon TL gelir artışı elde edilecektir.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2012
yılları arasında Bursa ilinde 2012 yılı birim fiyatları ile tamamlanan yatırım bedeli 1 milyar
280 milyon 624 bin TL, inşaatları devam eden
yatırım bedeli ise 100 milyon 497 356 TL olmak
üzere Toplam 1 381 122 127 TL yatırım yapılmıştır.
Nilüfer Barajı, Çınarcık Barajı, Babasultan Barajı, Boğazköy Barajı, Bursa Karacabey Hamidiye Kepekler Sulaması, İznik Ömerli Orhaniye
Elbeyli Yeniköy Pompaj Sulaması İkmali, İnegöl
Kurşunlu Göleti ve Sulaması ve Kestel Çamlık
Göleti ve Sulaması bu dönemde hizmete alınan
projelerden sadece birkaçıdır.
Bunun yanında; bu bölge için son derece büyük
önem arz eden Bakanımızın ve milletvekillerimizin üzerine hassasiyetle eğildiği 50 200 dekar
tarım alanına sulama suyu temin edecek Yenişehir Ovası YAS Sulaması projesinde yıl sonuna
kadar önemli ölçüde mesafe kat etmeyi planlıyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından temel atma merasimi
gerçekleştirildi.
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MAKALE

SU YAPILARININ TARİHÇESİ*

Son 5000 yıldan kalan ve bazıları hala işlevini
sürdüren, borular, kanallar, tüneller, ters sifonlar,
su kemerleri, hazneler, sarnıçlar, barajlar, taşkın
tesisleri gibi su yapılarının kalıntıları, insanların
hidrolik uygarlığının bileşenlerini oluşturmaktadır. Orta Anadolu’da M.Ö. ikinci binyıldan Hitit döneminden kalan barajlar; Doğu Anadolu’da
M.Ö. birinci binyılın ilk yarısından Urartu döneminden kalan barajlar, kanallar, kehrizler ; Batı ve
Güney Anadolu’da M.Ö. birinci binyılın ikinci yarısı ile M.S. birinci binyılın ilk yarısından Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinden kalan
barajlar, tüneller, uzun mesafeden su getirme sistemleri ve su kemerleri, sarnıçlar; Türkiye’nin her
yerinde M.S. ikinci binyıldan Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinden kalan barajlar, uzun mesafeden
su getirme sistemleri ve su kemerleri, Türkiye’yi
su yapıları açısından dünyanın en önde gelen açık
hava müzelerinden biri yapmaktadır.
İnsanlar suyun zararından korunmak ve/veya
sudan yararlanmak amacıyla binlerce yıldan beri
çeşitli su yapıları inşa edegelmişlerdir. En eski su
yapıları M.Ö. III. ve II. binyıllarda, özellikle akarsuların kontroluna ve sulamaya yönelik olarak,
Nil, Fırat-Dicle, İndus, Huang-He 2 havzalarında
gerçekleştirilmiştir.
Yağış yönünden nisbeten kurak bölgelerde, ama
büyük akarsular yakınında bu tür uygarlıkların

yeşermesi, akarsulardan yararlanmayı ve korunmayı sağlayacak büyük su yapıları sistemlerinin
geliştirilmesi güçlü devlet yönetimleriyle gerçekleştirilmiştir; bunları “hidrolik uygarlıklar” olarak
adlandırmak yoluna da gidilmektedir.
Uygarlıkların kesişme alanı olmuş Anadolu toprakları üstünde, son dörtbin yıl boyunca gerçekleştirilmiş olan su mühendisliği eserleri, Türkiye’yi
tarihi su yapıları açısından dünyanın en zengin ve
ilgi çekici açık hava müzelerinden biri kılmakta ve
tarihi su yapıları açısından, Akdeniz çevresindeki
ülkeler ön plana çıkmaktadır. (Türkiye’deki başlıca tarihi su yapılarının yerleri Şekil 1’de gösterilmiştir.)
Bu tarihi su yapılarının tipik bir örneği, Hatay ili
Samandağ ilçesi Çevlik köyü yakınında, Seleucia
Pieria limanının rüsubatla dolmasını önlemek
amacıyla, M.S. 1.-2. yüzyıllarda inşa edilmiştir.
120 m uzunluğunda, 5-7 m boyutunda ve iki tünel
kesimini kapsayan, 70 m3/s kapasiteli, toplam 875
m uzunluğundaki akarsu çevirme sistemi “Çevlik
Tarihi Su Tünelli Çevirme Sistemi “Titus Taşkın Koruma Tesisi” türünün antik dünyadaki en
önemli örneğidir.
* Bu yazı DSİ II. Bölge Müdürlüğü’nün Tarihi Su Yapıları Konferansı Bildiriler Kitabı’ndaki, Ü. Öziş’in ‘’Su Yapılarının Tarihi
Gelişmesi’’ yazısı esas alınarak hazırlanmıştır.
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Şekil 1. Türkiye’deki başlıca tarihi su yapıları

ÇEVLİK TARİHİ SU TÜNELLİ ÇEVİRME SİSTEMİ
Ahmet ALKAN
Yrd. Doç. Dr.
ahmet.alkan@deu.edu.tr

Ünal ÖZİŞ
Em. Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe, Buca, İZMİR

ÖZET

GİRİŞ

Çevlik yakınındaki Seleucia Pieria limanının
rüsubatla dolmasını önlemek amacıyla, M.S. 1.2. yüzyıllarda inşa edilmiş olan, 120 m uzunluğunda ve 5-7 m mertebesinde boyutları olan iki
tünel kesimini de kapsayan, 70 m3/s kapasiteli
ve toplam 875 m uzunluğundaki akarsu çevirme sistemi, türünün antik dünyadaki en önemli
örneğidir.

Antakya’nın 35 km batısında, Samandağ ilçesinin Çevlik köyü yakınındaki antik “Seleucia di
Pieria” kenti limanının derenin taşkınlarda getirdiği rüsubatla dolmasını önlemek üzere, Şekil
1’de görüldüğü üzere, dere bir bentle kabartılarak, iki tünel kesimini de içeren uzun bir mecrayla çevrilmiştir [Aygen 1985; Alkan 1988, 1990;
Garbrecht 1991, 1995; Alkan, Öziş 1991a,b;
Öziş 1994, 1995, 1996, 1999; Grewe 1998;
Schnitter 1994; Pamir 2004,].
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Şekil 1: Çevlik çevirme kanalı ve tünellerinin genel yerleşim
planı

uzunluğunda kayaya oyulmuş bir yaklaşım kanalı; girişte 6,3 m genişliğinde ve 5,8 m yüksekliğinde basit atnalı kesitli, çıkışta 6,9 m genişliğinde yaklaşık dikdörtgen kesitli, 90 m uzunluğunda
bir birinci tünel; karst boşlukların arasında 3040 m yukarıya kadar uzanan 64 m uzunluğunda
kayaya oyulmuş bir ara kanal kesimi; tabanı 5,5
m, tepesi 4 m genişliğinde, 7 m yüksekliğinde yamuk kesitli, 31 m uzunluğunda bir ikinci tünel;
635 m uzunluğunda kayaya oyulmuş mansap kanalından oluşan Çevlik taşkın çevirme sisteminin
toplam mecra uzunluğu 875 m’yi bulmaktadır.
Dere yatağını tünele çeviren bendin kret kotu

Birinci tünelin girişinden önce kayaya oyulmuş
yazıttan anlaşıldığı üzere, sistemin yapımına
Roma imparatoru Vespasianus (M.S. 69-79) zamanında başlanmış, oğlu Titus (M.S. 79-81) zamanında devam edilmiş; mansap kanalının akış
kesiminde kayaya oyulmuş bir başka yazıttan
anlaşıldığı üzere, M.S. II. yüzyılda Antoninler
devrinde tamamlanmıştır.

ÇEVLİK TÜNEL SİSTEMİNİN
HİDROLİK KAPASİTESİ
Hidrolik kapasitenin belirlenebilmesi için gerekli
tünel ve kanal boyutlarını veren bir plan veya
harita mevcut olmadığından tünel sisteminde
bütün ölçümlerin yapılması zorunluluğunda
kalınmıştır. Yapılan topoğrafik ölçümler kullanılarak tünel geçgisi planı, boykesiti ve belirli noktalardaki enkesitleri hazırlanmış, geçgi planı ve
belirli enkesitleri Şekil 2’de gösterilmiştir.
Bu şekilden de görüleceği üzere, toplam 175 m
uzunluğundaki (akarsu yatağında yaklaşık 16 m
yüksekliğinde ve 49 m kret uzunluğunda bir kargir baraj ve uzantısında 125 m kret uzunluğunda
bir dolgu baraj) çevirme bendinden sonra; 55 m

44,3 m, I.tünel giriş kesitinin üst kotu 43,35
m’dir; dolayısıyla bend tüneli dolu akıtabilecek
debiyi çevirebilecek durumdadır. Basit enkesit
hali için adım adım entegrasyon metodu ile geçgi
boykesiti ve enkesitler kullanılarak, sistemin hidrolik kapasitesi belirlenmeğe çalışılmıştır. Mecra
pürüzlülüğü n (Manning) = 0,033 esas alınarak
ve mansaptan membaya doğru hesap yapılarak
bend yerinde enerji seviyesi kret kotuna ulaşan
debi araştırılmış ve tünel kapasitesinin 150 m3/s,
sistemin genel kapasitesinin ise 70 m3/s civarında olduğu belirlenmiştir.

ÇEVLİK ÇEVİRME BENDİ YERİNDE
TAŞKIN DEBİLERİ
Yörenin 1:25 000 ölçekli topoğrafik haritasından
drenaj alanı sınırları saptanmış; sistemin yeraldığı dere üzerinde akış gözlemi yapılmamakta
olduğundan, sentetik birim hidrograf yöntemlerinin uygulanmasında gerekli olan havza özellikleri belirlenmiş; bu havza özellikleri kullanılarak
farklı dört yöntem için birim hidrograf karakteristikleri hesaplanmıştır.
Bölgede DMİ ve DSİ tarafından çalıştırılan yağış
gözlem istasyonlarının yıllık yağışları kullanıla-
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(a) S1 noktası; (b) T1G
noktası; (c) T1Ç noktası;
(d) T2G noktası; (e) T2Ç
noktası; (f) K.K. noktası; (g)
S11 noktası; (h) S14 noktası; (ı) S18 noktası; (j) S21
noktası; (k) S22 noktası

rak eş sapma yöntemi yardımıyla eş yağış haritaları hazırlanmış, Çevlik tüneli drenaj alanı üzerinde yıllık ortalama yağışın 1000 ila 1350 mm
arasında değiştiği ve 1225 mm ortalama değer
mertebesinde olduğu belirlenmiştir.
Çevlik tüneli drenaj alanına oldukça yakın olan
Samandağ istasyonunun belli tekerrürlü standart yağışları drenaj alanına aktarılarak, bu
yağışların yüzeysel akışa geçebilen kısımlarının
tahmininde 85 numaralı yağış-akış eğrisinin
kullanılmasına karar verilerek, akışa geçebilecek
kısımları belirlenmiştir. Bu yağış değerleri birim
hidrograf zirve değerleri ile çarpılarak olası taşkın zirve debileri kestirilmiştir.

[S: seçilen kesit yeri; T: tünel; K.K.: kemer köprü] .

Şekil 2: Çevlik kanal ve tünellerinin geçgi planı ve belirli enkesitleri:

SONUÇ
Antik dünyanın bu en önemli akarsu çevirme sistemi için (Şekil 3 ve 4), mecra kapasitesine eşit zirve
debinin 70 m3 /s olarak dikkate alınması halinde, dört yönteme göre taşkın dönegelim sürelerinin
Günerman’da 3, Mockus’ta 6, DSİ’de 9,5, Snyder’de 100 yıl ve yöntemlerin ortalama debisine göre 9
yıl mertebesinde olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, ortalama on yılda bir, taşkın akışlarının kapasiteyi
aşan kısmı barajın üstünden (dolu savak yeri belirlenememiştir) aşarak, limanı doldurmağa gecikerek
de olsa devam etmiştir.

Şekil 3: I. tünel girişi

Şekil 4: II. tünel çıkışı
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Yeniden

“aşk”

Evet; her insan gönlünün
Aşk üzerine yazılmış sayısız kitaba, söylenmiş sınırsız söze rağmen
nefesi kadar aşk
derinliğinden midir, yoksa bereketinde mi, üzerine bir o kadar daha
denizinin derinçalışma yapılsa yetmeyecek kadar cesim bir kavram. Büyük ve
liklerine dalma
büyük olduğu kadar da çok boyutlu ki onu, tanımlamadan geçtik,
hakkını elinde
tarif çabasında içinde olanların bile tam “yakaladım!” dediklerinde
tutar; Şafak’ın
anda evlerine düşlediklerinin çok küçük bir kısmı ile döndükleri vaAşk’ta yaptığı
kidir. Aşk yakalanamaz, belki tarif etme çabası içinde olunur. Tarif
da
budur.
Kitap,
önceki
bazen karşımıza bir romanla çıkar, bazen bir öykü ile. Elif Şafak’ın
okumalarının ve yaşadıklarının
“Aşk”ına da bu açıdan bakalım istedik.
düşünce ve duygu dünyasında
damıtılmasıyla ortaya çıkan
yeni bir tarif çabasıdır ve ete
bir ailesi, düzenli ve görünüşte “sorunsuz” bir
kemiğe bürünmüş ve biz okurlara roman olarak
evliliği vardır. Üç çocuğunu da büyüttükten songörünmüştür. Demek hepimiz gönlümüzün ve zira bir yayınevinde editör asistanı olarak iş bulur;
hnimizin aşk haznesinde birikmiş usaresini söz, saz
Görevi A Z Zahara adlı tanınmamış bir yazarın
veya yazı ya da belki suküt ile sunmak imkanına
tasavvuf felsefesini konu alan tarihi romanını
sahibiz...
değerlendirmektir. Ancak hayatının kritik bir
2000’lerde Boston’da yaşayan Yahudi bir ailenin üyesi, orta yaşlı ev kadını Ella Rubinstein ile,
1200’lerde Konya’da yaşayan Mevlana’nın ne
ilgisi olabilir? Belki de aşkın hem bu dünyaya ait, hem de bu dünyayı aşan bir duygu
olduğundandır. Adı Aşk, pembe kaplı bir kitapla Elif Şafak’ın aşk tanımının satırları arasında
dolaşıyoruz. Evet, kapağında neler yazıyor, bir
bakalım: “Ya ortasındasındır AŞK’ın merkezinde;
ya da dışındasındır, hasretinde Ella Rubinstein 40
yaşında Amerikalı bir ev hanımıdır. Tipik burjuva değerlerinin hâkim olduğu oldukça varlıklı

döneminde eline aldığı bu kitap, hiç beklemediği
bir şekilde Ella’yı derinden sarsacak, dünyevi aşkı
keşfetmek adına zorlu ve tehlikeli bir yolculuğa
çıkmasına neden olacaktır.
Hayatlarımızın durgun gölünü dalgalandıran taş
misali, yüzleşmek zorunda olduğumuz sıkıntılar,
acılar… ve aşkın peşinde kat etmek zorunda
olduğumuz zorlu yollar, ödediğimiz bedeller…
Aşk… kitap içinde bir kitap, hayatın anlamı
peşinde bir aşk macerası… Aşk… “
Hikaye tamamen bir bütün. Yani tat alabileceğiniz
türden bir kitap. Ella, Aziz, Mevlana, Şems, Ka-
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til, Çömez, Efendi, Dilenci Hasan, Fahişe Çöl
Gülü, Sarhoş Süleyman, Mutaassıp, Alaaddin,
Kerra, Kimya, Gevher Hatun, Cengaver Baybars, Sultan Veled, Talebe Hüsam… romanın
kahramanları. Hepsinin ayrı bir hikayesi var ve
hepsi apayrı kimliklerle bir çemberin parçaları.
Onlarla tamamlanıyor çember/roman. Farklı
bakış açıları, farklı yönler, farklı mizaçlar, farklı
isteklerle insana dair hâllerin bir hikayede suret
bulmasına yardımcı oluyorlar. Yazar 40 kuralı
anlatıyor bu kitapta; Şems’in 40 kuralını. Buna
“Gönlü geniş ve ruhu gezgin sufi meşreplilerin
kırk kuralı” demiş:
1. kural:
Yaradanı
hangi
kelimelerle
tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze
ayna tutar. Şayet tanrı dendi mi öncelikle
korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa
aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok, eğer, tanrı dendi mi evvela
aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu
vasıflardan bolca mevcut demektir.
2. kural: Hak yolunda ilerlemek yürek işidir,akıl
işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun,omzun
üstünde ki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol silenlerden değil !
3. kural: Kur’an dört seviyede okunabilir. İlk seviye zahiri manadır. Sonra ki batıni manadır.
Üçüncü batıninin batınisidir. Dördüncü seviye o
kadar derindir ki kelimeler kifayetsiz kalır tarif
etmeye.
4. kural: Kainattatki her zerrede Allah’ın sıfatlarını
bulabilirsin, çünkü O camide, mescitte, kilisede,
havrada değil, her an her yerdedir. Allah’ı görüp
yaşayan olmadığı gibi, onu görüp ölen de yoktur. Kim O’nu bulursa, sonsuza dek O’nda kalır.
5. kural: Aklın kimyası ile aşkın kimyası başkadır.
Akıl temkinlidir. Korka korka atar adımlarını.

Aman sakın kendini diye tembihler. Halbuki aşk
öyle mi? Onun tek dediği:
Bırak kendini, ko gitsin; akıl kolay kolay yıkılmaz.
Aşk ise kendini yıpratır, harap düşer. Halbuki
hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur.
Ne varsa harap bir kalpte var!
6. kural: Şu dünyadaki çatışma, önyargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol, kelimelere fazla takılma. Aşk konusunda dil zaten
hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur.
7. kural: Şu hayatta tek başına inzivada kalarak,
sadece kendi sesinin yankısını duyarak, hakikati
keşfedemezsin. Kendini ancak bir başka insanın
aynasında tam olarak görebilirsin.
8. kural: Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa
kapılma. Bütün kapılar kapansa bile, sonunda
O sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar.
Sen şu anda göremesen de, dar geçitler ardında
nice cennet bahçeleri var. Şükret! istediğini
elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dileği
gerçekleşmediğinde de şükredebilendir.
9. kural: Sabretmek, öylece durup beklemek değil,
ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene
bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gülbeşeker gibi tatlı
tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki ayın
hilalden dolunaya varması için zaman gerekir.
10. kural: Ne yöne gidersen git, doğu,batı,kuzey ya
da güney- çıktığın her yolculuğu içine doğru bir
seyahat olarak düşün! Kendi içine yolculuk eden
kişi, sonunda arzı dolaşır.
11. kural: Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum
olmaz, ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Ssenden yepyeni ve taptaze bir sen zuhur edebilmesi
için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir.
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12. kural: Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her
her yolcu, istese de istemese de tepeden tırnağa
değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur.
13. kural: Şu dünyada semadaki yıldızlardan daha
fazla sayıda sahte hacı, hoca ,şeyh, şıh var. Hakiki mürşit seni kendi içine bakmaya ve nefsini
aşıp kendindeki güzellikleri bir bir keşfetmeye
yönlendirir. Tutup da ona hayran olmaya değil.
14. kural: Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere
direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana
rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim
bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe
etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?
15. kural: Allah, içte ve dışta her an hepimizi
tamama erdirmekle meşguldür. Tek tek her
birimiz tamamlanmamış birsanat eseriyiz.
Yaşadığımız her hadise, atlattığımız her badire
eksiklerimizi gidermek için tasarlanmıştır. Rab
noksanlarımızla ayrı ayrı uğraşır çünkü beşeriyet
denen eser, kusursuzluğu hedefler.
16. kural: Kusursuzdur ya Allah, onu sevmek
kolaydır. Zor olan hatasıyla sevabıyla fani
insanları sevmektir. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde belebilir. Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, Yaradan’dan ötürü
yaratılanı sevmeden, ne layıkıyla bilebilir, ne
layıkıyla sevebilirsin.
17. kural: Esas kirlilik dışta değil içte, kisvede değil
kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar
kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir,
suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir.
18. kural: Tüm kainat olanca katmanları ve
karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir. Şeytan,
dışımızda bizi ayartmayı bekleyen korkunç bir

mahluk değil bizzat içimizde bir sestir. Şeytanı
kendinde ara, dışında, başkalarında değil ve unutma ki nefsini bilen Rabb’ini bilir. Başkalarıyla
değil sadece kendiyle uğraşan insan sonunda
mükafat olarak Yaradan’ı tanır
19. kural: Başkalarından saygı,ilgi ya da sevgi
bekliyorsan önce sırasıyla kendine borçlusun
bunları. Kendini sevmeyen birinin sevilmesi
mümkün değildir. Sen kendini sevdiğin halde
dünya sana diken yolladı mı, sevin. Yakında gül
yollayacak demektir.
20. kural: Yolun ucunun nereye varacağını
düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen
sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir.
21. kural: Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık.
Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara
saygı
göstermemek,
kendi
doğrularını
başkalarına dayatmaya kalkmak, Hakk’ın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir.
22. kural: Hakiki Allah aşığı bir meyhaneye girdi
mi orası ona namazgah olur. Ama bekri aynı
namazgaha girdimi orası ona meyhane olur. Şu
hayatta ne yaparsak yapalım, niyetimizdir farkı
yaratan, suret ile yaftalar değil.
23. kural: Yaşadığımız hayat elimize tutuşturulmuş
rengarenk ve emanet bir oyuncaktan ibaret.
Kimisi oyuncağı o kadar ciddiye alır ki ağlar,
perişan olur onun için. Kimisi eline alır almaz
şöyle bir kurcalar oyuncağı , kırar ve atar. Ya
aşırı kıymet verir , ya kıymet bilmeyiz.
Aşırılıklardan uzak dur. Sufi ne ifrattadırne
tefritte. Sufi daima orta yerde…
24. kural : Madem ki insan eşref-i mahlukattır, yani
varlıkların en şereflisi, attığı her adımda Allah’ın
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yeryüzünde ki halifesi olduğunu hatırlayarak ,
buna yakışır soylulukta hareket etmelidir. İnsan
yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse, hatta
esir olsa bile, gene de başı dik, gözü pek, gönlü
emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir.
25. kural: Cenneti ve cehennemi illa ki gelecekte
arama. İkisi de şu an da burada mevcut. Ne
zaman birini çıkarsız, hesapsız ve pazarlıksız
sevmeyi başarsak, cennetteyiz aslında. Ne vakit birileriyle kavgaya tutuşsak; nefrete, hasede ve kine bulaşsak, tepetaklak cehenneme
düşüveririz.
26. kural: Kainat yekvücud, tek varlıktır. Herşey
ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır.
Sakın kimsenin ahını alma; bir başkasının hele
hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma
ki dünyanın öte ucunda tek bir insanın kederi,
tüm insanlığı mutsuz edebilir. Ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir.
27. kural: Şu dünya bir dağ gibidir, ona nasıl seslenirsen o da sana öyle aksettirir. Ağzından hayırlı
bir laf çıkarsa, hayırlı laf yankılanır, şer çıkarsa
sana gerisin geri şer yankılanır.
Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur,
sen o insan hakkında kırk gün kırk gece güzel
sözler et. Kırk günün sonunda göreceksin herşey
değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya
değişir.
28. kural: Geçmiş zihinlerimizi kaplayan bir sis
bulutundan ibaret. Gelecek ise başlı başına
bir hayal perdesi. Ne geleceğimizi bilebilir, ne
geçmişimizi değiştirebiliriz. Sufi daima şu anın
hakikatini yaşar.
29. kural: Kader hayatımızın önceden çizilmiş
olması demek değildir. Bu sebepten,”ne yapalım,
kaderimiz böyle”deyip boyun bükmek ceha-

let göstergesidir. Kader yolun tamamını değil,
sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir
ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir.
Öyleyse ne hayatının hakimisin,ne de hayat
karşısında çaresizsin.
30. kural: Hakiki sufi öyle biridir ki başkaları
tarafından kınansa, ayıplansa, dedikodusu
yapılsa, hatta iftiraya uğrasa bile, o ağzını açıp
da kimse hakkında tek kelime kötü laf etmez.
Sufi kusur görmez kusur örter.
31. kural: Hakk’a yakınlaşabilmek için kadife
gibi bir kalbe sahip olmalı. Her insan şu veya
bu şekilde yumuşamayı öğrenir. Kimi bir kaza
geçirir, kimi ölümcül bir hastalık, kimi ayrılık
acısı çeker, kimi maddi kayıp… Hepimiz
kalpteki katılıkları çözmeye fırsat veren badireler
atlatırız. Ama kimimiz bunda ki hikmeti anlar
ve yumuşar; kimimiz ise ,ne yazık ki daha da
sertleşerek çıkar.
32. kural: Aranızda ki perdeleri tek tek kaldır ki
Allah’a saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların
olsun ama kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur, dost. Ve sakın kendi doğrularını
putlaştırma. İnancın büyük olsun ama inancınla
büyüklük taslama !
33. kural: Bu dünyada herkes bir şey olmaya
çalışırken sen hiç ol! Menzilin yokluk olsun.
İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki
çömleği tutan dışında ki biçim değil içinde ki
boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı
değil hiçlik bilincidir.
34. kural: Hakk’a teslimiyet ne zayıflık ne edilgenlik demektir. Tam tersine, böylesi bir teslimiyet
son derece güçlü olmayı gerektirir. Teslim olan
insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi
bırakır; emin bir beldede yaşar.
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35. kural: Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkirle tanışmalı, Allah’a
inanmayan kişi ise içinde ki inananla. İnsan-ı
kamil mertebesine varana kadar gıdım gıdım
ilerler kişi. Ve ancak tezatları kucaklayabildiği
ölçüde olgunlaşır.
36. kural: Hileden,desiseden endişe etme. Eğer
birileri sana tuzak kuruyor, sana zarar vermek
istiyorsa, Allah da onlara tuzak kuruyordur. Çukur kazanlar o çukura kendileri düşer. Bu sistem
karşılıklar esasına göre işler. Ne bir katre hayır
karşılıksız kalır, ne bir katre şer. O’nun bilgisi
dışında yaprak bile kıpırdamaz. Sen sadece buna
inan !
37. kural: Allah kılı kırk yaracak titizlikle çalışan
bir saat ustasıdır. O kadar dakiktir ki sayesinde
her şey tam zamanında olur. Ne bir saniye
erken, ne bir saniye geç. Her insan için bir aşık
olma zamanı vardır; bir de ölmek zamanı.
38. kural: Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazır mıyım ? Diye sormak
için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun,
tamamen yenilenmek mümkün.
Tek bir gün bile öncekinin tıpatıp tekrarıysa,
yazık !
Her an her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir
yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli.
39. kural: Noktalar sürekli değişse de bütün
aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir
hırsız daha doğar. Ölen her dürüst insanın yerini
bir dürüst insan alır. Hem bütün hiçbir zaman
bozulmaz. Her şey yerli yerinde kalır, merkezinde… Hem de bir günden bir güne hiçbir şey
aynı olmaz.
Ölen her sufi için bir sufi daha doğar.

40. kural: Aşksız geçen bir ömür beyhude
yaşanmıştır. Acaba ilahi aşk peşinde mi
koşmalıyım, yoksa dünyevi, semavi ya da cismani diye sorma! Ayrımlar ayrımları doğurur.
Aşk’ın hiçbir sıfat ve tamlamaya ihtiyacı yoktur.
Başlı başına bir dünyadır aşk. Ya tam
ortasındasındır, merkezinde ya da dışındasındır,
hasretinde..”
Yazar kendisi ile yapılmış röportajlarının
birinde “Bunlar tamamen benim hayal gücümün ürünü. Yani Şems’in kendi yazdığı kurallar
değil. Sonuçta bu bir kurgu. Tabi ki ben tasavvuf
okumalarımdan çok beslendim. Sadece Anadolu
Sufizmini değil, Pakistan, Hindistan, Amerika ve
Avrupa’da yaşayan Sufizmi de ilgiyle takip ediyorum. William Chittick’in Şems’in biyografisini de dikkatle okudum. Tabi ki tasavvufun bir
manifestosu yok. Ama evrensel, ortak bir özü
var.” diyor. Başta da dediğimiz gibi herkesin
gönül ve zihin dünyasında biriken yaşanmışlık
ve okumuşlukların bir usaresi var ve bu öz kişin
en yetkin olduğu alan ve/veya araçla birgün ortaya çıkabiliyor.
Yazar 40’ıncı kuralı aşk başlığı ile bitiriyor. Aşk
hem bu dünyaya ait, hem de bu dünyayı aşan bir
duygudur. Sizi alıp sınırlarınızın ötesine geçirir.
Kendinizi aşmaya yöneltir. Bence aşkın özünde
dönüşüm vardır. ‘Ben aşık oldum ama hâlâ aynı
insanım’ diyorsak, orada bir sorun var demektir
diye de ekliyor Şafak.

Kaynakça:
Aşk, Elif Şafak, Doğan Kitap, 2009.
Akşam Gazetesi, Elif Aktuğ ile Röportaj, 01.07.2012
Milliyet Gazetesi, Meral Tamer ile Röportaj, 22.03.2009
- Zaman Gazetesi Cumartesi Eki, “Elif Şafak: Aşk, bu
dünyayı aşan bir duygudur”, Röportaj, SEVİNÇ ÖZARSLAN 07.03.2009
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Ekmek
Un ve suyun lezzet öyküsü dedik, gerçekten de bu uzun
bir hikayedir. Hatta ekmeği ekmek yapan en önemli
unsurlardan biri sudur. Yoğurma şekli ne olursa olsun,
ekmeklik hamur, su ve un oranına göre üç çeşide ayrılır:
Lüks ekmek hamuru ki %65’ini su oluşturur, ekmeklik
hamur (% 60 su) ve çöreklik hamur (% 40 - % 45 su).
Yoğurma işlemi sırasında hamura bir miktar maya katılır.
Bu maya, bir parça ekşi hamur olabileceği gibi özel olaraketilmiş hamur mayası da olabilir. Birinci şekilde pişirici,
ekmek hamurundan bir parçayı bir kenara ayırır, ertesi
gün yoğuracağı hamura katar. Fennî mayalarsa, sıvı olarak hamur suyuna katılır. Sıcak bir yere konan hamurun
içindeki mayalar şekerlerle karışınca alkol ve karbon gazı
oluşur. Gaz kabarcıkları hamuru kabartır; kabarcıklar
arada bir patlar, gaz salıverir. Ekşime teknede başlar, hamur parçalara ayrılıncaya kadar sürer. Elverişli büyüklükte parçalara ayrılan hamur, istenilen şekil verilerek fırına
atılır ve pişirilir.
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Ne kadar insanı başını döndürse de taze ekmeğin
sindirimi zordur. Ekmek, fırından çıktıktan en az
6 saat sonra yenmelidir, der uzmanlar. Ama fazla da bekletmeye gelmez, zira ekmek durdukça
kendiliğinden değişikliğe uğrayarak sertleşir ve
bayatlar. Bayatlayan ekmek suyu çekilen ya da
suyun önemi açısından ifade edersek “canı” çekilen ekmektir. Bununla beraber bayatlama sadece su kaybından değil, ekmekteki maddelerin
de değişikliğe uğramasından ileri gelir.
Ekmek; hazırlanışı, kıvamı, pişirilmesi ve lezzetiyle coğrafya ve kültüre göre farklılıklar gösteren
vazgeçilmez bir gıdadır. Her milletin ekmeği,
kendine has bir özellik gösterir. Ekmek, kullanılan unun cinsine göre, ‘ak ekmek’, ‘kara ekmek’,
‘mısır ekmeği’; pişirildikleri yere göre, ‘fırın ekmeği’, ‘tandır ekmeği’, ‘külde, korda veya sacda

pişen ekmekler’ şeklinde adlandırılır. Ayrıca ekmek, mayalı olup olmamasına; yağ, yumurta, et,
peynir, çeşitli sebze ve otlar içerip içermemesine
göre de sınıflandırılır. Ekmek, Çorum’da ‘pıtpıt’, Artvin’de ‘kakala’, Kastamonu’da ‘göbüt’,
Kars’ta ‘kalın’, Konya’da ‘gömeç’ gibi mahallî
olarak da değişik isimler almıştır. Son yıllarda
kepekli, soyalı, meyveli, sebzeli, patatesli, ayçiçekli, zeytinli, cevizli kısacası çeşit çeşit ekmekler
fırıncı ve market raflarını süslemeye başladı.
Günümüzde birçok faydası yeni yeni keşfedilen
kepekli ekmek, lifli yapısı, zengin içeriği ve doygunluk hissi vermesi gibi özelliklerinden dolayı
diyet yiyecekleri arasında önemli bir yerdedir.
Bugün için ise emin olduğumuz, tam buğday
unundan yapılan ekmeğin vitamin ve mineral
bakımından, beyaz undan yapılan ekmeğe göre
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daha zengin olduğudur. Ayrıca kepek ekmeğinin
posası fazla, kalorisi de düşüktür (1 dilim beyaz
ekmekte 28 gr, 70–100 kaloriye; 1 dilim kepekli
ekmekte 28 gr, 55–60 kaloriye karşılık gelir). Kepekli ekmeğin rafine edilmiş beyaz una kepek eklenmesiyle elde edildiği, tam buğday ekmeğinin
tabiî yapısında ise, kepek bulunduğu göz ardı
edilmemelidir. Kepek eksikliği, özellikle pekliğe
(kabızlığa), bağırsak duvarlarında keseciklerin
meydana gelmesine ve kalın bağırsak hastalıklarına yol açtığı gibi, safra taşının, damar sertliğinin, diş çürümesinin, basurun, şeker hastalığının
ortaya çıkmasını da tetikler, ayrıca şişmanlığa
sebep olur. Esas yapısı selüloz, hemiselüloz ve
lignin olan posa, sindirim devresinde enzimler
tarafından sindirilemez ve belirli bir hacim meydana getirerek bağırsaklarda hareketi sağlar.

Böylece, besinlerden ve vücudun kendi salgılarından oluşan artık maddeler, zararlı maddelere
dönüşmeden vücuttan atılır.
Şeker hastalığının kontrolünde, kan lipitlerinin
düşürülmesinde fayda sağladığından, kepekli ekmeğin gerekli miktarda yenilmesi önerilir.
Ekmekle ilgili az bilinen özelliklerden biri de,
buğday kabuğunun insanın zihinsel ve fiziksel
performansına olan etkisidir. Ekmek ve meyve
ile beslenen işçilerin, günün ilerleyen saatlerinde
performanslarının daha yüksek olduğu, kanlarındaki şeker düzeyinin daha uzun süre devam
ettiği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.
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Gündelik Tüketim
Dünya ülkelerinin yarısında, alınan günlük kalorinin önemli bir bölümü ekmekten temin edilmektedir. Avrupa ülkelerinde proteinin % 30’u,
karbonhidratın % 50’si ve Bazı B grubu vitaminlerin % 50’den fazlası başta ekmek olmak üzere tahıl ürünlerinden karşılanmaktadır. Zengin
karbonhidrat ve protein kaynağı olan ekmek,
tahıla dayalı beslenmenin yaygın olduğu ülkemizde de halkın beslenmesinde önemli bir yere
sahiptir. Harcanan günlük enerjinin üçte biri,
sadece ekmekten karşılanmaktadır. Bir kişinin
günlük ekmek ihtiyacı, kepekli olmak şartıyla, üç
dilimi (ortalama 90 gr) geçmemesi gerekmesine
rağmen, ülkemizde, ekonomik sebeplerden dolayı kişi başına günde ortalama 400–450 gram
ekmek tüketilmektedir. Bu oranın çok yüksek
olması, dengesiz beslenmeye neden olmaktadır.
Çünkü dengeli beslenme için ihtiyaç duyulan
gıdanın önemli bir kısmının diğer besinlerden

karşılanması gerekmektedir. Diğer yandan, diyet
için ekmek üretilmesi, gereksiz ekmek tüketimini
de azaltmaktadır.

Ekmek Kadar Aziz...
Milletimizde, başka milletlerde pek rastlanmayan “ekmeğe saygı”nın kaynağında şüphesiz
inanca ve geleneğe dayanan bir yaşantı vardır.
Eskiler, ‘nimet’ ve ‘nan-ı azîz’ gibi isimlerle ekmeğe (nan) verdikleri önemi göstermişlerdir ve
onun kıymetini bilmemeyi nankörlük olarak
ifade etmişlerdir. Kültürümüzde yerdeki küçük
bir ekmek parçasının dahi çiğnenmemesine dikkat edilmiş, onu alıp ayak değmeyecek bir yere
bırakma duyarlılığı gelişmiştir. Ekmeğin su gibi
aziz olduğu bir kültürde seven sevdiğine “ekmeğimsin suyumsun” diye seslenmiştir. Ekmek,
kültürümüzde hem nimet, hem de alın terinin
karşılığı sayılmış, ona saygısızlık nimete saygısızlık olarak anlaşılmıştır.
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Ancak ekmeğe duyulan saygı, ne yazık ki doğru tüketilmesini sağlamaya
yetmemektedir. Bu, yapılan gelişigüzel üretimden ve israftan da anlaşılmaktadır. Kalitesiz unlara beyaz
bir görünüm kazandırmak, ekmeğin
dolgun görünmesini ve iyi kabarmasını sağlamak için una veya hamura
katılan değişik kimyasal maddeler ekmeğin besin değerini düşürmektedir.
Bu maddelerin en çok kullanılanları
potasyum bromat (E924 olarak numaralandırılan bu ürün, kullanıldığı
veya bir gıda maddesine katıldığı zaman, bulantı, kusma, diyare ve
sancıya sebep olabilmektedir) ve benzoil peroksittir (Ağartıcı özelliğe
sahip olan ve akne tedavisinde kullanılan bu maddenin, gıda maddelerine kesinlikle katılmaması gerekiyor). Bu maddelerin kanserojen
etkiye sahip olduğu ileri sürülmektedir.
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Ekmek israfında -gıda tüzüğüne rağmen- ekmeklerin yanık veya yeterince pişmemiş, su
ve tuz oranının dengesiz, mayalanma süresine uyulmadan üretilmiş olması önemli
bir rol oynamaktadır. Araştırmalara
göre Türkiye’de üretilen günlük 100–
120 milyon ekmeğin yaklaşık % 10’u
israf edilmektedir. Bu da günlük
10–12 milyon ekmeğe karşılık gelmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde binlerce insan bir dilim
ekmeğe muhtaç iken, atılan
ekmek miktarı üzerinde ciddi
düşünmeyi gerektirmektedir,
çünkü sonuçta atılan hergün
için 10 milyon ekmektir.
Osmanlı’da, ekmeğin özel
bir yeri olmuştur. Fetihten sonra Fatih Sultan
Mehmed
tarafından
İstanbul
şehreminliğine (Belediye Başkanlığı) tayin edilen
Hızır Çelebi, fırıncı
esnafının temizliğe
riayet
etmelerini,
hamura asla hile
karıştırmamalarını temin etmek için

tâlimnâme
yayımlamıştır. Yine
Sultan Bayezid’in
1502’de çıkardığı
“Kanunnâme-i İhtisabı Bursa” fermanıyla bütün Osmanlı
coğrafyasında ekmeğin
sağlıklı ve standartlara
uygun üretilmesi sağlanmıştır.

Ne Yapalım?
ttEkmekte israfın önlenmesi için
bazı önlemler alınmalı, halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır:
- Ekmeğin gramajının azaltılması,
- Üretiminin ihtiyaca göre planlanması,
- Raf ömrü uzun olan ekmek üretilmesi,
- Orta derecede bayatlamış ekmeklerin düşük fiyattan satılması,
- Satılmayan ekmeklerin, galeta unu, kurutulmuş ekmek gibi başka gıda maddelerinin üretiminde kullanılması,
- Lokanta, yatılı okul, hastane, kışla gibi toplu
yemek tüketilen yerlerde ekmeğin dilimlenerek
sunulması,
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- Evlere ihtiyaç olduğu kadar ekmek alınması,
- Ekmeğin bozulmadan ve bayatlamadan korunarak tüketilmesi,
- Ekmeğin oda sıcaklığında veya
buzdolabında değil, derin
dondurucuda saklanması,
- Bayatlamış ekmeklerin
papara, tirit gibi yemeklerde değerlendirilmesi,
- Küflü olmamak şartıyla
değerlendirilme imkânı
olmayan bayat ekmeklerin hayvan yemi
olarak kullanılması,
ekmek israfını azaltıcı
önlemler olarak sıralanabilir.
Suyla unun en saf, en
yalın öyküsünü ekmekte okuduğumuzu
söylemiştik; bu okuyuş
kimi zaman fırından
yeni çıkmış sıcacık ekmeğin kokusunda, kimi
zaman tadında, kimi zaman kabuğunun çıkardığı
o çıtır çıtır seste gizliydi. O
leziz tadın o enfes kokunun
damakta ve gönülde bıraktığı izdendir ki ekmeğe tıpkı su gibi aziz
diyen ve ona saygı duyan bir kültürün çocuklarıyız.

