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Deney…
“Bir kurbağayı soğuk suyla dolu bir kaba koyar ve
üzerine sıcak su eklerseniz kurbağa
süratle kaptan dışarı fırlayacaktır.
Ancak suyu yavaşça ısıtırsanız kurbağa
su dolu kabın içinde oturmaya devam edecektir.
Suyu ısıtmaya devam ederseniz kurbağa yine
tepkisizce oturmaya devam edecektir.
Suyun derecesi artacak fakat kurbağa kıpırdamadan bekleyecektir.
Su kaynama noktasına geldiğinde dahi kurbağa
dışarı çıkmak için bir hamle yapmayacak ve ölecektir.”
Küresel Isınmaya dikkatleri çekmek ve
kamuoyunda farkındalık yaratmak için anlatılan bu deneyin aslında
gerçeği yansıtmadığı ve kurbağanın,
su kendisini rahatsız edecek sıcaklığa ulaştığında
kaptan dışarı atlayacağı günümüz biyologları tarafından dile getirildi.
Kurbağaların bile yavaş yavaş ısınmaya tepki göstererek kendilerini
kurtardıkları bir dünyada, insanlığın da küresel ısınmanın etkilerini asgari
seviyede tutmaya yönelik çalışmaları yapması, gelecekte insanlığın da
benzer bir anekdotun konusu olmasını önleyecektir.
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Değerli Su Dünyası Okurları,
Güneşin dünyamızı her zamankinden daha fazla ısıttığı, peş peşe sıcaklık rekorlarının kırıldığı günümüzde Küresel Isınma ve İklim Değişimi gündemimizden hiç düşmüyor, yakın gelecekte de düşeceğe
benzemiyor. Umarız dünyamız daha fazla ısınmadan ve iklim değişiminin etkileri artmadan bu konu
gündemimizden düşer ve tarihteki yerini alır. Küresel ısınma ve iklim değişimi ile DSİ’nin bu konudaki
çalışmalarını ele aldığımız dosyamızı ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz. Bu sayımızda ayrıca Ermenek
Barajı dolusavaklarından bırakılan suyun ortaya çıkardığı görsel şöleni, Solaklı Havzası rekreasyon
projesinin ilk etabının başarısını ve DSİ’nin yurdun dört bir yanında gerçekleştirdiği yatırım hamlelerini
bulabilirsiniz, 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,
Dünyamız ısınıyor, küresel ısınma ve iklim değişikliği dünya kamuoyunu
sürekli meşgul ediyor. Esasen iklim stabil bir olgu değil, tarih boyunca değişiklikler göstermiş ancak ilk defa insan etkisi sonucu değiştiği bir dönemde
yaşıyoruz. Sanayileşme ile karbon salınımının astronomik ölçülerde artması
dünyanın ısınmasına neden oluyor. Bunun yanında güneşteki lekelerin artması ile sıcaklık seviyelerinin yükselmesi arasındaki istatistiki ilişkilerden
yola çıkılarak ortaya atılan görüşlerde bulunuyor. Ancak sebebi ne olursa
olsun küresel ısınma ve iklim değişikliği bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Yapılması gereken küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini
bertaraf etmek ve bu etkileri azaltmaktır.
Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüz Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışmalar yürütüyor. 2001 yılında kurulan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunda (İDKK) iklim değişikliğine “uyum” konusunda
çalışmalar yürütmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen Genel Müdürlüğümüz su kaynaklarının korunması ve ihtiyaçlara
cevap verecek nispette değerlendirilmesi adına azami gayret sarf ediyor. Bu
bağlamda öncelikli olarak su arzını arttırmaya yönelik projeler geliştiriliyor.
Depolama tesislerinin en kısa sürede tamamlanması ve havzalar arası su
aktarımını içeren bu çalışmalar kapsamında muazzam yatırımlar hayata
geçiriliyor. Fiziki gerçekleşmeleri diğerlerine nazaran daha yüksek oranlarda olan baraj ve göletlere öncelik verilerek Deriner, Akköprü, Ermenek,
Gördes Kayacık, Yortanlı, Obruk gibi dev barajlar bu süre zarfında bitirilerek ülkemizin kullanımına sunulmuştur. Yine Ilısu ve Silvan gibi devasa barajların yapımına da devam edilmektedir. Depolama kapasitemizi artıracak
bir diğer projemiz ise 1000 günde 1000 göletin yapımını hedeﬂediğimiz
GÖL-SU Projesidir. Bu projeyle de 1,6 milyar m3 su depolama kapasitemize
eklenecektir.
DSİ Havzalar arası su aktarım projeleriyle de dünya da isminden söz ettirecek başarılara imza atmaktadır. Melen Projesiyle İstanbul Boğazı’nın
135 metre altına döşediği borularla suyu kıtalararası yolculuğa çıkaran DSİ

İstanbul’un su ihtiyacını 2060 yılına kadar garanti altına almıştır. Keza Ankara ve İzmir’de yürütülen Gerede ve Gördes Projeleriyle de bu iki büyük
şehrimizin uzun yıllar su ihtiyacı temin edilmiş durumdadır. Diğer şehirlerimizde de uygulamaya konulan eylem planları ile uzun yıllar içme suyu
ihtiyaçları tespit edilmiş ve bu tespit ışığında gerekli tesisler inşa edilmiştir
ve çalışmalar sürdürülmektedir.
“Havzalar arası su aktarımı” projeleri sulama maksatlı olarak da gerçekleştirilmektedir. Konya Ovası Projesi kapsamında yerel alan Mavi Tünel ile
Develi Ovası’nın sulama suyu ihtiyacını temin edecek Zamantı Tüneli bunlara örnektir.
DSİ su talebinin kısıtlanması çalışmaları dâhilinde de sulamada modern
sistemlere geçilmesi ve ömrünü doldurmuş şebekelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmektedir.
Bunların dışında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin taşkın gibi afetlerin
sıklığını arttıracağı öngörülerinden hareketle mevcut çevre ve taşkın koruma projeleri yanında yenileri de geliştirilerek vatandaşlarımızın can ve
mal emniyetini azami oranda temin etmek maksadıyla yoğun mesai harcamaktayız.
Yine temiz enerji üretiminin en ucuz ve pratik yolu olan hidroelektrik enerji
yatırımlarımız ile karbon emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliğinin
etkilerinin haﬁﬂetilmesi yönünde özel sektörümüz ile ele ele yürüttüğümüz
çalışmalarımız hızını kaybetmeden devam edecektir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın önderliğinde Kurumumuz ve ilgi tüm
kurum ve kuruluşların iklim değişikliği ile mücadelede vazifelerini yerine
getirmeleri ile olumsuzlukların önüne geçileceğinden şüphem yoktur.

Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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K I S A Cumhurbaşkanımız GAP’I Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11.05.2012 tarihinde incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya
bir ziyaret gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ve beraberindeki heyetle birlikte,
askeri helikopterle GAP turuna çıkan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gökyüzünde yaklaşık 30
dakika süre ile incelemelerde bulundu.
GAP projesinde gelinen son noktayı gözlemleyen

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü taşıyan helikopter, Atatürk Barajı yerleşkesinde bulunan DSİ 15.
Bölge Müdürlüğü’ne indi.
DSİ 15. Bölge Müdürü Numan Doğan Gündüz
tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’e Atatürk Barajı’nın durumu ve enerji üretim
kapasitesi ile ilgili sunum yapıldı. Cumhurbaşkanı
Gül ve beraberindeki heyet barajın gövde kısmına
geçerek incelemelerde bulundu.

Su Dünyası Ha z i r a n 2012
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K I S A DSİ Laboratuvarları Akredite Edildi.

DSİ Genel Müdürlüğü ve Taşra teşkilatında bulunan 33 adet laboratuvar akredite edildi. Böylelikle bünyesinde bulunan laboratuvarlarla pek çok
alanda deney ve araştırmalar yaparak kendisinden beklenilen doğru ve güvenilir sonuçları üretme görevini yerine getiren DSİ Genel Müdürlüğü
bu belgelendirmeyle laboratuvarlarını ulusal ve
uluslararası standartlara taşıdı.
İdari ve teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi
sayılan ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde
yüksek saygınlığın bir ifadesi olarak kabul edilen
“akreditasyon” çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğü
bünyesinde 2004 yılında başlamıştı.
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerinin uluslararası kabul edilmiş kriterlere göre
denetlenmesi ve değerlendirilmesi ile özel işletmecilik esaslarına göre verilen genel ekonomik yarar

hizmeti olarak da ifade edilen akreditasyon çalışmasının hedefi;
Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek,
Belge ve raporların güvenirliğini artırmak,
Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak,
Uluslararası ticareti kolaylaştırmak olarak sıralanıyor.
Laboratuvarların idari ve teknik bakımdan yeterliliği, uluslararası standardizasyon kuruluşları
tarafından yayınlanan ilgili standartlara uygun
olarak yapılan bir akreditasyon işlemi vasıtasıyla
tespit ve tasdik ediliyor.
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TÜRK-AK Genel Sekreter Vekili
İrfan Aksoy
DSİ Genel Müdürlüğü’nde akreditasyon işlemi
vesilesiyle düzenlenen merasimde konuşan Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRK-AK) Genel Sekreter Vekili İrfan Aksoy DSİ’nin TÜRK-AK için
öneminden bahsederek “DSİ bizim içtiğimiz su
kadar önemli, çok büyük kuruluş. Böyle bir kuruluşun laboratuvarlarının
akredite olması kararını veren değerli yöneticilerini, bu
zorlu süreçte
emeğini esirgemeyen çalışanları kutluyorum.” dedi.
Akreditasyon
sürecinin zorluğundan bahseden Aksoy “Sahip olduğu laboratuvar sayısının çokluğu bakımından bu süreç DSİ
için daha da zorlu hale geliyor. Bu sebeple burada
olmakta mutluyuz. Laboratuvarlar yaptığı çalışmalarla kendisi akredite oluyor.” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI
DSİ bünyesinde ihtiyaç duyulan pek çok alanda
deney ve araştırmalar yaparak, kendisinden beklenilen doğru ve güvenilir sonuçları üretme görevini yerine getirdiğini ifade eden Özkaldı “Teknik
Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığımız, Bölge Laboratuvarlarımızla birlikte “şubeli
akreditasyon” modeliyle TÜRKAK tarafından

akredite edilerek görev, misyon ve vizyonunu bir
üst seviyeye taşımıştır. İdari ve teknik yeterliliğin
güvenilir bir göstergesi olarak, hem ulusal hem de
uluslararası düzeyde yüksek saygınlığın bir ifadesi
olan “akreditasyon”un bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle, TÜRKAK’ın DSİ Laboratuvarlarına tevdi ettiği “güven”i sürekli kılmak en temel
politikamızdır. DSİ Laboratuvarlarında, “akredite
laboratuvar” olarak hizmet verme gereğinin tespit
edilerek, bu yönde çalışmalara başlanılması, Milli
Akreditasyon Kuruluşumuz TÜRKAK’ın
ülkemizde belgelendirme faaliyetlerine
başladığı 2000’li yılların başlarına dayanmaktadır.
DSİ
Teknik Araştırma ve
Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak
TÜRKAK’ta kayıtlı dosya numaramız
10’dur. Bugün ülkemizde TÜRKAK’tan akredite edilen laboratuvar
sayısının 600’e yakın (tam sayı 568) olduğu dikkate alındığında, DSİ’nin bu alanda ne kadar isabetli
bir karar aldığı açıktır.” dedi.
DSİ olarak akreditasyon çalışmalarına 2004 yılında başlandığını ifade eden ÖZKALDI “ 2004
yılında Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığımız laboratuvarlarının ilk etapta 19
adet deneyden akredite olmasıyla başlayan süreç,
2012 yılı Nisan ayı itibariyle DSİ Merkez ve tüm
Bölge Laboratuvarlarımızın akredite edilmesiyle
başarıyla sonuçlandırılmıştır. TAKK Dairesinde 7 adet, Etüd Planlama Tahsisler Dairesinde 1
adet ve Bölge Müdürlüklerimizde 25 adet olmak
üzere toplam 33 adet laboratuvarımız akredite
edilmiştir. Önümüzdeki süreçte, ülkemizde kalite

Su Dünyası Ha z i r a n 2012

altyapısının güçlendirilmesi hedefinin bir gereği
olarak ‘akredite laboratuvar olma’ bilincinin giderek artacağı dikkate alındığında, DSİ Laboratuvarları olarak akreditasyon sürecinde edinmiş olduğumuz bilgi ve deneyimlerimizi benzer
alanlarda faaliyet gösteren diğer laboratuvarlarla
paylaşmayı bir görev saymaktayız. Bu anlamlı belgelendirme töreni vesilesiyle bugün burada aramızda bulunan TÜRKAK Genel Sekreter Vekili
Sayın İrfan Aksoy’un şahsında Milli Akreditasyon
Kuruluşumuz TÜRKAK’a, Akreditasyon sürecini başından beri sahiplenerek bu değerli neticenin
alınmasında emeği geçen başta Teknik Araştırma
ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığımız olmak
üzere tüm Bölge Müdürlüklerimize, Bölge İzleme
ve Kalite Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlük-

lerimize katkılarından ve gayretli çalışmalarından
dolayı şükranlarımı sunuyorum.”dedi.
Konuşmaların ardından günün anısına karşılıklı
plaket takdimi ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

KISA

K I S A DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı Tunceli’de
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı projeleri yerinde incelemek ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu başkanlığında yapılacak
il koordinasyon toplantısı’na katılmak maksadıyla
14.05.2012 tarihinde Tunceli’deydi.
Elazığ’daki temel atma ve il koordinasyon toplantısının ardından Tunceli’ye geçen Eroğlu’na eşlik
eden Genel Müdür Özkaldı ilk olarak Tunceli
Şube Müdürlüğü’ne giderek hem projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özkaldı daha sonra Bakan Eroğlu başkanlığında,
Tunceli Valisi ve Bakanlığa bağlı Kurumların yöneticilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısına katıldı.
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K I S A Emekli İşçilerimize Teşekkür

2009-2012 yılları arasında DSİ Genel
Müdürlüğü’nden emekli olan 44 işçimize DSİ
Konferans Salonunda düzenlenen merasimle
veda edildi.
TES-İŞ 1 Nolu Sendika tarafından düzenlenen
merasim Genel Müdür Akif Özkaldı Genel Müdür Yardımcıları, sendika temsilcileri ve personelin kalıtımıyla gerçekleştirildi. Merasimde DSİ’ye
uzun yıllar hizmet veren 44 personele şiltleri takdim edildi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Merasimde kısa bir konuşma yapan ve sözlerine
mutluluğunu ifade ederek başlayan Genel Müdür
Akif Özkaldı “Bugün burada 2009-2012 yılları
arasında emekliliği hak eden değerli çalışma arkadaşlarımıza, çalıştıkları süre zarfında kurumumuza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etmek

ve şiltlerini kendilerine takdim etmek için toplanmış bulunuyoruz. Kurulduğu 1954 yılından bu
yana 741 adet baraj ve göleti inşa eden, 3 milyon
324 bin hektar tarım alanını suyla buluşturan Genel Müdürlüğümüz uygulamaya koyduğu devasa
projelerle vatandaşlarımızın daha mutlu daha gelişmiş ve yaşanabilir bir ülkede hayatlarını devam
ettirmelerinin teminatı olmuştur. Bu başarıların
tamamı DSİ ailesinde görev yapan siz değerli çalışma arkadaşlarımızın katkısı ve özverisiyle gerçeklemiştir. Devletine ve milletine hizmet etmek
için görev üstlenmiş bahaneler üretmeden, şartlar
ne olursa olsun, işini mutlaka severek yapan, DSİ
çalışanlarının varlığıyla başarılamayacak hiçbir
işimiz, vicdanımıza karşı veremeyeceğimiz hiçbir
hesabımız ve ulaşamayacağımız hiçbir hedefimizin olmayacağına inanıyorum. Biliyoruz ki şimdi
barajlarımızda gürül gürül sularımız akıyorsa, bu
başarılar barajları inşa ederken işçi kardeşlerimi-
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zin akıttıkları alın terlerinin sonucudur. Burada
yeri gelmişken baraj inşaatlarında hayatlarını kaybeden tüm DSİ mensuplarını da rahmetle anıyorum.” dedi.
Özkaldı konuşmasını “Kuruluşumuza büyük
hizmetler veren değerli çalışma arkadaşlarımıza,
bütün DSİ personeli adına şükranlarımı sunuyor,
bundan sonra da beraber olmayı umuyor, kendilerinin aileleri ile birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu
ömür geçirmelerini diliyorum.” diyerek tamamladı.

TES-İŞ Sendika Başkanı
Dural Karakoç
Sözlerine bu törenin uzun zamandır planlandığını ifade ederek başlayan Karakoç “Kısmet bugüneymiş, iyi ki de bugün gerçekleştirmiş bu organizasyonu. Genel Müdürümüzün teşrif etmesi her
zaman ifade edilen “DSİ ailesi” sözünün ne kadar

doğru ve yerinde olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu büyük aileden başarıyla emekli olan arkadaşlarımıza ömürlerinin geri kalan kısmında sağlık,
mutluluk ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini
dilerim.” dedi.
Konuşmaların ardından Genel Müdür Özkaldı ve
Genel Müdür Yardımcıları emekliliğe hak kazanan personele şiltlerini takdim etti.

KISA

K I S A Gökçeler Çayı Derivasyon Tüneline Çevrildi
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya) tarafından,
01.04.2011 tarihinde inşaatına başlanılan Gökçeler Barajı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 29.05.2012 tarihinde Gökçeler Çayı derivasyon tüneline çevrildi.
Gökçeler Barajı’nın tamamlanması ile 4740 hektar sahanın sulanması, 2,5 MW kurulu gücündeki
HES ile de 10,85 GWh/yıl enerji üretimi ve Gazipaşa ilçesine bağlı 10 adet yerleşim biriminin içme
suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu’nun teşrifleri ile 14.04.2011 tarihinde temel atma töreni yapılan Gökçeler Baraj İnşaatının
resmi bitim tarihi 17.04.2015 iken Eroğlu’nun ta-

limatları ile iş bitim tarihi 17.10.2014 ‘e çekildi.
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü personeli ve müteahhit
firma çalışanları ile birlikte 29.05.2012 tarihinde,
Gökçeler Çayı’nın derivasyon tüneline çevrilmesi
işlemi gerçekleştirildi.
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K I S A DSİ Genel Müdürlüğü Birimler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası
Müdürlüğü
Sosyal
Tesislerinde gerçekleştirildi.
Final müsabakası öncesinde “DSİ Ailesi
Şöhretler” müsabakasında bir araya gelen,
DSİ Genel Müdürlüğümüz yöneticileri
izleyenlere unutulma-

DSİ Genel Müdürlüğü personelinin kaynaşmasını
sağlamak, birlik ve beraberliği artırmak amacıyla
geleneksel olarak düzenlenen Futbol turnuvasının
şampiyonu DSİ 5. Bölge Müdürlüğü takımı oldu.
“Birimler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası” 17
takımın katılımıyla 07 Mayıs 2012 Pazartesi günü
oynanan müsabakalarla başladı.
Yaklaşık bir ay süreyle devam eden turnuvanın
açılışına DSİ Genel Müdürlüğü makamını temsilen Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir
katıldı. DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı adına
turnuvanın açılış vuruşunu yapan Özdemir, geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda DSİ camiasına yakışır
bir biçimde ve hoşgörü içerisinde geçeceğinden
emin olduğunu ifade etti.
Turnuvanın açılış müsabakasında 2011 yılının
şampiyonu İçmesuyu Dairesi takımı ile Atıksu Dairesi takımı karşı karşıya geldi. İçmesuyu Dairesi
takımı müsabakadan 10’a 4 üstün ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Toplam 48 müsabakanın oynandığı turnuvanın
finali 12 Haziran 2012 Salı günü DSİ 5. Bölge

yacak anlar yaşattılar.
Turnuvanın final gününde 3. lük – 4. lük
müsabakasından galip ayrılan Personel –
Destek takımı 3., Etüd
– Enerji takımı ise 4. olarak turnuvayı tamamladılar.

Final karşılaşmasında ise Proje ve İnşaat Dairesine penaltı atışları neticesinde üstünlük kuran DSİ
5. Bölge Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı kazanan ve dereceye giren takımların sporcularına kupa ve madalyalarını verdi.
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KISA

K I S A El Emeği Göz Nuru Eserler Sergilendi
Her yıl olduğu gibi, 2012 yılında da Milli Eğitim
Bakanlığı Çankaya Halk Eğitimi Merkezi 7nci
Akşam Sanat Okulu ile DSİ Lojmanları Site
Yönetim Kurulu Başkanlığı işbirliği ve DSİ 5.
Bölge Müdürlüğü’nün katkıları ile Mefruşat ve
Nakış kursları düzenlendi.
DSİ ailelerinin oluşturduğu mefruşat ve nakış
kursu öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini 22

mayıs 2012 tarihinde Apart personel ve Eğitim tesislerindeki açılış töreninde sergilediler.
Yoğun ilgi ve katılımın gözlendiği sergi açılışına
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Mustafa Eldemir ile DSİ Genel Müdür Yardımcısı
Döndü Tatlıdil de teşrif ettiler.

KISA

K I S A “Suya Dokunuşlar”
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 02.05.2012 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde
Ersan Tokoğlu tarafından düzenlenen resim sergisini ziyaret etti. 2002 yılından bu yana ulusal ve
uluslararası olmak üzere gerek kişisel gerekse karma sergilerle sanatseverlerle buluşan Tokoğlu’nun
yeni kişisel sergisi “Suya Dokunuşlar” ismini taşıyor. Sergi 01-07 Mayıs tarihleri arasında ziyaret
edilebilecek.
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HABER

HABER

Ermenek Barajı’nda
dolusavak güvenlik
testi başarıyla
gerçekleştirildi.

Türkiye’nin
En Yüksek Barajı’nda
Su Gösterisi

Ülkemizin en yüksek barajı olan Ermenek Barajı 23.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen Güvenlik
Testinden başarı ile geçti. Olası bir taşkın esnasında barajın güvenliğini temin edecek olan tahliye

sistemini test etmek maksadıyla dolusavaklardan
bırakılan tazyikli suyun havada çarpıştırılması neticesinde muhteşem görüntüler ortaya çıktı.
218 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı olan Ermenek Barajı Avrupa’nın 6., Dünya’nın
ise en yüksek 21. Barajı. Ermenek’in diğer önemli
bir özelliği ise ülkemizin dördüncü büyük baraj
gölü olması.
2009 yılının aralık ayında Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ermenek Barajı yıllık 1.2 milyar kWh elektrik üretecek.
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lı barajlarda dolusavakların
çalıştırılması düşünülmüyor.
Ancak beklenmeyen ve elde
olmayan sebeplerle ortaya çıkabilecek durumlarda dolusavakların kontrollü bir şekilde
çalıştırılması gerekiyor. İşte bu
gibi durumlarda baraj güvenliği için yapılmış olan dolusavakların gerektiği gibi çalışıp
çalışmadığını ve proje değerlerini sağlayıp sağlamadığını
test etmek gerekiyor. Ermenek
Barajı’nda bu testler yapılmış
olup, denemeler başarı ile tamamlandı.

Dolusavak
Yeri: Sağ - Sol sahil olmak üzere iki adet
Tipi: Basınçlı Tünel
Kapak Sayısı ve Boyutu : 2 x 2 olmak üzere
4 adet kapak bulunmaktadır.
(5.70 x 4.75 m) ve (5.34 x 6.00 m)
Kapak Tipi : Kayar Kapak / Radyal Kapak
Deşarj Kapasitesi : 2 x 493= 986 m3/sn

Dolusavak Testi Nasıl
Yapıldı?

Muhteşem Su Gösterisi
Ermenek Barajı’nın bütün üniteleri çeşitli dayanım ve
kalite kontrol testlerine tabi tutuluyor. Bu testlerden biride muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına vesile olan
dolusavak testleri. Aslında Ermenek gibi enerji maksat-

Ermenek Barajı Göl alanındaki su kotunun maksimum işletme kotuna gelmesiyle birlikte
dolusavakların çalıştırılması
ve proje değerlerinin sağlanıp
sağlanmadığı hususunun tespiti maksadıyla DSİ Genel
Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve yapımcı firma yetkililerinden oluşan Test Heyeti marifeti ile dolusavaklar
kademeli olarak çalıştırıldı.
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Yaklaşık olarak maksimum su yükü altındaki dolusavak testlerine başlanmadan önce dolusavak
batardo kapakları 10 cm açılıp tüneller kontrollü
olarak doldurularak, basınçlandırıldı.

deki kumanda panosu göstergelerinde, sol sahil
dolusavak radyal kapağının 429 cm ve sağ sahil
dolusavak radyal kapağının 433 cm açık olduğu
gözlendi.

Dolusavak tünelleri su ile doldurulmak suretiyle, dolusavak batardo kapaklarının sızdırmazlığı
gözlendi ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu tespit edildi.

Dolusavaklardan bırakılan saniyede yaklaşık
465 m³ suyun vadi aksında çarpışması ve bu çarpışma neticesinde enerjilerinin kırılarak vadiye
boşalması görülmeye değer bir manzara oluşturdu.

Daha sonra radyal kapaklar karşılıklı, kademeli ve lokal olmak üzere sırasıyla % 25, % 50,
% 75 ve tam yük (% 100) testi için açıldı.
Radyal kapaklar % 100 açıklıkta iken sistem 5
dakika süreyle çalıştırıldı. Bu esnada sağ sahil-
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Ermenek Barajı ve
Hidroelektrik Santrali
Baraj, Karaman İli hudutları içerisinde, Göksu Nehri’nin büyük
kolu olan Ermenek Çayı üzerinde, Ermenek ilçesine 15 km
uzaklıkta yer alıyor.
Ermenek Barajı ve HES‘in temeli, 11 Mayıs 2002 tarihinde
atıldı ve 5 Temmuz 2002 tarihinde yer teslimi yapılarak işe
başlandı.
25 Ocak 2008 tarihinde başlanılan baraj gövde betonu tamamlanarak Barajda 10 Ağustos 2009 tarihinde su tutulmaya
başlandı.
Ermenek HES 2 x 150 MW, Erik HES 2 x 3.25 MW olup yıllık
enerji üretimi 1047.80 GWh. Ermenek Barajı ve HES ile Erik
HES’in elektromekanik teçhizat işi ana montajı 31 Aralık 2009
tarihi itibarıyla tamamlandı.
Projenin toplam maliyeti 2.200 Milyar TL.
Ermenek Barajı, talvegden 210 metre yükseklikteki baraj
gövdesi, genişliği tepede 150 metreden az olan, tabanında ise
yer yer 5 metreye kadar düşen son derece dar bir vadide inşa
edildi. Baraj yükseklik itibarı ile Türkiye’nin 1’nci, Avrupa’nın
6’ncı, Dünyanın 21’nci yüksek barajı olma derecesini aldı.
Ayrıca 61,45 km²’lik rezervuar alanı bulunan Ermenek Barajı,
Türkiyenin en büyük 4’üncü baraj gölüne sahip olacak.
Torosların Yıldızı konumundaki Baraj gölünde su seviyesi maksimum işletme kotuna gelmiş olup, santrallerde yarım kalan
sulu testler yapılarak üniteler 2012 yılı içerisinde ticari işletmeye alınacak.

Büyük bir göl alanı bulunan Ermenek Barajı, ilçeye göl kenarı turizm aktiviteleri, balıkçılık ve göl taşımacılığı gibi yeni iş
alanları kazandıracak. Yüksek depolama hacmine sahip Ermenek Barajı’nın en önemli faydalarından birisi de, 2004 yılında
Silifke’de yaşanan ve 50 bin kişinin maruz kaldığı taşkın felaketinin tekrar yaşanmasını önleyecek olması.
Tesisin Türkiye Ekonomisine Yıllık Katkısı 157 170 000 TL
olacak. Bu baraj aynı zamanda mansabında bulunan Gezende
Barajı’nın regülasyonunu da yaparak Gezende Barajındaki ve
daha sonraki özel HES’lerde de enerji üretimini artıracak.
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HABER

HABER
Milli ekonomiye
yıllık 950 milyon
TL gelir sağlayacak
tesislerin temeli
atıldı.

GAP’ın Kilit Tesislerinin
Temeli Atıldı

GAP’ın kilit projelerinden olan ve toplam 2 milyon 450 bin dekar tarım alanına sulama suyu
temin edecek Silvan Barajı, Ambar Barajı ve
Silvan Sulama Tüneli’nin temel atma merasimi
04.05.2012 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gerçekleştirildi. Merasime; Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı ve basın mensupları katıldı.
Temeli atılan tesisler yaklaşık 500 milyon
TL’ye mal olacak. Tesislerin tamamlanmasıyla

2 milyon 450 bin dekar arazinin sulama imkânına
kavuşmasının yanı sıra Silvan Barajı’nın
160 MW kurulu gücündeki hidroelektrik santralinde ilk aşamada 681 milyon kilovat saat yıllık
enerji üretimi de gerçekleştirilecek. Ancak bu
enerji üretimi Silvan Ovası Sulamasının geliştirilmesine paralel olarak 4. aşama sonucunda 88
milyon kilovat saate düşecek.
Temeli atılan tesisler yaklaşık 330 bin kişiye istihdam imkânı ve milli ekonomiye yıllık
950 milyon TL katkı sağlayacak.
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Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker

Eroğlu “Silvan için, Diyarbakır için muhteşem
bir gün. Silvan projesi çok büyük bir proje, toplam maliyeti 6 milyar TL. Silvan Barajı Atatürk
Barajı’ndan sonra GAP’ta ki en büyük sulama
barajı. Bu barajdan 2,5 milyon dönüm arazi sulanacak ve çiftçimizin cebine yılda 284 milyon
TL ilave para girecek. Ayrıca önemli miktarda
istihdam sağlanacak. Bu proje ile sulamadan
sonra, 318 bin kişiye iş ve aş imkânı sağlanacak. Bu barajların sulama tesislerinin yapılması
burada refahın artması, işsizliğin azalması huzurun temini için olmazsa olmazdır. Bu tesisler
Silvan’ımıza Diyarbakır’ımıza bereket getirsin.
Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun. Başta Genel Müdürümüz olmak
üzere DSİ’nin emeği geçen çalışanlarına, emeği
geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. ”dedi.

Silvan Baraj Projesi’nin hayali çok eskiden beri
kurulan büyük bir proje olduğunu kaydeden
Eker “Temelini attığımız Silvan Barajı ve diğer
tesisler dev bir projenin parçasıdır. Bu bölgede
2,5 milyon dönüm arazi bulunmaktadır. Silvan
Barajı ile bu arazi sulanacaktır. Buraya su geldiğinde geliri daha yüksek ürünler ekilecektir. Her
gün biraz daha mesafe kat ediyoruz. Su geldiği
zaman onun yaratacağı etki ile çok daha fazla
iş imkânı oluşacaktır. Sayın Bakanımız Veysel
Eroğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.”
diye konuştu.
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Temeli Atılan Tesisler
Sulama Devi Silvan Barajı ve
Sulama Tüneli:
GAP kapsamında Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük sulama
barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı tamamlandığında
üreteceği enerji ile de bölgeye ve ülkemize büyük fayda sağlayacak.
Silvan Barajı ve HES başlangıçta tamamen enerji üretimi maksadına hizmet edecek. Daha sonra Silvan ovalarının gelişimine
paralel olarak enerji üretiminde kullanılan su peyderpey sulamaya verilmeye başlanacak. Ovaların tam olarak sulamaya
elverişli hale getirilmesini takiben barajda depolanan su büyük
ölçüde sulamaya verilerek 245 000 hektar alanın sulanması
sağlanacak. Baraj, hiçbir sulama tesisi bulunmayan Silvan ovasının suyla buluşmasına vesile olacak.
Baraj’ın 5 yıllık süre zarfında inşa edilmesi
planlanıyor.
Baraj
İnşaatı
tamamlandığında
7 Milyar m³’lük bir göl hacmi oluşacak ve gölalanı 177,44 km2
olacak. Silvan Barajı ve HES tamamlandığında 318 bin vatandaşımız iş imkânına kavuşacak. Silvan Barajı’nın yapımı esnasında da yaklaşık 500-600 kişi istihdam edilecek.
Silvan Barajı DSİ 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) sınırları
dâhilinde, Dicle havzasında bulunan Kulp Çayı üzerinde ve
Kulp Çayı’nın Göderni (Taşköprü) çayı ile birleştiği noktanın
yaklaşık 900 metre mansabında Silvan ilçe merkezinin 18 km
kuzeyinde yer alıyor.
Baraj Önyüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu olarak inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 174,50 metre, kret boyu 440 metre ve
gövde hacmi 8,5 hm³ olacak. Baraj inşaatı tamamlandığında
7 308 hm³’lük bir göl hacmi oluşacak.
Silvan Barajı işletmeye alındığında sulama ve enerji üretimini
kapsayan 4 ayrı aşamada işletilecek. İlk aşamada Silvan Barajı
ve HES sadece enerji üretimi için çalıştırılacak ve toplam 681,37
GWh enerji üretecek. 4. ve son aşamada ise tüm sulama developmanının devreye girmesiyle 245 372 hektar arazi sulana

cak ve Silvan HES’de toplam 88,41 GWh enerji üretilebilecek.
Barajdan elde edilecek enerji üretiminin de yöre halkına ve
ülke ekonomisine büyük katkıları olacak.
Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaşanan işsizlik probleminin çözümü, bölgelerarası farklılıkların giderilmesi ve köyden
kente göçün azalması konusunda büyük mesafe kat edilecek.
Silvan Barajı’nda depolanacak suların tarım arazileriyle buluşturulması neticesinde yılda 884 milyon TL gelir elde edilecek.
Hidroelektrik santralde üretilecek enerjinin yıllık getirisi ise
122 milyon TL olacak. Proje ile ülke ekonomisine yılda 900
milyon TL katkı sağlanacak.

Ambar Barajı:
Ambar Barajı, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü sınırları dâhilinde,
Dicle havzasında bulunan Ambar Çayı üzerinde ve Kocaköy
ilçesinin yaklaşık 6 km batısında, Ambar Köyü’nün güneyinde
bulunuyor. Ambar Barajı’nın tamamlanması ile tarım arazilerinin sulanması sağlanacak.
Ambar Barajı, Silvan Projesi içerisinde yer alıyor. Barajı kil çekirdekli kaya dolgu olarak inşa edilecek. Gövde yüksekliği 45
metre, kret boyu 1164 metre ve gövde hacmi 3,5 Milyon m3
olacak.
Ambar Barajı’nın tamamlanması ile Ambar Çayı’nın sol sahilinde 77 580 dekar arazi, sağ sahilinde ise 57 400 dekar
olmak üzere toplam 134 980 dekar tarım arazisinin sulanması
sağlanacak.
Ambar Barajı’nın sulama faydası yıllık 48,2 milyon TL olacak
ve 17 550 kişiye iş imkânı sağlanacak.
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Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz
“Bu sıradan bir temel atma töreni değil. Burada yıllardır özlemi duyulan, çok önemli bir
projenin temelini atıyoruz. Geçmişte yeterince yatırım yapılmaması nedeni ile bu bölgemiz
Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Bölgeler arası farklılıkları azaltmak zorundayız.2008
yılında GAP eylem planı ilan edildi. Çok çeşitli
faaliyetler bulunmakta ancak sulama bunlardan
en önemlisi. Çünkü sulama halkın gelir düzeyini, istihdamı direk olarak etkilemekte. GAP’ta
sulama yatırımları açısından kritik eşik Silvan
projesidir. Silvan projesi bittiği anda GAP ta
sulama işi bitti diyebileceğiz. O açıdan bu proje
çok önemli. Bu projenin değerini, mutluluğunu
sizlerle paylaşmak için buradayız. Bölgemize ve
insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu
projeler ile sadece bölgeye değil tüm Türkiye’ye
katkı sağlanmaktadır.” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
“Bölge için geçmişte büyük bir hayal olan bu
proje bugün gerçekleşiyor. Bu hayallerin gerçekleşmesi için GAP projesine büyük kaynak
aktarıyoruz. Bölgenin kalkınmasına verdiğimiz
önemin göstergesidir. Çok iyi biliyoruz ki bölgenin de ülkemizin de en büyük sorunlarından bir
tanesi işsizlik. Bu yatırımlarla birlikte istihdamda artacaktır. Bu projelerle birlikte milyonlarca
kardeşimize iş imkânı sağlanacaktır. Amacımız
bölgedeki refahın, huzurun artmasıdır. DSİ’ni,
Bakanımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak
“Ülkemizin en önemli projelerinden biri olan
GAP’ın, en önemli sulama projelerinden biri-

nin temeli atılıyor 3 tesis ile birlikte… Diyarbakır, İlçeleri ve çevre iller olarak bugün büyük
bir mutluluk duyuyoruz. Silvan Barajı, Atatürk
Barajı’ndan sonra en bürük sulama projesidir.
40- 50 yıllık rüya bugün gerçekleşiyor. Bu proje
ile birlikte insanlarımız iş bulacak, aş bulacak susuz topraklar su ile buluşacak ve bu güzelliklerle
beraber insanlarımız mutlu olacak… Bu tesislerin en kısa zamanda hizmete açılması için elbirliği ile çalışacağız. Tesislerin hayırlı ve uğurlu
olmasını diliyorum.” diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
“Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ve en kapsamlı kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi’ne 3 yeni daha halka
eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Silvan Barajı
hem sulama hem de enerji maksatlı bir projedir.
Enerji üretimi, sulama arttıkça azalsa da yılda 88
milyon 410 bin KWh yıllık enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Sulamada ise 2 milyon 453 bin
720 dekar gibi çok büyük bir araziye su temin
edecek ve suyun toprakla kucaklaşmasını sağlayacağız. Atatürk Barajı’ndan sonra bölgedeki
en büyük sulama barajı özelliğini taşıyacak olan
bu dev projenin tamamlanması ile, bölgede yaşanan işsizlik probleminin çözümüne, bölgelerarası farklılıkların giderilmesine ve köyden kente
göçün azalmasına katkı sağlanacaktır. Silvan
Barajı’nın sulama faydası yılda 884 milyon TL,
enerji faydası ise yılda 122 milyon TL’dir. Proje ile ülke ekonomisine yılda 1 milyar TL katkı
sağlanacaktır. İstihdam olarak da 318 000 kişinin iş imkânına kavuşması sağlanacaktır. Temeli
atacağımız bir başka baraj ise Ambar Barajı’dır.
Kil çekirdekli kaya dolgu olarak inşa edilecek
ve gövde yüksekliği temelden 45 m olan Ambar
Barajı Silvan Projesi içerisinde yer alan sulama
maksatlı bir tesistir. Proje ile; Ambar Çayı’nın
sol sahilinde 77 580 dekar arazi, sağ sahilinde
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Müdür Özkaldı’dan barajın son
durumu ile alakalı bilgi aldılar.
DSİ 16. Bölge Müdürü Mahmut
Dündar’dan da brifing alan Heyet çalışmaları yerinde inceledi.

‘’Hedef Ilısu Barajı’nı
2014’te
Tamamlamak’’

ise 57 400 dekar olmak üzere toplam 134 980
dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.
Sulama faydası yılda 48,2 milyon TL olan proje
ile ülke ekonomisine yılda 48,2 milyon TL katkı
sağlanacaktır. İstihdam olarak da 17 550 kişinin
iş imkânına kavuşmasını sağlayacaktır. Temelini atacağımız bir diğer tesis ise Silvan Barajı
sularının toprakla buluşmasını sağlayacak Silvan Sulama Tüneli’dir. 2 gözlü ve 10 kilometre
uzunluğundaki bu tünel ile Silvan Barajı’ndan
alacağımız suları sulama sahalarına ulaştıracak
ve bölgede sulanmayan arazi bırakmayacağız
Yaklaşık 464 milyon TL’ye mal olacak bu 3 proje toplamda 2 milyon 453 bin 720 dekar tarım
alanına su temin edecek, Ülkemiz enerjisi üretimine katkı yapacak, tarımsal verimi arttıracak,
istihdama ciddi katkı sağlayacağız.” dedi.
Silvan Barajı temel atma merasiminin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet
Mehdi Eker ile DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı Ilısu Barajı’nda incelemelerde bulundu.
Bakanlar Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu
köyü yakınlarındaki Ilısu Barajı’nda DSİ Genel

Prof. Dr. Eroğlu, Ilısu Barajı’nda
9 Mart 2012 itibarıyla dolgu çalışmalarına başlandığını, hedeflerinin 2014 yılında barajı tamamlamak olduğunu ifade ederek şöyle
konuştu:
‘’Aslında 2016 yılında tamamlanacaktı, sayın
başbakanımız müteahhit ekiplerle pazarlık yaparak bunu 2014’e çekti. Çok zor bir baraj, zamanla yarışıyoruz. Eskiden böyle barajlar 15 yılda bitmiyordu. Biz burada dev baraj yapıyoruz.
Türkiye’de gövde büyüklüğü açısından Atatürk
Barajı’ndan sonra ikinci baraj, enerji bakımından ise dördüncü büyüklükte. Yaklaşık 4 milyar
kilovat saat enerji üretecek. İstihdam sağlıyor,
Cizre Barajı yapıldığı zaman o bölgenin tarım
arazileri sulanacak. Bu baraj yapılınca tarihi
eserler kurtulacak.’’
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HABER

HABER
Trabzon’un Of
İlçesinin Solaklı
Dere havzasında
yapılan Solaklı
Havzası Taşkın
Koruma,
Rehabilitasyon ve
Çevre Düzenleme
Projesi Türkiye’de
bir ilk…

Solaklı Vadisi Rekreasyon
Projesi’nin İlk Aşaması
Tamamlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel
Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin işbirliği ile yürütülen Solaklı
Vadisi Rekreasyon Projesi’nin ilk kademesi 5 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanarak vatandaşların
hizmetine sunuldu.
Trabzon Solaklı Vadisi’nin bir mesire alanına dönüştürülmesi maksadıyla gerçekleştirilen projenin
ilk safhası kapsamında Of-Çaykara arasındaki
yaklaşık 20 kilometrelik güzergâhta bir gölet, or-

man içi dinlenme yeri ve mesire alanı tamamlandı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Trabzon ilini ziyaret
eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu’nun, projenin ilk safhasını 5 Mayıs 2012’de
tamamlanması hususunda verdiği talimat üzerine,
gece gündüz demeden çalışan ekipler tesisi, 5 Mayıs 2012, saat 10.59 itibariyle vatandaşların hizmetine sundular.
Bu proje ile sık sık sel felaketi yaşanan Solaklı Vadisi, bütüncül bir yaklaşımla ele alındı ve havzanın
bütün kaynakları birlikte planlandı.
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Projenin devamında Solaklı Vadisi’nde; içerisinde gölet, taşkın ıslahı ve rekreasyon çalışmalarının bulunduğu bir dizi proje planlanarak hayata
geçirilecek. Örnek olacak bir havza çalışması
olan Solaklı Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin tamamının hayata geçirilmesi ile hem havza rehabilite
edilecek, hem yöre halkına dinlenme ve mesire
alanı kazandırılacak hem de korunması gereken
bitki türleri koruma altına alınacak.

ra doğa ile ilgili proje üretecek firmalardan Rekreasyon çalışmalarını da kendilerinden isteyeceğiz ve düzenlemeyi kendileri yapacaktır.” dedi.
Bazı projelerde doğaya zarar verilebildiğini dile
getiren Küçük olumsuz görüntülerin önüne geçmek adına bu proje bir ilktir dedi. Küçük konuşmasına şöyle devam etti. “Doğrusu Türkiye’de
buna yönelik doğru dürüst bir firma yoktur.
Her ortama, her ekosisteme uygun vatandaşlarımızın dinlenme alanlarına uygun yeni projeler ortaya koyabilecek sektörlere ihtiyaç vardır.
Böylece tahrip edilen alanları rehabilitasyon ile
eski güzelliğine kavuşturmak ve vatandaşımızın
hizmetine sunmak gibi önemli bir amacımız vardır. Bu Havzadan Çaykarayı’da geçecek şekilde
8 – 9 noktada halkımızın dinlenebileceği yeni
Rekreasyon alanları oluşturacağız”

Solaklı vadisinde gerçekleştirilen çalışmaların
ardından Rize, Giresun ve Ordu illerinde de
benzer talepler geldi. Bu illerde de örnek proje çalışmalarına başlandı. Trabzon Solaklı Vadisindeki rekreasyon ve mesirelik alanın açılışı,
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Atasu Barajı ile birlikte ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

İlk ve Örnek Proje
Projenin ilk safhasının tamamlanması vesilesiyle
düzenlenen toplantıda konuşan Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mahir
Küçük Doğa ile ilgili proje yapacak firmalar için
doğaya verecekleri zararı düzeltmeleri için rekreasyon çalışmaları ve düzenlemeleri yapmalarını zorunlu hale getireceklerini söyledi. Solaklı
Rekreasyon projesinin bu anlamda Türkiye’de
bir ilk ve örnek proje olması sebebiyle son derece
önemli olduğunu söyleyen Küçük: “Bundan son-

Toplantıda söz alan Trabzon DSİ 22.Bölge
Müdürü Adil Erdoğan Yaşaroğlu ise sözleşmesi 05.05.2011 tarihinde yapılan bu projenin bir
taşkın koruma projesi olduğunu kaydetti. Yaşaroğlu “Daha sonra KTÜ ile ortaklaşa böyle bir
proje geliştirildi. Geliştirilen proje 9 ayda netleşti
ve işe başlandı. Bu iş 6 milyon 300 bin lira bedelle ihale edilmiştir. 6 – 7 aylık kısa bir sürede 2
100 metre uzunluğundaki bu alanda çalışma yapılmış ve işin sonuna gelinmiştir. Göl sahası, yürüyüş yolları ve piknik alanlarındaki çalışmalar
tamamlanmak üzeredir. Trabzon’a, Of’a güzel
bir tesis kazandırıldı diye düşünüyorum.
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Hamzabey Barajı’nın
Temeli Atıldı.
HABER

HABER
Hamzabey Barajı
içme suyu temininin
yanı sıra Kesik
Köprü ve Sürsürü
Kuyularının bir
kısmını devre
dışı bırakarak
enerji maliyetini de
azaltacak.

Elazığ şehrimizin 2040 yılına kadar olan içme
suyu ihtiyacını temin edecek Hamzabey Barajı’nın
temeli 14.05.2012 tarihinde atıldı.
Temel atma merasimine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sanayi ve Ticaret eski
Bakanı Ali Coşkun, Elazığ Vali Vekili, Milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü Sayın Akif Özkaldı, İl
Genel Meclisi Başkanı ve Üyeleri, Elazığ Belediye
Başkanı Süleyman Selmanoğlu, basın mensupları
çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Elazığ İçme Suyu Projesi
Hamzabey Barajı
YILLAR
Hamzabey Barajı

2010

2011

2012

Elazığın içme suyu meselesini tarihe karıştıracak
olan proje 1 adet Baraj, içme suyu isale hattı ve
Arıtma tesisinden oluşuyor.
Elazığ ilinin su ihtiyacı Uluova mevkinde bulunan
ve 24,44 milyon m³ kapasiteli 27 adet YAS ve 7,77
milyon m³ kapasiteli Kesikköprü ve Sürsürü kuyularından temin ediliyor. 2015 yılında tamamlanacak olan Hamzabey Barajı ile yılda 44,8 milyon
m³ içme suyu Elazığ iline temin edilecek ve Elazığ
ili ve yakın çevresinin 62,20 milyon m³/yıl olan
2040 yılı ihtiyacı da karşılanmış olacak. Hamzabey Barajı’nın devreye girmesi ile Kesik Köprü ve
Sürsürü Kuyularının bir kısmı devre dışı bırakılarak enerji maliyeti de azaltılacak.
2013

2014

başlama 29.11.2011

2015
bitim 29.11.2015

muhtemel bitim 2014
İsale Hattı Proje Yapımı

başlama 27.04.2011

İsale Hattı Yapımı
Arıtma Tesisi Projesi
Arıtma Tesisi Yapımı

bitim 07.03.2013
başlama 2013

başlama 2011

bitim 2015

bitim 2013
başlama 2013

bitim 2015
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Elazığ ilinin 75 km doğusunda, Palu ilçesinin 5
km güneyinde, Caro Çayı üzerinde yer alacak
Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu tipindeki barajın
temelden yüksekliği 69,5 metre, depolama hacmi ise 52 milyon m³ olacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hamzabey Barajı’nın Elazığ için milat olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Eroğlu “Elazığımızın 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hamzabey Barajı’nın
temelini atıyoruz. Çok büyük hizmetler yapıyoruz. Temelini attığımız tesisleri kısa zamanda tamamlıyoruz. Temel atmanın dışında 47
şehrimizin içme suyu meselesini çözdük. 206
adet dev baraj inşa ettik. Türkiye’nin en yüksek barajını tamamladık. Bunlar kolay şey değil.
Bu tesislerin yanı sıra eğitimde, ulaştırmada,
hayvancılıkta, sağlıkta dev adımlar attık Ülke
genelinde. Elazığ ilimize 2,5 milyar TL yatırım
yapıldı. Sağlık, Milli Eğitim, Ulaştırma, Orman
ve Su İşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları, TOKİ, KÖY-DES ve BEL-DES olmak
üzere. Dedeyolu Barajı’nı, Kepektaş Barajı’nı
tamamladık, 3330 metre su sondajı yaptık, 22

dereyi ıslah ettik, Kuzova Pompaj Sulaması’na
ciddi ödenek ayırdık. Ayrıca Tapar Göleti ve Sulaması devam ediyor, Kanatlı Barajı’nın projesi
yapılıyor. Sedeftepe Projesi, Sevindi Projesi, Altınköylü Projesi yapımı devam eden işlerimizden
bazılarıdır.” dedi.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen
1000 Günde 1000 Gölet-GÖLSU Projesi’ne
de değinen Eroğlu “Elazığımıza 15 adet müjdemiz var. GÖLSU çerçevesinde 11 adet gölet
yapılmasını planladık. Bunlara bugün temelini
atacağımız Hamzabey Barajı ile Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüze ait 3 adet Otomatik
Meteoroloji Ölçüm istasyonunu da eklersek toplam 15 adet tesise ulaşmış olacağız. Bu tesislerin
Elazığ için son derece faydalı olacağına eminim.
Orman Teşkilatımız burada çok kuvvetlendirildi. 2012 yılında 10 milyon fidan dikilecek
Elazığ’da. Ayrıca Elazığ’da kent ormanı kuracağız. OR-KÖY çalışmasına ciddi destek vermeye
devam edeceğiz.”diye konuştu.
Elazığ’a hizmet etmekten son derece mutlu olduğunudile getiren EROĞLU “Bu tesis tek başına yetmez, isale hattını, arıtma tesisini de hızla
yapacağız. 2015 yılında suyu akıtacağız. Bu projelerde emeği geçen herkese, başta Başbakanımıza, Bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye
başkanlarımıza, DSİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ
Elazığ’ın uzun zamandır beklediği bir projenin
gerçekleşmesi sebebiyle yaşadığı mutluluğu ifade
eden Demirbağ “Elazığ şehrimizin içme suyu,
yer altı kaynaklarından temin edilmekteydi. Bu
suyun kalitesi Elazığ’ımıza yakışır durumda değildi. Bu barajın tamamlanması ile Elazığ şehrimiz menba kalitesinde içme suyuna kavuşacaktır. Kuyular vasıtasıyla su temin edilmesi yer altı
su seviyesinin düşmesine yol açmakta.”dedi.
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Elazığ Belediye Başkanı Süleyman
Selmanoğlu
Elazığ’ın içme suyu meselesinin çözümü adına
son derece önemli bir adım atıldığını vurgulayan Selmanoğlu bölgenin uzun zamandır hasreti olan bir barajın temelinin atıldığını ifade
etti. Selmanoğlu daha önce yer altı kuyularından karşılanan içme suyu ihtiyacının, barajın
tamamlanması ile daha sağlıklı bir şekilde karşılanacağını bu sebeple teşekkürü bir borç bildiklerini dile getirdi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Özkaldı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün
1954 yılında çıktığı hizmet yarışına 1968 yılında hizmet sektörünü de eklediğini kaydederek.
“Nüfus kriteri dikkate alınmadan Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme kullanma
ve endüstri suyu ihtiyacını temin etmeyi kendimize görev edindik. DSİ Genel Müdürlüğü olarak uzun vadeli planlar, geleceğe dönük çalışmalar yapıyoruz. Şehir merkezlerimizin içme suyu
bakımından sıkıntı çekmemesi ve ihtiyaç olan
tesislerin yapımına zamanında başlanabilmesi
için, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof.

Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatları ile ‘81 il merkezinin İçme-Kullanma ve Sanayi Suyu Temini
Eylem Planı’ hazırlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu eylem planı ile il merkezlerimizin
asgari 2040 yılına kadar olan su ihtiyaçlarının,
yapılacak tesislerle karşılanması hedeflenmiştir.”
dedi.
Eylem planı kapsamında Elazığ’da da gerekli
çalışmaların yapıldığını ve Hamzabey Barajı’nın
inşa edilmesinin gündeme geldiğini ifade eden
Özkaldı “Bu projeyi tozlu raflardan indiren ve
‘susuz hiçbir şehrimiz kalmayacak’ diyen Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’na Elazığlılar adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hamzabey Barajı inşaatı
15 Mart 2011 tarihinde ihale edilmiş, 28 Kasım
2011 tarihinde ise yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde
inşa edilecek Hamzabey Barajı, 52 milyon m3
depolama hacmine sahip, temelden 69,5 metre
yüksekliğinde, 1 milyon 671 bin 449 m³ gövde
hacmi bulunan, bu bölge için çok büyük önem
taşıyan bir barajdır. Ülkemizin dört bir köşesine
hizmet bayrağını taşıma gayreti ve azmi içerisinde olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşarken
çalışmalarına büyük bir hızla devam edecektir.
Destekleri ile çalışmalarımızda bize her zaman
güç veren başta Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr.Veysel EROĞLU’na, Sayın
Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Belediye
başkanlarımıza, Yüklenici firmanın değerli yönetici ve çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli
mesai arkadaşlarıma şükran ve teşekkürlerimi
sunuyor, Temelini atacağımız bu tesisin ülkemize ve siz saygıdeğer Elazığlılara hayırlı olmasını
diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”
dedi.
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D O S YA

DOSYA
İklim değişikliği
dünyamız için en
büyük çevresel,
sosyal ve ekonomik
tehditlerden birini
teşkil ediyor, DSİ bu
tehdinin bertarafı
adına çalışmalarını
sürdürüyor.

Küresel İklim Değişikliği
ve DSİ Çalışmaları

1980’lerin sonunda dünya kamuoyunun gündemine giren Küresel ısınma ve İklim değişikliği tüm
dünyada küçük bir buz parçası üzerinde sıkışıp
kalmış gibi görünen kutup ayısı ile hafızalara kazındı. Oysa Küresel ısınma ve iklim değişimi bize
kutuplar kadar uzak değil… ve yalnızca akşam
haberlerinde izlediğimiz olağandışı buzul erime-

lerinden ibaret değil. Günlük yaşamımızı etkiler
boyutta onlarca meteorolojik olay hayatımızın bir
parçası olmuş durumda. Kırılan sıcaklık rekorları,
sıklığı artan aşırı yağışlar ve tabi afetler, birbirine
daha yakın zaman dilimlerinde meydana gelen
kurak periyotlar, orman yangınlarındaki çoğalma
ve daha birçokları. Dünya bu etkileri durdura-
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bilmek ve onlarla başa çıkabilmek için çözüm
yolları arıyor. Genel olarak bu çözüm yolları iki
kalemde ele alınıyor, Uyum (adaptation) ve Zarar Azaltma (mitigation). “Uyum” küresel ısınma ve iklim değişiminin neden olduğu etkiler ile
birlikte yaşama kabiliyeti anlamında iken “zarar
azaltma” küresel ısınmayı belirli bir seviyede
tutacak çalışmaları kapsıyor. Söz gelimi temiz
enerji üretmek “zarar azaltmaya”, modern sulama tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak
“uyuma” örnek gösterilebilir.
Ülkemizde küresel ısınma ve iklim değişikliğine
yönelik çalışmalar Orman ve Su işleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Türkiye’nin
iklim değişikliği alanında izleyeceği politikaların, alacağı önlemlerin ve yapacağı çalışmaların
belirlenmesi maksadıyla 2001 yılında İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturuldu. İDKK’da alınan kararlar doğrultusunda
Sağlık Bakanlığı (2007) ve Maliye Bakanlığı da
(2008) kurula dahil edildi. Kurul yılda iki kez
toplanarak çalışmaları değerlendiriyor ve yönlendiriyor.

İklim Değişikliği
Koordinasyon Kurulu (İDKK)
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Koordinatör)
• Dış İşleri Bakanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Kalkınma Bakanlığı
• Maliye Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yine 2008 yılında alınan bir kararla İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu’nca (İDKK) be-

lirlenmiş olan teknik çalışma gruplarının koordinatör kurumları tarafından ülke görüşlerinin
hazırlanması ve konuların ilgili kurum/kuruluşlarla takip edilmesi gerektiği belirtilerek “uyum”
konusunda koordinasyon görevi DSİ Genel
Müdürlüğü’ne verildi.
İDKK bünyesinde 10 adet çalışma grubu bulunuyor. Her çalışma grubunun bir çalışma konusu ve koordinatörü var.
• İklim Değişikliğinin Etkilerinin Araştırılması
(Devlet Meteoroloji İşleri)
• Sera Gazları Emisyon Envanteri (Türkiye İstatistik Kurumu)
• Sanayi, Konut, Atık Yönetimi ve Hizmet
Sektörlerinde Sera Gazı Azaltımı (Elektrik İşleri
Etüt İdaresi )
• Enerji Sektöründe Sera Gazı Azaltımı (EİGM)
• Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı
(DLH)
• Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği
ve Ormancılık (OGM)
• Politika ve Strateji Geliştirme (Orman ve Su
İşleri Bakanlığı-ÇYGM)
• Eğitim ve Kamuoyunu Bilinçlendirme (Orman ve Su İşleri Bakanlığı-EYD, ÇYGM)
• Uyum (adaptasyon) Çalışma Grubu (Orman
ve Su İşleri Bakanlığı-DSİ)
• Finansman Çalışma Grubu (DPT)
Uyum konusundaki çalışmalar DSİ tarafından;
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile birlikte yürütülüyor.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün “uyum” ile alakalı
çalışmalarını ve “zarar azaltmaya” yönelik faaliyetlerini ele almadan önce Küresel Isınma ve
İklim Değişikliğine bir göz atmak gerekiyor.
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İklim Değişikliği Nedir?
İklim değişikliği yaklaşık 5 milyar yıllık dünya tarihi boyunca çeşitli periyotlarda yaşanan doğal
bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sanayi
devrimi ile birlikte bu doğal sürece insan etkileri
de dâhil oluyor. 19. Yüzyılın ortalarından itibaren insan faaliyetlerinin de iklimi etkilediği yeni
bir döneme giriliyor.
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde iklim
değişikliği “Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek
olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel
atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanıyor.

mosfere geri verilir. Bunun bir bölümü, bulutlarca ve atmosferdeki sera etkisini düzenleyen, su
buharı (HO), karbondioksit (CO), metan (CH),
diazotmonoksit (NO), ozon (O), vb. sera gazlarınca soğurularak atmosferden tekrar geri alınır.
Bu sayede yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır.
Yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını
sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu sürece
doğal “sera etkisi” denilmektedir.
Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri
gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan
sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki
hızlı artışa bağlı olarak ve şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve atmosferin alt bölümlerinde (alt troposfer) görülmeye başlanan sıcaklık
artışına ise “küresel ısınma” adı veriliyor.
Atmosferdeki insan kaynaklı sera gazı birikimlerinde sanayi devriminden beri gözlenen artış
halen devam ediyor. CO2, CH4 ve N2O birikimleri, yaklaşık 1750 yılından beri, sırasıyla
% 30, % 145 ve % 15 oranlarında arttı.
CO2 emisyonlarındaki (salımlarındaki) insan
kaynaklı artışların şimdiki hızıyla sürdürülmesi durumunda, sanayi öncesi dönemde yaklaşık 280 ppmv (milyon başına gaz yoğunluğu),
1994’de 358 ppmv olan CO2 birikiminin 21.
yüzyılın sonuna kadar 500 ppmv’ye ulaşacağı
öngörülüyor.

Sera Etkisi ve Küresel Isınma
Yeryüzünde ve atmosferde tutulan ısı enerjisi,
atmosfer ve okyanus dolaşımıyla yeryüzünde
dağılır ve uzun dalgalı yer radyasyonu olarak at-

İklim değişikliği dünyamız için en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden birini teşkil
ediyor. Önlem alınmaması halinde büyük felaketlerin yaşanması kaçınılmaz olacak. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin
açıklamalarına göre, iklim sistemi kesin olarak
ısınmaktadır. Son 150 yılda, ortalama sıcaklık dünyada neredeyse 0,8 ºC ve Avrupa’da da
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yaklaşık 1 ºC arttı 1995-2006 yılları arasında
küresel yüzey sıcaklığının (1850’den beri) aletsel
kayda geçen en sıcak 12 yıl yer aldı. Emisyonları
sınırlandıracak küresel eylemde bulunulmaması
halinde, IPCC 2100’a kadar küresel sıcaklıkların 1,8 ºC ila 4,0 ºC kadar daha artabileceğini
öngörüyor. Bu artış, sanayi öncesi zamanlardan
beri kaydedilen sıcaklık artışının 2 °C’yi aşacağı
anlamına geliyor.
Yapılan gözlemler neticesinde deniz ve kıta buzullarının hem alansal hem de hacimsel olarak
küçüldüğü ortaya çıktı. Yine yapılan gözlemler
neticesinde okyanus sularının hacminin artmakta olduğu ve deniz seviyesinde 10-25 cm’ye varan artışa yol açtığı kaydedildi.
Küresel ısınmanın etkileri, buzulların erimesi, deniz seviyesi yükselmesi, iklim kuşaklarının
kayması gibi değişikliklerle sınırlı değil. Küresel
ısınmanın sürmesi durumunda, aşırı hava olayları (şiddetli fırtınalar, kuvvetli yağışlar ve fırtına
kabarmaları) gibi meteorolojik, bu olaylara bağlı
olarak oluşan taşkınlar ve seller gibi hidrolojik ve
uzun süreli kuraklık olayları ve çölleşme süreçleri gibi klimatolojik kökenli doğal afetlerin şiddetinde, sıklığında ve etkinlik alanında önemli
artışların olabileceği beklenmektedir.

Gelecekte Neler Olacak
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Dünya Meteoroloji Örgütü ve BM
Çevre Programı tarafından kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim
değişikliğinin gelecekte dünyayı ne şekilde etkileyeceğine yönelik öngörülerini 4 ana senaryo
ile kamuoyuna duyurmuştu. A1, A2, B1 ve B2
olarak isimlendirilen senaryolar kendi içlerinde
de ayrılarak geleceğe dair 40 kadar senaryo üretilmiş durumda.
A1 ana senaryosuna göre Dünya hızlı bir kal-

kınma sürecine girmekte, küresel nüfus yüzyılın
ortasında tepe noktasına ulaşmakta ardından
düşmeye başlamaktadır. Yeni ve daha verimli
teknolojiler hızla kullanıma girmektedir. Bölgesel farklılıkların azaldığı, kültürel etkileşim ve
toplumlar arası paylaşımın en yüksek olduğu
senaryo grubudur. Bu senaryoda kişi başı gelir
dağılımı eşitsizliğinin ve bölgesel farklılıkların
azaldığı kabulü bulunmaktadır. A1 senaryosu
ailesinde üç alt teknolojik kırılma bulunmaktadır. Fosil yakıtların yüksek oranda kullanımına
devam edildiği kabulü A1FI senaryosunda bulunmaktadır. A1T senaryosunda ise yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yüksek oranda
kullanıldığı kabülü yer almaktadır. A1B senaryo
grubunda ise enerji kaynaklarında dengeli kullanım öngörülmüştür.
En çok kullanılan senaryolardan biri olan A2
ana senaryosunda, bugünküne benzer daha
heterojen bir dünya tanımlanmıştır. Yerel değerlerin daha fazla korunacağı; bölgeler arası
doğurganlık oranı farklılıklarının devam edeceği, buna bağlı olarak nüfusun sürekli artacağı
öngörülmektedir. Ekonomik gelişmelerde bölgesel karakterin (zengin ve fakir ülkeler arasındaki
eşitsizliğin) devam edeceği bu senaryoda tekno-
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loji ve gelir dağılımında yakınsama en düşük seviyede olacaktır.
B1, en olumlu senaryodur. Nüfusla ilgili öngörü
A1 senaryo ailesiyle aynıdır; 21. yüzyıl ortasına
kadar artacak ardından düşüş olacaktır. Hizmet
ve bilgi ekonomisine doğru geçiş olacaktır. Daha
verimli kaynak kullanan temiz teknolojilerin
üretim sektöründe hakim olduğu bir dünya öngörülmektedir.
B2 ise ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikte yerel çözümlerin vurgulandığı, nüfusun
makul oranda arttığı, ekonomik gelişmenin orta
seviyede olduğu, teknolojik değişimin çok hızlı
olmamakla beraber daha yaygın olduğu bir dünya üzerine kurgulanmıştır.
Senaryolarda, gelecek için sera gazı emisyonları
hesaplanırken, nüfus artışı, enerji kullanımı,
IPCC Senaryolarının Nüfus ve Ekonomi Kabulleri

Senaryo

Nüfus

Dünya yıllık GSİH

Kişi başına gelir oranı

(Milyar kişi)

(Trilyon ABD doları)

(Ek-1/Ek-1 dışı ülkeler)

2050

2100

2050

2100

2050

2100

A1

8,7

7,1

164

525

2,8

1,5

A2

11,3

15

82

243

6,6

4,2

B1

8,7

7

136

328

3,6

1,8

B2

9,3

10,4

110

235

4

3

Sözü edilen dört ana senaryoya göre atmosfere salınacak karbondioksit miktarlarının yıllık değişim tahminleri aşağıdaki gibidir.
IPCC Senaryolarının CO2 Salım Tahminleri

Senaryo

Fosil Kaynaklı CO2

Arazi Kaynaklı CO2

Kümülatif CO2

(Milyar ton C/yıl)

(Milyar ton C/yıl)

(Milyar ton C)

1990

2050

2100

1990

2050

2100

1990-2100

A1F1

6,0

23,1

30,3

1,1

0,8

-2,1

2.189

A1B

6,0

16,0

13,1

1,1

0,4

0,4

1.499

A1T

6,0

12,3

4,3

1,1

0,0

0,0

1.068

A2

6,0

16,5

28,9

1,1

0,9

0,2

1.862

B1

6,0

11,7

5,2

1,1

-0,4

-1,0

983

B2

6,0

11,2

13,8

1,1

-0,2

-0,5

1.164
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ekonomiler, teknolojik gelişmeler, tarım ve arazi
kullanımındaki değişiklikler için değişik kabuller
kullanılmıştır.
Bir dizi IPCC senaryosu küresel ortalama yüzey
sıcaklıklarında, gelecek yirmi yıl içinde 0.2 oC/
on yıl oranında bir artış olacağını tahmin etmektedir. Sera gazı salınımları ve aerosoller 2000 yılı
düzeylerinde durdurulsa dahi, bu ısınma 0,1 oC
/on yıl oranında olacaktır.
2090-2099 dönemi ortalama yüzey sıcaklığının,
1980-1999 dönemi ortalamasına göre en iyimser
senaryoda (B1) ortalama 1.8 oC ve en kötümser senaryoda (A1FI) ortalama 4.0 oC artacağı
beklenmektedir. Öngörülen ısınma oranları, 20.
Yüzyılda gözlenenlerden daha büyüktür.
Yağışlarda, A1B senaryosuna göre yüksek enlemlerde azalma ve subtropikal karaların büyük
bölümünde ise artış (2100 yılında %20 oranında)
tahmin edilmektedir. Deniz seviyesi, 2090-2099
döneminde 1980-1999 dönemine göre, en iyimser senaryoda (B1) 18 cm - 38 cm, en kötümser
senaryoda ise (A1F1) 26 cm - 59 cm arasında
yükselecektir.
Model simülasyonları, 21. yüzyılda öngörülen ısınmanın daha çok yüksek kuzey enlemlerinde olmak üzere en fazla kara alanlarında
ve en az Güney Okyanus ile Kuzey Atlantik
Okyanusu’nun bazı bölümlerinde olacağını göstermektedir.
Bütün IPCC senaryolarına göre Kuzey Kutbu
ve Antartika’daki deniz buzulları azalacak ve
karla kaplı alan daralacaktır.
Daha çok sıcak ekstremler, sıcak dalgaları ve şiddetli yağışlar ve daha şiddetli tropikal fırtınalar
beklenmektedir.

Sera gazı salınımlarının bugünkü düzeylerinde
veya daha yüksek oranlarda devam etmesi durumunda, küresel ısınmanın daha da artması ve bu
durumun 21. Yüzyılın küresel iklim sisteminde,
20. yüzyılda gözlenenlere daha büyük değişimlere yol açması beklenmektedir.
Dünya çapında, kuraklıkların sıklığının arttığına
dair henüz kesin deliller bulunmamakla birlikte,
küresel iklim değişikliği sebebiyle, bitkilerden,
topraktan, göllerden ve rezervuarlardan daha
hızlı buharlaşma olacağından, gelecekte dünyanın birçok bölgesinde daha sık, daha uzun süreli
ve daha şiddetli kuraklıkların yaşanacağı beklenmektedir. Bu durumun, yağışların artmasına ve
şiddetli yağışların daha yaygın olmasına rağmen
oluşacağı öngörülmektedir.

Ülkemizi Gelecekte Neler Bekliyor
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye için İklim Değişikliği Senaryoları” isimli TÜBİTAK projesi neticesinde
elde edilen sonuçlara göre,
• Gelecekteki dünyayı yansıtması bakımından en
yaygın kullanılan kötümser (A2) senaryonun kul-
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büyük değişiklik bulunmamasına karşın, sonbaharda hafif artışlar görülülecek.
• Su potansiyeli açısından kar çok önemlidir.
Kar derinliğinde yani kar-su eşdeğerinde, Doğu
Anadolu Bölgesi’nin yüksek bölümlerinde ve
Karadeniz dağlarının doğusunda kalan bölümde 200 mm’ye ulaşan azalmalar olacaktır. Bu da
Fırat ve Dicle nehir havzası akışlarında azalma
anlamına gelmektedir.

lanıldığı model sonuçlarına göre 2070-2100 dönemi için Türkiye’de sıcaklıklar 1961-1990 ortalamasına göre 2-6 C° dolayında yükselecek. Kış
mevsiminde sıcaklıklar ülkenin doğusunda daha
fazla artış gösterecek, yaz mevsiminde ise bunun
tersi olacak ve sıcaklıklar ülkenin batı bölgesinde
doğuya nazaran 3-4 C° daha yüksek olacak.
• Küresel model neticelerinde Türkiye’yi içine
alan bölgeler için % 20’lik bir azalma beklenen
yağışlarda ise, belirgin değişikliklerin kış mevsiminde olacağı bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca yağışlar azalacak ve Karadeniz kıyısı
boyunca artacak. İç Anadolu bölgesi yağışlarında ise ya hiç değişiklik olmayacak ya da az değişiklik yaşanacak.
• Kış yağışları Türkiye’nin bölgedeki su kaynakları bakımından son derece önemli olan Fırat ve
Dicle havzasının üst bölümlerini de kapsayacak
şekilde ülkenin güney bölümlerinde azalacak.
Buna karşılık, sonbaharda GAP’ı içeren bölgelerde yağışlarda bir artış söz konusu olacak.
• Doğu Karadeniz’de kıyı bölgeleri, önemli ölçüde daha fazla yağış alacak. Yaz yağışlarında

• Fırat ve Dicle nehirleri, evsel ve sanayi kullanımı için olduğu kadar enerji için de bölgenin ana
su kaynaklarıdır. Son 30 yılda buraya kurulan
barajlar ve sulama sistemleri büyük arazi kullanımı değişikliklerine yol açmıştır. Bu sebeple, iklim tahmin sonuçlarının, bölgedeki su kaynaklarına ve dolayısıyla enerji üretimi ve zirai üretime
önemli yansımaları olabilecektir.
• Yağışla buharlaşma arasındaki farkın yüzde
değişimine bakıldığında, Türkiye’nin kuzeyinde artışlar beklenmektedir, yani yağış buharlaşmadan çok daha fazla olacaktır. Buna karşılık,
güneyde yüksek oranlara ulaşabilecek azalışlar
görülmektedir. Bu da yağışlarda beklenen düşüşlerin diğer bir göstergesidir.
• Uç olaylarla ilgili model simülasyon sonuçlarından da söz etmek gerekirse, günlük sıcaklık
aralığında (maksimum ile minimum sıcaklık arasındaki fark) 1961-1990’a göre 2070-2100’de güney bölgelerde aradaki açılım, karasallığa doğru
daha çok gidecektir. Bir ılıman bölge olmasına
rağmen Akdeniz havzasında, karasal bir yapı söz
konusu olacaktır. 2070-2100 döneminde 19611990 dönemine göre, hava sıcaklığının 35 dereceden büyük olduğu gün sayısı, yaz mevsiminde
batı bölgelerinde 40 güne yükseleceği tahmin
edilmektedir. Doğu bölgelerinde ise 4 ila 7 gün
sayıları vardır. Karadeniz Bölgesi’nde 35 dereceden daha fazla gün sayısında bir artım olacağı
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tahmin edilmektedir. Eşik değeri 10 milimetre/
gün olmak üzere yağışlı günler sayısında kuzeyde bir artma tahmin edilmektedir, yani daha
fazla sel olma riski bulunmaktadır. Güneyde de
kuraklık sinyalinin olma riski çok daha fazla çıkmaktadır. Ancak, gün sayıları (en fazla 11 gün)
çok büyük değildir.
• Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için deniz seviyeleri yükselmeleri son yüzyıl içinde 12 cm civarında olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir
ülke olan Türkiye’nin toplam yüzey alanının %
5’inden azının sahil şehirleri olmasına karşın, 30
milyondan fazla insan bu alanlarda yaşamaktadır. IPCC CZMS (1992) Ortak Yöntemi 1-m
ASLR senaryosu kabul edilerek hem Türkiye
hem de İstanbul için uygulanan bir çalışmanın
neticelerine göre, Türkiye düşük riskli ülkeler
sınıfında yer almaktadır. Fakat İstanbul yüksek
risk değerlerine sahiptir.
• IPCC SRES senaryolarından iyimser senaryonun (B2) kullanıldığı model sonuçlarında ise,
2071-2100 döneminde 1961-1990 dönemine
göre, A2 senaryosuna benzer değişimler tahmin
edilmektedir, ancak bu değişimler daha küçük
oranlarda olacaktır.

DSİ Tarafından Yapılan Küresel
Isınma ve İklim Değişikliğine
Yönelik Çalışmalar
DSİ Genel Müdürlüğü Küresel Isınma ve İklim
Değişikliğiyle mücadelede çalışmalarını iki kalem altında toplamıştır. Su arzının artırılması ve
su talebinin azaltılmasına yönelik tedbirler olarak isimlendirilen bu çalışma kalemleri ile İklim
değişikliğinin etkilerinin daha az hissedilmesine
yönelik uyum faaliyetleri yürütülmektedir. Arzın artırılmasına ilişkin tedbirler kapsamında

Küresel ısınmayı önlemeye
yönelik iklim ve çevre dostu
politikalar ve önlemler:
• Tüm sektörlerde enerji verimliliğinin ve tasarrufunun arttırılmasını;
• Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle,
vb.) birincil enerji kaynakları içindeki payının arttırılmasını;
• Fosil yakıt yakma teknolojilerinin iyileştirilmesi ile
birleşik ısı ve güç santrallerinin yaygınlaştırılmasını;
• Daha az CO2 salan yakıtlara dönüşümü;
• Ulaştırma ve kent içi traﬁk sistemlerinin, motorlu
taşıtların daha az yakıt tüketmelerini sağlayabilecek biçimde düzenlenmesini ve
• Kent içinde raylı toplu taşımacılığın, şehirlerarası
yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarının ve denizyollarının önemsenmesini ve uygulanmasını içermesi
gerekiyor.

depolama kapasitesi artırılmaya çalışılmakta bu
doğrultuda artan su ihtiyaçlarını karşılayacak
nispette ve gelecek su ihtiyaçlarını belli oranlarda garanti altına alacak baraj ve göletler inşa
edilmektedir. Arzın arttırılmasına yönelik bir diğer tedbir havzalar arası su aktarımıdır. Basit bir
anlatımla suyun bol olduğu yörelerden su sıkıntısı çekilen yerlere suyun transferi olarak anlatılabilecek bu yöntem yağış rejimlerinde meydana
gelen değişiklikler ve ortaya çıkan kuraklık hadiseleri neticesinde zorunlu hale gelmiştir.
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile mücadelede DSİ tarafından yürütülen ikinci kalem çalışmaları Su Talebinin Azaltılması oluşturmaktadır. Bu çerçevede suyun tüketicisine ulaşması
esnasında ortaya çıkan kaybın önlenmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsam-
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da tarımsal sulamada su kaybının önüne geçen
modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması
ve şehir şebekelerinin eskiliğinden kaynaklanan
kayıpların önlenmesi amaçlanmaktadır.

1-ARZIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN
TEDBİRLER
a) Baraj ve Göletlerin
Tamamlanması:
Yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkemizde, küresel ısınma ve iklim değişikliği de dikkate
alındığında depolama tesislerinin sayısının artırılması büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı içme
ve kullanma suyu temini ve gıda güvenliğinin
teminatı tarımda sulama için baraj ve göletlerin
inşa edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
DSİ tarafından 2003 yılına kadar 532 adet baraj ve gölet inşa edilerek işletmeye alınmıştır.
2003 yılında uygulamaya konulan yeni yatırım
stratejileriyle inşa halindeki tesislerde öncelik fi-

ziki gerçekleşmesi daha yüksek olanlara verilerek
baraj ve göletlerin süratle tamamlanması yoluna
gidilmiş ve 9 yıllık süre zarfında 231 adet baraj
ve gölet tamamlanarak hizmete alınmıştır. Deriner, Ermenek, Akköprü, Gördes, Obruk, Beydağ, İkizdere, Yortanlı, Kayacık ve daha birçok
devasa barajın bulunduğu bu tesisler ile tarımsal sulama ve içme, kullanma suyu temini bakımından önemli mesafe kat edilmiştir. Böylelikle
mevcut barajlarımızın aktif depolama kapasitesi
85 milyar m3’ü aşmıştır.

Dönemsel Aktif Hacim Artışları
DSİ baraj ve göletlerin inşasına devam etmektedir. Olası kuraklık dönemlerinde kullanılmak
üzere depoladıkları sular ile gıda güvenliğinin
ve içme suyu ihtiyacının teminatı olacak birçok
barajda inşaat faaliyetleri sürmektedir. Bunların
arasında depolama kapasitesi bakımından Atatürk ve Keban Barajları’nın ardından 3. sırada
yer alacak olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik
Santrali de bulunmaktadır. Bu barajın depola-
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ma kapasitesi 11 milyar m3’tür. Yine Atatürk
Barajı’ndan sonra en büyük sulama alanına
sahip Silvan Barajı’nda da inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

kullanılması, mesire ve rekreasyon alanlarının
oluşturulması, ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin
azaltılmasına yönelik faydaları da olacaktır.

Su arzının artırılması bakımından önem taşıyan bir diğer proje de GÖL-SU Projesi’dir. Bu
projeyle 1000 günde 1000 gölet inşa edilmesi
amaçlanmıştır. Ana hedefi çiftçilerimizin sulama
suyu ihtiyacını gidermek olan bu göletler kuraklık zamanlarında emniyet sübabı olarak görev
yapacaktır. 01.01.2012 tarihi itibariyle hayata
geçirilmeye başlanan proje ile büyük sulama
projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde
kısa sürede sulu tarıma geçilmesi hedeflenmiştir. Projenin sağlayacağı ekonomik faydaların
yanında taşkın zararlarının ve toprak erozyonunun önlenmesi, İçme, kullanma ve endüstri suyunun temin edilmesi, yeraltısuyu potansiyelinin
emniyetli rezervde tutulması, Su ürünleri üretiminin ülke çapında yaygınlaştırılması, yeraltısuyundan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya
dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanması, göletlerin yangın söndürme gayesi ile

Havzalar Arası Su Aktarma:
Kuraklık ve küresel iklim değişikliği havzalardaki yağış rejimlerinin değişmesine sebep olmaktadır. Bazı bölgelerde yağışların artması, bazı
bölgelerde ise azalması muhtemeldir. Bu açıdan
havzalar arası su aktarılması çok büyük önem
arz etmektedir.
Bu çerçevede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
içme ve kullanma suyu ile sulama suyu temini
maksatlarıyla havzalar arası su aktarımı projeleri
gerçekleştirmektedir.
Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerimize içme
suyu temin edecek Gerede, Melen ve Gördes
Projeleri bu kapsamda ele alınmaktadır. Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata
geçirilen Melen Projesi ile 1 milyar 77 milyon
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luğundaki İletim Tüneli Ülkemizin en uzun tüneli olacaktır. 2015-2045 yılları arasındaki nüfus
artışı ve kullanım ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başlanılan “Ankara İçmesuyu 2.Merhale
Projesi Gerede Sistemi” ile Ankara İlinin 2045
yılına kadar içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olunacaktır.
İzmir’in gelecekteki su ihtiyacını karşılamak üzere de Manisa’da inşa edilen Gördes Barajı’nda
depolanan sudan faydalanılacaktır. Gördes
Barajı’ndan İzmir’e Su Temini Projesi kapsamında İzmir iline yıllık 59 milyon m3 içme ve
kullanma suyu temin edilecek böylelikle İzmir’
in 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu
ihtiyacı karşılanacaktır.
m3 su temin edilerek İstanbul’un, 2052 yılına
kadar içme ve kullanma suyu meselesi çözülmüş
olacaktır. 189 km’lik tek proje kapsamında yapılan içme suyu amaçlı en uzun iletim hattı ile
Anadolu yakasında Düzce Melen
Çayı’ndan alınan su, Avrupa yakasında Kağıthane Arıtma Tesisine getirilecektir. Anadolu’dan
temin edilen suyun İstanbul
Boğazı’nı geçerek Avrupa yakasına iletilmesini 5551 metre
uzunluğundaki Boğaziçi Tüneli
sağlamış olup dünyada ilk kez iki
kıtayı birleştiren su tüneli unvanını kazanmıştır.
Ankara’nın uzun yıllar içme ve
kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Projesi ile de
Gerede Havzası’ndan gelecek
yıllık 226 milyon m3 su GeredeUlusu Deresi üzerinde teşkil edilecek olan Işıklı
Regülatörü ile çevrilerek 31,6 km uzunluğunda
4,5 m çapında iletim tüneli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj Gölüne cazibeli olarak aktarılacaktır.
Proje çerçevesinde inşa edilecek 31,6 km uzun-

Sulama Maksatlı Havzalar Arası Su
Aktarımı

Göksu Nehri sularını Konya Ovasına akıtacak
olan ve KOP’un en önemli ayağı konumunda
bulunan Mavi Tünel 17 km’lik uzunluğuyla
Şanlıurfa sulama tünellerinden sonra ülkemizin ikinci uzun sulama maksatlı tünelini teşkil
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etmektedir. Mavi Tünel, Konya Ovası’nın su
ihtiyacını karşılamak üzere Akdenize boşalan
ve fazlası Akdeniz Bölgesinde taşkınlara sebep
olan Göksu Nehri’nin yıllık 414 milyon m3’lük
suyunu Konya Ovası’nın bereketli topraklarıyla
buluşturacak. 2007 yılında temeli atılan 17 kilometrelik Mavi Tünel 23 Aralık 2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu tarafından açıldı.
Diğer bir sulama maksatlı havzalar arası su aktarımı projesi olan Zamantı Tüneli Derivasyonu
ile Develi Ovasının sulu tarıma kavuşturulması
ve sulak alanların devamlılığının sağlanması
amacıyla Zamantı Nehrinin suları Gümüşören Barajı’nda düzenlenerek Develi Ovasına
aktarılacak. Proje ile 36 591 hektar alan sulu
tarıma kavuşturulurken Sulak Alanlara da
29,50 hm3/yıl su takviyesi yapılacak.
Kapalı havza konumunda olan ve yetersiz su
kaynakları nedeni ile sulanamayan Develi Ovasının Zamantı Tüneli derivasyonu ile sulu tarıma kavuşturulması ile ile ürün deseni değişecek
ve sulu tarıma dayalı ürünler yetiştirilecektir.
Özellikle Yonca, Meyve, Patates, Şeker Pancarı, Patates ve Slajlık Mısır projeli ürün desenini
oluşturacaktır. Projenin Gelişme ve adaptasyon
süreci 7 yıl olarak hesaplanmıştır. Develi Ovası
Sulu tarıma kavuşturulması ile 75 441 074 TL
yıllık fayda sağlanacaktır.
Develi Ovasının diğer önemli bir konusu da
sulak alanların devamlılığının sağlanmasıdır.
Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından olan

ve RAMSAR kapsamında bulunan Sultan Sazlığı ve Yay Gölünün su ihtiyaçlarının temin edilmesi, buradaki canlı yaşamın sürdürülebilmesi
bakımından önem arz etmektedir.
Projenin tamamlanması ile Seyhan-Zamantı Havzasından 10 m3/s (105,94 hm3/yıl) su
develi havzasına aktarılacak ve böylece Develi
Ovası’nın ve Sultan Sazlığı’nın su eksiklikleri
önemli oranda giderilmiş olacaktır.
30.10.2010 tarihinde Başbakanımız tarafından
açılışının yapılmasından itibaren Zamantı derivasyon tüneli ile Develi Ovasına Zamantı havzasından su aktarılmaya başlanmıştır. 2011 yılında sazlıkta son on yılın en yüksek su seviyesine
ulaşılarak canlı hayatın devamına önemli ölçüde
katkı sağlanmıştır.

2 - TALEBİN KISITLANMASINA
İLİŞKİN TEDBİRLER
Özellikle tarımda kullanılan su miktarını, ileri
teknoloji kullanarak azaltmak mümkündür.

a) Modern Sulama Sistemlerine
Geçilmesi
DSİ, önceki yıllarda yapılan projelerinden farklı
olarak, 2003 yılı sonu itibariyle sulama sistemleri
stratejisini değiştirerek, yağmurlama ve damla
gibi su tasarrufu sağlayan sulama yöntemlerine
uygun kapalı sisteme geçmiştir.

Şebeke Tipleri

2003 Yılı Öncesi

Mevcut Durum

İnşa Halinde

2014’e kadar İhale Edilmesi
Planlanan

Klasik Sistem

%46

% 44

% 57

%9

Kanaletli Sistem

%48

% 45

% 24

%3

Kapalı Sistem

%6

% 11

% 19

% 88
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Sulama Yöntemine Göre Sulama
Randımanı

b) Şehir ve Sulama Şebekelerindeki Kayıpların Azaltılmasına Yönelik
Tedbirler
• Şebeke kayıplarının azaltılması:
Bilhassa bazı şehirlerde içmesuyu kayıpları
% 60’lara varabilmektedir. Bu da 100 m3 suyun
60 m3’nün yeraltına kaybolması demektir. Şehirlerdeki şebekelerin acilen yenilenerek bu kayıpların en aza indirilmesi gerekmektedir.

• Sulama şebekelerinin
yenilenmesi:
Bazı sulama şebekeleri eski ve iptidaidir, iletim
kaybı çok fazladır, şebekelerin yenilenmesi şarttır.
• Yağmurlama sulama yöntemi uygulandığında sulama randımanında yüzey sulamaya göre
% 38’e,
• Damla sulama yöntemi uygulandığında sulama randımanında yüzey sulamaya göre % 48’e
varan artış görülmektedir.

Sulama Yöntemine Göre Ortalama
Su Tüketimleri
• Cazibeli sulamada 10 000 m3/ha
• Yağmurlama sulamada 6 500 m3/ha
• Damla sulamada 4 000 m3/ha
Yapılan hesaplamalara göre kapalı sistemlere
geçişle birlikte damla ve yağmurlama sulama
yöntemlerinin uygulanması halinde tasarruf edilen ortalama yılda 10 milyar m³ suyun sulamada
kullanılması halinde (5 500 m³/ha) 1 800 000
hektar ilave alan sulanabileceği belirlenmiştir.

Hidroelektrik Enerji Üretimi
DSİ Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim
değişikliği ile mücadelede uyuma yönelik çalışmalarının yanında zarar azaltmaya yönelik olarak da hidroelektrik enerji üretimi faaliyetlerini
yürütmektedir. Ülkemizde kurulu güç bakımından en büyük 25 adet HES’in 21 adedi DSİ tarafından inşa edilmiştir.
Bilindiği gibi hidroelektrik, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar gibi Karbon salınımına sebep olmayan HES’ler küresel
ısınmanın etkilerini azaltma konusunda önemli
bir yere sahiptir. Yakıt gideri olmayan ve işletme
maliyeti düşük olan HES’lerin enerji verimi de
yüksektir.
Bugün ülkemizde Devlet ve Özel Sektör tarafından işletmeye alınmış 308 adet HES bulunmaktadır. Bu tesislerin kurulu gücü yaklaşık 18
000 MW’tır. Hidroelektrik potansiyelimizin
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%40’ına denk gelen bu kapasiteyi artırmak makbaşı itibari ile Devlet yatırım bütçesi çerçevesinsadıyla 2003 yılında 4628 Sayılı Elektrik Piyade DSİ tarafından inşaatı yapılmakta olan HES
sası Kanunu Çerçevesinde Yürürlüğe giren “Su
projeleri sayısı da 10’dur.
Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği”
Cumhuriyetimizin
100.
uygulamaya konulmuş1 kilowatt/saat elektrik üretebilmek için; kuruluş yıldönümünü kuttur. Yönetmeliğin yalayacağımız 2023 yılına
• Kömür kullanıldığında
: 0,955 kg
yımlanmasıyla özel sekkadar 216 milyar kwh ola• Petrol kullanıldığında
: 0,893 kg
törün kamu tarafından
rak hesaplanan teknik hid• Doğalgaz kullanıldığında : 0,599 kg
Karbondioksit tabiata salınmaktadır.
geliştirilmiş ve yapımı
roelektrik potansiyelimizin
planlanan birçok enerçevresel, teknik, ekonomik
ji amacı bulunan HES
ve sosyal olarak yapılabilir
projelerini yapması yanında bizzat HES projesi
kısmının tamamının özel sektör iş birliğiyle ülke
geliştirme imkânı tanınmıştır. Yönetmelik kapekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir.
samında bugüne kadar 24.000 MW Kurulu gücündeki HES projesine müracaat edilmiştir. Bu
projeler tamamlandığında yıllık 70 milyar kWh
enerji üretilecek ve geliştirilen % 40’lık potansiyel % 90’a çıkarılacaktır. Bu projeler için özel
sektörün yatırım miktarı ise yaklaşık 40 milyar
dolar olacaktır.
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında özel sektör tarafından inşaatına devam edilen
hidroelektrik santrallerin sayısı 2012 yılı Mart
ayı başı itibari ile 237 adet olup ayrıca, 2012 yılı
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HABER

HABER
Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu:
Ülkemizde şu an
her yer şantiye. Her
yerde yatırımlar
yapılmakta.

Konya
Ovası’nda
Proje
Şöleni
DSİ, Ülkemizin en verimli tarım arazilerinin bulunduğu Konya Ovası’nda 10 adedi sulama tesisi
olmak üzere 15 projenin temelini attı. 260 milyon TL’ye mal olacak 15 tesis tamamlandığında;
795 320 dekar tarım alanı sulamaya açılacak ve 1
kasaba taşkından korunacak.
28.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen temel atma
merasimine; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.

Veysel Eroğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan,
Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri, Belediye başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş
iştirak etti.

Temeli Atılan Tesisler:
Bozkır Barajı:
Konya ili Bozkır ilçesi sınırları içerisinde ve Göksu nehri üzerinde yapılacak baraj ile Bağbaşı
Barajı’nın menba kesimindeki Göksu Nehri suları düzenlenerek Bağbaşı Barajı’na aktarılacak.
Konya Ovalarının su ihtiyacının karşılanmasına
büyük katkı sağlayacak ve aynı zamanda Konya
kent merkezinin uzun vadeli içme, kullanma ve
endüstri suyu ihtiyacını da karşılayacak olan Konya-Çumra 3. Merhale Projesi ünitelerinden biri
olan Bozkır Barajı ile Göksu Havzası’ndan derive
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edilecek su Bağbaşı Barajı’na aktarılacak. Tesisi
73 milyon 600 bin TL’ye mal olacak.

Hotamış Depolaması:
Konya ili Çumra ilçesi sınırları içerisinde ve eski
Hotamış bataklığı üzerinde tesis edilecek Hotamış Depolaması; Mavi Tünel vasıtasıyla derive
edilen Göksu Havzası sularının, Beyşehir Gölü
taşkınlarının, Çarşamba Çayı kış akımlarının ve
sulamadan dönen suların sulamaya uygun olarak depolanmasını sağlayacak. Tesisin maliyeti
103 milyon TL.

Sille Himmet Ölçmen Barajı
Sulaması:
Proje ile borulu sistemle 3 400 dekar alan sulanacaktır. Proje ile ekonomiye yıllık 1 350 000 TL
katkı sağlanacak.

Meram Yeşiltekke Göleti ve
Sulaması:
1 170 dekar tarım arazisinin borulu şebeke ile
sulanması sağlanacak. Projenin ekonomiye katkısı yıllık 470 000 TL.

BSA ( Beyşehir- Suğla-Apa ) Kanalı
Hadim Yelmez Göleti ve Sulaması:
(Mavi Boğaz) 2. Kısım:
2011 yılında tamamlanan “BSA Kanalı I. Kısım
İnşaatı işinin; mansabında bulunan ve 1. kısıma
ait kanalın mansap şartlarını sağlayacak.

450 dekar tarım arazisinin borulu şebeke ile sulanmasını sağlayacak proje ekonomiye yıllık 200
000 TL katkı sağlayacak.

Bağbaşı Barajı Dereiçi ve
Bolat Kasabaları Bağlantı Yolu:

Meram Akşahan Göleti
Sulaması:

İş kapsamında Hadim Dereiçi ve Bolat Kasabaları yolu, barajda su tutulduktan sonra baraj göl
rezervuarının altında kalacak olan 10 350 metre
bağlantı yolu tamamlanacak.

Ekonomiye
yıllık
3
000
000
TL
katkı
sağlayacak
proje
ile
7 700 dekar tarım arazisi borulu şebeke ile sulanacak.

Damlapınar Barajı Sulaması:

Ilgın Yukarıçiğil Göleti ve Sulaması:

Proje ile borulu sistemle 10 200 dekar alan sulanacak. Projenin ekonomiye katkısı yıllık 4 00
000 TL.

1 300 dekar tarım arazisinin borulu şebeke ile
sulanması sağlayacak projenin Ekonomiye katkısı 3 000 000 TL olacak.
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Müteferrik Taşkın Koruma ve
Rusubat Tesisleri
Doğanhisar Çınaroba Kasabası Taşkın Koruma
ve Rusubat Tesisi,
Hüyük Göçeri Kasabası Taşkın Koruma ve Rusubat Tesisi,
Hadim Koralan Kasabası Taşkın Koruma ve
Rusubat Tesisi,
Ilgın Çiğil Melekçayı 2. Kısım Taşkın Koruma
ve Rusubat Tesisi ve
Ereğli İvriz Barajı Erozyon ve Rusubat Kontrolu
Taşkın koruma tesisleriyle 4 ilçe ve bir köy taşkın
zararlarından korunacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Temeli atılacak tesislerle alakalı bilgi veren Eroğlu “Bugün 15 adet tesisin temelini atacağız. Bu
tesislerin maliyeti 260 milyon TL’dir. Konya’ya
ve Ülkemize ciddi yatırımlar yapmaktayız. Ülkemizde şu an her yer şantiye. Her yerde yatırımlar yapılmakta. Burada dağın başında böyle bir
baraj inşa edileceği kimin aklına gelirdi. Bizim
bakanlığımız dışında TOKİ yatırımları, duble

yollar, havayolları, hastaneler, sağlık hizmetleri
bunların hepsi son derece hızlı bir şekilde artarak devam ediyor. Sadece bizim bakanlığımız
2003 yılından bu yana 1128 adet tesisin açılışını
yaptı, 49 şehre içme suyu götürüldü, 41 milyon
vatandaşımıza ilave içme suyu götürdük. 11 milyon dekar alana sulama suyu temin ettik. Dere
ıslahları ve ağaçlandırmada destan yazıyoruz.
Konya’mıza geçen yılsonuna kadar tam 9 milyar
TL yatırım yaptık. Bilindiği gibi Konya’da KOP
adıyla bilinen DSİ’nin raflarında tozlanmış bir
proje vardı. Başbakanımız KOP’u ele almamız
talimatını verdi. Projeyi inceledik ve Konya’ya
çok az yağış düştüğünü gördük. Böyle olunca
sulama projelerinde modern sulama sistemlerini çok iyi kullanmamız gerektiğine karar verdik.
Kuyulardan yapılan sulamayı modern sisteme
dönüştürme seferberliğini başlattık. Bir başka
hususa daha önem verdik. Akdeniz’e akan suları
engellemeyi düşündük. İlk adım Derebucak Yılmaz Muslu Barajı’nı inşa ettik. Bu suyu Beyşehir
Gölü’ne aktardık. Daha sonra BSA Kanalı’nı
inşa ettik. 200 milyon m3 su Beyşehir ve Konya Ovası’na akıyor. Konya’nın rüyası olan 17
km uzunluğundaki Mavi Tünel’i de bitirdik.
Konya’da bütün barajları, göletleri tamamlayacağız. 43 adet gölet ve sulaması ile sulanmadık
alan bırakmayacağız. Bozkır Barajı’nı kısa zamanda tamamlayacağız, 3 adet GÖLSU projemiz tamamlandı, 7 adedi inşa safhasında, 33
adedinin ise planlama ve projesi yapılıyor. “dedi.
Eroğlu konuşmasını “Temelini atacağımız bu
tesislerin şimdiden Ülkemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Konya’mız bütün güzelliklere layıktır. KOP’a ciddi destek veren başta Başbakanımıza, Valimize, milletvekillerimize,
Belediye Başkanımıza, DSİ Genel Müdürümüze
sonsuz şükranlarımı sunuyorum ” diyerek bitirdi.

47

48

Su D üny a s ı Hazi ran 2 0 1 2

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan
Konya’ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Doğan “ Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı ve İl Özel İdare yatırımlarıyla
Konya’mıza ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımları sadece biz değil, Dünyanın dört bir tarafındaki ülkeler takip ediyor. Bugün temelini
atacağımız 15 adet tesis geleceğimizin temelinin
ne kadar sağlam atıldığının göstergesidir. 2023
yılına gelindiğinde inşallah Konya Ülkemizin en
önde gelen şehirlerinden biri olacaktır. Temelini
atacağımız bu tesislerin Ülkemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı
Sözlerine yapılan yatırımların Ülkemize ve
Konya’mıza büyük değer kattığını ifade ederek başlayan Kabakçı “Bu yapılan yatırımlar
gelişen Ülkemize ciddi katkı sağlayacaktır. DSİ
Konya’da 43 adet gölet inşa etti, bu çok önemli.
Özel İdare’nin inşa ettiklerini de sayarsak bu rakam 86’ya çıkıyor. Şu an itibariyle 1800 adet kuyunun projelendirmesi yapılıyor, basınçlı suyla
bunları inşallah buluşturacağız. Bunların 1260
adedinin projesi hazır. Bu projelerin tamamı
bittiğinde Konya’mız daha güzel günlere ilerleyecektir.” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün
Konya’ya ciddi yatırımlar yaptığını ifade eden
Özkaldı “2003 yılından bu yana Konya şehrimize çok ciddi yatırımlar yaptık. 2003 yılından
bu yana 258 milyon m3 su depolayacak Beyşehir
Gölü ve Apa Barajı’na destek sağlayacak Suğla
Depolaması, 208 000 dekar araziye sulama suyu
temin ettiğimiz Konya Ovası Sulaması 4. ve 7.

Kısım Sulaması, 111 820 dekar alana sulama
suyu temin ettiğimiz Beyşehir - Kıreli 1. Kademe Pompaj Sulaması, Beyşehir Gölü’ne yılda ortalama 130 hm³ su aktarımını ve Gembos ile Yeşildağ Ovalarında 30 400 dekar araziye sulama
suyu sağladığımız Derebucak Prof. Dr. Yılmaz
Muslu Barajı, Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ
Sulaması, BSA (Beyşehir - Suğla - Apa ) Kanalı
1. Kısım işleri tamamlanmıştır. Bunun yanında
aralarında Ilgın Aşağıçiğil Göleti ve Sulaması,
Doğanhisar Karaağa Göleti ve Sulaması, Derbent Çiftliközü Göleti ve Sulaması ile Kadınhanı
Beykavağı Göleti ve Sulaması 2. Kısım işlerinin
de bulunduğu toplam 10 adet gölet ve sulama
projesi tamamlanarak halkımızın hizmetine
sunulmuştur. 23.12.2011 tarihinde Konya’nın
uzun zamandır beklediği ve yapılmaz denilen
Mavi Tüneli’nin delme işlemi bitirilmiştir. Bunun yanında toplam 14 adet taşkın koruma ve
rüsubat tesisi de yine bu dönemde tamamlanmıştır. Yapılan bu yatırımların 2012 yılı birim
fiyatlarıyla maliyeti yaklaşık 2 milyar TL’dir.
“dedi.
Temeli atılan Bozkır Barajı ve Hotamış Depolaması hakkında da bilgi veren Özkaldı “Konya
ili Bozkır ve Hadim ilçeleri sınırları içerisinde
ve Göksu nehri üzerinde yer alan Bozkır Barajı
ile Göksu Nehri sularının düzenlenerek Bağbaşı
Barajı’na aktarılması hedeflenmektedir. Kaya
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dolgu tipinde temelden 116 metre yüksekliğindeki baraj 360 milyon m3 suyu depolayacak son
derece önemli bir tesistir. 73 milyon 600 bin
TL’ye mal olacak baraj; Konya Ovalarının su
ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda Konya kent merkezinin
uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu
ihtiyacının da karşılanmasına destek olacaktır.
Temelini atacağımız diğer bir proje de Hotamış
Depolamasıdır. Hotamış Depolaması, Konya ili
Çumra ilçesi sınırları içerisinde ve eski Hotamış
bataklığı üzerindedir. 103 milyon TL maliyetli
14 milyon 450 bin m3 hacminde homojen dolgu
tipindeki bu tesisimiz ile Mavi Tüneli vasıtasıyla derive edilen Göksu Havzası suları, Beyşehir
Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve
sulamadan dönen suların toplanıp, sulamaya
uygun olarak regüle edilmesi sağlanacaktır. Bu
tesis ile 771 100 dekar tarım alanına su temin
edeceğiz.” diye konuştu.
Özkaldı “Devlet Su İşleri çalışanları olarak,
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, 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 konuşmasını bitirdi.
Konuşmaların ardından temel atma merasimi
gerçekleştirildi.
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Yusuf Baydal

Evlerin Konuştuğu
Yer: Safranbolu
Uzakta kümelenmiş evler gördük; beyazlı kahverengili safları sık ve düzgün tutmuş güzel evlerdi
bu haneler. İçlerinde eminiz güzel insanlar yaşıyordu. Siret ve suretin uygunluğunu anlamak için
bazı kapıları çaldık ve hoşamedi gördük. Evin
kendi medeniyetimizdeki önemine, yuva kavramının manasına yaptının etkinin ne kadar önemli ve
büyük olduğuna bir kez daha şahit olduk. Uzakta
kümelenmiş beyaz evler gördük. Ahşap kapılarında, beyaz duvarlarında uzun bir tarihi okuduk;
mazide müstakbeli kucakladık sonra. Geleceğe
dair umutlandık: Geçmişini bu kadar güzel inşa
etmiş bir millet neden bir daha inşa edemesin,
neden bu zamanın içinden mefkuresini ete kemiğe büründüremesin...Geleceğe dair umutlan-

dık. Dar sokaklarda neşeli çocuklar gibi aktık ve
Safranbolu’yu çok ama çok sevdik. Henüz görmeyenleriniz için, sizler de sevin istedik.
Geleneksel Türk toplum yaşantısının bütün özelliklerini günümüze taşıması ve kendini zamana
karşı saklamış olması, Safranbolu’yu “Korumanın
Başkenti” ünvanına kavuşturmuştur. Ülkemizde
bulunan yaklaşık 50.000 kadar korunması gerekli
kültür ve tabiat varlığının yaklaşık 1500’ü Safranbolu’dadır. Sahip olduğu zengin kültürel mirası
kent ölçeğinde korumadaki başarısı Safranbolu’yu
“Dünya kenti” yapmış ve Safranbolu, UNESCO
tarafından 17 Aralık 1994 yılında “Dünya Miras
Listesi” ne alınmıştır.
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Safranbolu, antik devirde ‘Paplogonya’ olarak
bilinmektedir. Tarihi M.Ö. 3000 li yıllara kadar
uzanan bölgede, Safranbolu şehir yerleşiminin
kesin tarihi tam olarak bilinmemektedir. Gasgaslar, Hititler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler,
Helenistik Krallıklar, Romalılar, Selçuklular,
Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar
egemenlik kurmuştur. Safranbolu, 1196 yılında Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ ın Oğlu

Muhittin Mesut Şah tarafından alınmış ve Türklerin egemenliği altına girmiştir. Safranbolu tarih
boyunca çeşitli uygarlıklar arasında el değiştirdiği gibi Türk Beylikleri ve Osmanlılar arasında
da el değiştirmiştir. 1423 yılından itibaren de
Osmanlıların kesin egemenliğine girmiştir. 17.
y.y. da Sinop-Gerede-İstanbul ticaret yolu üzerinde önemli bir konaklama ve malların değişim
merkezi olan Safranbolu’da, birçok sadrazam
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ve devlet adamının ikamet ettiği ve Saray’da da
Safranboluluların görev aldığı bilinmektedir. Bu
durum Safranbolu’nun Osmanlı sarayının arka
bahçesi olarak nitelendirilmesini sağlamıştır.
Safranbolu, sivil Osmanlı mimarisini taşıyan geleneksel Türk evleriyle, doğal güzellikleriyle ve
tarihi boyutuyla ün kazanmış nitelikli bir kenttir. Yeni Hamam, Eski Hamam, Cinci Hanı,
Köprülü Mehmet Paşa Camii, Kazdağlıoğlu

Camii, İzzet Mehmet Paşa Camii, Kent Tarihi
Müzesi, Saat Kulesi, Eski Cezaevi, Bulak Mağarası, İncekaya Su Kemeri, Yemeniciler Arastası,
Demirciler Çarşısı,Manifaturacılar Çarşısı, Tarihi Çeşmeleri, Kemerleri dönemin nadide değerlerindendir. Şehir çevresinde bulunan kaya
mezarları ve tümülüsler de görülmesi gereken
yerler arasındadır.
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SAFRANBOLU’NUN YERLEŞİMİ VE
COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Safranbolu, Batı Karadeniz Bölgesinin denizden kuş uçumu 65 km.
içerisindedir. Yörede Karadeniz İklimi ile İç Anadolu İklimi arasında
geçiş özelliği görülür. Şehir merkezi 3 ayrı kanyonun birleştiği ilginç
bir jeolojik yapı üzerine kurulmuştur. Etrafında ise; Bolu, Köroğlu ve
Küre Dağlarının uzantısı niteliğindeki dağlar bulunmaktadır. İlçenin
yüzölçümü 1013 km² olup büyük bölümü ormandır.
Karabük iline bağlı Safranbolu, il merkezine yalnızca 8 km. uzaklıktadır. İlçe; Karabük (Ovacık-Eflani İlçesi), Kastamonu (Araç İlçesi),
Bartın (Ulus İlçesi) illeri ile çevrilmiştir. Karabük ve Safranbolu’ya
Gerede, Kastamonu, Bartın yolları ile kara ulaşımı sağlanmakta ve
Ankara, İstanbul, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Trabzon,
İzmir vs. illere seferler düzenlenmektedir. Karabük-Safranbolu arasında ise belediye otobüsleri ve minibüsler çalışmaktadır. Bunun dışında
demiryolu ile Karabük il merkezine kadar ulaşım mümkündür.

SAFRANBOLU;
Anadolu’nun kuzey batı kesiminde, Antik Devirde tarihçi Homeros’un
İlyada destanında Paplagonya olarak geçmektedir.Yörede sırası ile Hititler, Frigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar
(Pondlar), Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve
Osmanlılar egemenlik kurmuşlardır.
Safranbolu 1196 tarihinde Selçuklu Sultanı II.Kılıç Arslan’ın oğlu
Muhiddin Mesut Şah zamanında Türklerin eline geçmiştir. Tarihi
süreç içerisinde ise 1213-1280 tarihleri arasında Çobanoğullarının,
1326-1354 tarihleri arasında Candaroğlullarının, 1354-1402 ve 1423
yılından itibaren de Osmanlıların egemenliğine girmiştir.
Safranbolu, tarihi geçmişinde, en üstün ekonomik ve kültürel düzeyine Osmanlı döneminde ulaşmıştır. Kentin 17. yy da İstanbul-Sinop
kervan yolu üzerinde önemli bir konaklama merkezi oluşu, bölgede
ticaretin gelişimine olanak sağlayarak zenginleştirmiştir. (Bu dönemde
İstanbul ve Kastamonu ile yoğun ilişkiler yaşanmış, Osmanlı devlet
adamlarından bazıları kente önemli eserler bırakmışlardır.
Safranbolu geleneksel Türk toplum yaşantısının tüm özelliklerini
yansıtan ve uzun tarihi geçmişinde yarattığı kültürel mirası çevresel

55

56

Su D üny a s ı Hazi ran 2 0 1 2

dokusu içinde koruyan örnek bir kenttir. Sahip
olduğu zengin kültürel mirası kent ölçeğinde korumadaki başarısı Safranbolu’yu “Dünya Kenti” ününe kavuşturmuş ve UNESCO tarafından
“Dünya Miras Listesi”ne alınmıştır.
Tüm ülkede bulunan yaklaşık 50 bin kadar korunması gerekli Kültür ve Tabiat varlıklarının
yaklaşık 1500’ü Safranbolu’ dadır. Bu zenginlik
kenti bir Müze Kent haline getirmiş, korumacılıktaki başarısı ise kente “Korumanın Başkenti”
ünvanını kazandırmıştır.

Safranbolu’yu kentsel sit ilan etmesi ile akademik düzeyde başlayan kente olan ilgi , zamanla
ülkemiz sınırlarının dışına taşmıştır. 90’lı yılların
başından bu yana küçük ve orta ölçekli turistik
tesislerin oluşumu ile turizm ilçe ekonomisindeki
yerini hissettirmeye başlamış, terk edilen konaklar, otel, lokanta gibi işlevlerle yaşama dönüştürülmüş, bozulan arnavut kaldırımları yeniden
yapılmış, anıtsal eserler restore edilmeye başlanmış, kaybolmak üzere olan el sanatları turistik
amaçla yeniden canlılık kazanmıştır.

Kentin ününü oluşturan Safranbolu Evleri
18.ve 19.yy. Türk hayatının geçmişini, kültürünü, ekonomisini, teknolojisini ve yaşama biçimini yansıtan mükemmel mimarlık bilgisi ile
yapılmışlardır. Yaklaşık 2000 geleneksel Türk
evi bulunmaktadır. Bu evlerin 800 kadarı yasal
koruma altındadır.

Safranbolu İsimleri

Geriye doğru 3000 yıllık tarihi geçmişe sahip
olan Safranbolu pek çok uygarlığa ev sahipliği
yapmış ve günümüze bir kültür zenginliği olarak ulaşmıştır. Özellikle Osmanlı döneminden
kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve eşsiz
konaklar gelenlere hayranlık uyandıracak niteliktedir.
1975 yılında Anıtlar Yüksek Kurulunun

Bizanslılar döneminde ilk ismi Dadybra olan
Safranbolu, 1196 yılında Selçuklular zamanında
adı Zalifre olarak değişmiştir. Beylikler döneminde ve Osmanlıların ilk zamanlarında kentin adı
Borglu ve Borlu şeklini almıştır. Osmanlı tapu
ve tahrir defterlerinden izlenebileceği gibi Borlu,
yöreye yerleşen Taraklı Aşiretten dolayı Taraklıborlu olmuştur. Taraklıborlu adından sonra
Safranbolu için Osmanlı Döneminde kullanılan
diğer adlar; 18. y.y. ortalarında Zağfiran-ı Borlu, 19. y.y. yarısında kısa bir süre için Zağfiran-ı
Benderli, 19.y.y. son çeyreğinden itibaren Zağfiranbolu, son olarak da Zafranbolu ve Safranbolu biçimine dönüşmüştür.

Su Dünyası Ha z i r a n 2012

Safranbolu Evleri
Safranbolu denince akla ilk gelen Safranbolu
evleridir.İlçe merkezinde 18.ve 19.y.y. ile 20.
y.y. başlarında yapılmış yaklaşık 2000 geleneksel
Türk evi bulunmaktadır. Bunlardan 1000 kadarı
yasal koruma altındadır. Evler Safranbolu’nun
iki ayrı kesiminde gruplanmıştır: Eskiden ‘Şehir’
diye bilinen ve kışlık olarak adlandırılan çarşı kesimi ile “Bağlar “ diye bilinen ve yazlık olarak
kullanılan kesimidir. Çarşı ve Bağlar semtlerinde toplu olarak korunabilmiş Safranbolu evleri,
çoğunlukla tarıma elverişli olmayan vadi kenarındaki yamaçlara, çevreye ve komşulara saygılı
bir biçimde birbirinin manzarasını ve güneşini
kapatmayacak şekilde inşa edilmiştir. Yöre halkı kışın şehirdeki evinde yaşar, yazın havaların
ısınmasıyla Bağlardaki yazlık evine göçer, ancak
“Çarşı”da üretim ve ticaret hayatı devam ederdi. Günlük hayatın devam ettiği kentte ulaşımın
sağlandığı ev ve sokak araları ise yine yapı ile
uyumlu tarzda Arnavut kaldırımı şeklinde yapılmıştır. Mevcut taş kaplama yollar; sel sularına
karşı dayanıklı ve rutubeti en aza indirebilecek
nitelikte meyilli formdadır.
Geleneksel ev tarzının ön planda olduğu
Safranbolu’da yapı formu evler genellikle 3 kat-

tan oluşmuş 6-8 odalı, geniş hacimli, insan ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Odaların
her biri bir çekirdek aileyi barındırabilecek tüm
unsurlara sahip bağımsız birim olarak tasarlanmıştır. Her odada yüklük adı verilen dolaplar,
sergenler, ocak ve sedirler vardır. Ahşap yüklük
dolapların içerisinde yıkanmak amacıyla da kullanılabilen gusülhaneler de mevcuttur. Safranbolu evlerine bir başka detayı katan unsur ise
tavanları ahşap işlemelidir. Safranbolu evlerindeki çıkmalar, evin dış görünümünü tek düzelikten kurtarır. Odaların büyüklüğüne göre sayısı
değişen dar ve uzun pencerelerde “muşabak”
adı verilen ahşap kafesler bulunur. Evlerin bazılarının içlerinde, serinlik vermesi ve yangından
korunması amacıyla yapılmış olan havuzlar da
bulunmaktadır. Bu nitelikli evleri oluşturan malzemeler ise; Alt katlarda taş, üst katlarda kerpiç
ve ahşaptır. Çatıda da alaturka kiremit kullanılmıştır. Evin giriş kısmına “hayat” adı verilir. Hayat taş kaplıysa “taşlık” olarak ta anılır.

Safran Çiçeği
Safranbolu’ya ismini veren ve en kalitelisi Safranbolu’ da yetişen safran
çiçeği, dünyanın en pahalı baharatı
olma unvanını taşıyan nadide bir bit-
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kidir. Kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilme özelliği bulunan safran; İlaç, gıda, kozmetik sanayide kullanılmaktadır. Yarım kilogram safran
80 bin çiçekten elde edilmektedir. Safran bitkisinin ürün olarak kullanılan kısmı
yalnızca ortasındaki lifler olduğundan yetiştirilmesi ve bakımı çok emek isteyen
bir bitkidir. Bu yüzden altın kadar değerlidir.

Safranbolu Lokumu
Safranbolu’ya gelipte dünyaca ünlü Safranbolu Lokumunu tatmamak olmaz. Safranbolu Lokumu daha az tatlı ve hafif olması nedeniyle diğer lokumlardan farklıdır. Lokumumuzu ayrıcalıklı kılan ise mineral bakımdan zengin olan suyumuzun
sertlik derecesi ve kullanılan doğal şekerdir. İlçede çeşitli türlerde lokum yapılmaktadır: Hindistan cevizli fındıklı, çifte kavrulmuş, safranlı fıstıklı, güllü, damla sakızlı v.s. Günlük üretilen Safranbolu lokumu talepler doğrultusunda Türkiye’nin
her yerine gönderilmektedir.
Safranbolu lokumunun en büyük özelliği diğer lokumlara göre daha hafif olmasıdır. Yedikten sonra ağızda şekerli bir tat bırakmaz. Ayrıca içine katılan safran da
eşsiz bir tat verir. Sade, safranlı, çifte kavrulmuş, güllü ve fındıklı çeşitleri bulunur.

Kısa Tarihçe
Osmanlıca rahat ul-hulküm yani boğaz rahatlatan kelimesinden türeyen Lokum,
yaklaşık 15. yüzyıldan beri Anadolu’da bilinmekle birlikte, özellikle 17. yüzyılda
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaygınlaştı. Avrupa’da ise bir İngiliz gezgin aracılığıyla Turkish Delight adıyla 18. yüzyılda tanınmaya başlandı. Daha
önceleri bal ya da pekmez ve un bileşimi ile yapılan lokumun 17. yüzyılda Kelle
şekeri olarak bilinen rafine şeker ile özellikle nişastanın bulunup ülkeye getirilmesi
sayesinde hem yapımı, hem de lezzeti değişti.

Lokum & Sağlık
Lokum doğal ve sağlıklı bir besin kaynağı olup, pek çok yararının olduğu bilinmektedir. Örneğin, proteinli besinler, kullanıldıktan sonra vücutta yakılır ve bunun sonucu üre, ürik asit ve kreatinin gibi atık maddeleri açığa çıkar. Bu maddeler
böbrek hastalarında idrarla vücuttan atılamaz ve kanda yükselir. Sade lokum,
karbonhidrat kaynağı olduğundan, böbrek hastalarınca devamlı tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca, yerelde lokumun hala yara ve çıbana tedavi amaçlı sarıldığı
da bilinmektedir
Safranbolu, evleri kadar lokumu ile de meşhurdur. İmren ve Safrantat markaları
ile üretilen lokumlar her dem taze ve lezzetlidir. Safranlı, fındıklı, çifte kavrulmuş
antep fıstıklı, güllü, sade sakızlı, hindistan cevizli gibi çeşitleri vardır. Ayrıca yaprak helvası da çok rağbet görmektedir.
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Çavuş Üzümü
Yörede yetiştirilen Çavuş üzümü de
Safranbolu’nun ayrı bir lezzetidir. Safranbolu
Yazıköy de aktif olarak yetiştiriciliğine devam
edilen ve genellikle sofralık olarak kullanılan çavuş üzümünün her yıl eylül ayında bağbozumu
şenlikleri ile hasadı yapılmaktadır.

Yöre Mutfağı
Bükme, Perohi, Bütün et yemeği, Koruklu
Etli Bamya, Uzun ve Dilme Fasulye, Keşkek,
Safranlı Zerde gibi Safranbolu’ ya özgü yemek türlerinin yanı sıra, Su Böreği, Makarna
(Cimcük),Yayım (Erişte), Haluşka, Höşmerim,
Cevizli çörek, Kiren (kızılcık) suyu, Baklava,
Kadayıf gibi geleneksel Türk mutfağının zengin yemek çeşitlerini de Safranbolu Mutfağında
görmek mümkündür.

ESKİ HÜKÜMET KONAĞI
(KENT TARİHİ MÜZESİ)
Ressamların çizimlerine estetik katan, mimari
güzelliği ile fark yaratan, güneşin sarı rengi gibi
şehre tepeden bakan Kent Tarihi Müzesi, Hükümet Konağı olarak 1904 yılında Kastamonu
Valisi Enis Paşa ve dönemin kaymakamı Ahmet
Bey’lerin öncülüğünde kale olarak adlandırılan

tepeye inşa edilmiştir. Kesme taştan yapılan
bina zeminle beraber 3 kattan oluşmaktadır. 19
Ocak 1976 tarihinde çıkan bir yangın sonucu
tamamen yanmıştır. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanarak, kültür merkezi ve kent tarihi müzesi
olarak hizmete açılmıştır. Pazartesi hariç her
gün ziyarete açıktır.

SAAT KULESİ
Zamanın durduğu kentte, geçmişin sesini zamana inat duyuran saat kulesi, III. Selim döneminde Safranbolulu Sadrazam İzzet Mehmet Paşa
tarafından 1797 yılında yaptırılmıştır.Kaleye
yerleştirilmiş olan, kare planlı 20 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi, Anadolu’da yapılan ilk saat
kulesidir. Londra’dan getirtilen saat halen çalışır
durumdadır. Tarihi saat kulesi, Hükümet konağıyla beraber gezilebilmektedir.

ESKİ CEZAEVİ BİNASI
Kale üzerinde bulunan Eski Cezaevi Binası,
Sultan II. Abdulhamit tarafından 1906 yılında yaptırılmıştır. 90’lı yılların ortalarına kadar
kullanılan cezaevi, 2005 yılında restorasyonu
yapılarak kafeterya ve restaurant olarak hizmet
vermektedir.
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HIDIRLIK TEPESİ

DEMİRCİLER ÇARŞISI

Kendinizi tarihin içinde hissettiğiniz, tüm ihtişamıyla dimdik ayakta duran Safranbolu evlerinin
birbirlerine olan saygılı bakışını görebildiğiniz
Hıdırlık tepesi, Türklerin, Safranbolu’ya ilk konuşlandığı yerdir. 2 adet açık namazgahı bulunan ve eskiden “yağmur duası” ile “Hıdırellez’’
kutlamaları için kullanılan Hıdırlık üzerinde
Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa’nın türbesi (1845), Hızır paşa’nın mezarı ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman’ın
(1955) anıt mezarlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Tepeye iki noktadan giriş ve çıkış bulunmaktadır.

Akçasu kanyonu üzerinde, İzzet Mehmet Paşa
Cami arkasında yer alan Demirciler Çarşısı, yaşayan tek lonca çarsıdır. Sıcak, soğuk demir işçiliği hala devam etmektedir. Demirciliğin yanı
sıra çarşı içerisinde bakır ve kalay işçiliği de sürdürülmektedir.

ESKİ TABAKHANE
Çarşının alt ucunda Akçasu ve Gümüş deresinin
birleştiği alandaki tabakhane, 1990’ların sonuna
kadar faaliyet göstermiştir. Şuan atıl vaziyette
bulunan Tabakhane mescidi ile yıkık durumundaki tabakhane binası, korunmuş iki atölye geçmişten kalan son tanıklardır.

SAFRANBOLU EVLERİNDEN
ÖRNEKLER
KAYMAKAMLAR EVİ
Daracık Hıdırlık yokuşundan çıkılarak, odaların
içerisine tahta paravandan iki adım atılarak girilebilen, geçmişteki saygıyı gösteren, odalardaki
gusülhane adı verilen gömme dolaplarla günümüz ebeveyn banyolarının oluşması fikrine ışık
tutan, 18.-19.yy Türk toplum yaşantısını yansıtan tarihi Kaymakamlar Evine ulaşılır. Safranbolu kışlası komutanı Hacı Mehmet Efendi
tarafından 18.y.y. başlarında yapıldığı sanılmak-
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tadır. Hacı Mehmet Efendi’ye Yarbay karşılığı
olan “Kaim-Makam” denilmesinden dolayı
“Kaymakamlar Konağı”olarak adlandırılmaktadır. 1979 yılında Kültür Bakanlığınca kamulaştırılıp, restore edildikten sonra 16.12.1981
yılında Eğitim Merkezi olarak hizmete açılmıştır. Şuan Kaymakamlığa bağlı özel müze olarak
kullanılan evin harem ve selamlık bölümünde,
sofasında, malzeme ve mankenlerle Safranbolu
yaşantısı canlandırılmıştır. Pazartesi hariç her
gün geziye açıktır.

MÜMTAZLAR KONAĞI

KİLECİLER KONAĞI

MEKTEPÇİLER KONAĞI

Manifaturacılar çarşısının sonunda Kışlayanı
ve Akpınar sokaklarının birleştiği noktada, her
iki sokağın eğimine göre yapılmış olup, tam anlamıyla bir köşe ev niteliğindedir.1884 yılında
Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı bilinen konağın temeli taş duvarlı, üst katlar ahşap
çatkı arasında kerpiç dolgudur. Yapının ortak
alan olarak kullanılan yerleri Harem ve Selamlık bölümünden oluşmaktadır. Detaylı ve zengin
bir görünüme sahip tavan süslemeleri ve evin
dengesinin ölçülmesi ve oturma yapıp yapmadığının kontrolü için konulmuş “Eksantrik Şakul”
adı verilen ahşap sütun, evin özellikli olduğunun
ispatıdır.

1786-1787 yılları arasında yapımı tamamlanan
Safranbolu Medresesi olduğu bilinen Mektepçiler Konağı Safranbolu’da tarihlendirilebilen
en eski yapılardan biridir. 2000 yılında T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın
alınıp restore edilerek kullanım hakkı Safranbolu Kaymakamlığına verilmiştir. Safranbolu
Belediyesi tarafından düzenlenerek Suha ARIN
Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açılmıştır. 2004 yılında kaybettiğimiz, 1977 yılında
“Safranbolu’da Zaman” belgesel filmiyle Altın
Portakal Ödülünü alan ve Safranbolu’ya ayrı
bir anlam katan ünlü yönetmen Suha ARIN’
a ait özel eşyaları ve belgesel filmin çekiminde

Yeşilliklerin içerisinde geçmişte kendini bulmak
isteyenlerin uğrak noktası olan Mümtazlar konağı 1888 yılında Gazi Süleyman Paşa Medresesi
Baş Müderrisi Müftü ve Müderris Ziya Efendi
tarafından yaptırılmıştır. İnşası 5 yılda tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Alttaki hayat
bölümü ile birlikte 3 katlıdır. Evin başodasının
tavan süslemesi 4000 ahşap parçadan oluşmaktadır. Hayat bölümü ve bahçesi kafeterya olarak
kullanılmaktadır.
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kullanılan araçları görebilirsiniz. Belgesel severler için; Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu
Belediyesi ve kardeşi Reha ARIN’ ın katkıları ile
müze ev haline getirilen Suha ARIN Kültür ve
Sanat Merkezi hafta sonları 09:00-16:00 saatleri
arası gezilebilir.

TURİNG HAVUZLU
ASMAZLAR KONAĞI
Türkiye Turing Otomobil Kurumu tarafından
satın alınarak, Safranbolu’nun ilk restore edilen
konaklarından biri olma özelliğini taşıyan Havuzlu Asmazlar Konağı, Çarşı da Beybağı olarak bilinen mevkide yer almaktadır.1830 yılında
yapılan konağın içerisinde yangından korunması
ve serinlik vermesi amacıyla büyük bir havuz bulunmaktadır. Şu anda konak, otel ve resturant
olarak hizmet vermektedir.
Yine Beybağında bulunan bir diğer konak ise
1877 yılında yapılan Hakkı Asmazlar evidir. Tamamen orijinal olup hiç restorasyon geçirmemiş
konak 7. ve 8. kuşağın birarada yaşadığı nadide

evlerden biridir. 1.katında insan boyunda havuz
bulunan konağı, önceden izin alarak gezebilirsiniz.

İZZET MEHMET PAŞA CAMİ
Cami 1796 tarihinde Safranbolulu Sadrazam
İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
İstanbul’daki Nuriosmaniye Camisi’nin küçük
bir modeli şeklindedir. Tamamen kesme taştan yapılmıştır. Namaz kılma alanı kare biçimli
olup eni-boyu 13,5 metredir. Minber ve mihrabı
çok zengindir. Mihrabın üzerinde padişah III.
Selim’in tuğrası bulunmaktadır. Caminin külliyesi içinde kütüphane, abdesthane, iki çeşme ve
vakıf dükkanları yer alır. Caminin avlusu, altından geçen Akçasu kanyonu üzerine inşa edilen
kemere oturmaktadır.

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİ
Safranbolu Çeşme Mahallesinde, Sadrazam
Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1661 yılın-
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da yaptırılan cami kare planlıdır ve üstü kubbe
ile örtülmüştür. Bu kubbenin örttüğü sekizgen
kasnak dışardan payandalarla desteklenmektedir. Beş bölümlü beşik tonozlarla örtülü bir son
cemaat yeri vardır. Giriş kısmının sağ tarafında
tek şerefeli minaresi yer almaktadır. Cami içinde
daha genç döneme ait kalem işleri görülmektedir.Avlusunda şadırvan,güneş saati ile kütüphane ve muvakkithane olarak müştereken yapılmış
bina bulunmaktadır.

GÜNEŞ SAATİ
Köprülü Mehmet Paşa Camisi avlusunda bulunmaktadır. Basit tip yatay güneş saatleri sınıfına girer. Sabah 06:40 ile akşam 17:20 arasındaki
zamanı, metal plakanın gölgesine göre gösterir.
19.yy ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.

YEMENİCİLER ARASTASI
Bugün, kahvesinde oturabileceğiniz, hediyelik
eşyalar ve el sanatları ürünleri alabileceğiniz
Yemeniciler Arastası, Köprülü Mehmet Paşa
Camisine bitişik olup, camiye gelir getirmesi
amacıyla caminin vakfı tarafından 1661 yılında yaptırılmıştır. 48 ahşap dükkanın yer aldığı,

yemeni adı verilen el yapımı deri ayakabıların
hayat bulduğu eski bir lonca çarşısıdır.Arasta
kelimesi, çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde
aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu yer
anlamına gelmektedir. Bu nedenle de çarşı Yemeniciler Arastası olarak adlandırılmaktadır.

TARİHİ BELEDİYE BİNASI
1923 yılında ticarethane amacıyla yapılan bina,
daha sonraları belediye binası olarak 1995 yılına
kadar hizmet vermiştir. 2005 yılında restorasyonu yapılan tarihi taş bina, şuan Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü ve Uluslararası Altın Safran
Belgesel Film Festivali Sekretaryası olarak kullanılmaktadır.

CİNCİ HANI ve HAMAMI
1640 yılında Sultan I.İbrahim’in tahta çıkışından sonra Anadolu Kazaskeri olan Cinci Hoca
(Karabaşzade Hüseyin Efendi) tarafından 16401645 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Kesme ve
moloz taştan inşa edilen han, 2 katlı ve 62 odalıdır. Han’ın giriş kapısı, kilit ve anahtarı; Türk
demir işçiliğinin örneklerindendir. Restorasyonundan sonra, 25 odasıyla aynı amaca hizmet
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eden han, otel ve restaurant olarak hizmet vermektedir.
Cinci Hoca tarafından 1645 tarihinde yaptırılan diğer yapı Cinci Hamamı’dır. Kazdağlıoğlu
meydanında çarşı içerisinde yer alır. Kadınlar
ve erkekler bölümünden oluşan hamam kubbe
ile örtülmüştür. Soğukluk, sıcaklık, külhan, ocak
yerleri mevcut ve halen hamam durumdadır.

KAZDAĞLIOĞLU CAMİ
Çarşı meydanında, 1778 tarihinde Kazdağlıoğlu Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Taş ve
tuğladan, tek kubbeli olarak yapılmıştır ve üstü
kiremitle örtülmüştür. Minaresi ise tuğladan yapılmıştır. Çevresindeki meydana ismini vermiştir.

KAÇAK (LÜTFİYE) CAMİ
Çarşının Akçasu Mahallesinde bulunan Lütfiye
camii, Akçasu deresi üzerinde derenin en dar

kısmına kemerler kurularak yapılmıştır. 1880
yılında hacı Hüseyin Hüsnü tarafından yapılan
cami, kahvehane ve üst katına yapılmış olan
mektep bölümü ile bir bütünlük içersindedir.

ULU CAMİ (AYASTEFANOS KİLİSESİ)
Şehir merkezinin Kıranköy mevkinde 1872 yılında yapılmış Rumlardan kalan eski bir kilisedir.1956 yılında camiye çevrilen kilisenin çevresinde Skalion Mektebi (1863) ile eskiden kilise
papazlarının kullandığı ev ilginç bir külliye oluşturur.

BULAK (MENCİLİS) MAĞARASI
Dünya mağara literatürüne girmiş olan Bulak Mağarası Türkiye’nin 4.,Karadeniz bölgesininde 2. büyük mağarasıdır. Şehir merkezinin kuzeybatısında Karabük’e bağlı Bulak
Köyü’nün Safranbolu ile sınır teşkil ettiği yerdedir. Safranbolu’nun merkezine 8 km uzaklıkta
olan mağara, günümüzden 65-200 milyon yıl
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önce oluşmuştur. 6042 m. uzunluğunda olup
ilk 400 metresi ziyarete açıktır. Bu özelliğiyle de
Türkiye’nin turizme açılan en uzun mağarasıdır.
Mağaranın 2 girişi bulunmaktadır. İlk giriş su çıkışının olduğu bir ağızdan yapılmaktadır. 2.aktif
girişi ise, giriş ağzının arkasında yer alan tepenin
solunda merdivenle çıkılan fosil bir ağızdan yapılmaktadır.

İNCEKAYA SU KEMERİ
Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 19.y.y.
sonunda yaptırılmıştır. Safranbolu’nun kuzeydoğusunda kalan su kemeri şehir merkezine 7,5
km uzaklıktadır. Su kemerine Bağlar semti, İncekaya köyü yolu üzerinden ulaşılır. Tokatlı kanyonun üzerine yapılan kemer, zeminden 60 m
yükseklikte ve 116 m uzunluğundadır. Genişliği
ise 110 -220 cm dir. 6 kemerli görkemli bir yapıdır. Sonradan su kemerinin alt kısmına çeşitli
etkinlikler için sahne ve oturma yerleri, kanyona

inmek için de merdivenler yapılmıştır . “Paşa
Suyu” olarak bilinen bu su, kemerden geçerek
kapalı arklar şeklinde Beybağında bulunan Turing Havuzlu Asmazlar Konağının bahçesindeki
su terazisine gelir ve burdan kentteki çeşmelere
dağıtılırmış.

YÖRÜK KÖYÜ
Safranbolu’dan Kastamonu yönüne doğru 11
km gidildiğinde, Kayı boyunun Karakeçili Aşiretinden gelen 3 kardeşten en büyüğü Hüseyin
tarafından asırlar önce kurulan tarihi Yörük
Köyüne ulaşılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından 1997 yılında koruma altına köyde, 131 adet tarihi eser kayıt altına alınmıştır.
Safranbolu’nun küçük bir maketi görünümündeki köyde, gezi evine dönüştürülen Sipahioğlu
Konağı ve köyün eski çamaşırhanesi gezilmeye
değer mekanlar arasındadır.
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TÜMÜLÜSLER

KAYA MEZARLARI

Safranbolu ve çevresinde 32 adet tümülüs ve
4 adet höyük bulunmaktadır. Bunlardan 24
tümülüs Safranbolu ve Eflani arasındadır. Safranbolu Gümüş semtinde, Büyük Göztepe,
Konarı köyünde Kocatepe, Barış mahallesinde
Küçük Göztepe, Yolbaşı köyünde Özenler ve
Değirmenciler, Yukarı Çiftlik köyünde Keten
,bölgedeki en önemli tümülüslerdir. Tümülüs;
bir mezar yada mezarlık içeren toprak yayılarak
oluşturulmuş tepeciklere denir.

Safranbolu-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan Gündoğan, Üçbölük, Hacılarobası ve Çavuşlar köyleri çevresinde Roma dönemine ait
pek çok kaya mezarı bulunmaktadır. Bunların
en önemlilerinden 4´ü Hacılarobası köyünde,
5´i Üçbölük köyünde bulunmaktadır.

KANYONLAR
Safranbolu, kanyonların birleştiği bir alana kurulmuştur. Şehir merkezinden 8 km uzaklıktaki
İncekaya ve Tokatlı kanyonları ve devamı niteliğinde olan çarşı kesimindeki Gümüş ve Akçasu
kanyonları, Kastamonu yönünde Safranbolu’ya
13 km uzaklıktaki Düzce köyünün girişinde bulunan Düzce (Kirpe) ve Sakaralan kanyonları
doğa turizm için önemli değerlerdendir.

YÖRESEL YEMEKLER
Yiyecek, içecek, yöreye özel mutfak kültürü, yazlık kışlık olarak hazırlanan yiyecekler;
Geleneksel Türk mutfağının zengin yemek çeşitlerini Safranbolu Mutfağında da görmek olasıdır. Yöreye özgü yemek türlerinin yanısıra, sonbaharda günümüzde daha çok köylerde yapılan
kış hazırlıkları dikkat çeker.
Bunlar: domates salçası, tarhana, yayım (erişte),
asma yaprağı salamuru, dut pekmezi, üzüm pekmezi, üryani erik kurusu tavşut (elma kurusu),dut
kurusu, elma ayva kızılcık (kiren)suyundan yapılan marmelat kışın sulandırılarak içilir.Evlerde
saç ekmeği denilen yufka yapılır.Saç ekmeği serin bir yerde saklanır, ihtiyaç oldukça sulanarak
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yumuşatılır, üstü örtülüp bir süre bekletildikten
sonra kare veya dikdörtgen şekilde katlanarak
sofraya konulur. Yeşil fasulye, etli dolma kavrulmuş kıyma sarılır. Eskiden daha çok önem
verilen Kıyma ve kavurma, tavalarda uzun süre
pişirilip kavrulur, kıyma sahanı denilen büyük
sahanlara doldurulur, soğuduktan sonra kalıplaşan kıymalar serin bir yerde korunur.Kış boyunca bu kıyma kalıplarından küçük parçalar
halinde kesilerek yemeklerde kullanılır. Özellikle
tarhana çorbası, yayım ve bükmede kullanılır.

YEMEKLER
Çorbalar
Tarhana Çorbası: Kışlık olarak hazırlanan
tarhana hamuru kurutularak un haline getirildikten sonra kullanılır. Eskiden kahvaltıda yenilen tarhana çorbası,günümüzde turşu ile birlikte
diğer öğünlerde sofraların vazgeçilmez ikilisidir.

Yayım Çorbası: Yayım(ev makarnası) yağ,

süslenir. Özellikle kentte bayram, düğün, iftar
yemeklerinde, cenaze evinde cenazeden sonra
üçüncü gün pişirilir.

Çılbır: Kaynayan yağlı suya iyice çırpılmış yumurtalar ağır ağır akıtılıp karıştırılarak pişirilir.
Üzerine sirke ve tereyağı konur.

Borana: Katı yumurta ve süzme yoğurttan
hazırlanır.Karışımın üzerine sarımsak, kırmızıbiber ve tereyağı ile hazırlanan sos dökülür.

Et Yemekleri
Bütün Et Yemeği: Koyun ve erkeç etinin
kemikli parçaları kızartılır, salça ve az su ile
pişirilir,maydanozla süslenir. Düğünlerde ve
bayramlarda baş yemek olarak mutlaka sofrada
bulunur.

Yahni: Koyun ve erkeç eti

biraz salça ile sulu
olarak pişirilir.Düğün bayram ve iftar yemeklerindendir.

kavrulmuş kıyma ve salça suyla kaynatılır.Kaynayan suya bir miktar yayım konularak pişirilir.

Pirinç Çorbası:

Pirinç iyice yumuşayana
kadar haşlanır. Piştikten sonra üzerine tereyağı, karabiberle eritilerek dökülür. Maydanozla

Kuyu Kebabı: Safranbolu’nun Güney bölgesinde yapılan bir kebap türüdür.Özel şekilde
yapılmış kuyular odun yakılarak hazırlanır.
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Kuzular kancalarla kuyuya sallandırılır. Üzeri kapatılarak çamurla sıvanır.Kendi buharı ile
piştikten sonra parçalanarak servis yapılır.

Etli Koruklu Bamya : Koruk henüz tatlanmamış ham üzümlerin suyu iyice kaynatılarak hazırlanır. Kuşbaşı et ile pişirilen bamyaya
bir çay kaşığı koruk ilave edilerek ekşi olması
sağlanır. İftar sofralarının baş yemeğidir.

Etli yaprak Dolması : Bölgede üzüm
bağları çok olduğundan asma yaprağı da boldur.Yağlı kıyma, pirinç,bulgur ince kıyılmış soğan biraz tuz, karabiber ve salça ile hazırlanan
iç, haşlanmış yapraklara özenle sarılır.Özellikle
düğünlerde eş dost biraraya gelerek tencerelerle
sarılan dolma, yufka ekmeğine sarılarak servis
yapılır.

Ekşili Köfte: Kıymaya

bir miktar tuz ve
karabiber konularak hazırlanan fındık büyüklüğündeki köfteler yağda kızartılır, miyaneli kaynamış suda pişirilir. Ekşilik vermesi için koruk
konulur.

Sirkeli Kelle: Özellikle kurban bayramlarında kurbanın kafa ve işkembesi temizlenip yumuşayana kadar pişirilir. Sonra küçük parçalar halinde kesilir.Miyane, sirke ve sarımsak tuz,biber
ilave edilerek pişirilir. Sonbaharda danagöz
üzümü çıktığında yenir.

Bandırma: Kazın yağı ile hazırlanır Özel şekillerde kesilmiş yufka kalınca açılarak kaynayan
yağlı suya atılır.Sudan çıktıktan sonra sıcakken
yenir. Bu yemek daha çok çevre köylerde bilinir
ve yapılır. Kalabalık aileler biraraya geldiğinde
yapılır.

Keşkek:

Safranbolu’nun
köylerinden
Yazıköy’e has bir yemektir. Bayramlarda derin
bir tencereye 3- 4 kg erkeç eti ,aşurelik buğday ,
biraz salça , tuz ve karabiber konularak tencere
ağzına kadar su ile doldurulur.Önceden ısıtılmış
özel keşkek fırınlarına ağzı açık olarak akşamdan
konulur sabah fırından alınan keşkek eş dost ve
akrabaların davet edildiği bayram sofrasında
sütle ıslatılıp tekrar pişirilen “bişi” adı verilen
yufka ile ikram edilir.

Güveç : Özellikle yazın

kuzu eti ve yaz sebzeleri ile hazırlanan güveç,çarşıda esnafların birlikte hazırlayıp ekmek fırınında pişirdikleri bir
yemek olup, iftar sofralarında da tercih edilen
sıcak yemekler grubundadır.

Etli Bulgur Aşı: Daha çok köylerde yapılan
bu yemek, kuzu eti, bulgur, yağ, salça konularak
pilav gibi değil , sulu pişirilir.
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Sebze ve Zeytinyağlılar
Tereyağlı Uzun Pakla (Fasulye):

ve davet ve iftar yemeklerinde mutlaka yapılır ve
konuklara ikram edilir.

Taze fasulye uçları temizlenip kırılmadan yıkanıp tepsi gibi yayvan bir tencereye dizilir. İsteğe
göre üzerine soğan ve domates dilimleri ile süslenir. Karıştırmadan ve kapağı açılmadan kısık
ateşte pişirilir.Pişirilen fasulyenin üzerine eritilmiş kızgın tereyağı dökülür.Sıcak servis yapılır.

Safranbolu Bükmesi:

Dilme Bakla (fasulye):

Taze fasulye
ayıklanıp yıkandıktan sonra dilimlenir. Bir bez
üzerine serilerek kurutulur. Kışlık olarak hazırlanan dilme pakla haşlandıktan sonra suyu süzülerek servis tabağına alınır. Üzerine sarmısaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağı dökülerek servis yapılır.

Zeytinyağlı Yaprak Dolması:

Asma
yaprağının büyükçe olanların haşlanır. Pirinç,
soğan ve zeytinyağı kavrularak biraz pişirilir.
Hazırlanan malzeme yapraklara etli dolmadan
daha ince ve daha uzun sarılır.Kısık ateşte pişirilir.Bayramlarda, misafir kabul günlerinde tercih
edilen bir yemek çeşididir.

Hamur İşleri
Su böreği: kıymalı, peynirli ve mantarlı olarak yapılan su böreği bayramlarda, düğünlerde

Özellikle hamurişleri yönünden zengin bir kültüre sahip olan
Safranbolu’lu ailelerin haftasonu keyfinin önemli bir parçasıdır. Kavrulmuş kıyma, ince doğranmış soğan ,ıspanak veya pazı,biraz karabiberden
oluşan iç, fırınlarda pide hamuru içine konularak pişirilir.Pişince üzerine tereyağı sürülür. Kiren şerbeti ile birlikte ikram edilir. Hafta sonlarının dışında cenaze evine eş dostları tarafından
yaptırılır, mevlitlerde de ayranla birlikte konuklara ikram edilir.

Cevizli Keşli Yayım: Keş: süzme yoğurda
tuz ilave edilip bir tülbentten süzülerek katı hale
getirilir.Tek tek yuvarlak şeritler halline getirilip
kesilir ve kurutulur.Kurutulmuş keş bez torbalarda muhafaza edilir.

Yayım: Un,yumurta ve su ile katı bir hamur
yoğrulur.Bu hamurdan yapılan pazılar iki yufka
kalınlığında açılır, serilip kurutulur. Hafif kuruyan yufkalar üstüste konur. Ortadan ikiye kesilir
, kesilip ayrılan üstüste konularak 2-3 cm genişliğinde tekrar kesilir.Kibrit çöpü kalınlığında
kesilerek kurutulur. Kaynayan suya atılan ya-
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yım yumuşayana kadar pişirilir.Piştikten sonra
soğuk su ilave edilir ve hemen süzülür. Üzerine
dövülmüş ceviz ve rendelenmiş keş serpilir. Kızdırılmış tereyağ dökülür. Sıcak servis yapılır.

Perohi: Mantı hamuru açılır. Kare şeklinde
kesilen yufka içine süzme yoğurt ve nane karışımı konularak üçgen şekilde kapatılarak kaynayan suda haşlanır. Piştikten sonra üzerine tereyağ dökülerek servis yapılır.

Cevizli Çörek:

Mayalı hamur açılarak arasına sıvı yağ sürülür ve ceviz konularak rulo yapılır.Dikdörtgen kesilerek fırın tepsisine dizilir
üzerine yumurta sarısı sürüldükten sonra fırına
verilir.Cevizli çörek aynı zamanda ekmek fırınlarında da yapılır. Cenaze evine yakınları tarafından yapılıp götürülür. Bayanların kabul günlerinde yapılır.

Sini çöreği: Saçta pişirilmiş ve ıslanmış yufkadan yapılır. Süt, yoğurt ,yumurta,sıvı yağ ve
tereyağı karışımı ile ıslatılan yufkaların arasına
iki yufkada bir kıyma,soğan,ıspanaktan oluşan iç

konulur.15 yufka üst üste konulduktan sonra en
üste yumurta sarısı sürülerek fırına verilir.

Göbü:

Mayalı hamurdan yapılır. Sade, peynirli, cevizli,ıspanaklı, kıymalı,iç konularak yarım daire şeklinde kapatılır.Kızgın sıvı yağda
kızartılır.

Gaygana:

Yumurta, Nişasta su ,tuz ile
yapılan karışım tereyağı eritilmiş tavaya
dökülür,pembeleşince diğer tarafı pişirilir.Kahvaltıda , aperatif yemeklerde sık yapılır.

Saç Bükmesi:

Un, su, tuz ile yapılan hamurdan küçük pazılar yapılır.Bu pazılar tepsi büyüklüğünde açılır,yarısına hazırlanan yoğurtlu, ıspanaklı malzemelerden konulur.Odun ateşinde
saçta iki tarafı da pişirilir. Pişirildikten sonra üzerine tereyağı sürülür. Yoğurtlu iç torba yoğurdu,
nane, karabiber, yumurta karışımından oluşur.
Ispanaklı iç: ince kıyılmış soğan , kavrulmuş kıyma, ince ince doğranmış çiğ ıspanak, tuz, karabiberden oluşur.
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Tatlılar
Çingen Baklavası: Saçta pişirilen yufkadan yapılan bir tatlıdır. Kuru yufkalar parçalaSafranbolu baklavası: Yaprak inceliğin- narak tepsiye yerleştirilir.Arasına ceviz serpilir.
de nişasta ile açılan yufkalar bez örtülere serilerek biraz kurutulduktan sonra yağlanmış tepsiye
aralarına dövülmüş ceviz serperek serilir. 40-50
yufkanın üst üste konulmasıyla yapılan baklavanın diliminin kalınlığı 3 cm kadardır.Yıldız
şeklinde kesilip üzerine eritilmiş yağ dökülür.
Fırına verilir.Önceden hazırlanmış şerbeti ılıkken dökülür.Şerbet içine aldıktan sonra ikram
edilir.Bayramlarda Arife günü akşamdan şerbeti
dökülen baklava, bayram ziyaretine gidilen her
evde mutlaka bulunur. Düğünlerde kız tarafın
da damat tarafında gelen konuklara ikram etmek için mutlaka baklava yapılır.Kız evi tarafından bir tepsi de damada hediye edilir.

Delioğlan Sarığı: Baklava gibi açılan yufkaya ceviz serpildikten sonra oklavaya sarılıp
büzdürülür. Yağlanmış tepsiye dıştan içe dizilir.
Ilıkken üzerine şerbet dökülür şerbeti çekince ikram edilir.

Höşmerim:

Un ve yumurta ovularak küçük tanecikler haline getirilir.Orta ateşte yağla
kavrulur.Biraz kavrulduktan sonra ceviz de konularak iyice kavrulur. Başka bir kaba alınır ve
ılıkken üzerine şerbet dökülür, soğuyunca servis
yapılır.

Üzerine pekmez tereyağı ve su karışımı gezdirilir. Dilimlenerek hemen servis yapılır. Fazla
önem ve emek gerektirmediğinden bu isim verilmiştir.Cingen baklavasına Yörük köyünde Koz
Böreği denilir.

Su Muhallebisi: Pirinç unu ve nişasta tatsız
olarak pişirilir.Muhallebi kıvamında az şekerle pişirilir.Tepsiye dökülerek soğuduktan sonra
baklava şeklinde kesilir.Üzerine sulandırılmış
pekmezle gülsuyu dökülür.

Tel Helva:

Nişasta bol sıvı yağda kavrulur.
Üzerine önceden hazırlanmış şerbet dökülür. İsteğe göre nişasta kavrulurken ceviz de konulur.
Ilık servis yapılır.

Safranlı Zerde: Pirinç su ile yumuşayana
kadar haşlanır. içine çekirdeksiz üzüm isteğe
göre konulur. Şeker ve akşamdan ıslatılmış bir
tel safran suyu ile birlikte ilave edilir. Muhallebi
kıvamında pişirildikten sonra kaselere konulur.
Soğuduktan sonra servis yapılır. Özellikle kentte bayramlarda, cenaze evinde mevlitten sonra
ikram edilir.
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Safranlı Aşure: Belli ölçülerde akşamdan
ıslatılan aşurelik buğday, pirinç,nohut, kuru fasulye, çekirdeksiz üzüm,kayısı kurusu ayrı ayrı
haşlandıktan sonra büyük bir tencereye alınarak
kaynatılır. Sarı suyu çıkana kadar suda ıslatılmış
bir çay kaşığı safran ve şeker ilave edilir. Ateşten
alındıktan sonra kaselere alınır üzeri tarçın, ceviz, fındık ve nar ile süslenir.

Aşure:

Buğday, pirinç, nohut, kuru fasulye
kavurma ile tuzlu olarak yapılır. Üzerine kavrulmuş ceviz parçaları, tereyağı eritilerek gezdirilir. Aşure isteğe göre tatlı ve tuzlu olarak
Muharrem ayında yapılır.Komşu ve akrabalara
dağıtılır.

Haluşka: Oldukça sıcak yağlı suya azar azar
un dökülür. Oklava ile karıştırılarak orta ateşte
pişirilir.Küçük parçalar halinde tepsiye konulur.
Üzerine ceviz, şeker şurubu, yağ, pekmez gezdirilir.

Lokma Tatlısı: Un, su, tuz ve mayadan oluşan yumuşak bir hamur yapılır.Hamurun mayası gelince kızdırılmış yağda kaşığın ucuyla hamur parçaları kızartılır. Önceden hazırlanmış
şerbetin içine atılır. Ilık servis yapılır.

Helva:

Her lokumcuda bulunan tahinden
yapılan helva , yaz helvası ve kış helvası olarak
müşteriye sunulur.

Yaprak Helvası:

Nişasta, şeker su, limon
ile yapılan helva malzemesi Yufka gibi ince açılır.10 cm kalınlığında aralarına ceviz serpilerek
kat kat hazırlanır.Kara kare dilimlenerek satışa
sunulur.

SAFRANBOLU’YA KARAYOLU İLE ULAŞIM
Safronbolu’ya karayolu ile üç ayrı yönden ulaşmak mümkündür.
Ankara-İstanbul karayolunun Gerede kesiminden ayrılarak 82 km.
sonra Karabük’e, Karabük’ten 8 km sonra da Safranbolu’ya varılır.
İlçenin kuzey yönünde bulunan Bartın’a uzaklığı 74 km., doğusunda bulunan Kastamonu’ya uzaklığı 105 km. dir.
SAFRANBOLU’YA DEMİRYOLU İLE ULAŞIM
İlçemizden diğer merkezlere demiryolu ulaşımı olmamakta, fakat
8 km uzaklıktaki Karabük İl Merkezinden demiryolu ulaşımı sağlanmaktadır.
DEVLET DEMİRYOLLARI
KARABÜK - ANKARA SEFER SAATLERİ
Pazar - Salı -Perşembe
Saat 00:20
KARABÜK - ZONGULDAK SEFER SAATLERİ
04:15 - 07:20 - 12:40 - 18:00
ZONGULDAK - KARABÜK SEFER SAATLERİ
07:05 - 09:00 - 13:45 - 17:55
TARİHİ VE TURİSTİK KÖYLERİN
SAFRANBOLU’YA UZAKLIKLARI
KÖY ADI
MESAFE (Km)
Yörük Köyü
11
Düzce Köyü
13
Davutobası Köyü
20
Hacılarobası Köyü
28
Üçbölük Köyü
23
İncekaya Köyü
7.5
Yazıköy
4

Lokum: Hindistan cevizli, fındıklı, çifte kavrulmuş, fıstıklı, safranlı, güllü, damla sakızlı olmak
üzere günlük olarak üretilmektedir.Safranbolu
Lokumu diğer lokumlara bakarak az tatlı, hafif
olması nedeniyle diğer lokumlardan farklıdır.
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BİR AZİZ
AKAR
ONLARDAN...

Suyu ‘aziz’ olarak adlandıran bir medeniyetin
çocuklarıyız. Suyu ihtiyaç olarak görmenin ötesinde
onu kutsi bilip, mübarek kabul ettiğimizden bizler
için aziz olmuş. Hal böyle olunca suyun geçtiği,
aktığı yerler de temiz, nezih ve estetik olagelmiş.
Evet, musluklar da bu geçiş yollarının son
bulduğu, suyla buluşmamızın her gün defalarca
tekrarlandığı buluşma noktalarımızdan biri. Bu
yazımızı suya ayırmayı uygun bulduk.
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Ansiklopedik ve düz bir tanım şöyle diyor: Musluk, herhangi bir sıvı tesisatında boruların bitiş
noktasında ya da sıvıyı muhafaza eden tankın/
deponun çıkış noktasında, kontrollü olarak akışı
sağlayan armatürlerin genel adı. Ev muslukları
genelde krom kaplı iken, bira fıçısı muslukları
ahşaptan yapılabilmektedir. Musluklar, sanayide, evde, laboratuvarda yaşamın hemen her
yerinde kullanılmaktadır. Kimi zaman gaz musluklarına da rastlanılmaktadır. Evet tanım düz
ve kuru. Musluk kelimesi halk arasında tek musluk başına sahip türleri için kullanılır fakat bu
yanlış bir kullanım biçimidir. Tek musluk başlı
musluklar uzunmusluk, kısa musluk ve çamaşır
musluğu olarak 3’e ayrılır. Bahçe musluğu gibi
türleri de vardır. Bunun yanında “taharat musluğu” denen ara musluklarlar vardır. Genellikle
tuvalette kullanıldığından dolayı halk arasında
yanlış bir kelime ile beraber kullanılır. Taharat
kelimesi de zaten Arapca “tahir” yani “temiz”
anlamına gelmektedir. Sadece “temizlenmek”
için değil, armatürlerin temiz su sistemine bağlamadan önce ara bir katman olarak kullanılır.
Birden fazla musluk başı içeren musluk çeşitlerine batarya ya da armatür denir.
Musluğun arkaplanına biraz bakalım isterseniz.
Suyun insan yerleşmelerine ulaştırılması uygarlık
tarihinin önemli aşamalarını yansıtır. Su bulabilmek için toprağın derinlerine uzanan kuyular
açılmış, önceleri zahmetli taşıma yöntemleriyle
su kaynakları ve akarsulardan tarım alanları ve
yerleşimlere su getirilmiştir. İlerleyen uygarlık
basamakları ile yağmur suları dahi değerlendirilecek kanlarla akıtılacak; açık ve kapalı sarnıçlarda depolanacak; sular meydan çeşmelerine,dini
ve sosyal yapılar ulaşacak;arazi yapısının bu ulaşıma izin vermediği durumlarda da bentler, su
kemerleri ortaya çıkacaktır.
İlk kültürlerde küvet, havuz gibi durgun su hazneleri ve saraylarda ilkel bir su tesisatı ile birkaç çeşme dışında yıkanma mimarisi ile karşılaşılmaz. Oysa sağlıklı bir temizlik ve kullanım
için akan suyun mahallelere ve saraylara ulaş-
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ması bent, su kemeri, isale hatları, maskem, su
terazisi,sarnıç, künk, çeşme, hamam gibi başlı
başına bir alt yapı ve mimari gerektirdiğinden,
bu kapsamda bir tesisatın yakın çağlarda ve imparatorluk olanaklarıyla geliştiği görülür. Eski
çağlardan beri zengin bir kültür alanı olan yıkanma, Asya, Kuzey Avrupa, Eski Roma ve İslam toplumlarında hamam ve benzeri kuru ve
ıslak buhar banyolu; Eski Mısır, Mezopotamya,
Helen ve Ortaçağ’dan itibaren Batı Uygarlığında ise soğuk su veya suyun ılıtıldığı, daha sonra
ısıtıldığı küvet, lavabo türü haznelerde veya duşlarda yıkanılan bir banyo kültürüne sahip oldu.
Halka yönelik genel kullanımın yanında iktidar
ve zenginlik simgesi, olan özel banyo ve hamamlar daima saraylarda ve aristokrasinin ikametgahındaki yerini aldı.

Çok erken bir yerleşim yeri olan İstanbul’da şehrin kuruluşundan itibaren yaşayan devletler su
ve su ile ilgili tesislere çok önem vermişlerdir.
Şehrin dışında olan su kaynaklarında suyu getirmek için uzun kanlar açmışlar, su kemerleri ,
su dağıtım (maskem) ve su toplama (sarnıç) binaları, kuyular inşa etmişlerdir. Su tesislerinin
halkın hizmetinde olan son parçaları ise çeşmelerdi. Antik Çağlardan bu yana su, çeşme ve
oluklardan taş çörtenler vasıtasıyla durmaksızın
aktarılmıştır. Çatı sularının toplanmasında da
kullanılan çörtenlerin yanı sıra, az da olsa, madeni çörtenlerde kullanılmıştır.
Suyun zor elde edilebilir ve tüketilebilir bir kaynak olması, bu değerin idareli kullanılmasını ve
su akımını ihtiyaca göre kontrollü kullanmayı

Su Dünyası Ha z i r a n 2012

zorunlu kılmıştır. Bu ise, muslukların tasarımı ile mümkün olmuştur.Suyun aktığı
oluk bölümünün bir vana görevi yapan ve istenildiği gibi açılıp kapanabilen dikine
bir burmalı çubuk ile
donanımı,musluk tasarımının temelini oluşturur.

Musluğun kelime anlamı nedir?
Devamlı su akan borunun Arapça karşılığı olarak “maslak” kelimesinden dilimize
geçmiştir.Şemsettin Sami ilk baskısı 1899’da yapılan “Kamus-i Türki” adlı sözlüğünde musluğu; “Suyu istenildiği vakit akıtıp istenildiği vakit kapamak üzere
çeşme ve sairine takılan burma”olarak tanımlamıştır (Altay,1986).
Borudan gelen suyu istenildiği zaman kesmeye veya akıtmaya mahsus olarak çeşmelerdeki boru ağızlarına takılan tunç veya pirinçten bir alettir. Üstünde bulunan
kulak gibi kumandasından burulduğu zaman içindeki delik yana gelerek suyun
geçmesini engeller. Burularak açılıp kapandığı için eskiden burma denilirdi.
Sonradan maslak kelimesinden gelen musluk kelimesi kullanılmaya başlanmış,
burma kelimesi unutulmuştur.
Basit bir musluk yani lüle hangi parçlardan oluşur? bronz lüle iki bölüm halindedir.Birinci Bölüm zıvana olup sadedir.İkinci bölüm teşkil eden ön kısım kalın
kordonla ayrılmaktadır. Bir diğer tanımda ise musluk, dışarıdan idare edilen bir
tapa yardımı ile, bir akışkanın bir boru içindeki akışını durduran veya yeniden
başlatan cihaz olarak tanımlanır. Doğan Hasol’un Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü’ndeki musluk tanımı ise, bir gaz veya su borusuna takılarak akışı ayarlayan
veya kesen anahtardır.
Çeşme, hamam, ev ve benzeri yapılar için bronz veya pirinçten üretilen klasik
bir musluk, bir gövde,bir iç takım ve bir volandan meydana gelmektedir. Gövde,
suyu borudan alıp, ağzından dışarı akıtan parçadır. İç takım olarak anılan kısım
bir çeşit tapa görevi yapan muhtelif yapıda bir salmastra grubudur. Volan ise sağa
sola veya yukarı aşağı hareket ettirilerek suyun akmasını veya kesilmesini sağlayan
parçadır.
Türkiye’de Musluk ve Bataryanın Tarihçesine bakacak olursak öncelikle belli başlı su kullanım tesisleri görürüz. Anadolu Selçuklularının Anadolu’da yaptırdıkları
çeşme, hamam, şadırvan gibi su kullanım tesislerine kaynaklardan su getirildiği
bilinmektedir. Bu tesislerde, özellikle çeşmelerde su doğrudan yalağa dökülmeden önce bazen bir taş oluktan veya ağaçtan oyulmuş bir çörtenden, bazen de
madeni bir borudan yalağa akardı. Musluğun öncüsü olarak kabul edilen ve çeşmelerde suyun aktığı yerlere takılan bu madeni borulara daha sonraları “lüle”
adı verilmiştir. Osmanlı çeşme mimarisinde çok kullanılan ve aynı zamanda bir
“su ölçme birimi” olan lüle, Selçuklular zamanında da kullanılmıştır. Anadolu
Selçukluları’ndan günümüze kadar gelebilen çeşme yok denecek kadar azdır ve
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bu çeşmelerden lülesi orijinal olanların sayısı enderdir. Topkapı Sarayı’nda günümüze kadar gelebilen tarihi lüle ve musluklar
arasında en eski olanı “Hırka-i Saadet Dairesi”nin Revan ve Bağdat Köşklerine bakan ve “Arzhane” denilen cephesindeki bronz
lülesidir.
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında Osmanlı sanatının son
devrine ait olan yeni klasik üslupta geliştirilmiş motifli muslukların ve çift musluk şeklinde olan bataryaların üretimine devam
edilmiştir. 1950’li yıllardan itibaren atölyelere elektriğin girmeye başlaması ile yeni teknikler geliştirilmiştir. Bu yıllarda musluk
gövdesinde sızdırmazlık için cam suyu kullanılıyor, dökümden
kaynaklanan hatalar lehim ile dolduruluyordu. Ürünün temizliği açısından musluklara tesviye ve polisaj işlemleri uygulanmaya ve krom kaplanmaya başlanmıştır. Musluk üretimi sanayinin
başlaması ile ithal ürünlere ihtiyaç duyulmayacak kalite ve miktarda üretim gerçekleştirilmiştir. 1980’li yılların başında iki el ile
sıcak-soğuk suyun karışımını sağlayan bataryaların yanı sıra tek
el hareketi ile sıcak-soğuk suyun karışımının ve musluğun açılıp
kapatılmasını sağlayan küresel ve seramik diskli salmastra gruplu
mix seriler devreye girmiştir.
Evet en basit bir musluğu oluşturan kısımlara geri dönelim.

Lüle: Musluğun öncüsü olarak kabul edilen ve çeşmelerde suyun aktığı yerlere takılan madeni borulara verilmiş olan isimdir.
Lülelerin açma kapama kontrolü olmadığından su kaynaklarının
bol olduğu yörelerde kullanılmıştır.
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Suyun yeterli olmadığı yerlerde ise önceleri lülelerin ağız kısımlarına takılan tıkaçlarla suyun sürekli akışı durdurulmuş sonraki aşamada ise lülenin altına ve üstüne açılan deliklere ortası delik
basit madeni silindir şeklinde tapalar konularak
suyun ihtiyaç duyulduğu zaman akıtılması sağlanmıştır. Burmalı lüle olarak adlandırılan bu
basit cihazlar zamanla geliştirilerek musluk haline dönüştürülmüştür.

Batarya:

Sıcak ve soğuk suyu ayrı ayrı veya
karıştırarak akıtan, iki açma düzenli ve tek çıkış
uçlu musluk takımlarıdır.

Musluklar farklı işlevlere göre
aşağıdaki gibi sınıﬂandırılır:
• Açma kapama kontrolü olmayan lüleler.
• Sadece soğuk ya da sadece sıcak su akıtan musluklar
• Sıcak ve soğuk suyu ayrı ayrı veya karıştırarak
akıtan bataryalar.
Günümüzde ise musluk kapama mekanizmalarına göre sınıflandırmak gerekir ise;

salmastralı musluklar, seramik diskli musluklar,
tam açıp kapamalı küresel salmastralı musluklar
örnek olarak verilebilir. Eski musluklar kullanıldıkları yerlere ve şekillere göre aşağıdaki şekilde
sınıflandırılır.

Kullanıldıkları yerlere göre
musluklar:
• Çeşme muslukları
• Sebil muslukları,
• Semaver ve kazan muslukları,
• Küp, depo ve camilerin abdest şadırvanlarında
kullanılan musluklar,
• Köşk ve kasırlarda balyanlar tarafından el yüz
yıkamak amacıyla konulmuş musluklar,
• Hamam kurnaları üzerine takılmış musluklar,
İster altın kaplama olsun ister krom kaplama
musluk suyu insanla buluşturan yaşamımızın
önemli bir öğesidir. Bir zamanlar bir reklam
metninde geçtiği gibi, her gün onu “açar, kapar
sonra tekrar açar ve kaparız” ve bu işlem hep
sürer gider...
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