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Değerli Su Dünyası Okurları,
Haziran ayında son yolculuğuna uğurladığımız şair Abdurrahim Karakoç’un dizeleri ile merhaba
dediğimiz bu sayımızda Gelibolu’da tarihi yeniden canlandıran Çanakkale Tanıtım Merkezi’ni, hızla
devam eden GÖL-SU projesi kapsamında temeli atılan göletleri, GAP Toprakları Suya Kavuşturacak
Mardin Ana Kanalı Projesini ve Kaman’da startı verilen “Ceviz Eylem Planı” nı sayfalarımıza taşıdık.
Keyiﬂe okumanız dileğiyle…

Su Dünyası Ekibi

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

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

Değerli Okurlar,
Ülkemizde su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesinde dünya lideri olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren DSİ Genel
Müdürlüğü’nün akla gelen en önemli projelerinden biri, bölgenin verimli
tarım arazilerinin suya hasretine son vererek ekonomik ve sosyal hayatın
büyük ölçüde değişmesini sağlayacak entegre bir kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi’dir.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ve en kapsamlı kalkınma projesi
olan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin ilk adımı 1936 yılında atılmakla birlikte, Fırat ve Dicle Nehirlerinin taşıdığı sudan daha verimli yararlanabilmek
ﬁkri Sultan II. Abdülhamid Han zamanına dayanmaktadır. Turan Şahin’in
kaleme aldığı “Osmanlı’nın Çılgın Projeleri” adlı kitapta yer alan belgeye
göre; Osmanlı vezirlerinden Hasan Fehmi Paşa, 24 Nisan 1880 yılında
“Anadolu’nun Bayındırlık İşlerine Dair” hazırladığı dilekçede, bölgedeki
bataklıkların kurutulmasını, Fırat ve Dicle nehirlerinden istifade edilmesini
öneriyor. Sultan II. Abdülhamid Han da günümüze ulaşan hatıralarında
söz konusu proje ile ilgili olarak “Dicle ile Fırat nehirlerinden önüne setler
kurulması yoluyla istifade suretiyle akıllıca bir sulama tertibatı kurabilirsek,
şimdi çok kurak olan yerleri bundan binlerce sene evvel olduğu gibi cennet haline dönüştürebiliriz.” diye kaydediyor. Tarihi belgelerden anlaşıldığı
üzere söz konusu dilekçe ile Osmanlı zamanında GAP projesi ﬁkri ortaya
atılarak ve projenin imparatorluk yöneticileri arasında büyük ilgi görüyor,
ancak ne yazık ki GAP projesi o dönemde hayata geçirilemiyor.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Ülkenin maddi-manevi her alanda değişim ve gelişim çabası içinde bulunduğu yıllarda en belirgin ve öncelikli
ihtiyaç olarak ortaya çıkan elektrik enerjisini sağlamak amacıyla Atatürk’ün
emri ile 1936 yılında Elektrik İşleri Etüd İdaresi kurulmuş ve “Keban Projesi” ile yoğun etüdlere başlanmıştır. Atılan bu ilk adımdan sonra 1970’lerde

Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler
olarak planlanan GAP, 1980’lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür. Bu kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim
ve sağlık gibi sektörlerini kapsamaktadır.
Su Kaynakları Programı ise 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve
1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Toplam maliyeti yaklaşık 35 milyar ABD doları olan Proje’nin, enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 7 bin 476 MW olup, yılda 27 milyar kilowatsaat
enerji üretimi öngörülmektedir.
2008 yılında Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan GAP Eylem Planı ile ivme kazanan projenin temel hedeﬂeri; bölge
halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer
bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki
verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeﬂerine katkıda bulunmaktır.
Genel Müdürlüğümüz; tamamlandığında yılda; 2,2 milyar doları sulama,
4 milyar doları enerji, 410 milyon doları içme suyu olmak üzere Milli Ekonomiye yıllık toplam 6,61 milyar dolar katkısı olacak ve 3.800.000 kişiye
doğrudan istihdam imkanı sağlayacak projenin sadece bölgeyi değil, tüm
ülkemizi etkileyecek değişimleri beraberinde getireceğinin bilinci ile çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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K I S A Aşağı Kuzfındık Sulama Sezonunu Açtı

Eskişehir’de 2012 sulama sezonu; Aşağı Kuzfındık Sulama Şebekesi’nde düzenlenen merasimde
ilk suyun verilmesi ile başladı.
Eskişehir’in İnönü ilçesine bağlı Kümbet, Akpınar, Yeniköy, Aşağı Sobran, Yukarı Sobran ve
Aşağı Kuzfındık köyleri tarım arazilerini sulayacak olan şebekeye ilk suyun verilerek; 2012 sulama
sezonunun açılış merasimine Eskişehir Milletvekili
Salih Koca, Eskişehir Valisi Dr. Kadir Koçdemir,
kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.
Geçmişte yurt dışına gittiğinde “Bunlar neden
bizim ülkemizde yok.” diye hayıflandığına dikkat
çeken Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, “Yurt dışı
gezilerimizde geri kalmışlığımızı hissederdik. Ama
birkaç senedir gittiğimizde, ‘İyi ki Türkiye’deyiz.’
diyoruz. Çünkü Avrupa’nın geleceği karanlık…
Biz de ise; memleket bahçesinin her köşesini gerek

arazi toplulaştırmalarıyla, gerek sulama projeleriyle, organize sanayi bölgeleri ve üniversiteleriyle
hakikaten güzel bir hale getirmek için hızlı adımlar atılmaktadır. Gelecek söz konusu olduğunda
hepimizin gözleri ışıldamakta, göğsümüz kabarmaktadır.” dedi.
DSİ 3. Bölge Müdürü Erol Şenöz de, projeyle 24
bin 960 dekar tarım arazisinin sulanacağının altını
çizerek; dekar başına 393 lira gelir artışıyla, yıllık
toplam faydanın 2 milyon 124 bin 762 lira olacağını belirtti.
Konuşmaların ardından Vali Koçdemir, çevre
köyden merasimi izlemeye gelen bir çocuğun eliyle sulama sezonunu başlattı.

Su Dünyası Te mmu z 2012
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K I S A TİMÖB Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi

TİMÖB(Türkiye İnşaat Mühendisleri Öğrencileri Buluşması)11.06.2012 Pazartesi günü Gazi
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
” Gelecekte İnşaat Mühendisliği “ temalı, buluşmaya; DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, ASO
Başkanı M. Nurettin Özdebir, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili, Gazi Üniversitesi
Rektör Yardımcısı, öğretim üyeleri ve öğrenciler
katıldı.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı katılımcılara yaptığı konuşmada; “ Ben de sizler gibi inşaat mühendisiyim, 1986 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ Genel
Müdürlüğü’nde çalışmaya başladım. Farklı kademelerde görev aldıktan sonra 2011 yılının Ağustos ayından bu yana bu köklü kurumun, Genel

Müdürü olarak görev yapmaktayım. Sizlerin geçtiği bu sıralardan geçmiş biri olarak şunu tavsiye
edebilirim ki; inşaat mühendisliği ciddi, sorumluluk isteyen, sahada inceleme yapmayı, birlikte
çalışmayı ve karar almayı gerektiren bir meslek
dalıdır.” dedi.
Daha sonra genç mühendis adayları ile, mesleki
yaşamındaki tecrübelerini ve anılarını paylaşan
Özkaldı; “İnşaat mühendisliği, geçmişte olduğu
gibi gelecekte de en fazla aranan ve insanlık var
oldukça ihtiyaç duyulacak her tür yapının plan,
proje ve inşaatını yapan temel bir bilim dalı ve
meslek olarak kalacaktır, Geleceğin mühendisleri;
Sizlere başarılar diliyor, mesleki yaşamınız boyunca ülkemiz ve insanlık adına faydalı işler yapmanızı temenni ediyorum. “ diye konuştu.
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K I S A Gaziantep’teki Projeler yerinde incelendi
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Bakanlarımızın da katılımıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon
Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Gaziantep’te
aynı zamanda projeleri yerinde inceledi, bilgiler
aldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve yetkililerle birlikte Gaziantep’teki açılış
etkinlikler ve Şehit Kamil Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısına katılan Genel
Müdürümüz Akif Özkaldı, ilk olarak
Gaziantep Şube Müdürlüğü’ne giderek hem projeleri yerinde inceleme
fırsatı buldu hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gaziantep’te yapılan çalışmaları dikkatle takip ettiğini ifade eden Özkaldı “Burada projeleri yerinde incelemek, ilk ağızdan bilgi almak son derece önemli.
Elimizde bulunan işleri olabildiği kadar kısa zamanda tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine
sunmalıyız.”dedi.

Gaziantep Ziyareti
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Başkanlığında, Gaziantep Valisi Er-

dal Ata, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sarı,
Mehmet Erdoğan, Halil Mazıcıoğlu, Nejat Koçak, Ali Şahin ve Derya Bakbak, Kaymakamlar,
Belediye Başkanları, DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı, Orman Genel Müdürü, Doğa Koruma
Milli Parklar Genel Müdürü, DSİ, Orman, Meteoroloji ve Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımı ile 10.06.2012 tarihinde Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın Gaziantep ilindeki yatırımlarının
görüşüldüğü, İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, DSİ, Orman, Meteoroloji ve Doğa Koruma
Milli Parklar Genel Müdürlüklerinin Gaziantep
ilindeki faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi
verdi.

Su Dünyası Te mmu z 2012
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K I S A KKTC Heyeti Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarı Emir Ali Deveci, KKTC Su İşleri Dairesi Müdürü Hasan Senin başkanlığındaki KKTC
heyeti DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’yı makamında ziyaret etti.
KKTC Su Temin Projesi ile alakalı detayların konuşulduğu toplantıda; Kıbrıs tarafında yapılacak
kanuni düzenlemelerin DSİ tecrübesinden faydalanılarak gerçekleştirilmesi, KKTC tarafında inşa
edilecek işlerin planlanması, 2014 yılında tamamlanacak projede aksama olmaması, ele alınan ana
gündem maddeleri arasında yer almıştır.

KISA

K I S A Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi
Saygı duruşu ile başlayan, Prof. Dr. Kemal Erguvanlı Ödüllerinin dağıtımı ile devam eden, başkanlık
divanının ve yönetim kurulunun seçiminin yapıldığı
toplantı DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Ülkemizde Mühendislik Jeolojisi eğitiminin öncüsü
ve Komitenin kurucusu Prof. Dr. Kemal Erguvanlı’yı
anmak amacıyla Milli Komitemiz ve İTÜ Maden
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği Çalışma Grubu ta-

rafından 2010 yılından itibaren her yıl Erguvanlı
Seminerleri’nin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı da Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen toplantıya kısa süreliğine
iştirak etmiş olup, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi
Türk Milli Komitesi’ni DSİ Genel Müdürlüğü’nde
ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade etmiştir.
Mühendislik jeolojisi dendiğinde akla Prof. Dr. Kemal Erguvanlı’nın geldiğini ifade eden Özkaldı “Çok
değerli bir insandı hocamız. 1982 yılında İTÜ İnşaat
Mühendisliğinde hocamızdı. Çok aktif çok neşeli bir
insandı. Kendisinden çok şey kazandık. Rahmetle
anıyorum kendisini ve bugün burada olmaktan dolayı son derece mutluyum.”dedi. Mühendislik jeolojisinin son derece önemli olduğunu ifade eden Özkaldı
“ Hangi yapıyı inşa ederseniz edin mühendislik jeolojisini dikkate almak zorundasınız. Bu mühendisliğin olmazsa olmazıdır.”dedi.
Genel Müdürümüz konuşmasının ardından günün
anısına Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli
Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Yüzer’e plaket vererek, yapılacak çalışmalarda
başarılar diledi.
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K I S A Boğaz’ın 135 Metre Altından Geçmek
Milliyet Gazetesi yazarı Fikret Bila, DSİ 14. Bölge
Müdürü Yalçın Çomoğlu ve beraberindeki heyet
Boğaz’ın 135 metre altındaki tünelden, su basılmadan önce geçen son ekip oldu…
Dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan ilk ve tek
“uzun su altı tüneli” ni kullanarak Asya’dan
Avrupa’ya geçiş Melen Projesiyle sağlandı.

Melen Sistemi bünyesindeki boğazın 135 m altında, 5551 m uzunluğunda 4 m çapında tünel, 2010

yılında tamamlanarak dünyada ilk kez iki kıta su
tüneli ile birleştirildi.

Melen Sistemi; 1990’lardan başlayarak yoğun göç
alan İstanbul’da suyun arz ve talep dengesinde
meydana gelen su eksikliğini gidermeye yönelik
geliştirilen bir proje olup, evsel tüketimin yanı sıra
büyüyen sanayinin su ihtiyacının artmasına ve
yaşanan dönemsel kuraklıklarla ortaya çıkan su
krizine Büyük Melen Çayı’ndan faydalanarak bu
proje ile kalıcı bir çözüm bulundu.
Milliyet Gazetesi yazarı Fikret Bila, DSİ 14. Bölge
Müdürü Yalçın Çomoğlu ve beraberindeki heyet
Boğaz’ın 135 metre altındaki tünelden, su basılmadan önce geçen son ekip oldu. Yaşadığı bu büyük tecrübe sonunda gördüklerini, “mühendislik
harikası” olarak değerlendiren Bila, 26.06.2012
tarihinde “Boğaz’ın 135 metre altından geçmek…” başlıklı yazısında; “Tünelde yol alırken
belgesel kanallarında anlatılan dev projeleri anımsadım. Mega projeler olarak anlatılan mühendislik harikası inşaatlar içinde İstanbul Boğazı’nı
yerin altından geçen Boğaziçi Su Tüneli de olmalı
diye düşündüm.” dedi.

Su Dünyası Te mmu z 2012
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K I S A Dünya’da Bir İlk Gerçekleşiyor…
KKTC Su Temini Projesi’nin en önemli
ayağını teşkil eden” Deniz Geçişi” ünitesi
dünyada ilk kez uygulanıyor.
DSİ, Kıbrıs Su
Temin Projesi kapsamında; Anamur
Dragon Çayı’nın sularını Akdeniz’in
250 metre altından geçirerek Yavru
Vatana taşıyor.
Toplam 106 km uzunluğundaki hat,
deniz yüzeyinden 250 metre derinden geçecek ve 80 km uzunluğa sahip olacak boru hattı ile KKTC’nin
içme, kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak
olan suyu taşıyacak. Proje ile
KKTC’nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis
edilecek Alaköprü Barajı’ndan
alınacak 75milyon m3/yıl suyun,
Akdenize döşenecek boru vasıtasıyla KKTC tarafında Girne
yakınlarında inşa edilecek olan Geçitköy Barajı’na aktarılarak adaya götürülmesi hedeflendi. Tüm tesislerin ise en geç

07 Mart 2014 tarihinde bitirilmesi ve suyun adaya iletilmesi
planlanmıştır.
Alaköprü Barajı İnşaatı Devam Ediyor.
İş bitim tarihi 12 Aralık 2014 olmakla
birlikte en geç 07 Mart 2014 tarihinde bitirilmesi hedeflenen Baraj’da %
24,50 oranında ilerleme sağlanmıştır.
Geçitköy Barajı’nın inşaat ihalesi 29
Kasım 2011 tarihinde yapıldı. Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı
ve inşaata başlandı.
KKTC Dağıtım Hatları Proje Yapımı işi devam etmekte olup, projenin 29 Aralık 2012 tarihinde
tamamlanması planlanmaktadır.
Türkiye Tarafı Kara Yapıları inşaatına, 04 Nisan 2012 tarihinde,
KKTC tarafı kara yapılarının
inşaatına ise ….. tarihinde başlanmıştır.

KISA

K I S A Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi II - Mısır Heyeti Türkiye İnceleme
Ziyareti

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı’na bağlı
23 su uzmanından oluşan resmi heyet, 17-23 Haziran 2012 tarihlerinde, “Su Kaynaklarının İdaresi” ve “Sulama Yönetiminin Devri” konularında bilgi almak amacıyla Ülkemize geldi.
Çalışma ziyareti sebebiyle Ülkemize gelen Mısır Resmi Heyeti, DSİ 2.
Bölge Müdürü Recep Özbal’ı makamında ziyaret etti.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, Bölge Müdürü Recep
Özbal başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Dr. Hüseyin
Gündoğdu tarafından teknik bir sunum gerçekleştirildi ve DSİ çalışmaları hakkında bilgi verildi.
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DSİ 10.Bölge Müdürlüğü Bölgede Meyvecilikte Öncülük Yaptı

KISA

KISA

DSİ 10.Bölge Müdürlüğü Batman Barajı
ağaçlandırma sahasında 2 yıl önce dikilen
8 çeşit meyve ağaçları ürün vermeye başladı. 2 yıl gibi kısa bir sürede ürün veren meyve ağaçları bodur
halde olmasına rağmen verdiği ürünler herkesi hayretler içinde bıraktı. Meyveciliğin yapılmadığı bu bölgede DSİ 10. (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğü’nün
başlattığı meyve ağacı dikme
etkinliği Batman Valisi Ahmet
Turhan’ın da ilgisini çekti.
Elma, Armut, Şeftali, Nektarin, Kiraz, Vişne, Kaysı ve Nar
ağaçlarının bulunduğu yaklaşık
1500 adet meyve ağacını görmek için Batman Valisi Ahmet
Turhan ve DSİ 10.Bölge Müdürü Turkay Özgür Batman barajı
ağaçlandırma sahasına gelerek meyve ağaçlarından tattılar.
Meyvelerin tadına bakan Batman Valisi Ahmet Turhan şunları söyledi; “2 yıl içinde dikilen ve bodur olmalarına rağmen
bu kadar lezzetli ve çok fazla ürün veren meyve ağaçlarının
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dikimini gerçekleştiren, DSİ 10.Bölge Müdürlüğü çalışanları,
görülüyor ki bu işe gerçekten çok emek vermişler. DSİ 10.Bölge Müdürlüğü kurumunu yaptığı çalışmalarından dolayı kutluyorum.” dedi
DSİ 10.Bölge Müdürü Turkay Özgür ise; “Ağaç dikmek
kutsal bir görevdir. Bizde bu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2 yıl önce
bahar ayında diktiğimiz bu meyve ağaçlarının, kısa bir sürede
ağaçların verdiği meyvelerden
anlaşıldığı gibi topraklarımız çok
verimli. Verimli olan bu topraklarımızı meyve ağaçları ile
buluşturduk. Ayrıca bakım aşamasında 10. Bölge Müdürlüğü
olarak bu işe sevgimizi katarak
bölgemizde meyveciliğin yapılabileceğini ön plana çıkarmış olduk. Biz bu bölgede meyve
ağaçlarının yetişebileceğini ispatladık. Bundan sonraki süreçte ise vatandaşlarımız bu işe duyarlılık gösterip, bu işi sektör
haline getirebilirler.” dedi

Stajyer Öğrenciler Eğitimde

DSİ 3. (Eskişehir) Bölge Müdürlüğü’nde
staj yapan üniversite ve lise öğrencilerine,
DSİ faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
DSİ 3. Bölge Sosyal Tesislerinde
Avni Nalçacıoğlu Salonu’nda
verilen eğitime, inşaat ve jeoloji mühendisliği bölümünden 20
öğrenci katıldı. Eğitimde, dünyadaki ve Türkiye’deki su dağılımı ve ülkemizdeki su rezervlerinin doğru kullanımının önemi
anlatıldı.
Ülkemizde kişi başına 1750
metreküp su düştüğünün altı

çizilirken, suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiği
vurgulandı. Türkiye’nin, enerjisinin yüzde 75’ini dışarıdan
sağlamak zorunda kaldığı ve bu sebeple Hidroelektrik Santrallerin (HES) yapımının önemine ve zaruriyetine değinildi.
DSİ’nin faaliyet gösterdiği Tarım, Enerji, Hizmetler ve Çevre
konularında kısa bilgiler verildi.
Öğrenciler, bir aylık staj döneminde 3. Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan baraj, gölet,
taşkın koruma ve sulama tesislerini yerinde inceleme fırsatı bulabiliyorlar
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K I S A Sivas Valisi Ali Kolat DSİ Şantiyelerini Ziyaret Etti

Sivas Valisi Sayın Ali Kolat ve beraberindeki heyet, DSİ 19. (Sivas) Bölge Müdürlüğü’nün çalışmalarını yakından incelemek üzere 21.06.2012
tarihinde şantiye sahalarını ziyaret etti.
İlk olarak Pusat Özen Sulaması şantiyesine gelen
Ali Kolat burada yapılan çalışmaları inceledi. Bölge Müdürü Halil İbrahim Dağlıoğlu, çalışmalar
hakkında Ali Kolat’a brifing verdi.
Daha sonra Pusat-Özen Barajı’nı gezen Vali Ali
Kolat, baraj hakkında bilgiler aldı. Baraj nedeniyle köyleri kamulaştırılarak başka bir alana taşınan
Pusat Köyüne geçen Sivas Valisi ve Bölge Müdürü Halil İbrahim Dağlıoğlu, burada köylülerle bir
araya gelerek onların sorunlarını dinlediler.
Pusat-Özen Sulaması ve Pusat köyündeki incelemelerin ardından Sivas Valisi Ali Kolat ve beraberindeki heyet, Hafik Sulaması Şantiyesine geçtiler.
Burada şantiyeyi inceleyen Ali Kolat’a, DSİ kontrol mühendisleri tarafından çalışmalar hakkında
bilgi verildi. DSİ 19. Bölge Müdürü Halil İbrahim

Dağlıoğlu, şantiye binası içerisinde Vali Kolat’a
bir brifing verdi. Brifingin ardından şeref defterini
imzalayan Ali Kolat, şeref defterine; “ Zor şartlar
altında çalışan DSİ personellerinin yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımı
sunuyorum. Yapılan bu hizmetler tamamlandıktan sonra ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Tüm emeği geçen personellere teşekkürlerimi sunuyorum” diye yazarak imzaladı.
DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün işlerini yerinde görme fırsatı bulan Vali Ali Kolat bu ziyaretlerden
dolayı memnuniyetini dile getirdi. Bölge Müdürü
Halil İbrahim Dağlıoğlu’nu kutladığını ifade eden
Ali Kolat, DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün yapmış
olduğu bu yatırımların Sivas için çok faydalı olduğunu söyledi. Sivas Valisi Ali Kolat, Bu büyük
yatırımları Sivas şehrine kazandıran DSİ 19. Bölge Müdürlüğü personelini tebrik ettiğini belirterek
incelemelerini tamamladı.
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GAP Toprakları
Suya Kavuşuyor

Aşağı Mardin Ana
Kanalı Tamamlandı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında
inşa edilen Mardin- Ceylanpınar Ovaları Sulama Projesi Aşağı Mardin Ana Kanalı’nın açılışı,
Şanlıurfa’da düzenlenen 111 tesisin toplu açılış
merasimi ile birlikte Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 505
bin 600 liraya mal edilen ana kanal, 107 bin 192
metre uzunluğunda olup 3 kısım halinde inşa edildi.
Ana kanala bağlı şebekeler de tamamlandığında
Şanlıurfa ve Mardin illerine bağlı Ceylanpınar,
Viranşehir, Kızıltepe,
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Nusaybin ilçe merkezleri ve bağlı köyler dahil olmak üzere 198 yerleşim yeri
arazilerini kapsayan toplam 211 562
hektarlık tarım arazisine su iletecek.
İşletmeye alınan Mardin Ana Kanalı
ile; saniyede 200 m3 suyu toprakla
buluşturacak, Kızılırmak’dan daha yüksek debisi olan adeta bir nehir meydana
getirilecek.

Açılışı 111 Tesis ile Birlikte
Gerçekleştirildi
Aralarında
MardinCeylanpınar
Ovaları Sulama Projesi Aşağı Mardin
Ana Kanalı1.,2. Ve 3. Kısım işlerinin de
bulunduğu 111 adet tesisin açılış merasimi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı,
kamu kurum ve kuruluşların genel müdürleri,
basın mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak
etti.

T.C. Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan
Konuşmasına Şanlıurfa’ya yapılan yatırımların
hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan “
Geçen sene 21 Mayıs’ta gene sizlerle bir araya
gelmiş, toplam yatırım bedeli 600 milyon TL’yi
geçen eğitim, sağlık, ulaşım, kültür ve spor tesislerini hizmete almıştık. 1 yıl aradan sonra
bugün 750 milyon TL’lik 111 eseri sizlerle
buluşturuyoruz.”dedi.

Erdoğan sözlerini “ Son derece önemli tesislerin
Şanlıurfa’mıza kazandırılması aşamasında emeği
geçen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini tebrik ediyor, bu tesislerin vatandaşlarımıza
hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik
Konuşmasına bugünün Şanlıurfa için önemini ifade ederek başlayan Çelik “ Bugün
Başbakanımız bu güzel şehre bir kere daha
teşrif ettiler. Birazdan bu şehre pek çok tesisi kazandıracağız. Ülkemizin dört bir tarafına
yapılan yatırımlarda Urfa şehrimiz nasibini
fazlasıyla almıştır. Son derece tesislerin son 9
yılda Urfa’ya kazandırılmasında büyük emekleri olan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a bu ilin milletvekili olarak hem şahsım
hem de Urfalılar adına sonsuz şükranlarımı
sunuyorum. “dedi.
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T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Sözlerine ülkenin her tarafına olduğu gibi
Şanlıurfa’ya da ciddi yatırımlar yaptıklarını
ifade ederek başlayan Eroğlu “Bakanlık olarak
en büyük yatırımlardan birini Şanlıurfa’da
gerçekleştirdik. Bugün açılışı yapılacak tesisler
arasında 505.600.000 TL’ye mal olan Mardin- Ceylanpınar Ovaları Sulama Projesi Aşağı
Mardin Ana Kanalı 1., 2. ve 3. Kısım işleridir.
Geçen yıl sonuna kadar Şanlıurfa’mıza, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı tam 2 milyar 100 milyon
liralık yatırım yapılmıştır. Harran, Bozova ve
Yaylak ovası ile Paşabağı bölgelerinde sulama
projelerini tamamladık. Suruç Ovası’nda 95
bin hektarlık bir alanda, bir tatbikat, uygulama
yapıyoruz. Suruç Ovası’na suyu götürmek için

tam 50 kilometrelik bir yol takip ediliyor. Atatürk
Barajı’ndan aldığımız suyu pompa istasyonuyla
önce iletim kanalına takriben 30 kilometre sonra
çapı 8 metre olan dünyanın sayılı tünellerinden
biri Suruç Tüneli’ne bağlıyoruz, oradan da Suruç Ovası’na suyu aktaracağız. Bununla alakalı
çalışmalar hızla devam ediyor.” dedi.
Eroğlu sözlerini “Hizmete alınan tesisler
Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun. Bu tesislerin
tamamlanma aşamasında bizlere büyük destek
veren Sayın Başbakanımıza sonsuz şükranlarımı
sunuyorum, hayırlı olsun. ”diyerek sözlerini
tamamladı.
Konuşmaların açılış kurdelesi kesilerek 111 tesisin toplu açılış merasimi gerçekleştirildi.
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Mardin Ceylanpınar Ovaları
Sulamaları

Büyük sulama projeleri, yer aldığı bölgelerin ekonomik yapısını,
arazi kullanım biçimini, yeni oluşacak üretim etkinlikleri ile gelir ve işgücü gereksinimini tümüyle yeniden şekillendirir. Bölgenin çekiciliği iş olanaklarının fazlalaşmasıyla birlikte artar,
nüfus hareketlerinin niteliği ve yönü değişir ve artan tarımsal
üretimle birlikte tarım dışı diğer ekonomik faaliyetlerde gelişir.
Nüfus yapısındaki değişiklikler, tarımın yeni yapısına, gelişen
sanayi ve hizmetler sektörünün büyüklüğüne de bağlı olarak
karşılıklı etkileşim içinde olur.
Atatürk Barajı sularının, Şanlıurfa Tünelleri ile isale edilerek
Mardin-Ceylanpınar ovalarının sulanması amacı ile inşa edilen
Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulamaları
Proje sahasında 198 yerleşim yeri bulunuyor. 1985 yılı Genel Nüfus Sayımı
neticelerine göre Muratlı, Kızıltepe,
Viranşehir ve Nusaybin haricindeki
yerleşim yerlerinin, nüfusları 5000’den
az küçük köy ve kasabalar olduğu belirlenen alanda halkın en önemli ekonomik
faaliyeti tarım olmakla beraber kuru
tarım yapılan sahalarda asıl mahsul
olarak hububat ekiliyor. Devlet Üretme
Çiftliği (D.Ü.Ç) haricinde pek nadas uygulanmayan bölgede, dönüşümlü olarak

hububat ile mercimek, nohut vb. bakliyat, sulanan alanlarda
ise pamuk ve sebze ekiliyor. D.Ü.Ç alanlarında ise daha ziyade
işgücü yetersizliği dolayısıyla gerekli hububat-nadas dönüşümü
yapılıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve
Aşağı Fırat Havza’sında yer alan proje
sahası Urfa-Harran ve Siverek ovalarının
devamı şeklindedir. Proje sahasının
güneyi Türkiye-Suriye sınırı, doğusu
Nusaybin Çağ Çağ sulama sahası, batısı
Tek Tek dağları ve Harran Ovası ile
kuzeyi ise Eyyüb Nebi deresinden Derik İlçesi, Mardin ve Nusaybin’e kadar
uzanan 600-500 m kotları ile sınırlı. Bu
alana ek olarak Urfa ilinin doğusundaki
1. Cazibe diye adlandırılan Harran
ovasının kuzeyindeki Yukarı Harran ve Harran ana kanalları
arasında kalan kısım da dâhil edilmiştir. doğu-batı yönünde
(Yukarı Harran bölümü dahîl edilmediği takdirde) 164 km,
kuzey-güney istikametinde ise 70 km kadar olan proje sahası
doğuya doğru daralır ve en doğuda 3,5 km kadar genişliktedir.
Bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk geçer. Bu tipik
karasal iklimdir. Bu iklimin en önemli özelliği; en sıcak ve en
soğuk ayların sıcaklık ortalamaları ile gece ve gündüz sıcaklık
arasında büyük farkların olmasıdır. Doğal olarak bu sıcaklık
farkları tarımı etkilemektedir. Ekim ve Nisan aylarında ısı
0°C’nin altına düşebilmektedir.
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Proje sahasında en düşük sıcaklık Şubat ayında Şanlıurfa’da
-12.4°C ve Mardin’de -13.9°C olarak ölçülmüştür. Yaz aylarına
ait en yüksek sıcaklık değeri ise Temmuz ayında Mardin’de
42°C ve Şanlıurfa’da 46.5°C olmuştur.
Ceylanpınar ve Şanlıurfa’da yıllık ortalama yağışlar sırasıyla
335,8 mm ve 478,2 mm dir. Haziran, Temmuz ve Ağustos
ayları ortalama yağış toplamları Şanlıurfa’da 3,7 mm ve
Mardin’de 3.1 mm dir. Bu değerler bölgedeki büyük boyutlu
kuraklığı ve sulama ihtiyacını bariz bir şekilde göstermektedir. Proje sahası oldukça geniş bir sahayı kaplamaktadır. Proje
sahasında doğuya ve kuzeye doğru yağışların arttığı gözlenmektedir. Ceylanpınar’da 335,8 mm, Şanlıurfa’da 478,2 mm,
Viranşehir’de 507,4 mm, Derik’de 687,40 mm, ve Mardin’de
730,6 mm yıllık ortalama yağış kaydedilmiştir. Proje sahasında
en az yağış Harran (309,8 mm) ve Çamlıdere’de (389,2 mm)
ölçülürken, en çok yağış havzanın doğusunda Derik (687,4
mm) ve Mardin’de (730,6 mm) kaydedilmiştir.
Proje sahasındaki bütün dereler Fırat Nehrinin drenaj alanı
içinde olup, Fırat’ın kollarından Habur ve Balıklı derelerinin
yan dereleri şeklindedir ve bu iki ana kolla Fırat’a ulaşırlar.
Çağ Çağ deresi dışındaki bütün dereler, pınarla beslenmeyen,
yağmurlu mevsimlerde akan ve diğer zamanlarda suyu olmayan kuru derelerdir. Mardin-Ceylanpınar Ovaları sulamasında
kullanılacak su kaynağı Atatürk Barajı sularıdır. Atatürk
Barajı ile regüle edilen sular Şanlıurfa Tünelleri vasıtası ile
proje sahasına isale edilecek ve Mardin-Ceylanpınar ana kanalı
yoluyla sulama alanlarına ulaştırılacaktır. Proje sahasında
kullanılacak yeraltı suyu kaynağının varlığı daha evvelce
yapılmış çalışmalarla belirlenmiş bulunmaktadır. Bu proje
kapsamında toplam 131589 hektar (Harran-Akçakale YAS
sulamaları hariç) alanın açılacak olan kuyular vasıtasıyla YAS
ile sulanması önerilmiştir.
Proje alanının kuzey ve batısı dağlarla kaplıdır. Güneyde Suriye
sınırı tüm ova boyunca uzanmaktadır. Proje sahasının denizden
yüksekliği 360-750 m arasında değişmektedir. Ova genelde
kuzeybatı-güneydoğu istikametindeki kuru derelerle ve kuzey
ve batıdaki dağlık arazilerin ova içindeki girintileri dolayısıyla
parçalı ve engebeli bir durum almıştır.
Dağların eteklerinde ve dereler civarında meyilli ve kom-

pleks meyilli araziler mevcuttur. Meyiller taban arazilerde
%1-2 olmasına karşılık, genellikle dağ eteklerinde ve yan
dere civarlarında bulunan yamaç ve dalgalı arazilerde %2-8
arasında değişim göstermektedir. Proje sahası genelde düz
olup tesviye yönünden önemli bir problem mevcut değildir.
Topoğraﬁk açıdan diğer önemli bir husus ise yüzey taşlılığı sorunudur. Taşlılık daha ziyade Türkiye-lrak (E24) karayolunun
kuzeyindeki sahalarda görülür.
Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulamaları Projesi’nin amacı
Atatürk Barajı sularının, Şanlıurfa Tünelleri ile isale edilerek
Mardin-Ceylanpınar ovalarının sulanmasıdır. Urfa Tünelinin
kapasitesi 328,0 m3/s dir. Bu miktarın yaklaşık 4,00 m3/s’lik
bölümü Urfa ili içme kullanma suyu olarak, 124,0 m3/s’lik
bölümü de Urfa-Harran Ovası’na ayrıldığında, MardinCeylanpınar ovalarına 200,0 m3/s’lik bir debi kalmaktadır.
Diğer taraftan Mardin-Ceylanpınar ovalarında büyük bir yeraltı
suyu potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelden yararlanılarak
yapılan YAS sulamaları, Atatürk Barajı’ndan alınan yerüstü
sulamalarından genelde daha ekonomik olduğu için toplam
131 589 hektar alanda YAS sulaması önerilmiştir. Mardin
Depolaması bir ara rezervuar olarak kullanılmakta ve sulama
sistemi iki parçaya ayrılmış olmaktadır. Böylelikle çok uzun olan
ana kanallardaki işletme sırasında karşılaşılacak problemler
haﬁﬂetilmiş olmaktadır. Mardin-Ceylanpınar ovaları sulaması
projesi ile 13 adet YAS besleme barajı önerilmiştir. Bunlardan
Cudi besleme Barajı hariç 12’si Mardin-Ceylanpınar ovasında
yer almaktadır. YAS besleme Barajları ile yaklaşık 548 hm3
su yeraltı suyunu besleyecektir. Cazibeli sahaların tamamının
sulanmasını temin edebilmek için Urfa Tüneli çıkışından itibaren kapasitesi 328,0 m3/s’den başlayarak peyderpey azalan
ana kanal inşa edilmekmektedir.
Projenin bir an önce hayata geçirilmesi maksadıyla MardinCeylanpınar Ovaları Sulamalarının Yukarı Harran Ana
Kanalından sonraki kesimi proje ve inşaat çalışmaları
aşamasında çok sayıda üniteye ayrılmıştır.
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Dev Köstebekler Toprağı
Suyla Buluşturuyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’GAP Eylem Planı’’nı
açıklamasının ardından hızlandırılan, son
teknoloji cihazların kullanıldığı GAP’ın
bütün sulama projelerinde, ‘’Köstebek’
adı verilen yeni nesil teknolojilerle, sessiz ve hızlı bir şekilde yüzlerce metre
derinlerde dev tüneller kazılabiliyor.
Toprağın üzerinden gitmenin mümkün
olmadığı durumlarda yeraltında dev bir
köstebek gibi çalışan Tünel Delme Makinesi (TDM) ile çevreye ve yer üstündeki
yapılara zarar vermeden yüzlerce metre
kazı yapılarak su getiriliyor. Bir matkap
gibi çalışarak hızlı bir şekilde tüneli delip
içindeki harﬁyatı da dışarı boşaltan ve
aynı anda tünelin döşeme ve betonlamasını da yapabilen Tünel
Delme Makinesi ülkemizde KOP, GAP, Melen gibi çok önemli su
projelerinde kullanılıyor.
Bereketli toprakları suya kavuşturan sulama projelerindeki
dev tünelleri açmak Tünel Delme Makinesi ile çok daha hızlı
ve kolay hale geldi. Örneğin GAP kapsamındaki Suruç Ovası

Sulama Projesi’nin en önemli ayağını oluşturan 17.185 m
uzunluğundaki Suruç Tüneli, TDM ile yapılıyor. Ferhat’ın dağları
deldiği gibi yeraltından dağları delerek Atatürk Barajı’ndan
Suruç Ovası’na cansuyu getirecek Suruç
Tüneli’ni açan Tünel Delme Makinesi, 8 m
kazı çapına ve 152 m uzunluğa sahiptir.
Suruç ilçesi ve çevresindeki 134 yerleşim
yerindeki toplam 94 bin 814 hektarlık
alanın modern sistemlerle sulanmasını
sağlayacak tünel inşasında günde 30 metre civarında kazı yapılabiliyor.
Orta Anadolu’nun en büyük sulama
projesi Konya Ovası Projeleri’nin (KOP)
önemli bir parçası olan Mavi Tünel de bu
teknoloji kullanılarak yapıldı. 17.034 m
uzunluğu ile Dünya’nın sayılı tünellerinden biri olan Mavi Tünel, yerin yaklaşık
200 m altında çalışan, montaj edildikten
sonraki uzunluğu 168 m, toplam ağırlığı
750 ton olan TDM ile açıldı. Mavi Tünel’in
inşasında 340.000 m3 bir başka deyişle
yaklaşık 23.000 kamyonluk kazı yapıldı.
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GÖL-SU Projesi
ile sulanamayan
topraklara sulama
suyu temin ediliyor

GÖL-SU Projesi
ile Manisa’ya
5 Gölet
Akhisar Gördes Projesi Gördes Sol Sahil Sulaması
ile birlikte GÖL-SU Projesi kapsamında inşa edilecek olan 5 adet göletin temel atma merasimi
gerçekleştirildi. DSİ tarafından Manisa’da inşa
edilecek 6 projenin temeli; Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Manisa Valisi
Halil İbrahim Daşöz, milletvekilleri, DSİ Genel
Müdürü Akif Özkaldı, çeşitli kamu kurum ve
kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, vatandaşlar
ve basın mensuplarının katılımıyla atıldı.
Temeli atılan ve 56 000 000 TL’ye mal olacak
Akhisar Gördes Projesi Gördes Sol Sahil Sulaması,
Kula Çelengöz, Kula Bebekli, Selendi Ayanlar, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir Kavaklıdere
Göletleri, tamamlandığında; 73 340 dekar tarım
alanı sulamaya açılmış olacak.

GÖL-SU Projesi
Büyük Sulama Projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde
kısa sürede sulu tarıma geçilmesi hedeﬂenen proje ile 1000 günde
1000 gölet inşa edilerek, 1,6 milyar m3 depolama sağlanacak ve
415.000 hektar alanda sulama yapılacaktır. Proje ile ayrıca yılda
300 000 vatandaşımıza iş imkanının sağlanması, göçün önlenerek
vatandaşın yerinde istihdamı, yılda 900 Milyon TL mertebesinde
gelir artışı, 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 sağlanarak üretim maliyetinin düşürülmesi,
yangın söndürme gayesi ile kullanılması, mesire ve rekreasyon
alanlarının oluşturulması, ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması,
ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması mümkün olacaktır.
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Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Sözlerine Türkiye’nin şantiyeye çevrildiğini
ifade ederek başlayan Eroğlu “Sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait ülke genelinde 4 binden fazla şantiye şu an çalışmalarını
sürdürmekte. Sadece Bakanlık yatırımları değil,
Türkiye, bölünmüş yolları, sağlık sistemindeki
gelişimleriyle dünya ülkeleri tarafından da örnek
alınan bir ülke haline geldi. Manisa’da eğitim
kalitesi çok arttı. Eğitimde de refahı yakaladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
bizimle yarışıyor. 2002 yılında Manisa’da 76
kilometre bölünmüş yol yapılmışken, 2003’ten
günümüze 274 kilometre bölünmüş yol yapıldı.
İzmir’i, Manisa’ya yaklaştırdık. 390 milyon lira
yatırım yapmış, TOKİ destan yazmış, büyük
kısmı tamamlanmış. 2003 yılından bu yana
sadece DSİ ülke genelinde 1128 adet tesisi
tamamladı. Bunların 206 adedi barajdır.

Tamamlanan bu tesislerle 49 şehre ilave içme
suyu temin ettik. “dedi.
Eroğlu konuşmasını “ Suya sevdalı Devlet Su İşleri
çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri
ile büyük güç veren başta Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,
Bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı sunuyor, yüklenici firmaların
çok değerli çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli
mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve aziz
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı
ile selamlıyorum. ”diyerek bitirdi.

Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz
Konuşmasına bugünün Manisa için önemine
değinerek başlayan DAŞÖZ “ Bugün temelini
atacağımız 6 tesis bereketli topraklarımıza sula-
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ma suyu temin edecektir. Bu projeler Manisa’ya
verilen önemin açık bir göstergesidir. Son
yıllarda çok sayıda tesis tamamlanarak şehrimize
kazandırıldı. Bu yatırımların yapılmasında ve
bugün temeli atılacak tesislere katkıları olan
başta Başbakanımıza, bakanlarımıza, DSİ Genel
Müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyor, tesislerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. “dedi.

Manisa Milletvekili Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Tanrıverdi
Sözlerine bugünün Manisa için önemine
değinerek başlayan Tanrıverdi “ Bugün 6
adet tesisimizin temelini Orman ve Su İşleri
Bakanımızla beraber atacağız. Bu temellerle
birlikte şehrimizin kırsal kalkınmasını sağlamış
olacağız. Görüldüğü gibi Hükümetimiz
şehirlerle birlikte kırsal alanlara da ciddi

yatırımlar yapmaktadır. Manisa’mız Orman
ve Su işleri Bakanlığı bütçesinden en fazla payı
alan şehirlerden biridir. Bu da Bakanımızın
Manisa’ya verdiği önemin açık göstergesidir. Bu
sebeple Sayın Bakanımıza sonsuz şükranlarımı
sunuyorum. “dedi.
Manisa’ya yapılan yatırımlara şehrin bambaşka
bir çehreye büründüğünü ifade eden Tanrıverdi
“ Kültür, medeniyet ve şehzadeler şehri olarak
bilinen Manisa’ya yapılan bu yatırımları son
derece önemsiyoruz. Taş üstüne taş koyana
sonsuz şükranlar sunuyorum. Son 10 yılda
yapılan yatırımlar bu şehre çok büyük değer
kattı. Bu tesislerde emeği geçen herkese sonsuz
teşekkürlerimi sunuyor, şimdiden tesislerimizin
hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Temeli atılan projelerle alakalı bilgi vererek sözlerine başlayan Özkaldı “ Manisa İli Akhisar
Ovası güneyinde, Kumçayı’nın sol sahilinde
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yer alan 50 400 da alanın, yüksek basınçlı borulu sulama sistemi ile sulanmasının hedeflendiği
Gördes Sol Sahil Sulaması tamamlandığında;
sulama maliyeti önemli ölçüde düşürülecek,
verimlilik artacak ve yöre halkının ekonomisi
güçlenecektir. Proje ile ürün yelpazesi; 1.ürün
olarak hububat, bostan, sebze, ayçiçeği, pamuk, zeytin, bağ ve meyvenin yanında 2. ürün
olarak mısır ve sebze üretimi yapılabilecektir.
Projenin gerçekleşmesi ile 2012 yılı fiyatları ile
dekar başına 512 TL, toplamda 25 804 000
TL yıllık net gelir artışı ve ayrıca 2 000 kişilik
ek istihdam artışı sağlanacaktır. Temeli atılacak
diğer tesislerimiz ise çeşitli ilçelerimizde bulunan
gölet projelerimizdir. Bugün temelini atacağımız
5 adet göletimiz, Sayın Bakanımız tarafından
uygulanan ve “Sulanamayan topraklara sulama
suyu temin etmek” maksadıyla hayata geçirilen
“GÖL-SU Projesi” kapsamında hayata geçirilen bir projedir. 22 940 dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacağımız ve yaklaşık 25 milyon
TL’sına mal olacak bu göletler ile toprağa can;
hasada bereket katacağız.” dedi.

DSİ olarak çalışmalarına devam edeceklerini
ifade eden Özkaldı “DSİ olarak yatırım hamlelerimize son sürat devam etmekteyiz. Manisa
bu hizmetlerimizden fazlasıyla nasibini alan
şehirlerimizdendir. 2003-2011 yılları arasında
Manisa şehrimize 2012 yılı fiyatlarıyla 342 milyon TL’lik yatırım yapılmış olup, Manisa’da toplamda 30 adet iş tamamlanarak vatandaşımızın
hizmetine sunulmuştur.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 6 adet tesisin temeli butona basılarak atıldı.
Öğleden sonra ise Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, milletvekilleri, DSİ Genel
Müdürü Akif Özkaldı ve belediye başkanlarının
iştirakiyle Kula Belediyesi tarafından tamamlanan Kula İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin açılışı
yapıldı.

23

Su Dünyası Te mmu z 2012

HABER

HABER
Yortanlı ve
Çaltıkoru
Barajlarının açılışı
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan
tarafından
gerçekleştirildi

Yortanlı
ve Çaltıkoru
Barajı’nın Açılışı
Gerçekleştirildi.
İzmir’de aralarında DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından tamamlanan Yortanlı ve Çaltıkoru
Barajlarının da bulunduğu 40 adet yatırımın toplu
açılış merasimi gerçekleştirildi.
Açılış törenine; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı milletvekilleri ve İzmir Valisi Cahit Kıraç da katıldı.
Sözlerine hizmete alınan tesislerin hayırlı olması
dileğiyle başlayan Başbakan Erdoğan, “Resmi
açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlar İzmir’imize,

ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim
yönetim anlayışımızın temelinde hizmet var.
Sevdamız, milletimizi kalkındırmanın sevdası, siyasetimiz, hizmet siyaseti. Açılışını yaptığımız tesislerin maliyeti 740 milyon TL. Bu yatırımlarla
birlikte son 9 yılda açılışını yaptığımız tesislerin
toplam maliyeti 7 milyar TL’yi geçmiştir. İzmir’e
yapacağımız yatırımlar bu güzel şehri daha da güzel ve yaşanabilir hale getirecektir. Buna inancım
tamdır. Yatırımlarla Türkiye kazanacak, hep birlikte kazanacağız. İnşallah muasır medeniyetler
seviyesine çıkacağız.” dedi.
Hizmete alınacak projeler içinde yer alan Yortanlı
Barajı ve Çaltıkoru Barajı ile alakalı da bilgi veren
Erdoğan “Bu iki projede 1990’lı yıllardan kalma
tesislerdi. Artık tamamlanamayacağı düşünülen,
gündemden düşen bu iki proje Hükümetimizin
çalışmaları yeniden ele alındı ve tamamlanarak
işletmeye alındı. İşte İzmir’e hizmet budur. Bu
tesislerin tamamlanmasında emeği olan herkese
sonsuz şükranlarımı sunuyor, tesislerin milletimize
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.
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ile dekara 480 olmak üzere, toplamda 33 552
000 yıllık gelir net artışı ve 3 800 kişilik ek istihdam artışı sağlanacaktır.

ÇALTIKORU BARAJI

Başbakan
Recep
Tayyip
Erdoğan’ın
konuşmasının ardından 292 milyon TL’ye mal
olan Yortanlı ve Çaltıkoru Barajlarının açılışı DSİ
Genel Müdürü Akif Özkaldı ve Genel Müdür
Yardımcısı Ömer Özdemir’in iştirakleriyle canlı
yayın bağlantısı ile gerçekleştirildi.

YORTANLI BARAJI
Yortanlı Barajı ile 67,3 hm³ su depolanacak
ve toplam sulama alanı 112 410 dekar olan
“Kınık Sağ Sahil Sulaması” nın 69 900 dekarlık
bölümünün sulanma ve drenajının yapılması
amaçlanmıştır. Zonlu toprak dolgu tipinde inşa
edilmiş olan Yortanlı Barajı’nın; gövde dolgu
hacmi 2,8 hm³, talvegten yüksekliği 45,50 m,
temelden yüksekliği, 52,50 m, kret uzunluğu
710,46 m, kret kotu ise 117,50’dir. Barajın
sağ sahilde 2,80 m iç çapında ve 305,56 m
uzunluğunda 111,80 m³/s deşarj kapasiteli atnalı
kesitli derivasyon tüneli ile yine sağ sahilde 347
m³/s deşarj kapasiteli kontrolsüz karşıdan alışlı
dolusavak yer almaktadır. Baraj tüm üniteleriyle
29.04.2011 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin
gerçekleşmesi ile; yöre halkına 2012 yılı fiyatları

Çaltıkoru Barajı ile 41,60 hm³ su depolanacak
ve toplam sulama alanı 112 410 dekar olan
“Kınık Sağ Sahil Sulaması”’ nın 42 510 dekarlık
bölümünün sulanma ve drenajının yapılması
amaçlanmıştır. SSKD (silindirle sıkıştırılmış katı
dolgu) inşa edilmiş olan Çaltıkoru Barajı’nın;
gövde dolgu hacmi 0,76 hm³, talvegten yüksekliği
61,00 m, temelden yüksekliği, 66,00 m, kret
uzunluğu 477,41 m, kret kotu ise 158,00’dir.
Barajın sağ sahilde 4,50 m iç çapında ve 305,56 m
uzunluğunda 117,0 m³/s deşarj kapasiteli dairesel kesitli derivasyon tüneli ile gövde üzerinde
735 m³/s deşarj kapasiteli kontrolsüz karşıdan
alışlı basamaklı dolusavak yer almaktadır. Baraj
tüm üniteleriyle 31.12.2011 tarihi itibariyle
tamamlanmıştır. Projenin gerçekleşmesi ile; yöre
halkına 2012 yılı fiyatları ile dekara 480 olmak
üzere, toplamda 20 404 800 yıllık gelir net artışı
ve 2 700 kişilik ek istihdam artışı sağlanacaktır.
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KIZILIRMAK HAVZASI’NA
2 YENİ HALKA DAHA
EKLENİYOR.
HABER

HABER
Kızılırmak
Havzası’na 2 yeni
halka daha eklendi,
Sulakyurt Barajı ile
Kalecik Barajı’nın
temeli atıldı

15 Haziran 2012 Cuma günü ilk olarak
Kırıkkale’nin Sulakyurt İlçesinde Sulakyurt
Barajı’nın temeli atıldı. Temel atma merasimine;
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı, vatandaşlar ve basın mensupları iştirak
etti.

T.C. Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. Beşir Atalay
Sözlerine Kırıkkale’nin en önemli meselelerinden
birinin temel atma merasimi sebebiyle bir araya
gelindiğini ifade ederek sözlerine başlayan Atalay “ Sulakyurt Barajı Kırıkkalelilerin en önemli
taleplerinden biriydi. Kırıkkale’de resmi ve özel

STK’larla yapılan toplantılarda bu barajın inşa
edilmesinin gerektiği bilgisini aldık ev bugün de
burada temel atma merasimini gerçekleştiriyoruz.
Bizler konuştuğumuzu unutmuyoruz. Sadece bu
baraj değil, Kırıkkale şehrine dair pek çok proje
son 9 yılda hayata geçirildi.” dedi.
Sulakyurt Barajı ile alakalı da görüşlerini belirten
Atalay “ Kırıkkale Ülkemizin Orta Anadolu’sunda
yer alan bir tarım ilçesidir. Kırıkkale’nin tarımda
önemli bir yeri var. Bu barajın inşa edilmesi ile Sulakyurt sahil gibi barajı olan bir ilçe
olacak. Bu baraj çevreye hayat verecek, çevreyi
yeşillendirecektir.” diye konuştu.
Türkiye’nin her gün biraz daha büyüdüğünü,
dünyada ekonomik açıdan en iyi giden ülkelerden
olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Prof. Dr.
Beşir Atalay, “Avrupa krizlerle boğuşuyor. Türkiye hamdolsun bu kadar krizin ortasında tutarlı,
ilkeli bir ekonomi politikasıyla dünyanın en fa-
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zla büyüyen ikinci ülkesi olarak yoluna devam
ediyor. Türkiye, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi
arasında 16. sırada. Evvelden oralarda bir yerimiz yoktu. Türkiye 2023’te dünyanın en zengin
10 ülkesinden birisi olacak. Buna azmettik, isteyince olur. Türkiye, bölgesinde, dünyada yıldızı
parlayan, geleceğin en önemli ülkelerinden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu sahibi
olmak bugün uluslararası alanda avantajdır.
Türkiye öyle eskiden olduğu gibi küçük borçlar
için el açan bir ülke de değildir. Aksine, dünyada
ekonomik kriz sürüyor ama biz yatırımlarımıza
devam ediyoruz. Ekonomimizde sıkıntımız yok.
Türkiye, hiç aksatmadan yoluna devam ediyor.”
diye konuştu.
Atalay sözlerini “ temeli atılan bu barajımız
şimdiden şehrimize hayırlı olsun. En kısa zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine
sunulmasını temenni ediyor, emeği geçen
herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” diyerek tamamladı.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Konuşmasına inşa edilecek Sulakyurt Barajı ile
alakalı bilgi vererek başlayan Eroğlu “Sulakyurt
Barajı zor bir baraj, yüksek bir baraj ama inşa
edeceğimiz bu baraj Sulakyurt’a hayat verecek,
çiftçilerin gelirlerinde önemli artış olacaktır.
Sulakyurt Barajı’nın yapılmasıyla 25.690 dekar
alan sulanacaktır. İnşallah sulanmadık yer
bırakmayacağız. 2012-2013 yılını Kırıkkale
için yatırım yılı yaptık. Müteahhitlerimize ‘elinizden geleni yapın’ dedik. Para sıkıntımız yok.
Bizde para bol. Hortumları kestik, artık hizmet
zamanı” diye konuştu.
Ülkemize ve Kırıkkale’ye son 9 yılda önemli
yatırımlar yapıldığını ifade ederek sözlerine devam eden Eroğlu “Türkiye artık küresel bir güç.
“Dünya lideri Başbakanımız Türkiye’ye büyük
hizmetler sundu. Bölünmüş yollar, barajlar,
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göletler, çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bizden
önceki hükümetler döneminde baraj yapımları
15-20 yıl sürerdi. Şimdi temel attığımızda
açılış saatini ilan ediyoruz. Orman ve Su İşleri
Bakanlığımız zamanla yarışıyor. Sizlere hizmet
etmek boynumuzun borcu. 9 yılda Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü’nde1 128 tesisin açılışını
yaparak milletimizin hizmetine sunduk. 49
şehrin su meselesini kökünden çözdük.’’ dedi.
Eroğlu konuşmasını “ temeli atılan Sulakyurt
Barajı, Kırıkkale’mize, Sulakyurt ilçemize hayırlı
olsun. Emeği geçen herkese şimdiden sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.” diyerek tamamladı.

Kırıkkale Milletvekili
Oğuz Kağan Köksal
Sözlerine temeli atılan proje sebebiyle
mutluluğunu ifade ederek başlayan Köksal “Bizler sizler adına büyük mutluluk duyuyoruz.
Temelini atacağımız bu baraj ile Sulakyurt
artık daha yeşil, daha verimli olacak, insanların

kazançları artacaktır.”dedi.
Kırıkkale’nin olduğu gibi Ülkenin dört bir
tarafının da şantiyeye döndüğünü ifade eden
Köksal “ Ülkenin her tarafı şantiye oldu, hizmetler
vatandaşın ayağına gidiyor, Kırıkkale’ye de ciddi yatırımlar yapılıyor. Son 9 yılda toplamda
1,5 milyar TL yatırım yapılmıştır. Bundan sonra
da bu yatırımları arttırarak devam ettireceğiz,
vatandaşımızın şüphesi olmasın.” diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Temel atılacak baraj ile alakalı bilgi vererek sözlerine başlayan Özkaldı “Ürün verimini 4-5 kat
arttıracak, yılda birden fazla ürün elde edilmesini
sağlayacak, çiftçinin bereketine bereket katacak
ve istihdama ciddi katkı sağlayacak bu barajımız
tamamlandığında bu bölge beraber bambaşka
bir çehreye bürünecektir. Temelini atacağımız
barajımız Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesinin 5,5
km kuzey doğusunda Taretözü Deresi üzerinde inşa edilecek ve 25 690 dekar tarım arazisi
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sulanacaktır. Barajımız önyüzü beton kaplı kum
çakıl dolgu tipindedir. Gövde hacmi 1 milyon
151 bin m3 ve depolama hacmi ise 43,8 milyon
m3’tür. Kret kotu 796 m, kret uzunluğu 405 m
olan barajın yüksekliği talvegten 46 m, temelden
51 m’dir. Yaklaşık 30 yıldan bu yana beklenen
barajın yapılması ile sulu tarıma geçilecek ve
şu anda yoğunlukla tahıl üretimi yapılan proje
sahamızda çeltik, soğan, mısır, yonca ve meyve
üretimi de ekonomik olarak yapılabilecektir.
Dekar başına yıllık gelir artışı 356,24 TL, yıllık
toplam fayda ise 7 903 508 TL dir. Proje ile 500
kişiye iş imkânı sağlanacaktır.”dedi.
Özkaldı sözlerini “destekleri ile bizlere her zaman güç veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Yardımcımız
Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay’a, Orman ve Su İşleri
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,
Sayın Valimize, Milletvekillerimize, DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma, yüklenici
firmanın değerli yönetici ve çalışanlarına, aziz
milletimize ve emeği geçen herkese şimdiden
şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, temelini
atacağımız bu tesisin Ülkemize ve siz saygıdeğer
Kırıkkalelilere hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ”diyerek
tamamladı.
Konuşmaların ardından barajın temel atma merasimi canlı yayın bağlantısı ile gerçekleştirildi.

Kalecik Barajının Temeli Atıldı
Sulakyurt Barajı’nın temel atma merasiminden
sonra Ankara ili Kalecik İlçesi sınırlarında bulunan Kalecik Barajı’nın temel atma merasimi
için Kalecik İlçesi’ne geçildi. Ankara İli Kalecik
İlçesi’nin 2,5 km batısında, Uludere Çayı üzerinde yer alan 24 550 dekar tarım arazisini sulayacak ve Kalecik ilçesine yılda 3,15 hm³ içme
suyu temin edecek Kalecik Barajı’nın temeli
atıldı.

T.C. Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. Beşir Atalay
Konuşmasına uzun zamandır gündemde olan
bir barajın temel atma merasimi vesilesiyle bir
araya geldiklerini ifade ederek başlayan Atalay
“ Orman ve Su İşleri Bakanımız toprak ile suyu,
insan ile suyu buluşturan bir bakanımız. Bugün
de 2 barajın birden temelini atmanın mutluğunu
yaşıyoruz. Sabah Sulakyurt Barajı’nın şimdi
ise Kalecik Barajı’nın temelini atacağız. Kalecik Barajı uzun zamandır gündemde olan bir
barajdı. İlk başlarda baraj hakkında olumsuz
görüşler belirtiliyordu. Bakanımızın proje ile
yakından ilgilenmesi ile birlikte bu barajın temelini atacağız. Birazdan bu barajın temelini
atacağız ve tamamlanma süresini vereceğiz.”
dedi.
Kalecik’in tarım bakımından son derece verimli
bir ilçe olduğunu ifade eden Atalay “ Kalecik
ilçemiz üzümüyle, tarımsal verimi ile sadece Ülkemizin değil, Dünyanın da yakından tanıdığı
bir ilçemiz. Bu baraj tamamlandığında bu alan
daha verimli olacak. Kalecik Ovası daha bereketli olacaktır.”diye konuştu.
Atalay sözlerini “ Temeli atılan projemiz
hayırlara vesile olsun. Bu barajın temelini atmak bizlere nasip oldu. Bunun mutluluğunu
yaşıyorum. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine bu projeyi
sunacağız.” diyerek tamamladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Sözlerine 50 yıldan beri gündemde olan projenin temelini attıklarını ifade ederek başlayan
Eroğlu “ Geçmişte bu barajın yapılacağına dair
sözler verilmiş, ama bu proje fizibil olmadığı
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belirtilerek gerçekleştirilmemiş, biz inceledik,
bu barajın yapılamasında sakınca olmadığını
gördük, çalışmalara başladık, zor olan bu
barajın temelini inşallah temelini atacağız. Biz
vatandaşa hizmet için çalışmalar yapıyoruz.
Dünya genelinde son derece iyi durumdayız.
Türkiye’de her yer şantiye. Sadece Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’na ait 4000 den fazla şantiye
var ülke genelinde. Diğer kurumları da işin içine
kattığınızda Ülkenin her yerinde çalışma olduğu
zaten ortaya çıkıyor. Bizim hedefimiz milletimizde hoş bir seda
bırakmaktır. Yatırımlarımız Ülkenin her yerinde. Sadece DSİ
1128 adet tesisi hizmete aldı.
Pek çok baraj, içme suyu projesi, sulama projesi tamamlandı.
Ankara’nın içme suyu meselesini
çözeceğimiz Gerede Projesi hızla
devam ediyor.”dedi.
Ankara’ya yapılan yatırımlar
hakkında da bilgi veren Eroğlu
“ Ankara’ya Sağlık Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı son 9 yılda 18 milyar
TL’lik yatırım yaptı. Ankara’ya
DSİ olarak Peçenek Barajı’nı, Bucuk Göleti
Sulaması’nı, Nallıhan Göleti ve Sulaması’nı,
Tekirler Göleti Sulaması’nı armağan ettik, 22
dere ıslahını gerçekleştirdik. Gerede İçme suyu
projemiz devam ediyor. Ayrıca Ankara’ya 35
adet gölet kazandıracağız.”diye konuştu.
Temeli atılan Kalecik Barajı ile alakalı olarak da
bilgi veren Eroğlu “Temelini atacağımız baraj
çok maksatlı olarak inşa edilecek bir tesistir.
Hem 24 550 dekar tarım arazisine sulama suyu
vereceğiz hem de yılda 3 milyon m3 içme-kullanma suyu temin edeceğiz. İki faydayı birden
halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.”dedi.
Eroğlu sözlerini “Bugün temelini atacağımız bu

barajın vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyor,
emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” diyerek bitirdi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Sözlerine DSİ’nin hizmetlerine yeni halkalar
eklediğini ifade ederek başlayan Özkaldı
“Bugün hizmetlerimize yeni halkalar eklemenin

mutluluğunu yaşamaktayız. Sabahleyin Kırıkkale
şehrimizde bulunan Sulakyurt Barajı’nın temelini attık. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti’nin
başkenti olan Ankara’mıza yeni bir baraj daha
armağan ediyoruz. Bugün birazdan Ankara
şehrimiz ve Kalecik ilçemiz için büyük anlam ifade eden Kalecik Barajı’nın temelini,
Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Beşir
Atalay ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun uğurlu elleriyle birlikte atacağız. Temelini atacağımız barajımız
Ankara İli Kalecik İlçesi’nin 2,5 km batısında
Uludere Çayı üzerinde inşa edilecek ve 24 550
dekar tarım arazisi sulanacak olup, Kalecik ilçes-
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ine yılda 3,15 hm³ içme suyu temin edilecektir.
Görüldüğü gibi bugün temelini atacağımız bu
tesis, hem sulama hem de içme suyu faydası olan
bir projedir. DSİ olarak Ülkemiz için son derece
önemli olan tarımın olmazsa olmaz bileşeninin
sulama olduğunu, içme suyunun ise yaşamın
devamı için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu
bilmekte ve yatırımlarımızı artan bir hızla devam
ettirmekteyiz. Temelini atacağımız tesisimiz, kil
çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde bir barajdır.
Gövde hacmi 2 991 000 m3 ve depolama hacmi
16,25 milyon m3’tür. Kret kotu 805,50 m, kret
uzunluğu 506 m olan barajın gövde yüksekliği
talvegden 53 m, temelden ise 55 m’dir. Yaklaşık
20 yıldan beri beklenen barajın yapılması ile sulu
tarıma geçilecek ve yörenin en belirleyici unsuru
bağ ve bağcılık yaygınlaşacak, seracılık ve organik tarım faaliyetlerinde gelişmeler sağlanacaktır.
Bu proje ile dekar başına yıllık 460 TL gelir artışı

ile 4595 kişiye iş imkânı sağlanacak ve yıllık toplam 13 milyon 71 bin TL fayda sağlanacaktır.
”dedi.
Özkaldı sözlerini “destekleri ile bizlere her zaman güç veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Yardımcımız
Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay’a, Orman ve Su İşleri
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,
Sayın Valimize, Milletvekillerimize, DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma, Yüklenici
firmanın değerli yönetici ve çalışanlarına, aziz
milletimize ve emeği geçen herkese şimdiden
şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, temelini
atacağımız bu tesisin Ülkemize ve siz saygıdeğer
Ankaralılara hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgi
ve saygıyla selamlıyorum.”diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından butona basılarak temel
atma merasimi gerçekleştirildi.
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HABER

HABER

DSİ’nin Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki yatırımları
hızla devam
etmekte

Güneydoğu’da
Yatırımlar
Devam Ediyor…

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü’ne (Diyarbakır) bağlı,
Diyarbakır Merkez olmak üzere Batman, Siirt,
Şırnak ve Mardin illerin içinde bulunduran 41
bin 163 km²’lik alanda yapılar çalışmalar devam
ediyor.

hızla devam etmekte. Tarım sektöründe sulama
projeleri, enerji sektöründe HES’ler, hizmet sektöründe içme suyu ve atık su tesisleri, çevre sektöründe ise taşkınla mücadele anlamında dere
ıslahı çalışmaları yapılıyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde başlanan projeler ile ilgili çalışmalar
hızla devam ediyor. 2008 yılında GAP Eylem
Planı’nın açıklanmasından sonra Diyarbakır’daki
sulama projeleri büyük bir ivme kazandı.

Sulama projeleri ile bölge halkı
verimli arazilerini sulama imkânına
kavuşacak…

Bölgedeki en önemli projelerden biri Silvan Projesi, diğeri de Kralkızı-Dicle Projesi’dir. Tarım,
enerji, hizmet ve çevre sektöründe çalışmalar

Silvan Projesi kapsamında Silvan Barajı, Pamukçay Barajı, Ambar Barajı ve Silvan İletim
Tüneli projelerini hayata geçirildi. Silvan Projesi
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toplamda 6 milyar TL bedelinde bir proje. Silvan Barajı, projenin en önemli su kaynağıdır ve
bununla birlikte 7 tane depolama tesisi olacak.
Silvan Projesi, 2 milyon 450 bin dekar alanı sulayacak bir proje. Bunun 1 milyon 930 bin dekarı
cazibeli sulama alanı. 2016 yılında bitirilmesi
hedeflenen Silvan Projesi bittiği zaman ülkemize
880 milyon TL sulamadan, 120 milyon TL de
enerjiden olmak üzere toplam 1 milyar TL katkı
sağlayacak ve 6 yılda kendisini amorti edecek.
Bu projeler hayata geçtiği zaman, bahçecilik,
seracılık gibi tarımda yan sanayiler gelişecek.
Dolayısıyla bu projeler göçleri de önleyecek.

Bölgede; yapımına devam edilen, proje
aşamasında olan ve planlama aşamasında olan
çok büyük projeler bulunmaktadır.

Diğer bir proje ise Kralkızı-Dicle Projesi.
Kralkızı-Dicle Projesi’nde GAP Eylem Planı
kapsamında cazibe ana kanalının Diyarbakır
Şehir Çıkışı’na kadar mevcut su kanalına takriben 202 km’lik ana kanal ihalesini yapıldı ve
çalışmalara başlandı. Aynı anda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce toplulaştırma uygulama alanı ilan edilen proje sahasındaki inşaat
çalışmaları ilgili kurumla koordineli olarak devam etmekte. Cazibe ana kanalı ile geçmişte
inşaatı tamamlanan iletim kanalı dâhil olmak
üzere toplam 218 km’lik ana kanalı 2012 yılı
sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bu proje sayesinde su, Dicle Barajı’ndan alıp Savur
Ovaları’na kadar aktarılacak ve 1 milyon 300
bin dekar arazinin sulanması sağlanacak. Halen
yapımı devam eden Batman Sağ Sahil Sulaması
İnşaatı da Diyarbakır’a hitap eden ve 185 bin
dekar alanı sulayacak bir proje. Bu projelerin
tamamı bittiğinde takriben 4 milyon dekar arazi
suyla buluşturulmuş olacak.

30 bin hektar alanı sulayacak olan Silopi
Ovası’nın da planlama çalışmaları devam ediyor. Nusaybin-Cizre-İdil Projesi’nde de 66 bin
hektar alan sulanacak.

DSİ projeleri ile şu ana kadar Diyarbakır’da 250
bin dekarı olmak üzere bölgedeki diğer illerle
birlikte toplam 450 bin dekar arazi sulanmış
olup bu sayının 4 milyon dekara çıkarılması hedeflenmekte.

Planlama aşamasında olan Siirt ve Batman illerini ilgilendiren 40 bin hektarlık alanı sulayacak
Garzan Projesi… Projenin 2012 yılının sonunda planlama aşamasını bitmesi hedeflenmekte.
Projenin planlama aşamasının yapımına imkân
sağlayan Garzan Barajı’nın yakın zamanda
inşaatı tamamlandıktan sonra inşa edilecek bir
proje olduğu için su kaynağımız hazır olmuş olacak.

Diyarbakır ilinde, 12 bin 600 hektar alanı sula
yacak olan Çermik Kale Barajı’nın projesi hazır.
ÇED ( Çevre Etkinliği Değerlendirme ) raporunu
da 2012 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Diyarbakır Ergani Barajı’nın da ÇED raporunda sona gelinmekte. Ergani Barajı, Ergani ilçesine yakın Çermik yolu üzerinde 1600
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hektarlık verimli bir alanı sulayacak bir proje
olacak. Su Bütçesi yönünden Kralkızı-Dicle
Projesi kapsamında değerlendirilen Dilaver
Barajı ve Dibni Barajı projeleri bulunmakta.
Dilaver Barajı projesinin planlama yenilemesini yapıyoruz. Dibni Barajı projesi de özel su
kullanım hakkı anlaşması dâhilinde inşa edilecek
bir proje olduğu için planlama çalışmaları devam ediyor. Silvan Projesi kapsamında olan 7
adet depolama tesisinden Ambar ve Pamukçay
Depolama Tesisleri’nin inşaatına başlandı.
Diğer tesislerden Karacalar, Bulaklıdere, Kıbrıs,
Kuruçay ve Başlar Depolama Tesisleri’nin de
önümüzdeki yıllarda ihalelerini yaparak 2016
yılına kadar bitirilmesi hedeflenmekte. Bu depolamalar Silvan Barajı’ndan beslenecek tesislerdir.
Bu yıl Pamukçay Barajı’nın inşaatını bitiriyor,
sulamasının inşaat ihalesini gerçekleştirilecek.

Kralkızı Cazibe-1 ile Pompaj-1 Kısım
kapsamındaki sulama tesislerinin ana kanallarını
bitirildi. Cazibe-2, Cazibe-3 ve Cazibe-4 Kısım
ana kanallarını da bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Batman Sol Sahil Sulaması’nın
ana kanallarını bitirildi, sulama şebekesinin
tamamını 2013 yılının sulama mevsimine kadar
bitirilmesi hedeflenmekte.
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Afyonkarahisar’a
2 Günde 7 Tesis
HABER

HABER
Yatırımlar
Devam Ediyor.
Afyonkarahisar’a
2 günde 7 Tesis
Birden

2003 yılından bu yana 1135 adet tesisi hizmete
alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
yatırım hamlelerine aynı hızla devam ediyor.
Afyonkarahisar’da 1 ve 2 Haziran tarihlerinde
gerçekleştirilen temel atma merasimleri ile 7 tesis
birden Afyonkarahisar’a kazandırılıyor.
Gerçekleştirilen temel atma merasimlerine Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Milletvekilleri Halil Ürün ve Zekeriya Aslan, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, İl
Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Bakanlığa bağlı
kuruluşların Genel Müdürleri, basın mensupları
ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Barajı bu dönemde tamamlandı. Şehrimizin
içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına arıtma tesisi ve isale hattı inşa ettik. Kuruçay Göleti ve
Sulaması’nı, Özburun Göleti ve Sulaması’nı, Karacaören Göleti’ni ve buna benzer pek çok göleti
kısa zamanda tamamladık. Bundan sonra da
Afyonkarahisar’a önemli tesisleri kazandıracağız.
Toplamda 70’ten fazla baraj sulama göleti
yapacağız, bal ormanları kuracağız, bozuk orman alanlarından ceviz, badem ormanları
oluşturarak 49 yıllığına köylüye tahsis edeceğiz.
Bütün çalışmamız vatandaşlarımızın daha mutlu,
huzurlu ve güzel yarınlara kavuşması için.”dedi.
Konuşmasında böyle bir günü yaşaması sebebiyle
mutluluğunu ifade eden Vali Balkanlıoğlu “Afy-

Yapılan bu yatırımların su kaynaklarına
büyük ihtiyaç duyan Afyonkarahisar
için
son derece büyük önem arz ettiğini belirten
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.Veysel

Eroğlu, uzun zamandır bekleyen bir projenin temelini attıklarını ifade ederek. “Yolların kesişme
noktası olan Afyonkarahisar şehrimize son derece
önemli tesisleri kazandırdık. Akdeğirmen Düzağaç

onkarahisar şehrimiz yatırım zengini illerden biri
oldu. Özellikle 2003 yılından bu yana yapılan
yatırımlar şehrimize ayrı bir güzellik, ayrı bir renk
kattı. Bugün ve yarın da bu güzelliklere yenileri
eklenecek. Sulama yatırımları ile şehrimizde sulanmayan bir karış toprak bile kalmayacak. Bu
yatırımların şehrimize yapılmasında emeği olan
başta Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, DSİ
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Genel Müdürümüze milletimiz adına sonsuz
şükranlarımı sunuyor, bu tesislerin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyorum.
”dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasında projeler ile alakalı bilgi
veren Özkaldı “Bugün temelini atacağımız
Nuh+Taşoluk Ortak Gölet ve Sulaması Merkezi
kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecektir. 34 metre yüksekliği ile baraj sınıfına girmekte olan göletimizde sulama tipi olarak modern
sulama sistemler kullanılacaktır. Nuh Taşoluk
kasabalarına ait 5 470 da tarım arazisi sulamaya
açılacağı bu göletimizde çiftçilerimiz daha az
su ile daha bol ürün elde edecektir. Sulama ile
beraber ürün deseninde de bir artış olacaktır.
Yarın temelini atacağımız Hocalar Çepni Göleti
ve Sulaması ile birlikte ihale ettiğimiz ve 9 milyon 500 TL bedelli bu projemiz bu bölgeye ve
insanımıza hayat verecektir.”dedi.
Sinanpaşa’ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi
veren Özkaldı “Kısaca Afyonkarahisar’ımızın
bu güzel ilçesine yapılan yatırımlardan bahsetmek istiyorum. 6 820 dekar tarım alanına sulama
suyu temin edecek Kuruçay Göleti ve Sulaması, 4
100 dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacak
Nuh Göleti Sulaması, 2 530 dekar tarım alanına
sulama suyu temin edecek Ahmetpaşa Göleti

Sulaması ve belki de en önemlisi Afyonkarahisar
şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak
Akdeğirmen Barajı Sinanpaşa ilçemiz sınırları
dahilinde inşa ettiğimiz önemli tesislerdendir.”
diye konuştu.
Özkaldı sözlerini “Bugün ve yarın temelini
atacağımız tesisler ile alakalı bizlere her zaman destekleri ile büyük güç veren başta
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’na, milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı sunuyor, yüklenici firmaların
çok değerli çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli
mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, temelini atacağımız bu tesisin şimdiden ülkemize
ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri
saygı ile selamlıyorum. “diyerek tamamladı.

Temeli Atılan Yatırımlar
Sinanpaşa Tınaztepe Göleti
Sulaması Rehabilitasyonu
1994 yılında işletmeye açılan Tınaztepe
Göleti’nden klasik sistemle sulanan ve Tınaztepe
Kasabası’na ait 5 790 dekar tarım arazisinin
sulama şebekesinin rehabilite edilerek basınçlı
borulu şebeke ile sulanmasının sağlanması hedeflenmektedir. Sulama alanından yıllık toplam 2
900 000 TL gelir artışı beklenmektedir.

Sinanpaşa Gezler Göleti ve
Sulaması
Gezler köyü Afyonkarahisar-Antalya karayoluna
6,5 km mesafede, Sinanpaşa ilçesinin doğusunda,
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Afyonkarahisar il merkezinin batısında yer
almaktadır. Gezler köyü idari açıdan Sinanpaşa
ilçesine bağlıdır. Proje alanı Akarçay havzası
içinde bulunmaktadır. Sinanpaşa Gezler Köyü’
ne ait 1 820 dekar tarım arazisinin basınçlı borulu şebeke ile sulanması amaçlanmaktadır. Proje
ile tamamen basınçlı sulama sistemi uygulanacak olup, damlama(%75) ve yağmurlama(%25)
şeklinde olacaktır.

Sandıklı Menteş Kasabası Taşkın
Koruma İnşaatı

Sandıklı Kestel Göleti Sulaması

Sandıklı Dutağaç Göleti ve
Sulaması

Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesi Kızılca köyünün
6500 m güneyinde Kestel çayı üzerinde inşa
edilecek 9,90 hm3 depolama kapasiteli gölet ile
Sorkun Beldesi ve Kızılca köyüne ait 20 910 da
tarım arazisinin sulanması amaçlanmaktadır.
Müteakiben yapılacak olan sulama projesinin
bitirilmesiyle de söz konusu sahadan 6.000.000
TL yıllık gelir artışı sağlanacaktır.

Afyonkarahisar Sandıklı Menteş Kasabası
Meskûn mahalinin Değirmen Deresi’ nin
taşkınlarından ve Aydiyni Tepesi yamaçlarından
gelen feyezanlardan korunması hedeflenmektedir.

Dutağaç Köyü’ ne ait 3 820 dekar tarım
arazisinin basınçlı borulu şebeke ile sulanması
hedeflenmektedir. Sulama %53 yağmurlama ve
%47 damla sulama şeklinde olacaktır.
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HABER

HABER
Çanakkale
Muharebelerinin
11 farklı mekânda
anlatılacağı ve 8
dilde seslendirme yapılacak
Çanakkale Destanı
Tanıtım Merkezi
faaliyete girdi

Gelibolu’da Tarih
Sahnesine Kavuşuyor:
“Çanakkale Destanı
Tanıtım Merkezi”
Çanakkale Harbi, Türk tarihinin olduğu kadar
Dünya tarihinin de dönüm noktalarından biridir.
Unutulmaz bir kahramanlık destanının yazıldığı,
Milli Mücadele ruhunun alevlendiği en önemli noktalardan biri olan Gelibolu Yarımadası,
milletimiz için çok manidar ve önemli bir
mekândır. Nitekim bu öneminden dolayı Gelibolu
Yarımadası 1973 yılında Milli Park ilan edilmiştir.
Bir milletin canıyla, kanıyla, bütün değerleriyle var
olma mücadelesi verdiği Gelibolu Yarımadası’na

ve şehitlerin hatırasına olan minnet borcunun bir
nebze olsun ödenebilmesi, ecdadın tarihe altın
harflerle yazdırdığı Çanakkale Harbi’ni gelecek
nesillere ve dünyaya, en etkili, doğru şekilde anlatabilmek amacıyla Dünya ve Türk harp tarihinin
önemli bir sembolü olan ve Çanakkale Harbi’nin
cereyan ettiği mekanların imar ve planlamasını
yeniden yapılarak, yürütülen çalışmalar ve yapılan
yatırımlarla ilgi odağı haline getirildi. 2002 yılında
200.000 kişinin ziyaret ettiği milli parkın ziyaretçi
sayısı 2011 yılında 900.000’e ulaşmıştır.
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Hazırlanan Uzun Devreli Gelişme Planı’nın da
öngördüğü şekliyle, Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı’nı ziyaretçilere daha iyi tanıtmak,
tarihimizi canlı tutarak gelecek nesillere daha
iyi anlatmak gayesiyle Gelibolu Yarımadası
Tarihi Milli Parkı’ndaki Kabatepe mevkisinde
tesis edilen tanıtım merkezinde, dünyada benzeri olmayan hologram ve filmin aynı anda
kullanılması tekniğiyle Çanakkale Muharebeleri
11 farklı mekanda anlatılacak, 8 dilde seslendirme yapılacak ve muharebe anı ziyaretçilere
adeta yeniden yaşatılacak.
Tesis edilen 11 salonda Nusret Mayın Gemisi’nin
mayın döşeme işlemi, Seyit Onbaşı’nın tarihe geçen kahramanlığı, 263 rakımlı tepede
Mustafa Kemal’in tarihi emri vermesi, kara ve
hava muharebeleriyle birlikte diğer yaşananlar
da canlandırma tekniğiyle ziyaretçilere
aktarılacaktır. Yaklaşık 80 milyon liraya mal
edilen Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi,

7 Haziran’daki resmi açılışının ardından, 9
Haziran’dan itibaren kapılarını ziyaretçilerine
açacak.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile birlikte
hizmete açılacak olan Bayramiç, Ezine ve Kumkale ovaları sulama tesisleriyle toplam 164 bin
370 dekar arazi sulamaya açılacak. Çanakkale,
Bayramiç ve Ezine ilçeleri ile 23 adet köye ait arazilerin yer aldığı Bayramiç Ezine ovalarında 100
bin 530 dekar, Kumkale Ovası’nda 63 bin 840
dekar olmak üzere toplam 164 bin 370 dekarlık
arazinin sulanması sağlanacaktır. 337 milyon
240 bin liraya mal olan bu tesislerin hizmete
alınmasının ardından, yıllık 47 milyon liralık gelir artışı sağlanacaktır.
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Mekanlarda Gösterilecek Konular
1. SALON
“OSMANLI HARBE GİRİYOR”
1914 yılı Cihan Harbi Osmanlı’nın durumu ve
harbe nasıl dahil edildiği kronolojik detaylarla
bu salonda anlatılmaktadır. Ziyaretçilere, savaşa
hazırlık safhası, 3D (üç boyutlu) mapping yöntemi ile sahne üzerinde Çanakkale’nin o döneme
ait bir kesitini izleterek Osmanlı’nın harbe giriş
serüveni anlatılmaktadır.

2. SALON
“NUSRAT MAYIN GEMİSİ”
Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasında
çok büyük bir role sahip olan Nusrat Mayın
Gemisi’nin mayın döşeme işlemi, ziyaretçiler
gemi üzerinde alınarak bu faaliyete iştirak et-

tikleri hissi uyandırılması aktarılmaktadır.
Erenköy Koyu açıklarına düşman gemilerinin tarassutundan sıyrılarak Çanakkale
Boğazı’na paralel olarak “Bismillah Funda”
alçak sesli nidalarla mayınların bırakılması
canlandırılmaktadır. Yeri tahmin edilemeyen,
abes bir şekilde döşenen bu mayınların
ne işe yaradığı düşman gemilerinin boğaza olanca kuvveti ile yüklenmesi ile ortaya çıkacaktır.
Bu salonda Nusrat Mayın Gemisi’nin dalga
hareketinden etkilenmesi Spiralift adı verilen
özel sistemlerle yapılırken, görüntünün akışına
göre derinlik hissi uyandıran ışık ve ses üniteleri
ile gerçeklik duygusu oluşturulmaktadır.

3. SALON
“İTİLAF KUVVETLERİNİN
DENİZ SAVAŞI PLANLARI”
Bu salonda İtilaf Kuvvetleri komutanlarının amiral gemisinde savaş planını gözden geçirmeleri,
üstün güçlerine ne kadar güvenmekte oldukları
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ve Boğazın kolayca geçilerek İstanbul’un yolunun açılacağını düşünmeleri ve bu yönde
yaptıkları çalışmalar anlatılmaktadır.
Bu salonda ziyaretçilere, İtilaf Kuvvetleri’nin
üstün kuvvet ve teknolojileri ile boğazı geçmek
için taarruzları gösterilecek ve hissettirilecektir.
Bu hissiyatı Oceans gemisinin üzerinden izleyen ziyaretçiler, geminin top atış sarsıntıları ile
yaşanan dehşeti hissedeceklerdir. Gözlükle üç
boyutlu olarak Çanakkale’nin Asya ve Avrupa
yakalarını, savaş menzil ve alanlarını İtilaf Kuvvetleri gemilerinin Türk bataryalarını top ateşine
tutmasını seyredeceklerdir.
“Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.”

4. SALON
“MECİDİYE TABYASI”
Geçiş için Boğaz’ı zorlayan İtilaf Devletleri
donanmasının Oceans zırhlısı, Mecidiye
tabyalarımızı isabetli bir atışla vuruyor. Tab-

ya müthiş bir infilak ile büyük hasar görüyor.
Tabyadaki askerlerimizin büyük bir çoğunluğu
şahadet mertebesine erişiyor. Tabya’da sadece
Havran’lı Seyyit Onbaşı ile Aksaray’lı Ali sağ
kalıyor. Toz toprak altında kalan Seyyit Onbaşı
silkelenerek doğruluyor.
“Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer”
Topa bakıyor. Topun kaldırma mekanizması
hasar görmüş vaziyette. Gözü yerde durmakta olan mermiye ilişiyor. Büyük bir öfke ve
hırsla 180 kiloluk mermiye yürüyor. Mermiyi
sırtlandığı gibi kısa ve titrek adımlarla topa
yürümeye başlıyor ve topun namlusuna mermiyi sürüyor. Büyük bir hırsla nişan alıyor ve
topu ateşliyor. Oceans zırhlısını arka tarafından
vuruyor. Dümeni hasar gören gemi sürüklenmeye başlıyor. Bir müddet sonra Nusrat Mayın
Gemisi’nin döşediği mayınlardan birine çarparak büyük patlama ile Boğazın derin sularına
gömülüyor.
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Bu salonda ziyaretçiler, olup biteni üç boyutlu gözlükle tabyanın içinde adeta yaşayarak
seyrediyor. Günboyu süren Türk tabyalarının
isabetli atışları ve Nusrat’ın döşediği mayınlar ile
İtilaf Devletleri’nin birçok büyük savaş gemisi ya
batırılıyor veya savaş dışı bırakılıyor. İtilaf Devletleri büyük bir hezimet ve hüsrana uğratılarak
18 Mart Deniz Savaşları zaferi kazanılıyor.

5. SALON
“KARA MUHAREBELERİ
HAZIRLIKLARI”
Deniz muharebelerinde mağlubiyete uğrayan
İtilaf Kuvvetleri boğazı geçmek için başka alternatifler aramaya başlamışlar ve bu alternatiflerden biri olan boğazdan geçişi emniyet
altına almak için Gelibolu Yarımadası’nı işgal
etme planları yapmışlardı. İtilaf Kuvvetlerinin
bu düşünce ve planları üç boyutlu harita üzer-

inde ziyaretçilere, özel bir teknikle o döneme ait
görüntüler ile birlikte anlatılmaktadır.

6. SALON
“HARBİN GİDİŞATININ
DÖNÜM NOKTASI”
Fransız ve İngiliz birlikleri Seddülbahir civarına
çıkarma yaparken Avustralya ve Yeni Zellanda askerlerinden oluşan Anzak birlikleri de
Kabatepe’nin kuzeyinde bulunan sonradan
Anzak Koyu adı verilen bölgeye gece çıkarma
yaparak hızlı bir şekilde tepelere doğru hücuma
geçmişlerdir. Çok sarp bir arazi olması sebebiyle buraya çıkarma yapılacağı ihtimal dışında
tutulduğundan bu bölgeye gözetleme birliklerinden başka asker yerleştirilmemiştir. Bu gözetlemede görevli askerler çıkarma yapan düşman
askerleri ile mühimmatı bitene kadar savaşmış
ve onları uzun süre oyalamış olmasına rağmen
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yardım için takviye birliklerinin gecikmesi üzerine geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Anzak
birlikleri Conkbayırı 261 rakımlı tepeye doğru
hızla ilerlerken 19. tümen komutanı Yarbay
Mustafa Kemal, çıkarmayı incelemek üzere tepeye ilerlerken 27. Alayın 2 taburunda gözetleme
ile görevli olup cephanelerinin bitmesi sebebiyle
çekilmekte olan askerler ile karşılaşır ve tarihi
emrini verir:
“Düşmandan kaçılmaz. Cephaneniz bitti ise süngünüz var.
Süngü tak, yere yat. Ben size ölmeyi emrediyorum. Biz ölene
kadar geçecek zamanda bizim yerimizi başka askerler ve
başka komutanlar alır.”
Bu tarihi sahne, hologram olarak canlandırılarak
“o an” ziyaretçilere anlatılmaktadır.

7. SALON
“SİPER SAVAŞLARI”
Bu salonda, ziyaretçiler siperler arasına alınarak,
uzun süren kara savaşlarından çeşitli kesitler

ve harbin acımasız sahneleri gösterilmektedir. Savaşta yaşanmış kahramanlık örnekleri
anlatılmaktadır. Bir kolordu büyüklüğündeki
Fransız ve İngiliz askerlerinden oluşan, Seddülbahir Burnuna çıkarma yapan kuvvetlere karşı
direnen, Mustafa Şevki Doğan komutasındaki
800 kişilik birlik, yoğun düşman topçu
bombardımanı altında müdafaa yaparken 43
kişiye düşmüştür. Komutanın da yaralanması
sonunda birliğin komutasını, Ezineli Yahya
Çavuş üstlenerek, birliğinde 3 kişi kalana kadar
destansı bir müdafaa yapmış, İtilaf Kuvvetlerini
saatlerce oyalamış ve düşmana binlerce kayıp
verdirerek tarihe adını Seddülbahir Kahramanı
olarak yazdırmıştır. Yapılan bu müdafaa
savaşı özel ışık, ses ve efektler ile ziyaretçilere
anlatılmaktadır.
“Bir kahraman ve Yahya Çavuştular,
Tam üç alayla burada gönülden vuruştular.
Düşman, tümen sanırdı bu şahane erleri,
Allahı arzu ettiler, akşama kavuştular.”
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8. SALON
“GÖK KUBBEDEN
ÇANAKKALE HARBİ”
Bu salonda Gelibolu Yarımadası’nın savaş
alanları ile kara ve hava savaşları bir kubbe
içinde havaya balonla yükselme hissi verilerek
anlatılmaktadır. Birleşmiş Milletler kararlarına
göre, zarar verilmesi savaş suçu sayılan hastane
ve sargı yerlerinin İtilaf Devletleri tarafından
bombalandığı gösterilmektedir. Bu mekânda
ziyaretçilere, bir balonda gökyüzüne doğru
yükselme duygusu, özel olarak hazırlanmış bir
düzen ile hissettirilecek ve ziyaretçilere Gelibolu Yarımadası ve savaş alanlarını izlemesi
sağlanacaktır. Bu mekânda ziyaretçiler, savaş
alanını kubbenin içinde 360O lik bir açı ile
izleme imkânı bulacaktır.
“Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!”

9. SALON
“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”
Bu salonda İtilaf Kuvvetlerinin kara savaşlarında
da muvaffak olamayarak, kaçışlarını gizlemek için mevzilere kukla askerler yerleştirip,
su damlası ile çalışan tüfek mekanizmaları
kurarak belirli aralıklarla patlayan tüfek
sesleri arasında düşmanın çekilişi ve kaçışları
canlandırılmaktadır. Ziyaretçiler, harbin önemli
sahnelerini çeşitli efekt ve ışık oyunları ile izlemek suretiyle bu mekânda zaferi adeta yaşamış
olacaklardır.

10. SALON
“1915’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE”
Çanakkale Harbi’nden çıkan Osmanlıyı
Kurtuluş Savaşı bekliyordu. Bu savaştan alınan
moral ve güç ile Kurtuluş Savaşı da büyük bir
zafer ile kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın so-
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nunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti büyük
bir atılımla küresel güç olma yolunda hızla yol
almıştır. Bu salonda gelişen, güçlenen, kalkınan
Türkiye’nin bu yolda kat ettiği mesafe özel
olarak hazırlanmış görüntülerle ziyaretçilere
sunulmaktadır.

11. SALON
“HATIRALAR”
Savaşın acımasız yüzü her iki taraf için de geride kalmıştır. Mağlup İtilaf Devletleri, ölülerini
Anadolu toprağında bırakırken; Mustafa Kemal
onları “Mehmetçik ile koyun koyuna yatan misafirlerimiz” olarak tasvir etmiştir. Milli Şairimiz
Mehmet Akif ise Mehmetçiği;
“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdat inerek, öpse o pak alnı değer,
Ne büyüksün ki kanın, kurtarıyor tevhidi,
Bedrin aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.”
mısraları ile tasvir etmiştir. Bu salonda savaşa
ait hatıralar, özel alet, ekipmanlar ve çeşitli gösterim teknikleri ile ziyaretçilere anlatılmaktadır.

12. KONFERANS SALONU
160 kişi kapasiteli ve iki kat olarak düzenlenen
konferans salonu, Çanakkale Savaşları ile alakalı
konferansların tertibi ve konulu filmlerin gösterimine imkan verecek teknik donanım ile teçhiz
edilmiştir.

13. SERGİ SALONU
Bu salonda, Çanakkale Savaşlarından kalan
hatıra objeler tekniğine uygun olarak sergilenmektedir.

Açılışı Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan Tarafından
Gerçekleştirildi
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’ndaki
Kabatepe Mevkii’nde, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından 80 milyon lira harcanarak inşa edilen Çanakkale Destanı Tanıtım
Merkezi, 7 Haziran Perşembe Günü Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete
açıldı
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin ile
birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından tamamlanan ve 337 milyon TL’ye
mal olan Bayramiç–Ezine ve Kumkale Ovaları
Sulamasının açılışının yapıldığı törende konuşan
Başbakan Erdoğan,
“Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin
açılışını yapmak benim için gurur vericidir.
80 Trilyona mal edilen merkez birçok özelliğe
sahip ve ileri teknolojini ürünüdür. Farklı
kazanımlarıyla ülke için yeni nesiller için çok
önemli olan merkez inşa edilmiştir. Tarihimizin her dönemine ait eserleri çıkartarak gerekli
hürmetin gösterilmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Bütün şehitliklerimizi tek tek bulup onların
kahramanlıklarına uygun bir şekilde düzenliyoruz. Çanakkale’nin hem bizim hem de milletimizin gönlünde çok ayrı bir yeri var. 1915’te
dünyanın en güçlü donanmaları, sarsılmaz bir
iman karşısında darmadağın oldular. Savaşta
düşmanları dahi Mehmetçiğimizin asalet ve
kahramanlığından övgüyle bahsediyorlar. Çanakkale bizim için kanla yazılmış bir destandır.
Çok geniş bir coğrafyadan buraya gelen Mehmetçiklerimiz topraklarımızı savunarak bizim
millet olma fermanımızı yazdılar. Tek bayrak,
tek millet, tek devlet dedik ve yolumuza böyle
devam edeceğiz. Etnik köken, din ve inanışlara
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bakmaksızın Çanakkale herkesi bir yaptı; kardeş
yaptı. Şehitlerimiz ölü değil canlıdırlar. Bizim
aramıza nifak tohumları sokulmak istiyorlar
ama biz bunlara izin vermeyeceğiz. “dedi.
Erdoğan konuşmasını “Gerek Bakanlarımıza,
gerek Bakanlık mensuplarımıza, bu projede
emeği geçen mimarından, mühendisine, yüklenici firmanın bütün yönetici ve işçilerine çok
teşekkür ediyorum. 1915’in 18 Martı’nı bugüne
ve yarınlara taşıyacak merkezin, şu anda açılışını
yaptığımız için mutluyuz. Kutluyorum, hayırlı
olsun diliyorum” diyerek noktaladı.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın proje ile
alakalı bilgiler vermesinin ardından Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ömer Dinçer, Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çanakkale
Valisi Güngör Azim Tuna ve Milletvekillerinin iştirakleriyle tesisin açılışı canlı bağlantı
vasıtasıyla gerçekleştirildi.

Bayramiç, Ezine ve
Kumkale Ovaları Sulaması
Marmara Bölgesi’nde yer alan Kuzey Ege
havzasında, Çanakkale İli, Bayramiç ve Ezine
İlçeleri İlçe Merkezleri ile 23 adet köye ait arazilerin yer aldığı Bayramiç Ezine ovalarında
100 530 da, Kumkale ovasında 63 840 da olmak üzere toplam 164 370 dekarlık arazinin
sulanması sağlanacaktır. Sulama projesinin
su kaynağı Karamenderes Çayı üzerinde inşa
edilen temelden yüksekliği 55,5 m, gövde hacmi 3 820 000 m3 olan Bayramiç Barajı olup,
Barajda 17.05.1996 tarihinde su tutulmaya
başlanılmıştır. Proje ile; dekar başına 158 TL,
Kumkale Ovasında dekar başına 485 TL olmak
üzere yılda toplam 47 milyon TL gelir artışı elde
edilecektir.
Sulama sahamızın ürün yalpezasi ise; %12 hububat, %4 d.mısır, %24 salçalık domates, %8
sebze, %5 bostan, %8 d.fasulye, %3 çeltik,
%32 pamuk, %4 yonca, %5 s.domates (2), %3
s.mısır (2), %2 susam (2) olup yılda en az iki ürün
alınabilmektedir.
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Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel
Eroğlu “2016 yılına
kadar 5 bin ceviz
ﬁdanı dikilecek

Ceviz Eylem Planı
Kaman’da Başlatıldı
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu’nun 29 Haziran 2012 Cuma günü Cevizin Diyarı Kaman’da düzenlenen törenle “Ceviz
Eylem Planı”nı başlattı. Ceviz ormanlarının
oluşturulmasını hedefleyen proje ile orman köylerinde yaşayan vatandaşların hayat standartlarının
yükseltilmesi ve ceviz üretiminin artırılması hedefleniyor.
Ülkemiz, cevizin gen merkezleri ve anavatanları
arasında olmasına ve geçmişte ceviz varlığı ile dünyada söz sahibi bir ülke konumunda bulunmasına
rağmen, bugün üretimde istenen yerde bulunmuyor. Ülkemizdeki ceviz üretimi, iç tüketimi
karşılayamamakla birlikte, yıllık tüketimin yaklaşık
%60’ı ithalat yoluyla karşılanıyor.

Uygulamanın yoğun olarak sonbahar döneminde gerçekleştirileceği proje kapsamında 20122016 yılları arasında takriben 5.000.000 adet
ceviz fidanı dikilecek. Proje meyve üretiminin
artırılmasının yanı sıra ülkemizde ilk defa kerestelik ceviz üretimine yönelik ceviz ormanları tesis
edilmesini de sağlayacak.

Bozuk Orman Alanları Üretime
Açılıyor
Temel hedefi, orman köylerinde yaşayan
vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi olan proje çerçevesinde ceviz fidanlarının
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büyük bölümü bozuk orman alanlarına dikilecek.
Bozuk orman alanlarını köy tüzel kişiliklerine
ve vatandaşlarımıza 120 yıllığına kiralanacak.
Hazineye ait olup da ceviz, badem gibi gelir getirici türlerle ağaçlandırılmak istenilen yerler de
vatandaşlarımızın istifadesine sunulabilecek.

Zihinsel Gelişim İçin Vazgeçilmez
İçerdiği doymamış yağ asitleri, fosfor, E vitamini, selenyum, çinko gibi besin öğeleri ile artan
vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında
önemli rol oynayan ceviz, aynı zamana iyi bir
enerji kaynağıdır. 100 gr cevizin enerji kaynağı
yaklaşık 700 kaloridir. Kahvaltıda yenecek bir
avuç ceviz, hem enerji verecek hem de uzun süre
tok tutacaktır.
Zihinsel gelişimi için çok önemli olan Omega-3
yönünden de zengin olan ceviz, gümüş içeren

tek meyve türüdür. İnsan vücudunda, gümüş
iyonuna gereksinim duyulan tek organımız ise
beyindir. Gümüş, insan beyninin sağlığının
korunmasında ve öğrenmede etkilidir.

Kırşehir’in Kaman İlçesinde
Düzenlenen Törende;
Değirmenözü Göleti Sulaması’nın
Temel Atma Merasimi de
Gerçekleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden,
Kırşehir Milletvekilleri; Muzaffer Aslan, Abdullah Çalışkan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı
Güven Karaçuha, Orman Genel Müdürü
Mustafa Kurtulmuşlu, basın mensuplarının ve
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vatandaşların katılımları ile 29.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını
yapan; DSİ Genel Müdür Yardımcısı Güven
Karaçuha,
“Değirmenözü Göleti Sulaması’nın temelini
atacağız ayrıca gölet sahası içerisinde kalan yarım
ada şeklindeki araziye Genel Müdürlüğümüz ile
Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış
olan protokol kapsamında başlatılan ceviz eylem
planı çerçevesinde, yaklaşık 5400 m2 alana aşılı
kaman cevizi fidanları dikilecektir.
Bilindiği gibi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
olarak, Ülkemizin dört bir köşesine olduğu gibi
Kırşehir ilimize de ciddi yatırımlar yapmaktayız.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından
günümüze kadar
Kırşehir iline 2012
yılı
fiyatlarıyla
104 424 349 TL
yatırım yapılmıştır.
2012 yılı ödeneği
ise 10 489 894
TL’dir, bu da dahil
edildiğinde
bu rakam 114
914 243 TL’ye
ulaşmaktadır.
2003-2012 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından 2 sulama projesi, 1 ekoloji koruma
projesi, 1 adet gölet ve 13 adet taşkın koruma
ve rusubat kontrol tesisi tamamlanmıştır.” dedi.
Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu;
”Suyun gelmesi demek, bereketin gelmesi demek… Suyla birlikte başka güzellikler getirerek,
buraların meyve ağaçlarıyla yeşillendirilmesini
istiyoruz. DSİ ile birlikte buralarda ceviz ormanı
kurmayı hedefliyoruz.” dedi.
Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden
konuşmasında;
”Değirmenözü
Sulaması
tamamlandığında, bölgede 1000 hektar alan
sulanacaktır. Ekonomiye katkı sağlayacak, 250
kişi tarımsal işgücüne kavuşacaktır. Köylüler-

imizi kalkındıran bu çok önemli hizmetlerin
gerçekleşmesini sağlayan herkese şükranlarımı
sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu temeli atılan, Kaman Değirmenözü
Göleti ve Sulaması ile ilgili olarak yaptığı
konuşmada; “Yaklaşık 9,5 milyon TL’ye mal
olacak proje tamamlandığında 10.000 dekar
alan sulanacak. Su tuttuktan sonra burada
balıklandırılma yapılacak ve bu çalışmalar
için gerekli destek verilecek.”diye konuştu.
Ceviz ekiminin geliştirilmesi için bozuk olan
ya da kullanılmayan hazine arazilerinin, mera
alanlarının değerlendirileceğini vurgulayarak
‘’Kaman cevizi dünyada çok meşhur bir cevizdir.
Sayısız faydaları var.
Türkiye,
tükettiği
cevizin yüzde 60’ını
ithal ediyor. Bu
bize
yakışmaz.’’
dedi. “Kırşehir’de
yapılan bu tesislerin hayırlara vesile
olmasını diliyorum.”
diyerek temel atma
törenine
geçildi.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ayrıca Ceviz Eylem
Planı kapsamında oluşturulan bir ceviz bahçesine fidan dikti.
Değirmenözü Göleti Sulaması projesi ile, su
kaynağı yapımı devam etmekte olan ve 4,11 hm³
suyu depolanması ve Kırşehir ili, Kaman ilçesinin 6 km kuzeyinde yer alan ve Değirmenözü
köyünün 2 km güneyinden itibaren İnziloğlu
ve Çayözü köylerinin arazilerini kapsayan 10
020 dekar arazinin basınçlı borulu sistemle
sulanması hedeflenmektedir. 24.11.2011 tarihinde ihale edilen 9 256 000 TL maliyetli proje
tamamlandığında; dekar başına 598 TL olmak
üzere milli ekonomiye yılda 5 392 764 TL katkı
sağlanacak ayrıca 250 kişiye tarımsal iş gücü
sağlanması hedeflenmektedir.
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96 116 000 TL’ye
mal olacak 5 adet
tesis
tamamlandığında;
70 890 dekar tarım
arazisi sulu tarıma
açılmış,
2 360 dekar
tarım arazisi
taşkın ve rusubat
zararlarından
korunmuş olacaktır.

Ekrek Sulaması’nın
Temeli Atıldı.
Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu

DSİ tarafından Kayseri’de inşa edilecek 5 projenin
temeli; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, milletvekilleri, Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Güven Karaçuha,
kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, vatandaşlar ve basın mensuplarının
katılımıyla atıldı.
1) Develi Ovası Sağ Sahil Yas Sulamaları (Motopomp Temini ve Montajı, ENH, Borulu Şebeke),
2) Köprübaşı Ekrek Sulaması,
3) Bünyan Hazerşah Göleti,
4) Melikgazi Kıranardı (Öküzçukuru) Göleti,
5) Akkışla Ortaköy Arazileri Tatlıöz, Ak, İğdeli
Deresi Yukarı Havza Taşkın Rusubat Kontrolü
96 116 000 TL’ye mal olacak tesisler
tamamlandığında; 70 890 dekar tarım arazisi sulu
tarıma açılmış, 2 360 dekar tarım arazisi taşkın ve
rusubat zararlarından korunmuş olacaktır.

Sözlerine Kayseri’ye her gelişlerinde
yatırımları da yanlarında getirdiklerini ifade ederek başlayan Eroğlu
“Bugün 5 adet tesisinin temelini
atacağız. Bunlar Kayseri şehrimizin
su ve toprak kaynaklarına yapılan
yatırımlardır. Son derece önemsiyorum bu yatırımları. “dedi.
Yatırımlar hakkında da bilgi veren Eroğlu “ Sadece Bakanlığımızın ülke genelinde 4 000’den fazla
şantiyesi var. Sulamada, enerjide büyük hamleler
yapılıyor. Sadece enerjide değil, bütün alanlarda
son derece önemli hizmetler yapılıyor. 16 000 km
bölünmüş yol yapıldı, sağlık sisteminde muazzam bir dönüşümü başlattık, TOKİ yatırımları
ortada, yapılan hizmetler ortada. Bakanlık olarak
toplu temel atma yapıyor, açılış gerçekleştiriyoruz.
2003 yılından bu yana sadece DSİ Ülke genelinde
1128 adet tesis tamamladı. Bunların 206 adedi
barajdır. Tamamlanan bu tesislerle 49 şehre ilave
içme suyu temin ettik. İstanbul’un, Ankara’nın,
İzmir’in içme suyu meselesini çözdük. Kayseri’ye
son 8 yılda 3,5 milyar TL yatırım yapıldı. Sağlık
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı yatırımları bunlar. Kayseri’ye
hizmette yarışıyoruz. 20 büyük tesisi, 35 dere
ıslahını tamamladık, ağaçlandırmada destan
yazdık, meteorolojide 5 adet istasyon kurduk.
Sarıoğlan Barajı’nı, Zamantı Tüneli’ni, Bahçelik
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Barajı, Sarımsaklı Sulaması, Develi 2. Merhale
Yeraltı Sulaması’nı bitirdik. Bunları tamamlamak kolay olmadı. ”dedi.
Eroğlu konuşmasını “ Suya sevdalı Devlet Su İşleri
çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri
ile büyük güç veren başta Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,
Bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı sunuyor, yüklenici firmaların
çok değerli çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli
mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve aziz
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı
ile selamlıyorum. ”diyerek bitirdi.

1 400 tane proje yerine 400 tane iş alındı, bunlar
tamamlandı sonra diğer işlere geçildi. Bir sulama
projesi önceden topyekûn ihale edilirdi. Şimdi
ise kademe kademe gidiliyor. Bu çok önemli bir
gelişim. ”dedi.
Kayseri’nin sulamada Ülke ortalamasının
altında olduğunu ifade eden YILDIZ “Kayseri
sporda, sanayide, eğitimde, kültürel faaliyetlerde
Ülke ortalamasının üstünde iken, sulamada %
13 seviyesindedir. Bu rakam bize yakışmıyor. Bu
rakamı arttırmamız lazım. Bugün temeli atılacak
tesislerle bu oranı arttıracağız.”dedi.
Yıldız konuşmasını “ bu tesislerde emeği geçen
herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, sizlerle
birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” diyerek tamamladı.

Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakanı
Taner Yıldız
Sözlerine
Ülkede
su
seferberliğinin ilan edildiğini
ifade ederek başlayan Yıldız
“2002’de göreve geldiğimizde
bütçe rakamları ile bugünkü
bütçe rakamları her şeyi ortaya
koyuyor. Şu an Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
1 yıllık bütçesi, 2002 yılında bütün sektörlerin
bütçesine eşitti. Yani Türkiye’nin ne kadar
büyüdüğünü bu rakam ortaya koyuyor. Pek çok
proje yeniden ele alındı. İnşaatına başlayan projelerin tamamlanmasına öncelik verildi. Anlayış
değişti yani. Eğer bu şekilde davranmasaydık
Sarıoğlan Barajı’nı tamamlayamazdık. 24 yılda
tamamlanacak iş, kısa sürede tamamlandı.
Konuşmadan çok iş üretiliyor şu anda Ülkede.
Son 10 yılda projelerin ihale edilme şekli değişti.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı
Güven Karaçuha
Konuşmasına Genel Müdürlük olarak Ülkemizin
dört bir köşesine olduğu gibi Kayseri şehrimize
de ciddi yatırımlar yapmakta olduklarını ifade
ederek sözlerine başlayan KARAÇUHA “ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003
yılından 2012 yılına kadar 2012 yılı fiyatlarıyla
Kayseri’ye 594 641 486 TL yatırım yapılmıştır.
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2012 yılı ödeneği ise 83 447 012 TL’dir, bu da
dahil edildiğinde bu rakam 678 088 498 TL’ye
ulaşmaktadır. 2003-2012 yılları arasında DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından 2 baraj, 2 sulama
yenileme, 2 adet yeraltı suyu sulaması, 2 adet
barajın eskiyen bölümlerinin yenilenmesi, 15,5
km ana kanal, 9 adet müteferrik sulama tesisi, 28
adet taşkın koruma tesisi, 7 adet taşkın ve rusubat kontrol tesisi bitirilmiş ayrıca; Zamantı Regülatörü ve Derivasyon tüneli kapsamında 1100 m
yaklaşım kanalı, 1 regülatör, 10700 m tünel,
5345 m iletim kanalı inşa edilmiştir. Yapılan bu
tesislerle 241,74 milyon m³ suyun depolanması,
16 070 dekar Yerüstü Suyu Sulamalarından, 32
600 dekar Yeraltı Suyu Sulamalarından olmak
üzere toplam 48 670 dekar alanın ilave olarak
sulamaya açılması, 117 570 dekar Yerüstü

Suyu Sulamalarından, 24 790 dekar Yeraltı
Suyu Sulamalarından olmak üzere toplam 142
360 dekar alanın yenilemesi yapılarak daha iyi
şartlarda sulanması, 73 adedi kuyu yenileme olmak üzere 158 adet YAS kuyusunun açılması,
yapımı tamamlanan taşkın koruma ve taşkın rusubat projeleri ile 31 yerleşim yeri ve 7000 dekar
tarım arazisinin taşkın zararlarından korunması
sağlanmış, ayrıca Kayseri ilinin 40 yıllık rüyası
olan Zamantı tüneli açılarak ve sultan sazlığı kuş
cennetinin eksik su ihtiyacı giderilmiştir.”dedi.
Temeli atılacak Köprübaşı-Ekrek Sulaması ile

alakalı kısa bir bilgi veren Karaçuha “ Kayseri
ili, Pınarbaşı ilçesinin 28 km güneybatısında bulunan iş kapsamında 19 570 m ana kanal, 3 075
m tünel, 1 535 m galeri ile 19 412 m çeşitli tip ve
çapta borulu sulama şebekesi imalatı yapılarak
7 450 da tarım alanı sulamaya açılacaktır. İşin
tamamlanması ile birlikte 52 390 m’lik Bahçelik
Sulamaları Ana İletim Kanalları tamamlanacak
ve bu iş kapsamındaki basınçlı borulu 7 450 da
tarım alanı sulamaya açılarak dekara 445 TL
olmak üzere milli ekonomiye yılda 2 983 725
TL katkı sağlanacak ayrıca 185 kişiye tarımsal iş
gücü sağlanmış olacaktır. Köprübaşı, Samağır,
Esenköy, Ekinciler ve Girveli yerleşim yerlerinin
faydalanacağını bu projenin tamamlanması ile
beraber bölgedeki ürün yelpazesi de değişecek,
yılda alınan ürün miktarı da aratacaktır. “diye
konuştu.
Karaçuha sözlerini “ suya sevdalı
Devlet Su İşleri çalışanları
olarak, bizlere her zaman
destekleri ile büyük güç veren
başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman
ve Su İşleri Sayın Bakanımız
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,
Bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı
sunuyor, yüklenici firmaların çok
değerli çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma ve emeği
geçen herkese özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyor, temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını
diliyor, sizleri saygı ile selamlıyorum.”diyerek
tamamladı.
Konuşmaların ardından 5 adet tesisin temeli butona basılarak atıldı.
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Yusuf Baydal

DERİN
BİR ANLAMIN
ŞEHRİ:

KONYA
Öyle şehirler vardır ki daha önce gitmiş olmanıza rağmen her gidişinizde bir heyecan
duyarsınız. Nedeni belli olan heyecanlar değil sözettiğimiz; diğer bir deyişle bir akraba,
bir yakını görmenin heyecanından bahis açmadık. Burada belki de önemli olan şehrin
içinde taşıdığı anlamdır. Bu anlam halitasının içinde ise tarih, maneviyat, mimari ve
en önemlisi de insan unsurları vardır. Yollara koyulduk yine; uzun bozkırlardan geçtik.
Göz alabildiğince uzanan düz ovaların içinde hayallerimizle dört nala gittik. Sonunda
Konya’ya geldik yine ama yepyeni bir heyecan duyduk hepimiz.
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geldi aklımıza ama doğru zaman olmadığı için
vazgeçtik.

Hz. Mevlana’ya selam verdik önce, şehre giriş
vizemizi aldık. Alaaddin tepesinden bütün
Konya’lı hemşehrilerimizi selamladık. Bu arada
tabii ki etli ekmeğin de fırın kebabın da tadına
baktık. Çocuk olup, “şivrilik” diye bağırmak da

Bu yazıya Konya’nın çok farklı bir özelliği ile
Konya’nın türküleri ile başlamak istedik. Evet,
Konya’da ençok söylenen Türküler, Bozlak
ve Çukurova ile oynak makamlarıdır. Süratli okunduklarından oyun havası da denilir.
Selçuklular’dan bu yana devamlı çoğalıp gelen
türkülerimiz sanat değerini ve geçmiş dönemlerin hissiyat ve fikirlerini müşahade etmekte olup
diğer taraftan da hasret, tepki, ilenme, isyan etme,
kafa tutma, ezgi, dilek, ağıt, yakınma, eğlence
ve acınmalar nakış nakış işlenmektedir. Konya
türkülerinde güfte ve saz ikilisi büyük bir uyum
içindedir. Seçilen her söz aynı tef ve kaşık seslerine adapte edilmiştir. Anadolu’nun zengin folklör hazinelerinden biri de Konya’nın mahalli
motif ve güzellikleri ile süslü türkülerdir. Eski
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dönemlerden Mevlevi dergahlarında semâ ayini
içinde Konyalı müzisyenler kendi aralarında
muhabbet yaparken oturak alemlerinde beste
yapıp türkü söylemişler. Konya türküleri muhabbet toplantıları oturak âlemlerinde bir arada
sunulur.

Konya türkülerinden bazıları şu şekildedir:
Konya Peşrevi, Sandıklı, Sabahın Seher Vakti, Menteşeli, Sille, Asabilsem, İçme Beyim,
Urfalıyım, Mapushane, Üsküdar, Saffet Efendi,
Turnalar, Bülbül, Aksaray Develisi, Efendim,
Divan. Nafiledir Sevgilim, Aksinne, Karanfil, Çay Kenarı, Karakoyun, Emmiler, Enginli
Yüksek Kayalarımız, Çıbık Telden Bağlamam,
Lima, Süpürgesi Yoncadan, Aslan Mustafa’m,
Kozan Dağı, Necip Oğlan, Bağlar Gazeli, Tosun At, Şerif Hanım, Memberi, Elmalı, Atımı
Bağladım, Furun Üstünde Furun, Eczanenin
Şişeleri, Camiinin Mazini Yok, Alim, Evlerinin
Önü, Tatar, Eşme Kaya, Kabak, Elmaların
yongası, Gül Dibi Belleniyor, Baygın Cemilem,
Hocam, Sabab Oğlanın, Karamanlı, Mezar
Arası, Candarmalar, Hafız Mektebden Gelir,
Mapus Damlarına Serdim Postu, Yeşilim.

Aslan Mustafam
Hey hey kenardan geçeyim aman aman
Yol sizin olsun gel gel aman (2)
Ağılar içeyim aman aman
Bal sizin olsun bir danem aman

Amanın gel gel aslan Mustafam gel
Haydi gel gel garip başlı yarim vay
Bozkır dedikleri büyük kasaba (2)
Sevilen güzeller gelmez hesaba
Amanım gel gel aslan Mustafam gel
Haydi gel gel garip başlı yarim vay
Derenin başına yayılır kazlar.
Çeşmeden geliyor Konyalı kızlar
Amanım gel gel aslan Mustafam gel
Haydi gel gel garip başlı yarim vay
Havalar bulutlu mustafam karmı yağacak
Sol gözüm seyriyor mustafam baskınmı olacak
Amanım gel gel aslan mustafam gel
Haydi gel gel garip başlı yarim vay
Bir gün deliysem beş gün iyiyim
Amanın gel gel aslan mustafam gel
Haydi gel gel garip başlı yarim vay
Konya deyince akla Nasreddin Hoca geliyor. Yalnız Anadolu insanın değil, bütün
dünyanın gönlünde taht kurmuş halk
bilgemiz Nasreddin Hoca, tarih boyunca bizim dünyamızın gülen yüzü olmuştur. Barış
ve kardeşlik önermeleriyle dolu mesajları,
insanlık tarafından kuşaktan kuşağa, dilden dile
aktarılarak yaygınlaşmış, her çağda güncelliğini
koruyabilmiştir.
Nasreddin
Hoca’nın
fıkralarında Onun yol gösterici kimliği,
hazırcevaplığı, ince mizah anlayışı her zaman
ön planda yer almaktadır.
Nasreddin hoca 1208 yılında Sivrihisar’ın Horto köyünde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini
köyün imamı olan babası Abdullah Efendi’den
almış Arapça ve dini bilgiler öğrenmenin
yanında Kur’an’ı ezberleyerek hafız olmuştur.
Konya’ya giderek öğrenimini sürdürdü.
Öğrenimini tamamladıktan sonra Sivrihisar’da
başladığı imamlık görevini Akşehir’de sürdürdü.
Yerleştiği Akşehir’de zamanla müderris oldu.
Burada evlendi ve kesin olmamakla beraber
1284 veya 1295 yılında orada vefat etti.
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Yıllardan beri anlatıla gelen fıkralar ve hikayeler
ilk defa 1837’de İstanbul’da Matbaa i Amire’de
Mısır’da ise Bulak Basımevi’nde yapılmıştır.
Nasreddin Hoca yüzyıllardan beri tüm Türk
Dünyasında güldüren ve düşündüren hikaye ve
fıkralarıyla bilinmektedir.Türbesi Akşehir’’’’de
olmasına rağmen bütün Türbesi Akşehir’de
olmasına rağmen bütün Türk Dünyasında
kendisinin makamları vardır.Türk milletinin
zeka inceliğini nükte gücünü en iyi şekilde
yansıtan kişi olarak Türk Kültür Tarihinde
layık olduğu seçkin yerini almıştır. Nasreddin
Hoca tüm hayatını insanlara doğru yolu göstermeye insanların zaaflarnı nükteli bir dille vurgulayarak onları kötülüklerden sakındırmaya
harcamıştır. Onun hikayeleri hikmet ve ibret
dolu olup zamanla atasözü haline gelmiştir.Her
biri keskin bir zeka doğru işleyen bir aklının

ürünüdür. 1208 - 2008 Hoca’nın 800 yıl önce
başlayan dünya yolculuğu fıkra ve nükteleri
aracılığıyla hâlâ devam ediyor. Çok az faniye
nasip olan bu “uzun ömür”ün semeresi nükte ve
fıkralarıyla Hoca; çözümsüz meselelere, çarpık
durumlara, hayatın her alanında karşımıza
çıkan yozlaşmaya parmak basmaya, güldürürken düşündürmeye ve ders vermeye devam ediyor. Nasreddin Hoca ’nın yasamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden,
söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır.
Konya ağzıyla oluşan gündelik Türkçe’nin
kendine özgü bir tadı var; ama yazıya dökmek
hiç de kolay değil. Konya’ya has o kadar güzel ve enteresan sözcükler var ki buraya onları
alalım istedik:
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Alettirik: Elektrik
Kiyat: Kağıt
Garannık: Karanlık
Aba :Abla
Accık :Azıcık.
Böcü :Böcek
Bülüç :Piliç.
Güccük :Küçük
Gicişmek: Kaşınmak
Hökele :Ukala
Zimbit :Zifiri karanlık.
Temel: Bahçe Duvarı
Haranı: kazan
Hazaar: galiba
Gumpir: Patates
Duz: Tuz
Pantul: Pantolon
Mezer: Mezar
Ezen: Ezan
Döşşek: Yatak
Terezi: Terazi
Zıttına gitmek: hoşlanmamak

Şebit: Yufka ekmek
Balcan, badılcan: Patlıcan
Tefder: Defter
Mıh: Çivi
Sandelle: Sandalye
Bışgı: Testere
Motur: Traktör
Gupa: Bardak
Acep: Acaba
Depik: Tekme
Zağar: Yaramaz
Yuka: İnce
Zibil: Çok fazla
Zoba: Soba
Zerhoş: Sarhoş
Bıdırdamak: Konuşup durmak
Cırmalamak: Tırmalamak
Cırcır: Fermuar
Cazı: Cadı
Cıbartmak: morartmak
Dinelmek: Ayakta durmak
Gakılı: Bir sürü, çok

Hayat: Avlu
Iscak: Sıcak
İkrah etmek: Tiksinmek
Kösülmek: Yenilmek
Laylon: Naylon
Okumak: Davet etmek
Peşkir: Havlu
Piskevit, püsküğüt: Bisküvi
Seğirtmek: Koşmak
Tehne: Tenha
Tığteber: Bomboş
Velesbit,belesbit: Bisiklet
Tosbağa: Kaplumbağa
Zınarmak: Karşı gelmek
Zınılamak: Patlamak
Dal: Sırt
Elcek: Eldiven
Gonşu: Komşu
Hacemmi: Hacı Amca
Gaysi: Kayısı
Aporle: Hoparlör
Yiter: Yeter
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Konya’nın çok eski bir tarihi var. Konya, M.Ö.
7000’li yıllardan itibaren, insanlık tarihi açıdan
önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça
zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan,
Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleri ile
gönülleri fetheden, tarihi ipek yolunun ticaret ve
konaklama merkezi olarak adeta bir müze şehir
kimliğine sahip olan istisna bir şehirdir. Türk
târihinin en eski ve kıymetli eserlerini sînesinde
barındıran Konya, ayrıca bir gönül diyârıdır.
Konya’nın eski çağlardan, günümüze değin çok
fazla değişime uğramayan ismi vardır. Söylentiye göre; eski çağlarda kente zarar veren bir
canavarı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir
anıt yapılmış, bunun üzerine de bu olayı anlatan
bir resim çizilmiştir. Bu anıta da İkonion ismi
verilmiştir. Zamanla İkonion adı, İcconium’a
dönüşmüştür. Roma döneminde İmparatorların
adlarıyla değişmiş, Claudiconium, Colonia Selie,
Augusta İconium gibi isimlere dönüşmüştür.
Bizans kaynaklarında Tokonion olarak geçen
Konya’ya Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia isimleri
yakıştırılmıştır. Arapların Kuniya dedikleri bu

isim, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de
değişmemiş, günümüze kadar gelmiştir.
Konya’nın ilk yerleşimi Neolitik Çağa
(MÖ.8000-5500) kadar inmektedir. Bunu
Kalkolitik Çağ (MÖ.5500-3500), İlk Tunç Çağı
(MÖ.3500-2000) yerleşimleri izlemiştir. Ayrıca
Karahöyük ve Ereğli’de yapılan araştırmalar
Hitit döneminde de yörede yerleşim olduğunu
göstermiştir. Neolitik Çağa ait yerleşimlerin
Canhasan, Çataklhöyük ve Erbaa’da; Kalkolitik
Çağa ait yerleşimlerin Canhasan, Çatalhöyük; İlk
Tunç Çağına ait yerleşimlerin Alaaddin Tepesi
ve Karahöyük’te olduğu yapılan kazılarda ortaya
çıkmıştır. Bu bakımdan Konya Anadolu’nun en
eski yerleşim merkezlerinin bulunduğu bir ildir.
Konya’nın Çumra İlçesi’nin 10 km. doğusunda
yer alan Çatalhöyük’te yapılan kazılarda 13
yapı katı ortaya çıkarılmıştır. Buradaki en erken
yerleşim katı M.Ö. 5500 yıllarına tarihlendirilmektedir. Burada ilk ev mimarisi ve ilk kutsal
yapılara ait özgün buluntularla karşılaşılmıştır.
Çatalhöyük’teki yerleşimin, şehirciliğin en
iyi bilinen dönemi 7. ve 11. katlarda ortaya
çıkmıştır. Bu evler tek katlı olup, girişler damda-

Su Dünyası Te mmu z 2012

ki bir delikten merdivenlidir. Evlerin duvarları
sıvalı, üzerlerine resimler yapılmıştır. Bunlar
eski çağ insanının duvarlara yaptığı ilk resim
örnekleridir. Ayrıca Çatalhöyük kazısında ele
geçen heykelcikler, ana tanrıça kültürü ibadetin başlangıcı ve zamanın inançları hakkında
özgün bilgiler vermektedir. Konya yöresi
MÖ.I.yüzyılda Pontus yönetiminde kalmış,
daha sonra Pontus ve Romalılar arasında zaman zaman el değiştirmiştir. MS.VII.yüzyılın
başlarında Sasaniler, yüzyılın ortasında Araplar
kısa süreli de olsa yöreye hakim olmuşlardır.
Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Oğuz
boyları Anadolu’ya hakim olmuş, Alparslan’ın
komutanlarından Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Konya ve yöresini fethettikten sonra batıya
yönelmiş, Anadolu Selçuklu Devleti de 1074’te
kurulmuştur. Anadolu Selçukluları devletin
başkentini İznik olarak seçmişlerse de I.Haçlı
seferi sırasında İznik’i kaybedince Konya’yı
kendilerine merkez yapmışlardır. Bundan sonra
Konya Anadolu Selçukluları’nın mimari eserleri ile bezenmiş ve kısa sürede Anadolu’nun en
gelişmiş kentlerinden biri olmuştur. Anadolu
Selçukluları döneminde Konya, kültür ve sanatta altın çağını yaşamıştır. Devrin ünlü bilginleri,
filozofları, şairleri, mutasavvıfları, musikişinasları
ve diğer güzel sanatların üstatlarını bir araya
getirmiştir. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı
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Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin
Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî
gibi mutasavvıflar Konya’da yerleşmişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür merkezi haline getirmişlerdir. 1071 yılında, Malazgirt
savaşından sonra Anadolu’nun kapıları Türklere
açılmış ve Büyük Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu
Sultan Süleyman Şah tarafından da Konya
fethedilmiştir. 1074 yılında kurulan ve başkenti
İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti 1’inci Haçlı
Seferi sonunda İznik’i kaybedince, Başkent
Konya’ya taşınmıştır. Başkent olduktan sonra
günden güne gelişen ve pek çok mimari eserle
süslenen kent, kısa zamanda Anadolu’nun en
gelişmiş şehirlerinden biri haline gelmiştir.
1097 yılından 1308 yılına kadar 211 yıl boyunca,
Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliği altında
kalan Konya, Selçuklu Devletinin yıkılışını
takiben Karamanoğulları Beyliğinin hakimiyeti altına girmiştir. 1465 yılında Osmanlı
padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından

Karamanoğulları Beyliği ortadan kaldırılmış ve
Konya Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine
alınmıştır. Fatih Sultan Mehmet, 1470 yılında
4’üncü Eyalet olarak Karaman eyaletini kurmuş,
merkezini de Konya şehri yapmıştır. 17’inci
yüzyılda Karaman eyaletinin sınırları genişlemiş,
Tanzimat döneminde de ismi değişerek Konya
Eyaleti adını almıştır. Konya şehrinin nüfusu
o tarihlerde 1.825 olup, Türkiye’nin 11’inci ve
dünyanın da 69’uncu büyük şehriydi. İstiklal
Savaşı yıllarında da Konya üzerine düşen görevi
yapmış, Batı Cephesi Karargahı Akşehir’de
kurulmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşmasından
sonra, Konya İtalyanlar tarafından işgal edilmiş
ise de, 20 Mart 1920 tarihinde işgalden tamamen kurtarılmıştır. Cumhuriyet Devrinde hızla
büyüyen ve gelişen Konya, kültür tarihi eserleri
ile bugün açık hava müzesi görünümünde bir
şehirdir.
Tarihi eserleri bakımından tarihimizin sayılı
şehirleri arasında yer alan Konya, Selçuklular’a
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iki asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle,
Türk mimarisinin gözde eserleri sayılan abidelerle süslenmiştir. Bu yönden Selçuklu Devri’nde
Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul’dan önce “En
muhteşem Türk şehri” mertebesine yükselmiştir.
Konya’da Türk-İslam döneminden önce yapılan
eserlerin çoğunun günümüze ulaşamadığı
söylenebilir. Yine de Konya çeşitli tarihi eserleriyle bezenmiş istisna şehirlerden biridir. Bu
eserlerin başında Konya’ nın sembolü sayılan
Mevlana Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebrizi
tarafından yapılan ve Kubbe-i Hadra (En Yeşil
Kubbe) denilen 16 dilimli bu muhteşem abide
firuze çinilerle kaplıdır ve bugünkü görüntüsüne
Cumhuriyet döneminde kavuşturulmuştur. Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay
Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu
ve Beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam,
çeşme, köprü, tekke, kervansaray, hastane, suyolu ve diğer altyapı kuruluşlarına sahip bulunan

Konya’ da Osmanlı dönemine ait eserlerin en
tanınmışı ise Sultan Selim ve Aziziye Camii’
leridir.
Konya 12. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alaeddin Keykubat (1219, 1236) devri ve
sonrasında, Dünyanın ilim ve sanat merkezi
özelliğini kazanmıştır. Türk-İslam Dünyası’ nın
her tarafından gelen bilim ve sanat adamları
Konya’da toplanmışlardır. Bahaeddin Veled,
Muhyiddin Arabi, ve Mevlana Celaleddin
Rumi, Sadreddin Konevi, Şemsi Tebrizi, Kadı
Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi gibi
bilgin mutasavvıf ve filozoflar kıymetli eserlerini Konya’da hazırlayarak, dünyaya ışık
tutmuşlardır. “Konya’ nın Altın Çağı” denilebilecek bu özelliği, 12. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir. Bu şahsiyetlerin ve Anadolu’nun
yeni sahiplerinin engin hoşgörüleri, bilim, sanat
ve teknik alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel
ve sosyal yapıları, Anadolu’nun “Ana Yurdu-
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muz” olmasında büyük etken olmuştur. Böylece
ne Bizans saldırıları, ne Moğol istilası, ne Haçlı
orduları, ne İtalyan, ne Yunan işgalleri, Türk’
ün Anadolu’daki egemenliğini yok edememiştir.
Konya’da günümüze gelebilen tarihi eserlerin
başlıcaları şunlardır:

Hitit Şehri:
Konya’ya 7 km uzaklıkta Karahöyük’te
çıkarılmıştır. Mimarî kalıntılar, mühürler,
çanak ve çömlekler bulunmuştur. Çatal Höyük:
Konya’dan 50 km mesafede olup, Anadolu’da
insanlığın bilinen ilk yerleşme merkezlerinden
biridir.

Çatalhöyük (Çatalhüyük):
Çumra’ya 12 km uzaklıktadır. Evler, renkli resimler, seramik ve mezarlar bulunmuştur.

İvriz Kaya Anıtı:
Tarihin ilk tarım anıtı olup, Hitit devrinden
kalma bir kabartma taştır. Ereğli ilçesindedir.
Hititler toprağın bereketine şükür ifadesi olarak
dikmişlerdir.

Nane ve Dede Höyükleri:
Ilgın’ın 25 km kuzeydoğusunda Hitit devrinde
III. Hattuşil’nin oğlu Tatalya “Salburt” isimli
bir şehir kurmuştur. Bu şehir ile ilgili eserlerden
öğrenildiği kadarıyla Hititler “Hiyeroğlif” yazıyı
Mısırlılardan 500 sene önce M.Ö. 3500’de
kullanmışlardır.

Hitit Çeşmesi Anıtı:
(Eflatunpınar), M.Ö. 1300-1200 yıllarından
kalmadır. Beyşehir’e 15 km mesafededir. 14
taştan yapılmış olup, duvar şeklindedir. Belviranköyünde tarihi kalıntılar, Hadim’de Bolat ve
Eserler köylerinde önemli Hitit eserleri vardır.
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Ak Manastır:
Konya-Silifke yolu üzerinde, kayaya oyulmuş
bir manastırdır. 274 senesinde Saint Horion
adına yapılmıştır.

Haghia Kilisesi:
Sille’de 327 senesinde yapılmış olup,
Anadolu’daki en eski kiliselerden biridir. Bizans
Çağı Kalıntıları: Cihanbeyli Akçaşar köyünde
tarihi kalıntılardır.
Çatalhöyük, Beyşehir Erbaba Höyüğü, Beyşehir
Eflâtunpınar Anıtı, Fasıllar Anıtı, Ereğli İvriz
Kaya Kabartması, Beyşehir Kalesi, Akmanastır
(274), Hagia Eleni Kilisesi (327), Sahip Ata Külliyesi (1283), Alaaddin Camisi, Selimiye Camisi
(1565), Aziziye Camisi (1676), İnce Minareli
Medrese, Sırçalı Medrese, Taş Mescit (1215),
Sırçalı Mescid (XIII.yüzyıl), Tahir ile Zühre
Mescidi, Beyhekim Mescidi (XIII. Yüzyıl) Mevlâna Türbesi ve Dergâhı, Beşare Bey (Ferhuniye)
Mescidi (1219), Erdem Şah Mescidi (1230), Hoca
Hasan Mescidi (XIII.Yüzyıl) Gömeç Hatun
Türbesi, Hasbey Darül Hüffazı (1421), Karatay
Medresesi, Sadreddin Konevi Cami ve Türbesi

(XIII.yüzyıl), İplikçi Camisi ve Medresesi (XII.
yüzyıl), Dursunoğlu Camisi (XV.yüzyıl), Kapı
Camisi (İhyaiyye Camisi) (XV.yüzyıl), Karatay
Mescidi (XIII.Yüzyıl), Nasuh Bey Darülhüffazı
(XV.yüzyıl), Al Gav Medresesi (XII.-XIII.
yüzyıl), Tacül Vezir Medresesi ve Türbesi (XIII.
yüzyıl), Beyşehir Eşrefoğlu Camisi (1162), Ereğli
Ulu Camisi (XIII.yüzyıl), Karapınar II.Selim
Külliyesi (XVI.yüzyıl), Beyşehir Demirli Mescid
(XII.yüzyıl), Ahmet Efendi Hamamı (XV.yüzyıl),
Mahkeme Hamamı (XV.yüzyıl), Kapı Çeşmesi
(XIII.yüzyıl), Nakipoğlu Çeşmesi (XV.yüzyıl),
Yusufağa Kütüphanesi (XIII.yüzyıl), Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi, Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi, Kalenderhane Türbesi, Tursunoğlu Cami
ve Türbesi, Burhaneddin Fakih Türbesi, Siyavuş
Veli Türbesi, Meram Hasbey Mescidi, Şeyh Osman Rûmi Türbesi, Ali Efendi Muallimhanesi,
Piri Mehmet Paşa Cami, Şerafettin Cami, Hacı
Fettah Cami, Nakiboğlu ve Aziziye Camileri,
Şeyh Halili Türbesi, Kızılviran Hanı (1205),
Horozlu Han (1246-1249), Kadınhan, Akşehir
Ulu Camisi (1213), Güdük Minare Mescidi
(1226), Seyyid Mahmud Hayrani Zaviyesi
(1224)’dir.Ayrıca Atatürk’ün ilk heykellerinden
birisi (1926) Konya’dadır. Türk sivil mimari
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örneklerinden evler bulunmaktadır. Önemli bir
turizm merkezi olan Konya’da Aralık ayının ilk
Pazar gününden 17 Aralık ayına kadar devâm
eden Mevlânâ Haftası; 5 Temmuzda başlayıp
bir hafta devam eden Akşehir Nasreddin Hoca
şenlikleri; 25-30 Ekim arasında yapılan Âşıklar
Bayramı; 9 Eylülde yapılan Cirit Yarışmaları ve
1971’den bu yana 5 Ağustosta başlayıp bir ay
devâm eden Konya Fuarı ile ilimiz, kültür şehri
vasfını teyid etmektedir. Konya ve milli kültürümüzün manevi mimarları, Mevlana Celaleddin Rumi; insan sevgisi, dünya görüşü ve hayat felsefesi ile dünyaya ışık tutarken; Nasreddin
Hocamız, Türk Milleti’nin hazır cevaplılığını ve
kıvrak zekasını nükteleriyle dile getirmiştir.
Konya’nın kültürü elbet çok derin ve özel ama
yemekleri bir başka özel. Sizler için Konya
mutfağında tariflerini de alarak küçük bir gezinti
yaptık.

ETLİEKMEK:
Güzel Konya’mız ile özdeşleşmiş yöresel yemeklerden en meşhuru etli ekmektir. Etliekmek
denince Konya akla gelir ve etliekmek burada
yenir. Bu yüzden Konya’ya uğrayan herkes bir
kez olsun mutlaka yer. Bir kişinin Konyalı olup
olmadığını “etliekmek” deyişinden anlayabilirsiniz. Çünkü Konyalılar genelde hızlıca ‘ i ‘ siz :
“Etlekmek” derler.
Etliekmekte etin güzel olması ve hamurun ince
olması makbuldür. Eskiden et hiçbir zaman
makinede çekilmezdi. Tahta tezgâhlarda bir
çift bıçakla kıyılırdı. Etin içine biber, domates,
maydanoz ve istenirse soğan doğranır. Normal
etliekmeklerde 60 gr kıyma, 100 gr sebze (soğan,
domates, biber) kullanılır. Bu karışım mahalledeki fırına götürülür. Burada fırıncının mahareti ile
mayalı hamurlar fırın küreği üzerinde elle ince
ve uzun olarak açılır. İç konur ve üstü açık olarak
pişirilir.

Günümüzde et, makinede çekilmektedir. Et,
elde iki bıçak arasında doğranarak bu ekmek
hazırlanırsa buna bıçak arası, et ve peynir
karışık olarak yapılırsa bu çeşidine de Mevlânâ denilmektedir. Bu ekmeğin sadece peynirlisi de yapılmaktadır. Bazen ıspanaklar evde
hazırlanarak, fırınlara götürülüp açık veya kapalı
pişirilmesi sağlanmaktadır. Konyalı aileler, özellikle hafta sonları bu börekleri yaptırmakta ve
aile bireyleri bir araya gelerek hep birlikte yenmektedir. Konya’da sadece etliekmek üzerine
ünlenmiş lokanta ve restorantlar bulunmaktadır.

Etliekmek Tariﬁ: (1 kişilik)
Gerekli malzemeler:
2 soğan
2 domates
2 sivribiber
Yarım demet maydanoz
250 gr. bıçakarası et
Yarım ekmek hamuru
Tuz, karabiber
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YAPILIŞI:
Soğan, domates ve biberleri küçük küçük
doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın.
Doğranmış malzemeleri et ile karıştırıp tuz ve
karabiber ekleyin.
Ekmek hamurunu pide şeklinde açın.
Hazırladığınız harcı hamurun üzerine yayın.
180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis
yapın.

SAÇ BÖREĞİ:
MALZEMELER:

Yeteri kadar un, Tereyağı,

Peynir, Ispanak

YAPILIŞI:

Yeteri kadar hamur yoğrulur.
Yapılacak içler hazırlanır. Hamur bezeler
şeklinde hazırlanır. Hazırlanan bu bezeler yuf-

ka gibi açılır. İçine yapılacak olan (peynir veya
ıspanak) konur ve saç ocağında pek gevrek olmamak şartıyla yiyecek olanın dişine göre
pişirilir. Pişirilen bu börek yine yiyecek olanın
kapasitesine göre yağlanır ve afiyetle yenir.

MEVLANA BÖREĞİ:
MALZEMELER:
1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı,
Biraz su, Yarım limon suyu, Biraz Tuz Alabildiği
kadar un, (Ayrıca içi içir yarım kilo kadar
zeytinyağı ile karışmış tereyağ)

YAPILIŞI: Bu malzemelerin hepsi konur ve
güzelce yoğrulur. Küçük küçük bezeler ayrılır.
Dinlenmeye bırakılır. Diğer tarafından bir
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iki baş soğan yarım kilo kıyma, 1 demet maydanoz, biraz karabiber. Soğanlar bir iki kaşık
zeytinyağında kavrulur. Sonra kıyma da ilave
edilerek kavrulur. Ateşten indikten sonra maydonozu ilave edilir. Diğer taraftan bezeler incecik açılır. Arası yağlanır tekrar açılır tekrar
yağlanır. Ve bir bohça şeklinde dürülerek
köşelere iç konulur ve kapatılır. Ondan sonra
sıcak fırına sürülür.

ARABAŞI ÇORBASI:
MALZEMESİ:
Bir miktar su, Bir miktar un, 1 tane horoz, 1
kaşık karabiber, 1 paket yağ, 1 tane limon

ÇORBA YAPILIŞI: Bir miktar un, bol yağda
kırmızılaşıncaya kadar kadar kavrulur.Daha
önce pişmiş olan horoz kavrulmuş olan unun üzerine ince ince didilerek konur.Bir miktar tavuk
suyu eklenir. 20 dakika kaynadıktan sonra limon
ve karabiber ilave edilir. Daha sonra hamuru ile
birlikte servis yapılır.

ARABAŞI HAMURU:

Tencereye normal
bir şekilde su konarak iyice kaynatılır.Kaynayan
suyun içine azar azar un konarak tahta kaşık ile
karıştırılır. Belli bir kıvama gelince un konulmadan hamur karıştırılarak iyice pişirilir.Daha
sonra hamurun kolay dağılması için tepsi su ile
ıslatılarak hamur tepsiye dökülerek soğutulur.
Daha sonra çorba ile servis yapılır. Mide ve barsak tembelliğine çok iyi gelir. Kış aylarında sıkça
yapılır.

DİLBER DUDAĞI BAKLAVASI:
MALZEMELER:
1 yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı
zeytinyağı, 1/2 kg süt, 1 tatlı kaşığı tuz, ceviz içi,
Belli bir ölçüde un

YAPILIŞI: ılık sütün içine zeytinyağını, tuzu,
yoğurdu, yumurtayı döküp karıştıracak. Daha
sonra bunun içine un ilave edilir. Daha sonra
elde edilen hamurdan 20 beze yapılarak açılır.
Bundan sonra bezeler tepsinin içine konulup
yuvarlak biçimlerde kesilir. Bunlar içine ceviz
konarak fırın tepsisine yerleştirilir. Tepsinin
dolmasından sonra tereyağı kızartılarak üzerine
serpilir. Sonra fırına konularak kızartılır.
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HÖŞMERİM TATLISI:
MALZEMELER:
1 kg kaymak, Un, 1 çay bardağı su, Tuz, Pudra şekeri

YAPILIŞI:

Geniş bir tavaya kaymağı koyarız. Bir
bardak suyu da ilave eder. Alabildiği kadar unla
karıştırılır. Hafif ateşte karıştırılarak iyice pişiririz. Tuzu
da ilave edip pişince tavaya güzelce düzleriz. Hafif
ateşin üzerinde kızartıp servis tabağına çeviririz. Biraz
soğuduktan sonra pudra şekerini üzerine dökeriz.

PAPARA YEMEĞİ:
YAPILIŞI: Ekmekler derin bir tabağa doğranır. ayrı bir
yerde tereyağı kızartılır. Ve soğanlar düzgün birşekilde
doğranıp, salça ile birlikte tereyağında kızartılır.
Yeteri miktarda su ilave edildikten sonra, suyun
kaynamasını bekleriz. Su kaynadıktan sonra içine
ufalanmış tulum peyniri ilave edilir. Biraz daha
kaynadıktan sonra tencere ateşten alınır. Ve bu oluşan
karışımı daha önceden doğradığımız ekmeklerin üzerine dökülür. Üzeri karabiber ve maydanoz ile süslenir.

BATIRIK:
MALZEMELER:

Düğürcük, tahin (veya ceviz, menengiç, v.s.) soğan, domates, taze biber, maydanoz, 7
türlü baharat,tuz, sumak, salça, biber salçası.

YAPILIŞI: Düğürcük büyükçe tepsi veya sini üzerine
dökülür. Rendelenmiş domates, salça, biber salçası,
soğan, ince kıyılmış biber ve maydanoz, kızartılmış
tahin, ve baharat ilave edilerek ovulur. Düğürcük
yumuşayıp dişe dokunmayacak hale gelinceye kadar
ovma işlemi devam eder. Daha sonra küçük sıkmalar
haline getirilir. Rendelenmiş ve sumaklanmış soğan, domates, salatalık ve turşu ile yenir. Ayrıca sulandırılarak
da yenir. Cevizli, menengiçli, susamlı, fıstıklı şekilleride
yapılabilir. Besin değeri çok yüksektir.
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YOĞURT ÇORBASI:
MALZEMELER: Tereyağı, 150 gr. yoğurt, 50
gr Pirinç, 80 gr mercimek, Nane, Etsuyu

YAPILIŞI:

8 kişilik tencereye, et suyunu
ezdiğiniz yoğurduda katın hiç durmadan
karıştırınız. Kaynayınca içine mercimek, pirinci
ilave ediniz. Ve tekrar karıştırın bırakın. Çorba
kaynayıncaya kadar bekleyin, kaynayınca bir iki
kez daha karıştırın ve 2-3 dak. bekleyin. Çorbayı
ateşten indirin ve tavanın içine tereyağı koyun
iyice kızarınca tuz atın daha sonra ateşten indirin ve çorbanın üzerine naneyle birlikte dökün.

ETLİ TOPALAK:
MALZEMESİ: 1 kg yağsız dana kıyması, 1 su
bardağı köftelik bulgur, 1 ad. yumurta, 1 demet
maydanoz, 2 yemek kaşığı un, Tuz-karabiberkekik, 1 ad. soğan, 1 su bardağı haşlanmış nohut,
1 yemek kaşığı salça margarin yağı-etsuyu veya
sıcak su
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YAPILIŞI:

Geniş bir kabın içine eti, bulguru, yumurtayı ince kıyılmış maydanozu,
unu, soğanı, tuzu ve baharatları koyup köfte
hazırlar gibi iyice yoğrulur. Macun haline
gelince ufak ufak yuvarlaklar yapılır. Diğer
tarafta genişçe bir tencereye iki yemek
kaşığı margarini eritip içine bir kaşık un
konup kavrulur. Salçasıda konduktan sonra
nohutta katılarak 6-7 bardak sıcak su veya
etsuyu konur. Kaynadıktan sonra diğer
tarafta bekleyen etli malzememizi tencereye
boşaltır. 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir.
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BAMYA ÇORBASI:
MALZEMELER: 250 gr kuşbaşı et, 150 gr
kuru bamya, 3 soğan 2 kaşık margarin, 1 limon,
tuz, su (et suyu), 1 kaşık salça

YAPILIŞI:

Kuru bamya limonlu suda hafif
haşlanır, süzülür. Bir tencerede et bir miktar
su ilave edilerek yumuşayıncaya kadar pişirilir.
Yağ ve ince doğranmış soğanlar konur. Kavrulur. Salça tuz limon, su (et suyu) ilave edilir. Su
kaynamaya başlayınca haşlanmış bamyalar da
konur. Özleşinceye kadar pişirilir. Suyu eksilirse
sıcak su ilave edilir, sıcak sıcak servis yapılır.
Coğrafi konum itibariyle Konya, 38.257
kilometrekareyle Türkiye ‘nin yüzölçümü
bakımından en büyük ilidir. Konya’nın bu

yüzölçümüne göller dahil değildir. Şehir eski
bir göl yatağında kurulmuştur. Konya ili; Anadolu Yarımadası’nın ortasında bulunan İç
Anadolu Bölgesi’nin güneyinde,şehrin kendi
adıyla anılan Konya bölümünde yer almaktadır.
Konya’nın doğusunda Niğde, güneyinde İçel ve
Antalya, batısında Isparta ve Afyonkarahisar,
kuzeybatısında Eskişehir, kuzeyinde de Ankara
illeri yer almaktadır.
Anadolu’nun orta kesiminde yer alan Konya
toprakları bir plato görünümündedir. Bu platonun kuzey kısmında yer alan ve doğu-batı
doğrultusunda uzanan Bozdağlar’ın üzerindeki tepeler farklı yükseklikte olup, bunların en
yükseği Karadağ Tepe (1.919 m.)’dir. Bu tepeler arasında da yer yer geçitler bulunmaktadır.
Kuzeyden güneye doğru uzanan Sultan Dağları
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(2.169 m.), Aladağlar (2.339 m.), Loras Dağı (2.040 m.) ve Eşenler Dağı (1.951 m.)
ilin batısını engebelendirir. Toros dağlarının sınırladığı Geyik Dağı (3.130 m.), Bolkar Dağları (3.134 m.), Aydos Dağları (3.240 m.) ilin güneyindeki başlıca engebelerdir.
Konya’da Karapınar Ovası’nın güneyinde Karacadağ (2.025 m.), güneybatıdaki Erenler Dağı (2.319 m.), batıdaki Takkeli Dağı (1.400 m.) diğer volkanik kütlelerdir.
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Konya ili, doğal açıdan kuzeyinde Haymana platosu, kuzeydoğuda Cihanbeyli Platosu ve Tuz Gölü’ne, batısında Beyşehir
Gölü’ne ve Akşehir Gölü’ne, güneyinde Sultan
Dağları’ndan başlayan Karaman ilinin güneyine
kadar devam eden, Toros yayının iç yamaçları
önünde bir fay hattı boyunca oluşmuş volkanik
dağlara, doğusunda ise Obruk platosuna kadar
uzanmaktadır.
Kapalı bir havzanın merkezindeki Tuz Gölü
Türkiye’nin yüzölçümü olarak ikinci büyük
gölüdür. Yaz aylarında buharlaşma nedeniyle küçülen gölün derinliği 12 m. civarında
olup, kuruyan kesimlerde oluşan tuz tortulları
Türkiye’nin tuz gereksinimini karşılamaktadır.
Konya-Isparta sınırı üzerinde, Konya’nın
batısında yer alan Beyşehir Gölü, Türkiye’nin
3. büyük gölüdür. Aynı zamanda en büyük tatlı
su gölüdür. Tektonik-Karstik olaylardan oluşan
Beyşehir Gölü, aynı zamanda Türkiye’nin en
önemli milli parklarından biridir. Su ürünleri
açısından ekonomik değeri yüksek olan Gölün iki
plajı, 22 adası ve pek çok kayalığı bulunmaktadır.
Göl Ornitolojik bakımdan önemli bir kuş üreme,
barınma, beslenme ve konaklama merkezidir.
Tektonik olaylardan oluşan, Konya’nın kuzey
batısında, Konya-Afyonkarahisar il sınırında
yer alan Akşehir Gölü’nün suyu tatlıdır. Sulama
suyu olarak kullanılmakta olup kamış üretimi
de yapılan göl, su ürünleri açısından ilin ekonomisinde önemli yer almaktadır.
Konya’nın tektonik oluşumlu göllerinden Suğla
Gölü, ilin güneybatısında, kuzeybatısında Ilgın
(Çavuşçu) Gölü yer almaktadır. Ayrıca Ereğli
ilçesinin batısında, İvriz Deresi’nin suları ile
beslenen Akgöl sazlıklarında 200’ün üzerinde
kuş türü yaşamaktadır. Küçük bir göl olan Yunak Gölü’nün çoğu yeri bataklıktır. Bunların
dışında Konya’nın karstik sahalarında, karstik
şekillerden olan obrukların sularla dolması
ile çok ufak göller meydana gelmiştir. Bunlar
Kızören obruğu, Timraş obruğu, Obruk gölü,
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Çiralı gölü, Meyil gölüdür.
Konya ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayii, halıcılık ve turizme dayalıdır. Yetiştirilen
başlıca tarımsal ürünler; buğday, arpa, şeker
pancarı, nohut, kuru fasulye, patates, soğan,
yulaf, çavdar, mercimek, ayçiçeği, fiğdir. Meyve
olarak, üzüm, elma, kavun, armut, karpuz, kiraz,
vişne yetiştirilir. Sebzecilikte ise; domates, havuç,
lahana, pırasa, sakız kabağı, fasulye, ıspanak
ve salatalık yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta
büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılmakta
olup, sığır, Ankara keçisi, kıl keçisi, tiftik keçisi
ve koyun yetiştirilir. Tavukçuluk, arıcılık da
yapılmaktadır. Akarsu ve göllerde de tatlı su
balıkçılığı yapılmaktadır.
Konya’daki belli başlı sanayii kuruluşları, dokuma, şeker, un, bisküvi, meyve suyu, tuğla,
kiremit, tarım makineleri, makarna, bulgur,
irmik, rafine tuz, salça, deri ve deri konfeksiyon, yonga levha üreten fabrikalar ve iş yerleri
bulunmaktadır.

Küçük sanayiinin belli başlı etkinlik kolları
arasında; tarım araçları, metal eşya üretimi,
dokumacılık, orman ürünleri ve gıda sektörleri bulunmaktadır. Konya, Beyşehir, Ladik’te
halı dokumacılığı ön plandadır. Konya’nın
Mevlâna’dan ötürü turizmi ekonomide ön
planda gelmektedir. Ayrıca Konya’daki müzeler, Selçuklu eserleri, orman içi dinlenme
yerleri, Meram Bağları, Akşehir’de Çamlıköy,
Beyşehir’de
Yakamanastır,
Kaleçamlığı,
Kızılören Çamlığı diğer turistik nitelikli yerleridir.
Evet Konya gezimizin sonunu neresi ile bitirelim
diye düşündük ve her zaman olduğu gibi soluğu
Meram’da aldık. Konya merkezine 10 dakika
mesafede bulunan Meram, insana doğa ve hayat
sevgisi sunuyor. Yeşil alanları, mesire yerleri ile
ünlü Meram eskiden bağlık bir alanmış. Meram
bağlarından bugüne ise sadece türküsü kalmış.
Bağların yerinde lüks yapıların ve villaların yükselmesine rağmen Meram Çayı ve yeşil alanlar
hala güzelliğini korumaktadır. Meram Çayı’nın
her iki yanını çay bahçeleri ve lokantalar süslüyor. Çayın içinde gezinti tekneleri bulunuyor.
Aydın Çavuş Tepesi’ne çıkarak tüm Konya’yı
kuşbakışı görebilirsiniz. Aslında, Konya güzelliklerini göstermek konusunda Aydın Çavuş’a
oldukça cömert davranıyor. Meram’a geldiğiniz
zaman Konya’nın yöresel yemeklerini bir de
burada, doğa eşliğinde tatmalısınız.

