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Değerli Su Dünyası Okurları,
Enerjimizi milyonlarca yıl önce yaşamları sona ermiş canlıların artıklarından değil de şiirde anlatıldığı
gibi gürül gürül akmakta olan çoşkun derelerimizden, nehirlerimizden ve en az onlar kadar temiz
biçimde temin eden Hidroelektrik Santraller (HES) ile alakalı çok şey yazılıp çiziliyor… Biz de Su
Dünyası Dergisi olarak bu sayımızda HES’ler ile alakalı merak edilen konuları 10 soruda cevaplamaya çalıştık.. Ve yine her zamanki gibi DSİ’nin temel atma maratonunu 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,
Türkiye 2004 yılında 151 milyar kWh enerji tüketmişken 2011 yılında bu
miktar 228 milyar kWh’ye çıkmıştır. Yedi yıllık süre zarfında ülkemizin enerji
talebi %50’den fazla artış göstermiştir. 2023 yılında ise elektrik tüketiminin
450 milyar kWh olması beklenmektedir. Bu artış ülkelimizin gelişmekte,
ekonomimizin de sürekli büyümekte olduğuna işaret etmekle birlikte yerli kaynakların en kısa zamanda devreye alınamaması durumunda ciddi
olumsuzlukları da öngörmektedir. Zira ülkemiz toplam ithalatının %22’sine
karşılık gelen 54 milyar dolarlık enerji ithal etmekte ve cari açığımızın
yaklaşık %70’lik kısmı bu enerji ithalatı sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
Bu tablo dikkate alındığında ülkemizde bugün için %25 düzeyinde
olan yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimine katkısı büyük
önem arz etmektedir. Bu kaynakları geliştirdiğimiz takdirde dışarıya
bağımlı olduğumuz doğalgaz, linyit, kömür, fueloil gibi fosil kaynaklara
harcadığımız paralar yurt içinde kalacak ve ihtiyacımız olan sektörlere
aktarılabilecektir. Yenilenebilir enerji aşağıdaki sebeplerle geliştirilmesi zorunluluk arz eden kaynaklardır.
Dünyadaki petrol stoklarının ömrünün fazla uzun olmayacağının öngörülmesi, petrol piyasalarında yaşanan ﬁyat oynamalarının yol açtığı ekonomik
sıkıntılar, arz güvenliği konusunda artan endişeler, doğal gaz üretimi yapan ülkeler ile yaşanan krizler, yenilenebilir kaynakların kullanılmasının
sağlayacağı ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar, uluslararası anlaşmalar
ve protokollere uyum sağlamak (Kyoto Protokolü) dışa bağımlılığı azaltıp,

kaynak çeşitlendirmesine giderek arz güvenliğinin temin edilmesini
sağlamak, ulaşım imkânları zor bölgelerin ve kırsal alanların elektriﬁkasyonunu sağlamak, diğer sektörlerin uygulanamadığı coğraﬁ bölgelerde
yenilenebilir potansiyeli kullanarak sosyo- ekonomik uyumu sağlamak.
Günümüz şartları dikkate alındığında yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde ülkemiz için en avantajlı olanı hidroelektrik enerjidir. Bu avantajdan faydalanabilmek adına enerji yatırımlarının tamamlanma sürelerini
kısaltmak, verimli ve ekonomik projelere öncelik vermek, hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim potansiyeline ulaşmak,
enerji üretiminin arttırılması için özel sektör yatırımlarını desteklemek ve
teşvik etmek, özel sektörün talip olmadığı hidroelektrik enerji tesislerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak zorundayız.
Bu bağlamda Dünyada 2010 ve 2011 yıllarında Çin’den sonra en fazla ve
en hızlı büyüyen ikinci ekonomi konumunda olan ülkemizin sanayi, endüstri
ve diğer kullanıcı kesimlerin ihtiyacı olan enerjiyi; yerinde, zamanında ve
güvenilir bir şekilde karşılamak adına DSİ Genel Müdürlüğümüz üzerine
düşen vazifeyi yerine getirebilmek için var gücüyle mesai harcamaktadır.

Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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K I S A Deriner Barajı’nda Sular Yükseliyor

24.02.2012 tarihinde su tutulmaya başlanan Türkiye’nin
en yüksek 2. Barajı Deriner’de 270 metre kotuna gelinerek barajda 80 metre yüksekliğinde su biriktirildi.
24.02.2012 tarihinde 1. aşama su tutma işlemine başlanılan Barajda su seviyesi yaklaşık 190 metre kotlarından 240 metre kotuna
(50 m) çıkmıştı. Daha sonraki 2. aşama su
tutma işlemine 01.06.2012 tarihinde başlanmış ve su seviyesi 240 metre kotundan
270 metre kotuna (30 metre) yükseltilmişti.
15 günlük bekleme ve kontrol süresinin ardından 15.07.2012 tarihinde 3. Aşama su
tutma işlemine başlanarak su seviyesinin
270 metre kotundan 300 metre kotuna (30
metre) yükseltilmesi planlanıyor.

Son durum itibariyle Deriner Barajı rezervuarında 80
metre yüksekliğinde su biriktirildi.

Su Dünyası Ağ u s to s 2012

KISA

K I S A ÇORUH NEHRİNE BİR ALTIN BİLEZİK DAHA

4628 Sayılı Kanun kapsamında Doğuş İnşaat
tarafından yapımı devam eden Artvin Barajı ve
HES İnşaatı kapsamında Çoruh Nehri’nin derivasyon işlemi gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce inşaatına başlanılan Artvin
Barajı’nın derivasyon tünelinin uzunluğu 853,
çapı ise 11,5 metre.
Çoruh Nehrinin derivasyon tüneline alınmasıyla
birlikte Artvin Barajı’nın inşasına fiilen başlanılmış oldu. Temelden yüksekliği 180 metre olan
Artvin Barajı’nda 2015 yılında su tutularak yılda
1 milyar 26 milyon kilowatt saat elektrik üretilmesi planlanıyor.
Baraj inşası kapsamında ayrıca Artvin – Erzurum
Karayolu 966 metre uzunluğundaki bir tünel ile inşaat
sahası dışına taşındı.

Derivasyon işlemi vesilesiyle düzenlenen törene Artvin
Valisi Necmettin Kalkan, DSİ 26. Bölge Müdürü Muammer Keleş ile il mülki erkânı ve davetliler katıldı.
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K I S A DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağı Ziyaret Etti
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı,
18.07.2012 tarihinde Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ’ı makamında ziyaret etti. Bozdağ’a DSİ
projeleri ile alakalı bilgi veren Özkaldı Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek “DSİ
olarak hedefimiz projelerimizi en kısa zamanda
tamamlamak ve Ülkemizin her köşesinde halkımıza hizmete devam etmektir. Bu yönde kamu
kurum ve kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara
devam edilecektir.” dedi.

KISA

K I S A “KKTC için Yapılan En Büyük Proje”
KKTC Başbakanı İrsen Küçük ; “KKTC’ye
şimdiye kadar uygulanan projelerin en büyüğü”
KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC’ye Su
Temini Projesi ile alakalı olarak yaptığı açıklamada; Türkiye’den denizaltından borularla
getirilecek suyun KKTC’de depolanacağı Geçitköy Barajı’nın planlanandan erken tamamlanabileceğini ifade ederek, “Bu hizmetler anavatanımızın Kıbrıs Türküne verdiği değer ve
desteğin sonuçlarıdır” dedi.
DSİ tarafından gerçekleştirilen ve dünyada ilk defa
uygulanacak sistemle Türkiye’den KKTC’nin su
ihtiyacını karşılamak üzere Yavru Vatana su götürülmesini kapsayan KKTC Su Temin Projesi
ile alakalı değerlendirmelerde bulunan KKTC

Başbakanı İrsen Küçük, Proje’nin Kıbrıs ayağında
yer alan Geçitköy Barajı’nda devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Türkiye’de suyun biriktirileceği Anamur’daki Alaköprü Barajı’nın inşasına
yaklaşık bir yıl önce başlandığını ve çalışmaların
beklenenden daha hızlı devam ettiğini belirten

Su Dünyası Ağ u s to s 2012

Küçük Mart 2014 de tamamlanması öngörülen
Geçitköy Barajı’nın genişletilmesi çalışmalarının
da planlanandan önce tamamlanacağını beklediklerini kaydetti.
Geçitköy’ün 26,5 milyon metreküp su kapasitesiyle KKTC’deki en büyük baraj olacağını, belirten
Küçük: “Anamur’daki barajın kapasitesi ise 130
milyon metreküp, bu hizmetler anavatanımızın
Kıbrıs Türküne verdiği değer ve desteğin sonuçlarıdır” dedi.
Projenin maliyetinin 600 milyon dolar, KKTC’de
suyun dağıtımı için gerekli olan yatırımın da
300 milyon dolar olduğuna işaret eden Küçük,
“KKTC’ye şimdiye kadar uygulanan projelerin
en büyüğüdür. Yaklaşık 900 milyon dolarlık bu
proje, Kıbrıs tarımına ve halkına büyük katkı yapacaktır” diye konuştu.
Suyun dağıtımı için 480 kilometre boru döşeneceğini ifade eden Küçük, “Çeşmelerden akan
suyun kalitesini biliyoruz ve bu kalitenin düşük
olduğunu söylemek mümkün. Anamur’dan gelecek suyun tuz oranı çok düşük olması bakımından
halkın içme ve kullanım suyunda kalite gündeme
gelecektir” dedi.
Anavatandan Yavru Vatana aktarılması öngörülen 75 milyon metreküp suyun 38 milyon metreküpünün içme ve kullanma suyu olarak, 37
milyon metreküpününse sulama suyu olarak kullanılacağını anlatan İrsen Küçük, “Proje sulu tarım alanlarımızı yüzde 60 düzeyinde artıracak ve
çiftçimizin daha istikrarlı tarım yapmasını mümkün kılacaktır. Çünkü garantili, devamlı bir su olacak” ifadelerini kullandı.
Yağışların ve su kuyularının yetersizliği nedeniyle
ülkede uzun vadeli tarım politikaları yapmakta sıkıntı yaşandığını ifade eden Küçük, suyla birlikte
uzun soluklu planlar yapılacağını belirtti.

Projenin birinci etabının Alaköprü Barajı, ikinci etabının Geçitköy Barajı, üçüncü etabının da
ihalesi yapılmış 80 kilometrelik denize döşenecek
boru hattı olduğunu ifade eden Küçük, geriye Geçitköy Barajı sahil arası ile Alaköprü Barajı sahil

arası boru hattının kaldığını, bunların da ihale
aşamasında olduğunu söyledi. Küçük, Türkiye’de
tarımın gelişmesinde Devlet Su İşleri’nin önemli
desteği olduğunu, aynı desteğin KKTC’ye de verilmesini istediklerini belirterek, Türkiye’den getirilecek suyun dağıtım projesinin DSİ ile hazırlandığını ifade etti.
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K I S A Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Hayat; Ankara Çayı Islah Ediliyor.

Eski Hali

Yeni Hali
sım ile Sincan ilçesi sınırları arasında kalan 28
km’lik kısmın ıslah çalışmaları devam ediyor.
4 kısımdan oluşan ve 62 057 277 TL’ye ihale edilen proje 2015 yılında tamamlanacak.

Proje de Gelinen Son Durum:

Ankara’nın uzun yıllardır çözüm bekleyen meselelerinden biri olan Ankara Çayı; Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın himayelerinde Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Sincan
Belediye Başkanlığı’nın işbirliği ile çözüme kavuşturuluyor.
Proje kapsamında Ankara Çayı, Etlik caddesinden itibaren aşağıya doğru Toptancı Hal
Tesislerine kadar çift taraflı duvarlı kanal olarak ıslah edildi. 2010 yılından itibaren bu kı-

1.Kısım (km: 28+000 – km: 24+000)
2012 yılı sonu itibariyle bu kısmın bitirilmesi hedefleniyor. Temmuz ayı itibariyle 3926 metre çift
taraflı kagir duvar ve 3844 metre pere imalatı tamamlanmdı.
2.Kısım (km: 24+000 – km: 17+000)
2013 yılı sonu itibariyle bitirilmesi planlanan bu
kısımda 6400 metre çift taraflı kagir duvar ve
1776,78 metre pere tamamlanmış durumda.
3.Kısım (km: 17+000 – km: 7+000)
Bu kısmın ihalesi 02.08.2011 tarihinde yapıldı.
2012 yılında çalışmalara başlandı. 2014 yılı sonu
itibariyle bitirilmesi hedeflenen bu etapta 3315
metre çift taraflı harçlı kagir duvar tamamlandı.
4.Kısım (km: 7+000 – km: 0+000)
2014 yılının Eylül ayında bitirilmesi amaçlanan
bu kısımda 1502,50 metre çift taraflı kagir duvar
ve 5225 metre demir korkuluk yapıldı.

Su Dünyası Ağ u s to s 2012

KISA

K I S A Genel Müdürümüzün Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars Ziyaretleri
ıslah yatağı yaptık. Bu dereler
olmasaydı burada çok büyük
felaket olurdu. İyi ki yapmışız. Ağrı il merkezi, 3 ilçe, 4
belde, 9 köy, bin 300 dekar
arazi, bu sayede yaptığımız
ıslahla kurtulmuş oldu. Onun
müjdesini veriyorum. Devam
eden inşaatlarımız var. Yatırımlarımız devam ediyor.’’
dedi.

12.07.2012 tarihinde Ağrı, Ardahan, Iğdır ve
Kars illerine yapılan ziyarette Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve beraberindeki heyet, il koordinasyon toplantısına katılarak, bölgede çeşitli
incelemelerde bulundular.
Ağrı Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret
eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
ile beraberlerindeki heyet,
Ağrı ilinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, İl Koordinasyon toplantısında yaptığı
konuşmada; Ağrı’ya geçen
yıl 2 milyar 410 milyon 311
bin lira gönderdiklerini ifade
ederek, ‘’Ağrı diğer illere göre
daha fazla yatırım alıyor. Yazıcı Barajı’nı bitirdik. İçme
suyu arıtma tesisini kurduk.
Ayrıca, burada 18 adet dere

Daha sonra Iğdır, Ardahan
ve Kars illerinde İl koordinasyon toplantısına katılan heyet, çeşitli incelemelerde bulundu.
13.07.2012 tarihinde ise Kars Belediye Başkanlığına ziyarette bulunan heyet burada Belediye çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Heyet daha sonra,
içme suyu arıtma tesisinde teknik incelemelerde
bulundu. İncelemeler sonrasında, DSİ 24. Bölge
Müdürlüğü bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.
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K I S A DSİ Proje Üretim Merkezi Çalışmaları Devam Ediyor

11.07.2012 tarihinde Etlik Proje Üretim Merkezi tesislerinde düzenlenen programda, yapılan
sunumların ardından, Proje Eğitim Merkezi’nde
aldıkları eğitimi tamamlayan personele sertifikaları verildi…
Temel Eğitim Çalışmaları 04 – 08 Nisan 2011 tarihleri arasında DSİ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüğü
Bolu-Gölköy Eğitim Tesislerinde yapılan Temel
Eğitim programına 23 Planlama, 23 Proje Mühendisi olmak üzere toplam 46 Mühendis katıldı.
Proje Üretim Merkezinin 1.Etap çalışmaları neticesinde toplam 52 proje
tamamlandı.
Düzenlenen programa Devlet Su
İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı,
Genel Müdür Yardımcıları Ömer
Özdemir ve Döndü Tatlıdil ile DSİ
personeli katıldı…
DSİ Genel Müdürü Sayın Akif Özkaldı programda yaptığı konuşmasında; “Ülkemiz için çok önemli vazifeler yerine getiren Kurumumuzun
personelinin de son derece donanımlı
olması; gelişen bilim, teknoloji ve

mühendislik hizmetlerine zamanında ayak uydurarak faaliyetlerini sürdürülebilmesi
bakımından önem verdiğim,
Proje Üretim Merkezi çalışmalarının çok başarılı olacağına inanıyorum.” dedi.
Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, kamu kaynaklarının
daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için, asrımızda büyük bir hızla değişen
ve gelişen bilim, teknoloji ve mühendislik uygulamalarına zamanında ayak uydurarak faaliyetlerini
sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda
DSİ Genel Müdürlüğü 1954 yılından bu yana,
Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte
projeler üretemeye gayret ediyor. Proje Üretim
Merkezi bu bağlamda günün ekonomik ve teknik koşulları, bilimin getirdiği yeni uygulamalar
ışığında projeler üretilmesi için faaliyete geçirildi.

Su Dünyası Ağ u s to s 2012

KISA

K I S A Şereﬂikoçhisar’ın 50 Yıllık Su Sıkıntısı Bitiyor
Yarım asırdır içmesuyu sorunu yaşayan
Şereflikoçhisarlıların su sıkıntısı nihayet
bitiyor. Tuz Gölü’nün kenarında olması
nedeniyle yıllardır çeşmelerinden tuzlu su akan, 50 yıldır içme suyu sıkıntısı
çeken Şereflikoçhisarlıların su sıkıntısı
tarihe karışıyor. 2013 yılında Şereflikoçhisarlılar içme suyunu çeşmeden tüketebilecek, yemeğini çeşme suyuyla yapabilecek.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçme
Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan içme suyu arıtma tesisi ihalesi ve
içme suyu isale hattı ihalesi sonuçlandı.
Temmuz ayı içerisinde yer tahsisi yapılarak inşaatına başlanacak olan projelerin
en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.
İçme suyu arıtma tesisi ve isale hattından oluşan proje kapsamında; Peçenek
Barajı’ndan içme suyu arıtma tesisine
iletilecek, daha sonra ise şebeke depolarına ulaştırılacak.
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K I S A Bursa Büyükorhan Kınık Göleti Sulaması İşletmeye Açıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu’ nun katılımları ile 05.10.2011 tarihinde temeli
atılan “Bursa Büyükorhan Kınık Göleti Sulaması”
resmi iş bitim tarihi 18.05.2012 olmasına rağmen
bir ay önce 18.04.2012 tarihinde 2012 yılı sulama
sezonu başlangıcında işletmeye açıldı.
DSİ 1.Bölge (Bursa) Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, Büyükorhan Kınık Göleti Sulaması kapsamında; çeşitli çap ve basınç sınıflarında
toplam 8 900 metre HDPE 100 boru, özel parçaların temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve
dolgularının yapılması ile sulama şebekesi üzerindeki 67 adet sanat yapısının daimi teçhizatları ile

birlikte inşası gerçekleştirilerek, tesisin geçici kabulü yapıldı.
Tesisin tamamlanması ile 1 890 dekar alanın kapalı sistem cazibe ile sulanması sağlandı. Proje,
dekar başına yıllık 1 189 TL olmak üzere toplam
yaklaşık 2 200 000.- TL gelir artışı elde edilmesini
sağlayacak.
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K I S A Türk Ormancılığına BM’den Övgü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “Türkiye’deki
Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür
ve kutlama mektubu gönderdi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Temsilcisi Shadid NAJAM tarafından gönderilen
mektupta; “Türkiye’deki Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde göstermiş olduğunuz olağanüstü performans
ve başarılı çalışmalarınızdan ötürü sizi ve Bakanlığınızı kutlarım. Sizin hayranlık uyandıran liderliğiniz ve kılavuzluğunuz ile Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın mükemmellik limitlerini daha da
yükseğe taşımaya devam edeceğine inancım tamdır” ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu’nun (GEF)

mali desteği ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın
(WWF ) katkıları ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından müştereken yürütülen Türkiye’deki Orman
Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi
Projesi, Mayıs 2008 tarihinden bu yana devam
ediyor.
Proje çerçevesinde Küre Dağları Milli Parkı, geçtiğimiz nisan ayında Avrupa’da etkin bir şekilde
yönetilen ve koruma alanları ile sürdürebilir turizm uygulamalarının gerçekleştirildiği alanlara
verilen PAN Parkları (Korunan Alanlar Ağı Parkları) sertifikasını almaya hak kazandı.
Türkiye’deki Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi ayrıca Haziran ayında
Brezilya’da düzenlenen RİO+20 Zirvesi’nde sürdürülebilir ve yeşil ekonomi alanlarında en iyi uygulamalardan biri olarak Türkiye’yi temsil etmişti.

15

16

Su D üny a s ı Ağust os 2 0 12

KISA

K I S A Depremzede DSİ Personeli’nin Lojmanları Hazır.

23 Ekim 2011 ve 09 Kasım 2011 tarihlerinde Van
İlimizde meydana gelen depremler neticesinde 54
adedi kullanılamaz duruma gelen DSİ 17. Bölge
Müdürlüğü Merkez Lojmanlarının yerine ihtiyacı
karşılamak üzere yeni lojmanlar yapıldı.
Personelin konut ihtiyacını karşılamak üzere DSİ
tarafından 51 adet prefabrik Lojman yapıldı. Bu
Lojmanlardan 50 adedi 60 m2 olup personellere
dağıtılacak. Bir adedi ise Bölge Müdürü için tahsis
edilecek.
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K I S A Mühendis Adayları Ilısu’da İncelemelerde Bulundu

Batman Üniversitesi (BÜ) Jeoloji Mühendisliği bölümü öğrencileri Ilısu Barajı’nda teknik
incelemelerde bulunmak üzere DSİ 16. Bölge
Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Prof. Dr. Yaşar
Eren başkanlığındaki heyeti makamında kabul
ederek, Ilısu Barajı Projesi ile ilgili bilgi verdi.
Heyet üyelerine
daha sonra baraj
sahasının jeolojisi,
jeoteknik açıdan
önemi ile sulama
açısından Türkiye ölçeğinde bu
projenin yeri ve
önemini içeren,
İnşaat,
Elektromekanik, Çevre,
Yeniden Yerleşim,
Kültürel, Arkeolojik ve Jeolojik - Jeoteknik çalışmalar
hakkında bilgi ve-

rildi.
Baraj alanında sürdürülen teknik incelemelerde; Baraj gövdesi dolgu işlemleri,
yerinde yapılan deney
çalışmaları, dolu savak, mansap köprüsü,
geçici keson köprü,
yaklaşım galerisi ile
derivasyon tünelleri
inşa çalışmaları gibi
ana çalışmalar yerinde
görüldü.
Teknik incelemelerde
bulunan heyet, desteklerinden ötürü Bölge Müdürü Mahmut Dündar,
Şube Müdürü Jeoloji Mühendisi Mahmut Şayak
ve diğer teknik personele teşekkür ederek Ilısu’dan
ayrıldı.
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K I S A DSİ Genel Müdürü Kurucaova Göleti Çalışmalarını Yerinde İnceledi

2011 yılının Kasım ayında temel atma töreni
gerçekleştirilen Bolvadin Kurucaova Göleti ve
Sulaması şantiye ziyaretine, Genel Müdür Akif
Özkaldı’nın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı
Güven Karaçuha, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı A. Fikret Kasalak, Jeoteknik Hizmetler ve
YAS Daire Başkan Yardımcısı Nurettin Pelen ile
DSİ Afyon Şube Müdürü İbrahim İşbilen de katıldı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 08.07.2012
tarihinde Bolvadin Kurucaova Göleti ve
Sulaması’nda incelemelerde bulunarak, yapılan
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tamamlandığında Kurucuova’ya ait 370 dekar
tarım arazisini sulamaya açacak olan Bolvadin
Kurucaova Göleti ve Sulaması’nın sulama alanından yıllık toplam 295.000 TL gelir artışı bekleniyor.
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Ankara’nın uzun
yıllar içme suyu
meselesini çözecek
proje iki adet
ilki bünyesinde
barındırıyor.

Gerede’de Çalışmalara
3 Koldan Devam Ediliyor.
Ankara’nın 2050 yılı su ihtiyacını karşılayacak olan
Gerede Projesi kapsamında inşaatına devam edilen
Ülkemizin en uzun tüneli Gerede Tüneli’nde üç
adet tünel delme makinası 1800 metrelik kısmı açtı.
Her biri 240 metre uzunluğunda olan 3 adet TDM
(Tünel Delme Makinası) ile kazılmakta olan Ger-

ede Tüneli 3 ayrı TDM’nin birlikte çalıştığı proje
olma sıfatıyla da uzunluğunun yanı sıra bu konuda
da ülkemizde gerçekleştirilen ilk proje olarak dikkat çekiyor.
Ankara’nın 2050 yılı nüfus projeksiyonları dikkate alınarak geliştirilen proje kapsamında Gerede
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Havzası’ndan gelecek sular, Gerede Çayı üzerinde tesis edilecek bir regülatör ile çevrilerek
Gerede iletim tüneli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj
gölüne bağlanan, Eşik Deresi’ne aktarılacak.
Böylelikle Gerede havzasında toplanan suyun
226 milyon m3’ü, yapımı devam eden 31.500
metre uzunluğundaki Gerede tüneli vasıtasıyla,
Çamlıdere Barajı’na derive edilecek ve sonra da
İvedik Arıtma Tesisine iletilecek.
Mühendislik harikası olarak değerlendirilen
projede çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, Regülatör kısmı tamamlanmak üzere.
3 adet TDM ile kazılmaya başlanılan Tünel

İnşaatının ise 2014 yılı sonu itibarıyla bitirilmesi
planlanıyor. Tünel Kazı İnşaatı Temmuz ayı itibari ile yaklaşık;
TDM1-925 metre
TDM2-156 metre
TDM3-712 metre
Toplamda ise 1794 metre ilerlemiş durumda.

“İki Yıl Kuraklık Yaşanması Halinde Bile Ankara Su Sıkıntısı Yaşamayacak.”
27.07.2012 tarihinde Ankara İçme Suyu Projesi
Gerede Sisteminde incelemelerde bulunarak
projenin geldiği son aşama ile alakalı bilgiler alan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Sayın Veysel Eroğlu Ankara’nın uzun yıllar su
ihtiyacını karşılayacak projenin 2014 yılında
tamamlanacağını ifade etti.
Ankara Milletvekilleri ve DSİ Genel Müdür
Yardımcısı Ömer Özdemir’in eşlik
ettiği Bakan Eroğlu Ankara İçme suyu
Projesi Gerede Sistemi’nde incelemelerde bulunmak için Bolu’nun Gerede ilçesine gitti. Türkiye’nin en uzun
tünel projesinin burada yapıldığına
dikkati çeken Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ‘’Ankara büyüdükçe su ihtiyacı artıyor.
Tabi biz de büyük düşünüyoruz. Bu
maksatla Gerede’den bu suyu getirmeyi planlamıştık. Bununla alakalı
olarak geçmişte projeler yapılmış ancak elektrik enerjisi tüketimi olmasın
diye tünel açtık. Yaklaşık 32 kilometre
uzunluğundaki bu tünelle, buradan
getirilecek suyu, Çamlıdere Barajı’na
aktarmak mümkün olacak. 2014 yılında
tamamlayacağımız bu proje Ankara’ya hayat
verecektir. Bu tesisle Ankara’nın 2050 yılına
kadarki su ihtiyacını karşılayacağız. Burada bir
regülatör var ve buradan bu sular tünele alınarak
Çamlıdere Barajı’na kadar iletiyor. Türkiye’nin
en uzun tüneli olduğu için çalışmaların üç noktadan başlamasını istedik. Üç köstebekle tünel
açılıyor. Gerçekten bu muhteşem bir proje. Ankara için çılgın projelerden birisi.’’dedi.
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Ankara’nın su sıkıntısı olmadığını ifade ederek
sözlerine devam eden Eroğlu “Çamlıdere
Barajı’nda yeteri kadar su bulunmakta, iki
yıl kuraklık yaşanması halinde bile Ankara
su sıkıntısı yaşamayacak. Ankara gibi büyük
şehirlerde tek bir kaynağa bağlı olmak yanlış. İki
dikiş, üç dikiş gibi alternatifli kaynakları devreye sokuyoruz. Birinde problem olduğu zaman
diğerinden su verilsin. İstiyoruz ki her daim, 24
saat, 365 gün her şehrimizde su aksın. “diye
konuştu.

“Dünyanın en uzun ve en hızlı
biten tüneli unvanını alacağız”
Uygulamaya koydukları projelerde 2040,
2050 ve 2060’lı yılları hedeflediklerini ifade
eden Eroğlu “Sadece Ankara için değil, bütün
Türkiye’de büyük bir çalışma gerçekleştiriyoruz.
Başbakanımızın talimatıyla nüfusu 100 binden büyük olan şehirlerimize su getirilmesine
dair 1053 sayılı kanun değiştirildi. DSİ’nin
yükü büyüdü. İçme suları konusunda yükü çok
arttı. Biz de bu çerçevede 49 şehrimize su getirdik. Yaklaşık 42 milyon vatandaşımıza ilave
su temin ettik. Bu gerçekten çok önemli. Artık
kısa vadeli planlamalar yapılmıyor, uzun vadeli, geleceğe dönük işler yapıyoruz. İçme suyu
olmazsa olmazdır, bu sebeple ertelenmesi veya
gecikmesi mümkün değildir. Bu sebeple uzun
vadeli hesaplar yapmamız şarttır.” dedi.
Basında çıkan haberlerle alakalı olarak da
Ankaralıların gönül rahatlığıyla su içebileceğini
ifade eden Eroğlu ‘’Ankaralılar şu anda bile
gönül rahatlığıyla su içebilir. Bazen yanlış
haberler çıkıyor. Mesela alüminyum ile alakalı
bir takım haberler çıktı. Bunu bende inceledim.
Bunlar son derece yanlış haberlerdir. Kalkıp da
uzaktaki bir dereden numune alıp bu numune ile

değerlendirme yapmak yanlıştır. Ben ASKİ’nin
analizlerini kontrol ediyorum ve gelirken de
kontrol ettim. Gerek Dünya Sağlık Teşkilatı’nın,
gerekse Sağlık Bakanlığı’nın bütün yönetmenliklerini sağlıyor. Bu numunelerin derelerden
alma usulü ve tekniği vardır. Her önüne gelen
numune alıp da bunu tahlil edip bir takım mesajlar verirse halkta tedirginlik olur. Ankara ve
İstanbul’un suyu pek çok damacana suyundan
da daha temizdir. Alüminyum problemi diye de
bir problem yoktur. Asıl olan içme suyu arıtma
tesisinden çıkan suyun kalitesidir. Ankara’dan
bin 200 noktadan her gün numune alınmakta ve
şebekeler kontrol edilmekte.” diye konuştu.

25 Aralık 2014 tarihinde saat 10.59’da Gerede
Tünelinin hazır hale getirileceğini kaydeden
Eroğlu: “İnşallah bu hızla giderse bu tüneli bu
sürede bitirmiş olacağız ve Türkiye’de en hızlı
biten tünel unvanı, hatta dünyada en uzun ve
en hızlı biten tünel unvanını almış olacağız.
Tünel, bu zaman içinde bitirilirse Guinnes Rekorlar Kitabı’na müracaat edeceğiz. Bu tünel ile
Ankara’mızın gelecekteki su ihtiyacı 2050 yılına
kadar tamamen kökünden bitmiş olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.
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Proje Hakkında
Gerede projesi, Bolu İli sınırları dahilinde, Gerede İlçesinin
kuzeydoğusundan başlamakta, güneye doğru ilerlemekte ve
Ankara İli sınırları dahilindeki Çamlıdere Barajında son bulmaktadır.
Proje ile Gerede Havzası’ndan gelecek yıllık 226 milyon m3
su Gerede-Ulusu Deresi üzerinde teşkil edilecek olan Işıklı Regülatörü ile çevrilerek 31,5 km uzunluğunda 4,5 m çapında
iletim tüneli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj Gölüne cazibeli olarak
aktarılacaktır.
Proje çerçevesinde inşa edilecek 31,6 km uzunluğundaki İletim
Tüneli Ülkemizin en uzun tüneli olacaktır.
Gerede Sistemi çerçevesinde inşa edilmesi planlanan tesisler;

a) Işıklı Regülatörü
b) Su İletim Tüneli; 31,5 km
c) 3 adet Havalandırma Şaftı;
d) Tünel Giriş ve Çıkış Yapıları ile Tünel Çıkışı Ulaşım Yolu’dur.
Ankara İçme ve Kullanma suyu ihtiyacı Çubuk 2, Kurtboğazı,
Çamlıdere, Eğrekkaya, Akyar ve Kavşakkaya Barajlarından
karşılanmaktadır. Hâlihazırda Ankara’nın günlük su tüketimi
ortalama 1 milyon m3’tür. Barajların ölü hacimleri hariç şu
anda depolanmış içme-kullanma suyu miktarı 346 milyon
m3’tür. 2015-2045 yılları arasındaki nüfus artışı ve kullanım
ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başlanılan “Ankara İçmesuyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi” ile Ankara İlinin
2045 yılına kadar içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış
olunacaktır.
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Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız “Şu
an Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın
1 yıllık bütçesi,
2002 yılında
bütün sektörlerin
bütçesine eşitti.

Ekrek Sulaması’nın Temeli
Atıldı.
Temeli Atılan Tesisler

Kayseri’de gerçekleştirilen temel atma merasimiyle tarım ve taşkın koruma sektörlerine ait 5 tesisin
temeli atıldı. 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 olacak.
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 Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, DSİ Genel Müdür Yardımcısı
Güven Karaçuha, kamu kurum ve kuruluşlarının
üst düzey yöneticileri, vatandaşlar ve basın
mensuplarının katılımıyla atıldı.

Develi Ovası Sağ Sahil Yas Sulamaları:
Kayseri ili, Develi ilçesi ve yöredeki köylere ait
89 700 dekarlık sulama projesi daha önce ihale
edilmiş ve işe başlanarak projede %11 fiziki
gerçekleşme sağlanmıştır. 89 700 dekarlık alanın
57 700 dekarlık kısmı YAS sulamasıdır. Bu iş
kapsamında ihtiyaç duyulan pompa binaları,
pompaların temini ve montajı yapılacaktır. Kuyular ise idari imkanlarla açılacaktır.
57 700 dekarlık arazinin ihtiyaç duyduğu sulama
suyu YAS kaynaklarından karşılanmış olacaktır.
Yılda bir ürün üretilmekte olup genelde buğday
%19, kabak %3, şekerpancarı %19, mısır %5,
elma %11, yonca %13, patates %10, fasulye %5,
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ayçiceği %9, sebze %3 bostan %3 oranındadır.
Yararlanacak yerleşim yerleri, Develi ilçe merkezi ile birlikte Gazi, Zile, Sindelhöyük, Çayırözü,
Soysallı, Tombak ve Karacaörendir.
Bahçelik Projesi - Köprübaşı Ekrek Sulaması: Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin 28 km
güneybatısındadır. Bu iş kapsamında 19 570 m
anakanal, 3 075 m tünel, 1 535 m galeri ile 19
412 m çeşitli tip ve çapta borulu sulama şebekesi
imalatı yapılarak 7 450 dekar tarım alanı sulamaya açılacaktır.
Projenin tamamlanması ile birlikte 52 390
m’lik Bahçelik Sulamaları Ana İletim Kanalları
tamamlanacak ve bu iş kapsamındaki basınçlı
borulu 7 450 dekar tarım alanı sulamaya açılarak
dekara 445 TL olmak üzere milli ekonomiye
yılda 2 983 725 TL katkı sağlanacaktır. Ayrıca
185 kişiye tarımsal iş gücü sağlanmış olacaktır.
Yılda bir ürün üretilmekte olup genelde Hububat %22, kavak %3, şekerpancarı %22, yonca
%6, meyve %3, patates %14, fasulye %7,
ayçiceği %8, sebze %15 oranındadır. Yararlanacak yerleşim yerleri, Köprübaşı, Samağır,
Esenköy, Ekinciler ve Girveli yerleşim yerleri
faydalanacaktır.
Kayseri Bünyan Hazerşah Göleti: Kayseri ili, Bünyan ilçesi Hazerşah köyünün 1,5 km
kuzey doğusundadır. Gölette depolanacak 1,78
hm3 su ile 2 500 dekar arazinin sulanması hedeflenmektedir.
Kayseri-Melikgazi Kıranardı
(Öküzçukuru) Göleti:
Kayseri ili Melikgazi ilçesi Kıranardı kasabasının
8 km güneyinde Öküzçukuru mevkiinde Çaylak Çukuru Deresi üzerindedir. Gölette depolanacak 1,55 hm3 su ile 3 240 dekar arazinin
sulanması hedeflenmektedir.
Bu işin tamamlanması ile birlikte 1,55 hm3 suyun depolanması sağlanarak Kayseri ili Me-

likgazi ilçesine bağlı Kıranardı, Endürlük ve
Akçakaya mahallelerine ait 3 240 dekar alanın
sulama suyu ihtiyacı karşılanacaktır.
Kayseri Akkışla Ortaköy Arazileri Tatlıöz, Ak, İğdeli Deresi Yukarı Havza Taşkın Rusubat Kontrolü:
Kayseri ili, Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy arazilerinin Tatlıöz, Ak ve İğdeli Deresi taşkın ve
rusubat hasarlarından korunması işidir.
Bu işin tamamlanması ile birlikte Akkışla ilçesine
bağlı Ortaköy yerleşim yerine ait 2 360 dekar
tarım arazisi taşkın ve rusubat hasarlarından
korunmuş olacaktır.
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 olacak.

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

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner YILDIZ
Sözlerine Ülkede su seferberliğinin ilan edildiğini
ifade ederek başlayan YILDIZ “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 projeler-
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in ihale edilme şekli değişti. 1 400 tane proje yerine 400 tane iş alındı, bunlar tamamlandı sonra
diğer işlere geçildi. Bir sulama projesi önceden
topyekün 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.
YILDIZ konuşmasını “ bu tesislerde emeği
geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.”
diyerek tamamladı.

DSİ Genel Müdür Yrd.
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.
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
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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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D O S YA

DOSYA
Yenilenebilir
enerji kaynakları
içerisinde ülkemiz
açısından en
avantajlı konumda
bulunan
Hidroelektrik enerji
ile alakalı
gündemdeki
soruların
cevaplarını
dosyamızda
bulabilirsiniz.

10 Soruda HES Gerçeği
2003 yılında Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde yürürlüğe giren “Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği” (SKHA) ile birlikte Özel Sektöre
Hidroelektrik Santral yapma hakkı verilmesiyle
“HES”’ler (Hidroelektrik Santraller) Türkiye kamuoyunun gündemine girdi ve hâlihazırda gündemdeki yerini koruyor. Ulusal ve yerel basında
HES’ler ile alakalı çokça şey yazılıp çizildi. Su
Dünyası Dergisi olarak genelde olumsuz bir bakış açısıyla ele alınan Hidroelektrik Santraller ile
alakalı merak edilen hususları 10 soruda açıklığa
kavuşturmak istedik.

1. Hidroelektrik Enerji Ülkemiz
için neden önemli ve gerekli?
Enerji her ülke için kalkınma, refah, istikrar ve hayat kalitesi anlamına gelmektir. Enerjinin yerinde,
zamanında ve makul fiyatlarla temin edilmesi kalkınma için vazgeçilmezdir. Bununla birlikte enerji
ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri bulunan aynı
anda pek çok sektörle bağlantılı bir konudur.
Hidroelektrik santrallerin öncelikli olmasını gerekli kılan nedenlerin başında ekonomik nedenler gelmektedir. Ülkemizin fiili elektrik enerji
tüketimi 2010 yılında 210 milyar kWh olarak
gerçekleşmiş olup bu tüketimin %25’lik bölümü
hidroelektrik enerji ,%75’i ise termik enerji (kömür, akaryakıt, doğalgaz) ile karşılanmıştır. 2011
yılında ise 228,4 milyar kWh olarak gerçekleşen
tüketime hidroelektrik santrallerin katkısı %23
düzeyinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde bugün için
%25 düzeyinde olan yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimine katkısı çok önemlidir.
Şöyle ki elektrik ihtiyacımızın %75’ini karşılayan
ve öz kaynaklarımız olmayıp dışarıya bağımlı

olduğumuz doğal gaz, linyit, kömür, fueloil vs. gibi
fosil kaynakların (kullandığımız petrolün %92’si,
doğalgazın ise %99’a yakını ithal edilmektedir)
temini için ödenen paraların ekonomimiz üzerine
etkisi çok ciddi boyutlardadır.
2011 yılı ülkemiz toplam ithalatının % 22,5’ine
karşılık gelen 54 milyar $ düzeyindeki enerji hammadde ithalatımız (Toplam İthalat: 240 milyar $),
77 milyar $ olarak (TÜİK verileri) gerçekleşen cari
açığımızın yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır, bu
durum Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılı büyüme hedeflerimizin önündeki en büyük engeldir.
Ülkemiz coğrafi konumu sebebiyle her mevsim
yağış alan bir ülke olmadığından baraj ve hidroelektrik santralleri yapmaya diğer ülkelere göre
daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Hidroelektrik
enerji santralleri, çevre dostu olmaları, kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırması
ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle tercih
edilmelidir. Bu tür santraller ani talep değişimlerine cevap verebilmektedir. Bu sebeple ülkemizde
de pik santral olarak kullanılmaktadır. Hidroelektrik santraller; çevreyle uyumlu, temiz, yenilenebilir, pik talepleri karşılayabilen, yüksek verimli (%
90’ın üzerinde), yakıt gideri olmayan, enerji fiyatlarında sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü, yatırımı geri ödeme süresi kısa (5-10 yıl), işletme gideri
çok düşük (yaklaşık 0,2 cent/kWh), dışa bağımlı
olmayan yerli bir kaynak olması sebebiyle önem
arz etmektedir.
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2. HES’lerin elektrik üretimindeki yeri ve önemi nedir?

evvel gerçekleştirmemiz gerekmektedir. HES’ler
Ülkemizde yanan her üç ampulden birine ışık
vermektedir.

Dünyanın yarı kurak bir coğrafyasında bulunan
ülkemiz için “su” hayati önem taşımaktadır.
Türkiye olarak enerjiye 2020 yılına kadar yaklaşık 40.000 MW’lık bir yatırım yapmak, üretim
maliyetlerini düşürmek ve enerji arzında dışa
bağımlılığımızı azaltabilmek için toplam enerji üretimi içerisinde yerli enerji kaynaklarının
payını artırmak ve maliyetleri düşürmek için
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretimi geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde bugün için
en avantajlı olan hidroelektrik santralleri bir an

Kaynaklarına göre elektrik enerjisi kurulu kapasitemiz aşağıda
yüzde olarak belirtilmiştir.

KAYNAK

KURULU KAPASİTE
(MW)

HİDROLİK

17 885 (%33)

TERMİK

34 255 (%63,7)

RÜZGAR

1 729 (%3,21)

JEOTERMAL

114 (%0,21)

ATIK, BİOGAZ

115 (%0,21)

TOPLAM

54 098

Hidroelektrik enerji üretiminin yıllara dağılmış bir şekilde toplam enerji içindeki payı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Toplam elektrik enerjisi
üretimi
Hidroelektrik enerji
üretimi
HES’lerin
toplam enerji üretimi
içindeki payı

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

151.3

161

174

191

198,50

194

210

228,4

47.6

42

44

35,8

33,2

35,96

51,52

52,08

% 32

% 27

%25

% 19

% 17

%19

%25

%23

(HES’lerin enerji üretimleri barajların doluluk oranlarıyla alakalı olduğundan kurak periyotlarda enerji üretimindeki payları düşebilmektedir.)
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3. Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli nedir ve SKHA kapsamında inşa edilen
HES’lerin bu potansiyelin kullanımına katkısı ne olacaktır?
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2012 yılı Mart ayı başı itibariyle ülkemizde aktif olan hidroelektrik santrallerin sayısı 308’dir.
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında özel sektör tarafından inşaatına devam edilen
hidroelektrik santrallerin sayısı 2012 yılı Mart
ayı başı itibari ile 237 adet olup ayrıca, 2012 yılı
başı itibari ile Devlet yatırım bütçesi çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğünce inşaatı yapılmakta
olan HES projeleri sayısı da 10’dur.
Ülkemizin kullanılmayan hidroelektrik potansiyelini daha kısa bir sürede devreye sokabilmesi
için kamu yatırımları yanında özel sektörün çalışmalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 2003 yılında 4628 Sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu Çerçevesinde Yürürlüğe giren
“Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği”
uygulamaya konulmuştur. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla özel sektörün kamu tarafından geliştirilmiş ve yapımı planlanan birçok enerji amacı
bulunan HES projelerini yapması yanında özel
sektöre bizzat HES projesi geliştirme imkanı doğmuştur. Yönetmelik kapsamında bugüne kadar
24 000 MW Kurulu gücündeki HES projesine
müracaat edilmiştir. Bu projeler tamamlandığında yıllık 70 milyar kWh enerji üretecek ve
geliştirilen % 40’lık potansiyel
% 90’a çıka-

rılacaktır. Bu projeler için özel sektörün yatırım
miktarı ise yaklaşık 40 milyar dolar olacaktır.
Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılına kadar
216 milyar kwh olarak hesaplanan teknik hidroelektrik potansiyelimizin çevresel, teknik, ekonomik ve sosyal olarak yapılabilir kısmının tamamının özel sektör iş birliğiyle ülke ekonomisine
kazandırılmasıdır.

4. Ülkemizde SKHA kapsamında
işletme ve inşa halinde kaç HES
bulunmaktadır, HES inşaatları
hangi bölgelerde yoğunlaşmaktadır?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
Türkiye genelinde akarsu havzaları dikkate alınarak yapılandırılmış durumda 26 adet Bölge
Müdürlüğü bulunmaktadır. Söz konusu havzalar baz alınarak ülkedeki işletme, inşaat ve Su
Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış mevcut
HES’lerin illere göre sayısı aşağıdaki tablodaki
gibidir.

NO

BÖLGESİ

İLİ

İŞLETME

İNŞAAT

SKHA İMZALANAN

1

BURSA

BURSA

4

3

13

KOCAELİ

1

2

İZMİR

MANİSA

3

ESKİŞEHİR

BİLECİK

2
1

1

1

ESKİŞEHİR

4

KONYA

4
1

KÜTAHYA

1

SAKARYA

1

2

11

KARAMAN

4

3

8

KONYA

5

3
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5

6

ANKARA

ADANA

ANKARA

1

1

10

BOLU

3

3

12

ÇANKIRI

1

1

3

ÇORUM

1

2

5

DÜZCE

4

2

10

KIRIKKALE

1

ADANA

9

HATAY

7

8

9

10

SAMSUN

ERZURUM

ELAZIĞ

DİYARBAKIR

KAYSERİ

12

31

1

7

MERSİN

5

1

18

OSMANİYE

6

7

15

AMASYA

5

5

12

ORDU

2

6

33

SAMSUN

2

SİNOP

3

2

5

TOKAT

3

7

19

6

6

AĞRI

7

ERZİNCAN

5

3

26

ERZURUM

12

10

55

BİNGÖL

1

3

20

ELAZIĞ

2

3

8

MALATYA

4

4

21

TUNCELİ

2

1

8

1

5

BATMAN
DİYARBAKIR

2

1

7

SİİRT

1

4

11

1

4

ŞIRNAK
12

3

KAYSERİ

3

1

10

NEVŞEHİR

3

2

5

KIRŞEHİR

13

ANTALYA

YOZGAT

1

ANTALYA

9

2
7

46
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14

Ş.URFA

ŞANLIURFA

17

VAN

BİTLİS
HAKKARİ

7
2

MUŞ
VAN
18

ISPARTA

1

4

1

8

2

11

AFYON
BURDUR

1

ISPARTA

2

2

8

19

SİVAS

SİVAS

11

6

29

20

K.MARAŞ

ADIYAMAN

7

5

21

GAZİANTEP

2

K.MARAŞ

23

AYDIN

4

DENİZLİ

6

4

20

MUĞLA

10

3

15

BAYBURT

1

GİRESUN

11

16

61

GÜMÜŞHANE

4

4

24

RİZE

5

8

43

TRABZON

16

24

86

21

22

23

AYDIN

TRABZON

KASTAMONU

KARS

26

ARTVİN

4

3

KARABÜK

1

2

9

KASTAMONU

3

6

19

1

2

4

6

1

1

4

11

ARDAHAN

KARS
BALIKESİR

41

5

2

IĞDIR

25

6

BARTIN

ZONGULDAK
24

3

3

ÇANAKKALE
BALIKESİR

1

1

ARTVİN

9

9

59

TOPLAM

226

209

973
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Ülkemizin su kaynakları açısından zengin olmadığı bilinen bir gerçektir. Dünyanın yarı-kurak
bir bölgesinde bulunan Türkiye’de yağış, zamana ve bölgelere göre farklılık gösterir. Örneğin
Kızılırmak’ta toplam ortalama yıllık akımın %
65’i yılın 3 ayında geçmektedir. Ülkemizdeki
25 havzanın birkaçı haricindeki havzalarda su
kaynakları genel olarak sulama suyu ve içme
suyu temininde kullanılmaktadır. Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzalarında ise bu türden
su kullanımları, arazi ve iklim yapısı sebebiyle
çok düşük seviyelerdedir. 25 havza içerisinde
önemli büyüklüğe sahip havzalara bakıldığında
(örneğin; Konya Kapalı, Meriç-Ergene, Gediz,
Küçük, Büyük Menderes ve Kuzey Marmara
Havzalarında) bu havzaların HES’ler için çok
elverişli olmadığı bilinmektedir. Diğer yandan
4628 öncesinde kamu tarafından yapılan HES
yatırımlarının neredeyse yarısı Aşağı Fırat Projesi kapsamındaki 5 barajdan (Keban, Karakaya,
Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları toplam
kurulu güç 6 360 MW, enerji üretimi ise 25 690
GWh/Yıl’dır.) oluşmaktadır.

Doğu Karadeniz Havzası ise diğer havzalarla
karşılaştırıldığında aylara göre çok düzenli bir
akım rejimine sahip olması, topoğrafik açıdan
derelerin 60-80 km gibi bir mesafede olması ve
1500-2000 metre düşüye sahip olması sebebiyle
nehir tipi olarak tabir edilen küçük ve orta ölçekli
HES’lerin yapımına çok elverişli görünmektedir.

5. Basında sıkça dile getirildiği
gibi ülkemizdeki bütün derelere
Hidroelektrik Santral yapılacağı
doğru mudur?
Bir ülkede, ülke sınırlarına veya denizlere kadar
bütün tabii akışların % 100 verimle değerlendirilebilmesi varsayımına dayanılarak hesaplanan
hidroelektrik potansiyel, o ülkenin brüt teorik
hidroelektrik potansiyelidir. Ancak mevcut teknolojilerle bu potansiyelin tamamının kullanılması mümkün olmadığından mevcut teknoloji
ile değerlendirilebilecek azami potansiyele teknik yapılabilir hidroelektrik potansiyel denir.
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Öte yandan teknik yapılabilirliği olan her tesis
ekonomik yapılabilirliği olan tesis demek değildir. Teknik potansiyelin, mevcut ve beklenen
yerel ekonomik şartlar içinde geliştirilebilecek
bölümü ekonomik yapılabilir hidroelektrik potansiyel olarak adlandırılır.
Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433
milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir
potansiyel 216 milyar kWh, teknik ve ekonomik
olarak değerlendirilebilir potansiyel ise yaklaşık 150 milyar kWh olarak hesaplanmıştır. Bu
izahattan da anlaşılacağı üzere ülkemizdeki irili ufaklı tüm nehirlere HES yapılacağı ifadesi
gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifade vatandaşlarımız tarafından endişe verici bir durum olarak
algılanabilmekte, kamuoyunda akarsularımızın
bilinçsizce kullanıldığına dair bir izlenim uyandırabilmektedir. Oysa geliştirilen hidroelektrik
enerji projeleri teknik ve ekonomik potansiyelimiz olan yaklaşık 150 milyar kWh’yi değerlendirebilmek maksadındadır. Geriye kalan yaklaşık
300 milyar kWh’lik kısım için bir proje geliştirilmesi zaten teknik ve ekonomik açıdan mümkün
değildir. Kaldı ki Su Kullanım Hakkı Anlaşması
çerçevesindeki HES’lerin büyük bir kısmı Doğu
Karadeniz Bölgemizde yer almaktadır.

6. HES’ler Doğaya Zarar Veriyor
mu?
Enerji üretiminin çevre üzerindeki tesirleri değişik biçimlerde değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler, her bir kaynak için birim enerji
üretimine karşılık gelen kirletici madde tip ve
miktarları, bunların çevre ve atmosfer içerisinde dağılımları, çalışanların ve halkın sağlığı üzerine etkileri, atığın miktarı ve zehirliliği,
uzun dönemde çevre ve çevreyle ilgili sistemler
üzerindeki tesirleri açılarından dikkate alınarak yapılabilir. Enerji üretim türleri arasında
seçim yaparken teknik, çevresel, sosyal ve eko-

nomik tesirleri bir bütün olarak düşünülmelidir.
Fosil yakıtların çevresel tesirleri göz önüne alındığında karşımıza sera etkisi, asit yağmurları ve
hava kirliliği çıkmaktadır. Bu tür yakıtlardan
yanma neticesinde enerji elde edildiğinde yanma ürünleri (CO2, NOx ve SO2 gibi gazlar),
baca gazı olarak atmosfer içinde dağılmaktadır.
Baca gazları ayrıca uçucu kül ve hidrokarbonları içermektedirler. Özellikle ısıl değerleri düşük,
kül ve kükürt içerikleri yüksek olan kalitesiz yerli
linyitlerin kullanılması, hava kirliliğini artırmaktadır.
Nikel, kadmiyum, kurşun, arsenik gibi zehirli
metaller de fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere atılan diğer maddelerdir. Karbondioksit (CO2), sera etkisi oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Dünyadaki sanayileşme, gelişme
öncesi atmosferdeki CO2 konsantrasyonu 280
ppm (milyonda birim) dolaylarında idi. Bu konsantrasyon, 1958’de 315 ppm, 1986’da 350 ppm
ve 2005’de 379 ppm düzeyine kadar yükselmiştir. Artan CO2 miktarı, sera etkisi ile yerkürenin sıcaklığının artmasına sebep olmakta, bu da
iklim dengelerinin bozulmasına yol açmaktadır.
Kükürtdioksit (SO2) ve Azotoksit (NOx) ise esas
olarak asit yağmurlarına yol açmaktadır. Atmosferdeki su buharı ile birleşen SO2 ve NOx sülfürik ve nitrik asit oluşturmakta ve bu da dünyanın
ekolojik dengesinin bozulmasına sebep olmaktadır.
Hava kirliliği ve asit yağmurlarının yanı sıra fosil
yakıtların kullanımı ve taşımacılığı da çeşitli riskler taşımaktadır. Kömür madenciliği çalışanlara
sağlık riskleri getirmekte, petrol taşıyan tankerlerin sebep olduğu kazalar yüzlerce ton petrolün
denize yayılmasına yol açabilmektedir.
Tüm bu doğayı kirletici ve zarar verici etkilere
rağmen Küresel enerji tüketim rakamları incelendiğinde %69 ile en büyük payı fosil yakıtlar
almaktadır. Buna karşılık yenilenebilir enerji
payı %31 olarak ifade edilmektedir. Fosil yakıtlar (kömür, petrol ve doğal gaz), hemen hemen
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bütün ülkelerde temel enerji üretim kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Bu açıdan bakıldığında Hidroelektrik en temiz
enerji üretim yoludur. Karbon emisyonuna yol
açmadığı için HES’ler küresel ısınma ve iklim
değişimine karşı desteklenmesi gereken tesislerdir. 2008 yılında yalnızca kömür ile çalışan termik santrallerin atmosfere saldığı karbondioksit

miktarı 64 milyon ton civarındadır. Bu karbondioksit salınımının yanında kömür ve doğalgaz
ithalatı sebebiyle yaklaşık 25 milyar ABD Doları
döviz kaybı yaşanmaktadır. Eğer ihtiyaç duyduğumuz enerjinin tümü HES’ler vasıtasıyla karşılanabiliyor olsa idi hem paramız yurt dışına çıkmayacak hem de havamız daha temiz olacaktı.

Enerji Kaynaklarının Meydana Getirdiği Karbondioksit
Emisyon Miktarları

7. HES’ler derelerde yaşayan
canlılara ve derelerden faydalanan insanlara zarar veriyor mu?
Hidroelektrik enerjiden elektrik üretimi için hayata geçirilen projelerde, suyun ve doğal hayatın korunması ile suyun yöredeki insan, bitki ve
hayvanların ihtiyaçlarında kullanılmasına öncelik verilmektedir. Ekolojik dengenin korunması
ve sürdürülebilmesi için gerekli olan su dışındaki
sudan elektrik üretilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca tarım alanları için sulama suyu, doğal
hayat suyu, içme suyu, kullanma suyu ve diğer
kadim su haklarından arta kalan su ile enerji
üretilmekte ve bu husus firmalar ile imzalanan
su kullanım hakkı anlaşmaları ile teminat altına
alınmaktadır. Firmaların hidroelektrik enerji
projelerinin membasında ve mansabında DSİ
dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar ile halk sulamalarına ait su haklarının tespitine ilişkin olarak
“Mansap Su Hakları Raporu”nu su kullanım
hakkı anlaşması imzalanmadan önce hazırlamaları gerekmektedir. HES projelerinde man-
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sap suyu miktarının kontrolü
maksadıyla kurulan, AGİ (debi
ölçerlerin) cihazlarının, on-line
olarak DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından kurdurulması
ve anlık izlenmesi sağlanmakta, sistemin kurulmaması ve
cihazların
çalıştırılmaması
durumunda
anlaşmalardan
kaynaklanan cezalar verilmektedir.
Doğal hayatın devamı için
mansaba bırakılacak su miktarı konusunda DSİ, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve
Plânlama Genel Müdürlüğü
ile Doğa Koruma ve Millî
Parklar Genel Müdürlüğü arasında görüşme ve değerlendirme yapılmış olup, hazırlanan
yönetmelikte yer alacak hükme
ilişkin mutabakata varılmıştır.
Bu doğrultuda, DSİ ve tüzel
kişiler arasında düzenlenecek
Su Kullanım Hakkı Anlaşması
imzalanması işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine ilişkin, 18.08.2009
tarih ve 27323 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su
Kullanım Hakkı Anlaşması
İmzalanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında, doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak
su miktarının hesaplamasında
hidrolojik tabanlı “Tennant
(Montana) Metodu” baz alınarak oluşturulmuştur. Burada
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doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak
su miktarının, projeye esas alınan son on yıllık
ortalama akımın en az %10’u olacak şekilde
belirlenmesi uygun bulunmuştur. Mansaba bırakılacak su miktarı ÇED sürecinde firmaların
hazırlamak zorunda oldukları ve konusunda uzman olan akademik personel tarafından yapılan
“Ekosistem Değerlendirme Raporu” baz alınarak belirlenmektedir.
Bilindiği üzere, ÇED süreci içinde tüm ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek
olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, alınacak önlemler vb konularında değerlendirme
yapılmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu yönetmelikte “ÇED sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz
önüne alındığında bu miktarın yeterli olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar artırılabilecektir” hükmü yer almakta olup nihai kararın
ÇED süreci içinde alınabileceği ifade edilmektedir.
Ayrıca doğal hayatın devamı için mansaba bırakılması gereken suyun şirketler tarafından bırakılmaması durumunda Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlükleri koordinasyonunda yapılan denetimlerde cezai yaptırım uygulanmaktadır.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun “Akarsularda engellemeler yapılması, yasağı:” “Madde
22 – Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının
müsaadesi alınmadan akarsularda su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak
şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması yasaktır. Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan baraj ve regülatör gibi
tesislerde su ürünlerinin geçmesine mahsus balık
geçidi veya asansörlerin yapılması ve bunların
devamlı olarak işler durumda bulundurulması
mecburidir.” ifadeleri yer almaktadır. Bu itibarla
bütün projelerde, özelliğine göre balık geçitleri-

nin yapılması sağlanmakta, balık geçidi olmayan
projelerin kabulü yapılmamaktadır. Nehirlerde
mansapta sucul-karasal canlı hayatının devamlılığının sağlanması hususundaki düzenlemeler ile
ilgili olarak göç eden balık türlerinin mevcut olması durumunda regülatör yapısının göç güzergahını kapatacağı dikkate alınarak uygun balık
geçidi yapısının boyutlandırılması, geçiş ihtiyaçları için balık geçidi işletme suyunun belirlenmesi, göç eden balık türleri olmadığı ve sadece nehre kilitli balık türlerinin olması durumunda ise
mansaba yeterli suyun hesaplanarak bırakılması
sağlanmaktadır.

8. SKHA kapsamında inşa edilen
HES’lerde, inşaat sırasında ortaya çıkan hafriyatın doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi
konusunda ne yapılmaktadır?
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında inşaatı devam eden ve yapılacak olan barajlı ve regülatörlü HES projelerinin proje onayı,
denetimi ve kabul işlemlerinin düzenlenmesi ile
ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü arasında 9 Ağustos 2010 tarihinde protokol imzalanmıştır. Söz
konusu protokol kapsamındaki işlerin DSİ Genel
Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimleri
tarafından hangi usul ve esaslar dahilinde yürütüleceği ise 02.04.2012 tarihli 2012/8 sayılı genelge ile düzenlenmiştir.
Hidroelektrik santral projelerinin inşaat faaliyetleri esnasında ortaya çıkan önemli sorunlardan
biri olan hafriyatın denetimi 09.09.2006 tarihli
26284 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dere Yatakları ve Taşkınlar ile İlgili Başbakanlık Genelgesi ile 18.03.2004 tarihli
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25406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı
Atıklarının Geri Kazanılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar çerçevesinde tesis edilmektedir.
Ayrıca barajlar ve hidroelektrik santraller için
hazırlanan ÇED Raporlarında ve Proje Tanıtım
Dosyalarında arazinin hazırlanması sırasında
gerçekleştirilecek hafriyat sonucunda meydana gelecek katı atıklar, inşaat artığı malzemeler
olumsuz çevresel etkilere sebep vermemeleri için
uygun şekilde (düzenli depolama, mevcut bir
düzenli depolama tesisine taşınma vb.) bertaraf
edilmeleri ile ilgili proje sahibinden gerekli taahhütnameler alınmaktadır. Valilik Makamınca
oluşturulan ve DSİ Bölge Müdürlüklerinden teknik personel ile katılımının sağlandığı komisyon
marifetiyle, HES’lerin ÇED Yönetmeliği kapsamında uygunluğu denetlenmektedir. Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlükleri koordinasyonunda
yapılan bu denetimlerde taahhütlere uyulmadığı
ve kazı fazlası malzemenin belirlenen sahalara
taşınmayarak dere yatakları gibi uygunsuz sahalara döküldüğü tespit edildiğinde gerekli cezai
işlemler ilgili kurum tarafından yapılmaktadır.

9. Basında Sıkça ifade edildiği
gibi “Dereler satılıyor”mu?
Özel Sektöre sadece enerji amaçlı suyun kullanım hakkı 49 yıl süre için verilmekte olup,
firmalar ile imzalanan su kullanım hakkı anlaşmalarında vatandaşımızın hassas olduğu tüm
hususlar (suların kirlenmesi, çevrenin korunması
vs.) teminat altına alınmakta ve ilgili tüm kurumlar ile iş birliği içerisinde inşaat ve işletme döneminde tesisler denetim altında tutulmaktadır.

10. Dünyada HES’lerin kullanımı hangi oranlardadır?
Gelişmiş ülkeler hidroelektrik potansiyellerinin tamamına yakınını kullanıma almışlardır.
Örneğin ABD hidroelektrik potansiyelinin
%86’sını geliştirmişken Japonya’da bu oran
%78, Norveç’te %68, Kanada’da ise %56’dır.
Buna mukabil ülkemizde bu oran %23 seviyesinde kalmıştır.
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ÜLKE

Mevcut Hidroelektrik Kurulu Güç

Elektrik Üretiminin Hidroelektrikten Karşılanma
Oranı

MW

%

Norveç

27,569

99.4

Avusturya

11,700

70.4

İsviçre

13,800

60.0

İsveç

16,200

55.0

Bosna – Hersek

2,380

46.0

Romanya

5,860

34.8

Portekiz

4,394

27.0

Finlandiya

2,340

21.5

İspanya

24,376

20.0

Hidroelektrik enerjinin hem çevreyi kirletmeyen temiz bir kaynak olması hem de uzun vadede en
ucuz enerji türü olması sebebiyle, birçok ülke son yıllarda hidroelektrik santral inşaatına yeniden hız
vermiştir.
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2015 Yılında Bazı AB Ülkelerinde Beklenen Toplam KHES* Kapasitesi
Ülke

MW

GWh

Fransa

2750

11000

İtalya

2550

9600

İspanya

2248

7560

Almanya

1700

7000

Norveç

1190

5750

Avusturya

1176

5589

Çek Cumhuriyeti

325

1000

Polonya

250

1300

Slovenya

140

900

Belçika

112

520

* Nehir tipi olarak tabir edilen küçük ve orta ölçekli HES
Barajların inşa maksatlarına bakıldığında, birinci sırada sulama (%38), ikinci sırada ise enerji (%18)
gelmektedir. Halen Dünya’da enerji amaçlı işletme halinde 8.200 büyük baraj bulunmaktadır.
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HABER

HABER
Konya Ovası
Projesi’nin
Mavi Tünel ile
birlikte kilit
tesislerinden olan
Bağbaşı Barajı’nda
önemli bir aşama
geçildi.

Bağbaşı Barajı’nda
Su Tutuldu
Mavi Tünel vasıtasıyla Göksu Havzası’ndan
Konya Kapalı Havzası’na su aktararak Konya
Ovası’nın önemli bir kısmını sulu tarıma açacak
olan Bağbaşı Barajında 07.07.2012 tarihinde su
tutulmaya başlandı.

sağlayacak. Bu şekilde Bağbaşı Barajı’nda depolanacak su, Mavi Tünel ile Göksu Havzası’ndan

Bağbaşı Barajı, Konya ili Hadim ilçesi Bağbaşı
köyünün 1 km kuzeybatısında ve Göksu Nehri üzerinde yer alıyor. Baraj; Göksu Nehri’nin sularını
Mavi Tüneli’ne derive eden, regülatör ve depolama maksatlı kilit ünite konumunda bulunuyor.
Bağbaşı Barajı Göksu Havzası’nda inşa edilecek
Avşar ve Bozkır Barajlarının sularını iletim kanalı
vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tünele verilmesini

Konya’nın Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan
Bağbaşı Barajı’nın su tutma törenine Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Konya
Valisi Aydın Nezih Doğan, DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı, Konya milletvekilleri İlhan Yerlikaya, Kerim Özkul, Gülay Samancı, Karaman
Milletvekili Mevlüt Akgün, ile çok sayıda basın
mensubu ve vatandaşlar iştirak etti.

Konya Kapalı Havzası’na derive edilecek ve Konya Ovası’nın önemli bir kısmı sulu tarıma açılacak.
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Baraj Karakteristikleri
Hidroloji
YağışAlanı
Yıllık Ortalama Akım
Kadastoral Feyezan Piki
Derivasyon Feyezan Piki
Çekilen Su
Regülasyon Oranı

: 536,0 km2
: 559,07 hm3
: 943,00 m3 /s
: 260,00 m3 /s
: 414,13 hm3 /yıl
: % 90,2

Derivasyon Tüneli
Yeri
Kesit Tipi – Sayısı ve Çapı

: Sağ sahil
: 1 adet, at nalı, Ø = 4,80 m

Toplam Deşarj Kapasitesi
Boyu

: 260,0 m3 /s
: 477,61 m

Gövde
Gövde Tipi
: Menba Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu
Gövde Hacmi (Batardolar Dahil) : 4 283 708 m3
Kret Kotu
: 1 189,00 m
Kret Uzunluğu
: 458,00 m
Gövde Yüksekliği (Talvegden)
: 109,00 m
Gövde Yüksekliği (Temelden)
: 115,50
Dolusavak
Yeri
Tipi
Kapak Sayısı ve Boyutu
Kapak Tipi
Deşarj Kapasitesi

: Sol sahil
: Radyal kapaklı
: 2 adet, 4,80 x 6,50 m
: Hidrolik radyal kapak
: 911 m3 /s

Törende bir konuşma yapan Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Projeler
tamamlandığında toplam 600-700 milyon metreküp su, Konya Ovası’na doğru iletilecek.
Bu, Konya Ovası’nın hayat bulması demektir’’ dedi. Bağbaşı Barajı’nın 115,5 metre
yüksekliğinde olduğunu ve su tutma işleminin
gerçekleştirildiğini dile getiren Eroğlu, yakın
zamanda da toplu açılış töreninin yapılacağını
söyledi. Konya’nın Türkiye’nin en önemli tarım
bölgelerinden biri olduğunu anımsatan Eroğlu,
şunları kaydetti: ‘’Türkiye’nin en önemli zirai

alanları burada. Ancak Konya’da su sıkıntısı
var. Burada ziraat var. Sulama olmadan burada
yeterli verim almak mümkün değil. Bu nedenle
burada sulama oldukça önemli. Su ihtiyacı fazla,
kuyularda da su seviyesi düşüyor. ‘Ne yapacağız’
diye düşündük. 1. adım suyu tasarruflu kullanmak. Bu kapsamda bir çalışma hazırladık
ve uygulamaya geçirdik. Özel İdare ile birlikte
protokol imzaladık. Türkiye’de ilk kez kapalı
sisteme çevirmek kaydıyla ‘tüm yer altı suyu sulama sistemlerini modern sulama sistemlerine
dönüştürelim’ diye karar aldık. Bu çok başarılı
şekilde ilerliyor.’’
Başka havzalardan Konya Ovası’na su aktarma projesinin de çok önemli olduğunu anlatan Eroğlu, bu konuda da ilk adım olarak
Derebucak ilçesinde baraj inşa ettiklerini söyledi. Arkasından o suyu aktarmak için Gembos
derivasyonuyla, yılda 135 milyon metreküp
suyu Beyşehir Gölü’ne aktardıklarını kaydeden
Eroğlu, ardından da Mavi Tünel ve Bağbaşı
Barajı’nın temelini attıklarını bildirdi.

“Konya’nın çılgın projesi”
Mavi Tünel’in yaklaşık 110 yıldır düşünüldüğüne
ancak hayata geçirilemediğine dikkati çeken
Eroğlu, ‘’Mavi Tünel; Konya’nın asırlık rüyası.
Konya’nın çılgın projesi. ‘Buna el atalım’
dediğimde, Başbakanımız ‘buna el attı.’ Bu
projeyi tozlu raflardan çıkardık’’ dedi. Birçok
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projeyi zamanından önce bitirerek, hizmete
açtıklarının altını çizen Eroğlu, şöyle devam
etti: ‘’Geçmişte süresinden önce biten tesis
sayısını parmakla göstermek mümkün değildi.
Allah’a şükür biz süresinden önce bu tesisleri
bitirdik. Bağbaşı, Bozkır ve Avşar Barajı’ndan
sular Mavi Tünel’e akacak. 414 milyon metreküp su Konya Ovası’na doğru iletilecek.
Sadece bunlar değil. 135 milyon metreküp
Derebucak’tan, 100 milyon metreküp Suğla’dan,
414 milyon metreküp de buradan. Projeler
tamamlandığında toplam 600-700 milyon metreküp su, Konya Ovası’na doğru iletilecek. Bu,
Konya Ovası’nın hayat bulması demektir. Konya Ovası çılgın projesine kavuşmuştur.’’

Konya Ovasının Önemli Kısmı KOP
sayesinde Sulanacak
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ise
konuşmasına Konya’nın 100 yıllık hayalini
gerçekleştirecek, Konya Ovası Projesi’nin kilit

ünitelerinden biri olan Bağbaşı Barajı’nın su tutma merasimini gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşadığını belirterek başladı. KOP projesi ile
ilgili bilgiler veren Özkaldı “Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü ülkemizin her noktasında
olduğu gibi, Konya ve civar illerin su ihtiyacını
karşılamak adına bu bölgenin uzun yıllardır
hayali olan Konya Ovası Projesi’ni uygulamaya
koymayı ve ülkemizin tahıl ambarı olan bölgenin sulu tarıma kavuşmasını hedeflemiştir.
Konya Ovası Projesi, kapalı havza içerisindeki
mevcut yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının
değerlendirilmesi yanında, Göksu Nehri’nden
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denize dökülen suların baraj ve tünellerle
ovaya aktarılması ve sulu tarıma geçilmesi için
hazırlanmış bir projedir. Bu projenin en önemli
ayağı ve en büyüğü olan Konya – Çumra 3.
Merhale Projesi ile Yukarı Göksu Havzası’nın
Akdeniz’e boşalan sularının inşa edilecek olan
3 adet baraj (Bağbaşı, Bozkır, Afşar) ve Mavi
Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası’na
aktarılması sağlanacaktır. 17 kilometre 34 metre
uzunluğu ile Türkiye’nin Şanlıurfa tünellerinden
sonra en uzun ikinci sulama tüneli ve çift kalkanlı
tünel delgi makinesi ile delinen Türkiye’nin
ilk tüneli olan Mavi Tüneli, 23 Aralık 2011
tarihinde tamamlamıştık. Bugün birazdan su
tutma merasimini gerçekleştireceğimiz Bağbaşı
Barajı da KOP’un kilit ünitelerindendir.” dedi
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünelde 390 Milyon
TL harcandığını kaydeden DSİ Genel Müdürü
Özkaldı “Göksu Havzası’nda inşa edilecek
Avşar ve Bozkır Barajlarının sularını iletim
kanalı vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tünele
verilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde Bağbaşı
Barajı’nda depolanacak su, Mavi Tünel ile
Göksu Havzası’ndan Konya Kapalı Havzası’na
derive edilecek ve Konya Ovası’nın önemli bir
kısmı sulu tarıma açılacaktır. Bağbaşı Barajı ve
Mavi Tüneli projesi ile yıllık ortalama çevrilecek
su miktarı ilk aşamada 180 milyon metreküptür.
Bu iki projenin tamamlanması ile birlikte ilk
etapta Konya şehrimize yılda 50 milyon metreküp içme kullanma suyu verilecektir. Konya
ve Karaman illerinde toplam 2 234 100 dekar
tarım alanı suya kavuşacak, tünel çıkışında inşa
edilecek hidroelektrik santrali ile 25 MW enerji üretimi gerçekleştirilmiş olacak, aşırı yeraltı
suyu çekimi ve çöküntü obruklarının oluşması
engellenecek, aynı zamanda atık suların
değerlendirilip, kuruyan göllere ve sulak alanlara su takviye edilmesiyle ovadaki verimliliğin
artması sağlanacaktır” dedi.

Konuşmalardan sonra hep birlikte butona basarak su tutma işlemini başlatılmasının ardından
Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet Mavi
Tünel’in giriş bölümünde incelemelerde bulundu.
Bağbaşı Barajı, Göksu Havzası’nda inşa edilecek Avşar ve Bozkır barajlarının sularını iletim kanalı vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tünel’e
verilmesini sağlayacak. Bu şekilde Bağbaşı
Barajı’nda depolanacak su, Mavi Tünel ile
Konya Kapalı Havzası’na aktarılarak, Konya
Ovası’nın önemli bir kısmı sulu tarıma açılmış
olacak. Bağbaşı ve Mavi Tünel Projesi ile
Konya Ovası’na yıllık 180 milyon metreküp su
çevrilmesi planlanıyor. Yüzde 30’u tamamlanan
Bozkır ve inşaatına yeni başlanacak olan Afşar
barajlarının tamamlanmasıyla birlikte çevrilecek su miktarının yılda 414 milyon metreküpe
çıkarılması planlanıyor.
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“Afşar-Bağbaşı Derivasyon Kanalı
İnşaatı” ile “Mavi Regülatörü ve
Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı
İnşaatı” Sözleşmeleri İmzalandı.
Bağbaşı Barajı’nda su tutulmasının ardından
KOP için önemli bir adım daha atılarak Konya
Ovası Projesi kapsamındaki Göksu Derivasyonu
Projelerinin kilit üniteleri olan “Afşar-Bağbaşı
Derivasyon Kanalı İnşaatı” ile “Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı
İnşaatı” işlerine ait sözleşme 18.07.2012 tarihinde imzalandı.
DSİ Konya Bölge Müdürlüğü ile İlci İnşşat
tarafından imzalanan sözleşme vesilesiye
düzenlenen merasiminde bir konuşma yapan
DSİ Konya Bölge Müdürü Mustafa UZUN
“Bakanımız ve Genel Müdürümüzün talimatları
ile bu dev projede hızla ilerliyoruz. İmza merasimini gerçekleştirdiğimiz bu 2 projede son
derece önemli tesislerdir. Bağbaşı Barajı dolduktan sonra yılda yaklaşık 180 milyon m3 suyu
Mavi Tünel vasıtasıyla ovaya aktaracağız.
Bunun yanından Göksu Derivasyonu diye
tabir edilen proje tamamlandığında yılda
414 milyon m3 su Mavi Tünel aracılığıyla
ovaya aktarılacaktır. Göksu Derivasyonu’nun
Bağbaşı ve Mavi Tünel dışındaki Bozkır
Barajı inşaatını geçen yıl başlattık. Bu barajın
% 30’u bitti. Projenin diğer ünitesi olan Afşar
Barajı’nın ihalesi tamamlandı, sözleşmesi
yapıldı. Burada da inşaat öncesi çalışmalar
sürdürülüyor. Bozkır Barajı suyu regüle edilerek
Bağbaşı Barajı’na ulaştırılacak.” dedi.
Protokolü imzalanan projeler hakkında da bilgi
veren Uzun “Afşar Barajı farklı kolda bulunuyor. Buradan 18 km’lik bir tünel ve 5,5 metrelik bir kanal ile Bağbaşı’na sularını iletecek.

Buraya gelen sular da Mavi Tünel’e intikal ettikten sonra Mavi Regülatörü ve Apa Hotamış
İletim Kanalı vasıtası ve 125 km’lik kanal ile
Hotamış Depolaması’na suyu ulaştıracağız.”
diye konuştu.

“Mavi Tünelden Daha Uzun”
Yapılacak olan projelerin maliyeti ve özellikleri
hakkında da bilgi veren Uzun “Afşar Barajı’ndan
çevrilecek suları Bağbaşı’na iletecek olan AfşarBağbaşı Derivasyonu Kanalı İnşaatı tüneli
yaklaşık 18 140 m uzunluğunda 5,2 m çapında,
içinden büyük kamyonların geçebildiği bir tünel
olarak yapılacak. Konya Bölgesi daha önce bir
ilke imza atarak 17 bin 34 km’lik Mavi Tünel’den
daha büyük olacak. Bunun ihale bedeli 140 milyon TL. Diğer bir proje olan “Mavi Regülatörü
ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı” saniyede
70 m3 debi ile başlayacak 125 km uzunluğunda
oldukça büyük bir proje. 215 milyon TL maliyeti
olan bir proje. Buradan alınacak sular Göksu
Çayı’ndan alınacak 414 milyon m3 su ile birlikte
Hotamış Depolaması’na bu su intikal ettirilecek.
Burada 25 km uzunluğunda büyük bir depolama yapılıyor. 77 bin hektar sulama alanı bulunan bu depolama alanı mevcut. Apa- Hotamış
İletim Kanalı ihale bedelinden sonra 1250 gün
de bitirilecek, Afşar- Bağbaşı Derivasyon Kanalı
İnşaatı da 1500 günde bitirilecek.” dedi.

100 yıllık Rüyada Son Çok Yakın…
Konya Ovası`nı suyla buluşturacak olan “100
yıllık rüya” Mavi Tünel Projesi`nde çalışmalar
hızla devam ederken, yılsonunda tünelden
ovaya su verilmesi planlanıyor.
Konya Ovaları Projeleri (KOP), 61 909 km²
alanda 16 adet büyük projeyi kapsıyor, projeler tamamlandığında toplam 600-700 milyon
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metreküp su, Konya Ovası’na doğru iletilecek,
Konya Ovası hayat bulacak…

“Delme makinesi ile delinen en
uzun tünel”
Devasa büyüklükte bir proje olan Mavi Tünel,
Türkiye`de tünel delme makinesi ile delinen
en uzun tünel olma unvanına sahip. 17 bin 43
metre uzunluğunda olan tünel, içinden büyük
kamyonların geçebileceği bir büyüklüğe sahip.
İçi beton segmentlerle kaplanmış olan Mavi
Tünel’de 52 bin 240 adet, her biri 25 santimetre kalınlığında tünel kaplama elemanı olan
segment kullanıldı. Tünel inşaatında 67 bin metreküp beton, 4 bin 350 ton da demir kullanıldı.
Kazı çalışmaları sırasında 803 bin 470 ton hafriyat çıktı. Delgi işlemleri 1 yıl önce tamamlanan Mavi Tünel`de, enjeksiyon işlemleri devam
ediyor.

KOP tamamlandığında; Sulama faydası olarak
800 milyon Dolar, Enerji faydası olarak 210 milyon Dolar olmak üzere, Ulusal Ekonomiye yıllık
toplam 1,010 milyar Dolar katkı sağlayacak.
Ayrıca temin edilecek 164 milyon m3 su ile
bölgede yaşayan 3 milyon kişinin içme-kullanma
ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak, 100.000
kişiye doğrudan istihdam imkanı, binlerce
kişiye de dolaylı iş imkanı sağlanmış olacak ve
yılda 3,06 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, 1
100.000 hektar tarım alanı suya kavuşturulacak.
Su tutulmaya başlanılan Bağbaşı Barajı’nın
da faaliyete girmesiyle Mavi Tünel’den gelen sular, aşırı yeraltı suyu çekimini ve çöküntü
obruklarının oluşmasını engelleyecek, aynı zamanda atık suların değerlendirilip, kuruyan
göllere ve sulak alanlara su takviye edilmesiyle ovadaki verimliliğin artmasını sağlayacak.
Dolayısıyla önemli bir su potansiyeline sahip olacak olan Konya Ovası, “tahıl ambarı” kimliğine
de yeniden kavuşacak.
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HABER

HABER
DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı: “…
Toprağa yapılan
yatırım Ülkemize,
Ülkemize yapılan
yatırım ise gelecek
kuşaklara yapılan
yatırımdır”

Karaman Yatırıma Doyuyor
Son dönemlerde aralarında ülkemizin en yüksek barajı Ermenek’in de bulunduğu birçok tesisi hizmete alarak 10 yıllık dönemde Karaman’a
2,8 Milyar TL’lik yatırım yapan DSİ 08.07.2012
tarihinde bu tesislere yenilerinin eklenmesi adına
düğmeye bastı. Temeli atılan 6 yeni tesisin maliyeti
156 750 000 TL.
DSİ tarafından inşa edilecek 6 tesisin temeli; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Karaman Valisi Süleyman Kahraman, AK Parti
Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, DSİ Genel
Müdürü Akif Özkaldı ile çok sayıda vatandaş ve
basın mensuplarının katılımıyla atıldı.

Temeli Atılan Tesisler:
•

44 milyon TL’ye mal olacak ve 87 000 dekar
tarım alanına sulama suyu sağlayacak İbrala
Barajı Sulaması,

•

Karaman İl Merkezinin 2045 yılına kadar ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu
sağlayacak ve 19 Milyon TL’ye malolacak
İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı,
11 milyon 650 bin TL’ye mal olacak ve 15 770
dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacak
Sarıveliler Göleti Sulaması,
5 milyon 500 bin TL’ye malolacak Ermenek
Barajı Kazancı- Ardıçkaya-Yeşilköy Bağlantı

•
•

•
•
•

Yolu İnşaatı,
1 milyon 600 bin TL’ye mal olacak ve 450
dekar tarım alanına sulama suyu sağlayacak
Burhan Göleti ve Sulaması
Özel sektör tarafından tamamlanacak ve 75
milyon TL’ye mal olacak ve yılda 151 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerji üretecek
Bucakkışla Regülatörü ve HES

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

“Burada su, ‘altın’dan daha kıymetli.”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
merkeze bağlı Yeşildere beldesindeki İbrala
Barajı’nda düzenlenen temel atma töreninde
yaptığı konuşmada, Karaman’a 157 milyon liralık
dev yatırımla geldiklerini dile getirdi. Eroğlu, temeli atılacak yatırımların başta Karaman olmak
üzere tüm memlekete hayırlı, uğurlu olmasını
diledi. İbrala Barajı’nın yıllar önce temelinin
atıldığını ancak bir süre sonra unutulduğunu anlatan Eroğlu, ‘’Burada su, ‘altın’dan daha kıymetli.
Bunun farkındayız. Bu yüzden bizzat buraya geldim. Hiçbir şehri susuz bırakmayız. Biz geleceği
planlıyoruz. Günü kurtarmak peşinde değiliz.
2045-2050 yılına kadar tüm Karamanlılar’a su
vereceğimiz bir tesis yapacağız’’ dedi.
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Ağaçlandırmada
da
büyük
seferberlik
başlatıldığını anlatan Eroğlu, Karaman’da son
8 yılda 500 bin dönüm arazide ağaçlandırma
çalışması yapıldığını, geçen yıl itibariyle 25 milyon
fidanın Karaman’da toprakla buluşturulduğunu
bildirdi. Karaman’a yatırımların yapılmaya devam edeceğini belirten Eroğlu, temeli atılacak 6
tesisin maliyetinin 157 milyon lira olduğunu, bu
yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Karaman Valisi
Süleyman Kahraman:

Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün
“Bu hizmetlerin her biri Karaman’ın alın
yazısında eşsiz bir cümle olarak tarihe geçecektir.”

Konuşmasına Türk Dilinin başkenti Karamana
yaptığı hizmetlerden dolayı Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür
ederek başlayan Akgün, Karaman ilinin aldığı
yağışların azlığı nedeniyle suya en çok ihtiyacı
olan bölgelerin başında geldiğini, bu nedenle
burada yapılan su yatırımlarının çok önemli
olduğunu vurguladı.
Karaman’da bugüne kadar yapılan projelerin yanı sıra 1000 günde 1000 gölet projesi
kapsamında yapılacak olan göletlerinde büyük
önem arz ettiğini belirten Akgün emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sona erdirdi.

Vali Kahraman konuşmasında Karaman için
önemli olan altı adet tesisin temelinin atılacağını,
bunun Karaman için mutluluk kaynağı
olduğunu ve temeli atılacak olan İbrala Barajı ile
birlikte 87.000 dekar arazinin suyla buluşacağını
söyledi. Bu barajın ekonomiye katkısının
yılda 30 milyon TL olduğunun altını çizen
Vali Kahraman sözlerini şu şekilde sürdürdü
“Karaman İçmesuyu İsale Hattı ile Karaman İl
Merkezinin 2045 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Sarıveliler
Göleti ile 15.770 dekar arazimiz için borulu sistem şebeke yapılıyor ve ekonomimize yıllık 6 milyon TL katkı söz konusu… Yine Burhan Göleti
ile 450 dekar arazimiz suya kavuşacak ve ekonomimize 2012 yılı rakamlarıyla 1.600.000 TL
katkı sağlanacak. Bucakkışla Regülatörü ve HES
projesi ile yıllık 151,52 GWh enerji üretilecek…
Bakanlığımızın bir diğer hizmeti Ermenek
Barajı, Kazancı- Ardıçkaya-Yeşilköy Bağlantı
Yolu… Tüm bu hizmetler büyük maliyetler ve
büyük emekler istiyor. Sayın Bakanımızın bu
konudaki hassasiyeti ve desteği hem ilimizin
hem de ülkemizin geleceği açısından son derece
önemli… Zira su geçmişte olduğu gibi gelecekte
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de hayati bir değer taşıyor. Bu anlamda ülkemizin su kaynaklarının daha hassas kullanılması,
ülkemizin enerji ihtiyacının millî kaynaklarla
sağlanması bizleri ilimizin ve ülkemizin geleceği
adına umutlandırıyor. Bu hizmetlerin her
biri Karaman’ın alın yazısında eşsiz bir cümle
olarak tarihe geçecektir. Bu hizmetlerin her biri
Karaman’ın talihini değiştirecektir. İnşa edilen
her barajımız, açılan her yolumuz gelecek adına
bir müjdedir” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı:

plam 6 adet tesisinin temelini attıklarını belirten
Özkaldı Karaman iline yapılan DSİ yatırımları
ile ilgili bilgiler verdi. 2012 yılı birim fiyatlarıyla
yaklaşık 2.8 milyar TL’lik yatırım yapıldığını
belirten Özkaldı “Ülkemizin en yüksek barajı
olan ve yılda 1 047,8 GWh enerji üretimi
gerçekleştireceğimiz Ülkemizin 2023 vizyonuna yakışan Ermenek Barajı ve HES, Karaman
şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak
İbrala Barajı, 160 000 dekarlık Gödet
sulamasına su takviyesini sağladığımız ve Karaman İl Merkezinin taşkınlardan korunmasını
sağlayacak Deliçay Barajı, 13 700 dekar tarım
alanına sulama suyu temin edecek Ermenek
Güneyyurt Sulaması Ana Kanal İkmal Şebekesi,
15 770 dekar tarım alanına sulama sağlayacak
Sarıveliler Göleti bu dönemde tamamlanan işler
arasındadır. Bugün ise bu önemli tesislere 6 adet
proje daha ekleyeceğiz” dedi.
“DSİ olarak şunun bilincindeyiz ki; toprağa
yapılan yatırım Ülkemize, Ülkemize yapılan
yatırım ise gelecek kuşaklara yapılan yatırımdır”
diyen Genel Müdür Özkaldı bu anlayışla hedefin ülkemizde sulanabilir arazilerin tamamına
sulama suyu temin ederek geleceğe güvenle bakmak olduğunu kaydetti.
Konuşmaların butona basılarak 6 adet projenin
temeli atıldı.

“…Toprağa yapılan yatırım Ülkemize, Ülkemize yapılan yatırım ise gelecek kuşaklara
yapılan yatırımdır”
Genel Müdürlük olarak ardı ardına
gerçekleştirilen temel atma merasimlerine bir
yenisini daha ekleyerek, aralarında içme suyu,
sulama ve enerji tesislerinin de bulunduğu to-
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Su Dünyasının Canlılarından,

Bir kurbağanın en çok ilgi çeken tarafı nedir? Enteresan
bir yeşile çalan tonu mu, her an zıplamaya hazır
gövdesi mi yoksa çıkardığı ilginç sesler mi? Çocukların
okudukları meşhur masalın etkisinde “aslında eskiden
bir prensmiş...” diye düşündükleri kurbağalar gerçekten
sırlı bir derinliğe sahiptirler. Hem karada hem de suda
yaşayarak ‘amfibi’ olarak tanımlanan sınıfa dahil olan
kurbağalar her canlı gibi ilginç özelliklere sahiptir.
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Kurbağa, iki hem kara hem de suda yaşayan
canlılardır (Amphibia). Sınıfındaki türlerin
%88’ini ve Anura takımını oluşturan
hayvanlardır. Anura, Yunanca’daki “yokluk”
ön eki olan “an-” ile yine Yunanca’da “kuyruk”
anlamına gelen “oura” sözcüklerinden türetilmiş
bir terimdir ve “kuyruksuz” demektir.
Erişkinlerinin uzun arka bacaklar, tıknaz
gövde, araları zarlı parmaklar, çıkık gözler
ve kuyruksuzluk gibi özellikleri bulunan
kurbağaların büyük çoğunluğu yarı sucul bir
yaşam sürer ama tırmanarak ya da zıplayarak
karada da rahatça hareket edebilirler.
Yumurtalarını tipik olarak su birikintileri,
gölcük ya da göllere bırakan kurbağaların iribaş
adı verilen ve suda gelişen larvalarında ön ve
arka bacaklar yokken, su içinde soluyabilmek
için solungaçlar ve yüzebilmek için yüzgeçli
kuyruk vardır. Çoğunluğu otçul olan ve
solungaçlarından süzülen alglerle beslenen
iribaşlardan başkalaşan erişkin kurbağalar,
sıklıkla eklem bacaklıları, karından bacaklıları ve
halkalı solucanları içeren etçil bir yaşam sürerler.

Özellikle çiftleşme döneminde belirginleşen
ve halk arasında “vıraklama” olarak anılan
seslenişleriyle
dikkat
çeken
kurbağalar,
ekvatordan kutup altı bölgelere kadar olan, geniş
bir yayılım alanında bulunurlar. Çoğunluğu
tropik yağmur ormanlarında olmak üzere,
toplam 33 familyaya dağılmış yaklaşık 5250
türü bulunan bu canlılar, çeşitliliği en fazla
olan omurgalılardandır. Ancak, kimi kurbağa
türlerinin giderek azalan sayıları da dikkat
çekmektedir. Kurbağalar yazın toprağın altında
kurur.

Kurbağaların Özellikleri
Bazı kurbağaların kış uykusu sırasında
vücutlarında
buz
kristalleri
oluştuğu
keşfedilmiştir. Kışın don olaylarının görüldüğü
coğrafi bölgelerde yaşayan bu canlılarda kış
uykusuna yattıklarında hiçbir hayat belirtisi
görülmez. Kalp atışı, nefes alışverişi ve kan
dolaşımı tamamen durmuştur. Buz; kurbağanın
derisini, karnını ve kas liflerini tamamen
kaplamıştır. Aort damarı kesildiğinde dahi
kanama olmaz.; kalp ve diğer hayati organlar
soluk bir renktedir. Kol ve bacaklar sert, gözler ise
pusludur. Buzlar çözüldükten sonra görülen ilk
hayat işareti kalbin tekrar atmaya başlamasıdır.
Hayvan ilk önce seri halde nefes alıp verir. Ağaç
kurbağası gibi diğer canlılardaki en önemli
özellik bol miktarda glukoz üretebilmektir.
Glukoz, donmuş kurbağanın vücudunda
oldukça önemli bir rol oynar. Hücrelerden su
çekilmesini önleyip, büzülme olayını engellediği
için kurbağanın hücreleri bu donma olayından
hiçbir zarar görmez.

Kurbağaların Perde Ayakları
Allah yarattığı canlılara çoğu zaman çok ilginç
özellikler verir. Alışılmadık hareketler yapan bu
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canlılardan bir tanesi de Borneo ve Sumatra’nın
balta girmemiş ormanlarında yaşayan ilginç
bir kurbağa türüdür. Zayıf bacakları ve
parmaklarının arasında perde olan bu küçük
ağaç kurbağasının en önemli özelliği, perdeli
ayaklarını kullanarak süzülerek uçabilmesidir.
Ağaçların üstünden uçarken, inişini yavaşlatmak
istediğinde ayaklarını 4 adet paraşüt gibi
kullanır. Ayak parmakları arasındaki ağları
genişleterek, vücut yüzeyini neredeyse iki
katına çıkartır. Uçan kurbağalar bir ağacın
üzerine inmeden önce 12 metre kadar havada
süzülebilmektedirler. Hatta, bacaklarını hareket
ettirerek ve perde ayaklarının şeklini değiştirerek
yönlerini de ayarlayabilmektedirler.

Kurbağaların Gözleri
Çok fazla düşmanları olan kurbağalar için
görme duyuları çok önemlidir. Resim de
görülen bu kurbağa, vücudunun her tarafı suyun
altında gizlenmiş olsa bile, dışarıya çıkarabildiği
gözleri sayesinde etrafında hareket eden her
şeyi rahatlıkla görebilir. Bu da onun suyun
içindeyken bile güvende olmasını sağlar.

Karakurbağasıgiller (Bufonidae)
Bu familyaya giren 17 cinsin en yaygını Bufo
cinsi olup 200’den fazla türü bulunmaktadır.
Madagaskar ve Avustralya dışında bütün
dünyada yaşamaktadır. Kara kurbağalarının
kısa ve bodur gövdeleri, kuru ve siğil gibi
kabarcıklarla kaplı derileri, diğer kurbağalardan
ayırt edilmelerini sağlar.
Kara kurbağası saldırıya uğradığı zaman
derisindeki
siğillerle
korunur.
Siğillerin
herbirinden salgılanan süte benzer bir sıvı,
düşmanın mukoza zarlarını tahriş eder. Fakat
bu zehirin her düşmanına karşı etkisi yoktur.

Mesela yılan ve kuşlara bu zehirin tesiri olmaz.
Kara kurbağaları geceleri dolaşırlar, gündüzleri
ise duvar oyukları ve benzeri yerlerde gizlenirler.
Geceleri hareket eden çeşitli küçük hayvanları
yakalayarak beslenirler. Kara kurbağaları kış
uykusuna yatmak için, tek tek veya gruplar
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tekrar suya dönerler.
Karakurbağaları genelde sevimsiz canlılar
olarak tanınırlar. Aslında böcek ve sinekleri
yediklerinden insanlara faydalı hayvanlardır. En
çok bilinen kara kurbağaları: adi kara kurbağası,
Karolina kara kurbağası, dev kara kurbağasıdır.

Su kurbağasıgiller (Ranidae)

halinde kendilerini toprağın gevşek yerlerine
gömerler. Ormanlık bölgelerden daha ziyade
açık yerlerde yaşarlar. Kalın derileri kuraklığa
dayanıklıdır. Mart ayında kış uykusundan
uyanırlar. Erkek kurbağalar su bulunan
yerlere giderek, dişileri çeşitli sesler çıkararak
çağırırlar. Her erkek sırtına bindiği dişiyi suya
çeker. Suyun içinde dolanırlar. Dişi kurbağa
bu sırada 4-5 bin yumurtadan meydana gelen
2-3 metre boyundaki yumurta zincirini bırakır.
Erkek bunları suda döller. Bu iş saatlerce
sürer. Yavrular, sıcak havalarda daha erken
olmak üzere, 12 gün kadar sonra yumurtadan
çıkar. Tetari denen bu larvalar siyah renkli
ve bacaksızdır. Yassı kuyruklarıyla küçük bir
balığı andırırlar. Küçük bitki ve su böcekleriyle
beslenir, solungaç solunumu yaparlar. Gelişme
süresi ısıya göre değişmektedir. Bu süre
genellikle üç aydır. Gelişimlerinin sonunda
akciğerler meydana gelir. Solungaçlar körelir.
Kuyruk kaybolur. Karaya sıçrayarak yeni
hayatlarına başlarlar. Karaya çıkınca uzun süre
su kenarlarından ayrılmazlar. Suda ve karada
avlanırlar. Sonra su kenarlarını terk ederek
bahçelerde barınacak yer aramaya çıkarlar.
Üçüncü yıla girerken erginleşirler. Üremek için

Bu familyanın en kalabalık cinsi Rana’dır.
Güney Amerika’nın güneyi, Güney ve Orta
Avustralya, Yeni Zelanda ve Polinezya’nın
doğusu dışında dünyanın her yerinde yaşar.
200 kadar türü vardır. Su kurbağaları zayıf,
çevik, sivri başlı ve patlak gözlüdürler.
Bu kurbağaların arka bacakları uzun
ve parmakları perdelidir. Derileri
pürüzsüz ve genelde kahverengi
ve yeşildir. Daha çok çayırlık
bölgelerde ve nemli arazilerde
yaşarlar. Renklerinin kahverengi
ve yeşil olması kolaylıkla
gizlenmelerini
sağlar.
Su
kurbağaları nemli ve geçirgen bir
deriye sahip olduklarından, nemli
yerlerde ve tatlı sularda yaşayabilirler.
Bütün dünyaya yayılmış olan su
kurbağalarının anavatanı Afrika’dır.
Su kurbağalarının üremesi kara kurbağalarına
benzer. Dişi kurbağa binlerce yumurtasını
suya bıraktığı sırada erkek bunları döller.
Yumurtalarının her biri jelatinimsi bir kapsülle
kaplıdır. Dibe çöken yumurtaların jelatinsi
örtülerine çöpler yapışarak bunları gizler. Yedi
gün sonra yavrular bu kapsülü delerek çıkarlar.
Yavaş yavaş büyüyen yavrular buldukları
besine göre 1-2 sene içinde gelişimlerini
tamamlarlar.
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Kış uykusunu yalnız veya gruplar halinde çamur
ve bataklıklara gömülmüş bir halde geçirirler.
En çok bilinen su kurbağası türleri; yeşil su
kurbağası, çayır kurbağası ve göl kurbağasıdır.

Bilinmesi Gereken Kelimeler:
Solungaç: Sudaki oksijeni kullanabilen bir
soluma organı
Yaz uykusu: Sıcak ve kuru yaz aylarında
görülen eylemsizlik durumu
Kış uykusu: Soğuk kış aylarında görülen
eylemsizlik durumu
Omurgasız: Belkemiği olmayan hayvan
Omurgalı: Belkemiği olan hayvan
Larva: Hayvanın, ergin haline benzemeyen
ve erginleşmek için başkalaşım (metamorfosis)
geçirmesi gereken, ilk şekli.
Tüm amfibiler aynı üreme şeklini göstermezler.
Semenderler tüm yaşamlarını karada geçirirler
ve tam şekillenmiş yavru doğururlar. Diğerleri,
ormanlık alanlarda nemli yerlere yumurta
bırakır ve yumurtalardan yetişkinlerin küçülmüş
biçimleri çıkar. Bazı su kelerlerinde solungaçlar
tüm yaşamları boyunca kalır. Benekli kırmızı su
keleri gençlik dönemini kırmızı semender olarak
karada geçirir ve gelişerek bir ergin gibi yaşamak
için suya geri döner.

Zehirli Ok Kurbağası
Zehirli ok kurbağası (Dendrobatidae), Anura
(kurbağalar) takımının Orta ve Güney
Amerika’da yaşayan bir familyası. 175 kadar

mevcut keşfedilmiş türü bulunmaktadır.
Dünyanın en zehirli hayvanıdırlar. Bir insan
onlara dokunduğunda felç olabilir. Kendisini
takip eden mavi halkalı ahtapotun zehri
siyanürden 10.000 kat daha güçlü olmasına
karşın, Zehirli ok kurbağasını yakalayamamıştır.
Bu kurbağayı yutan bir insan 1 dakikadan
az bir sürede yaşamını yitirir. Batrakotoksin
(Batrachotoxin) denilen zehri bilinen en etkili
zehirden bile 250 kat güçlüdür. Boyu yalnızca
2,5 cm olmasına rağmen, bir insan ona
dokunduğu anda vücuduna 400 farklı alkali
zehir yayılmaya başlar. Zehir kana karışırsa 1
dakika içerisinde öldürebilir. Derisindeki zehir
30.000 fare ya da 150 insanı öldürebilecek
güçtedir. Bilimadamları bu zehri bir sinek ve
karınca türünü yemesi nedeniyle derisindeki
keselerde ürettiğini keşfetmişlerdir.

Dünyanın En Büyük Kurbağası ile
En Küçük Kurbağası
Boyu 30 cm e kadar büyüyebilen dünyanın
en büyük kurbağası Afrika’nın orta batısında
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Kurbağaların Beslenmesi
Kurbağalar genelde geceleri avlanırlar.
Kurbağaların beslenmesi küçük böcekler,
örümcek, solucan ve minik balıklar gibi küçük
hayvanlardan oluşur. Kurbağaların çoğu
yapışkan dillidir. Böcek yakalamak için dilini
dışarı çıkarıp avını yakalayınca içeri çeker.
Avını (böcekleri) çiğnemeden bir lokmada yutar,
çünkü sadece üst çenede dişleri vardır ve avını
parçalamaya yetmez.

yaşayan Golyat kurbağasıdır. Dünyanın en
küçük kurbağası ise 1,3 cm boyu ile Küba’da
yaşayan Pigme kurbağasıdır. Amerika’da
yaşayan en büyük kurbağa ise 16 cm e kadar
büyüyebilen boğa kurbağasıdır.

Kurbağalar Nerede Yaşar?
Kurbağalar Antartika hariç her yerde yaşarlar.
En ilginç türlerine tropikal bölgelerde rastlanır.
Kurbağaların çoğu sıcak ülkelerde, suda ya da
nehir, ırmak gibi su kenarlarında bulunurlar.
Ancak hiç suya girmeyen kurbağalar da vardır.
Karada yaşar ve sadece çiftleşme zamanı su
kenarlarına giderler. Kurbağaların bazıları da
sadece ağaçlarda yaşarlar. Bu tip kurbağaların
ağaçlara kolay tırmanabilmeleri için ayak
parmaklarında yüzeye tutunmasını sağlayan
sıvı ince bir tabaka vardır. Bazıları da kazıcı
kurbağalardır. Karada yaşar ve toprağı kazarak
altına girerler, orada yaşarlar. Kısa bacakları
vardır ve hoplayamazlar. Kışları soğuk olan
yerlerde yaşayan kurbağalar kış uykusuna
yatarlar. Kış uykusu için ya kazdıkları toprağın
altına girer ya da bir su birikintisinin dibinde
çamura gömülü uyurlar.

Kurbağalar Düşmanlarından Nasıl
Korunurlar?
Kurbağaları yemek için onların peşlerinde olan
düşmanları vardır. Balıkçıl, rakun, kaplumbağa,
yılan, büyük tatlı su balıkları ve insanlar bunların
arasındadır. Maalesef insanlarda kurbağa eti için
onları avlıyor ve doğal yaşam yerlerini bozarak
çoğalmalarına engel oluyorlar.
Kurbağaların cinslerine göre kendilerini
düşmanlarından koruma yolları vardır. Bazıları
kendilerini zehir bezlerinin salgısı ile korurlar.
Bazıları kendilerini korumak için renklerini
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kullanırlar. Sarı veya kırmızı gibi parlak ve
canlı renkleri düşmanlarına “Ben zehirliyim” ya
da “Benim kötü bir tadım var” mesajını verir.
Bazıları da bulundukları ortamın rengini alarak
kamufle olup düşmanlarından saklanırlar.
Kurbağaların ayrıca patlak kocaman gözleri
vardır. Bu sayede her yöne bakabilir ve etrafı
çok iyi görürler.

bir başı, uzun kuyruğu ve nefes almalarına
yarayan solungaçları vardır. İribaşlar su bitkileri
ile beslenirler. Yumurtadan çıktıktan sonra
büyürlerken başkalaşım geçirirler. Bu evrede
yapısal bir değişikliğe uğrayarak uzun kuyruğun
kaybolması ile arka ve ön bacaklar çıkar,
solungaçları kaybolarak onun yerini akciğerler
alır.

Şarkıcı Kurbağalar

Bir çok amfibinin yaşam döngüsü, dişinin
vücudunun dışında döllenen yumurtalar
dişi tarafından bırakıldığında, suda başlar.
Ardından, dış solungaçlarıyla nefes alan larva,
yada iribaş, yumurtadan çıkar. Düz kuyruğu
büyüyen larva sudaki bitkilerle beslenir.
Başkalaşım (metamorfosis) adı verilen bir
süreç sonunda fiziksel değişimler gerçekleşir
ve solungaçların yerini akciğerler alır. İribaş
da otobur bir hayvandan etobur bir hayvana
dönüşür. Amfibiler, genellikle, 3-4 yaşlarında
erişkin olurlar.

Her cinsin farklı şarkısı vardır. Şarkı söyleyenler
gür sesli erkek kurbağalardır. Bazı kurbağaların
dişileri de şarkı söyler ama sesleri zayıftır.
Erkekler dişileri çekmek için şarkı söylerler. Bazı
kurbağaların daha kuvvetli ses çıkarabilmek
için içini havayla doldurdukları bir ses keseleri
(torbaları) vardır. Kese onlar için bir ses yükseltici
olarak kullanılır. Havayı emerek keseyi şişirir
ve sonra ses çıkartırlar. Bazı erkek kurbağalar
seslerini diğer erkek kurbağalara kendi bölgesine
girmemelerine dair uyarıda bulunmak için
kullanırlar.

Kurbağaların Hayat Döngüsü
Kurbağanın yaşamı suda başlar. Dişi kurbağa
yumurtalarını suya bırakır ve erkek kurbağa
tarafından döllenme gerçekleştirilir. Yavrular
cinslerine ve suyun sıcaklığına bağlı olarak 3
ile 25 gün arasında yumurtadan çıkarlar. Su
sıcaksa yavruların yumurtadan çıkması daha
hızlı olur. Suyun soğuk olması yavruların
yumurtadan çıkmasını yavaşlatır. Yumurtaların
rengi, büyüklüğü ve şekli kurbağaların cinsine
göre değişir. Kurbağa yumurtaları saydam,
jöleye benzer, koruyucu görevi gören bir zar
ile kaplıdır. Hatta bu jöleye benzer zar bile
kurbağaların cinslerine göre farklılıklar gösterir.
Yavrulara iribaş denir. Henüz kurbağaya
benzemezler, daha çok balığa benzerler. Büyük

Kurbağalar Neden Önemlidir?
Bazı ülkelerde insanlar için besin kaynağıdır.
Kurbağalar zararlı böcekleri yerler. Kurbağalar
hastalıklara karşı yeni ilaçların bulunmasında
tıbbi araştırmalarda denek olarak kullanılırlar.
Kurbağalar eko sistemin önemli bir parçasıdır,
yani doğada kurbağaların azalması ya da yok
olması diğer hayvanları ve hatta insanları da
olumsuz yönde etkileyecektir.

Omurgalı Kurbağalar
• Derileri ince ve nemli olan canlılardan oluşur.
Su kenarlarında yaşarlar.
• Yavruyken solungaç, erginken deri ve akciğer
solunumu yaparlar.
• Arka ayakları uzun olup perdelidir.
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Sıçramasını ve suda yüzmesini sağlar.
• Dilleri uzun ve yapışkanlıdır. Çoğunlukla
böcekleri tutarak beslenirler.
• Kalpleri iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşur.
Vücuttan gelen kirli kan ile akciğerden gelen
temiz kan karıncıkta karışır.
Vücuda karışık kan gönderilir. Yeterli enerjiyi
üretemediği için soğuk kanlıdırlar.
• Dış döllenme ve dış gelişme şeklinde
yumurtayla çoğalırlar.
• Büyümeleri sırasında larvaları başkalaşım
geçirir ve erginleşir.
• Kuyruklu ve kuyruksuz kurbağa olarak
adlandırılan türleri bulunur.

Yeşil Ağaç Kurbağası
Yeşil ağaç kurbağası (Litoria caerulea), Hylidae
(ağaç kurbağaları) familyasından, anavatanı
Avustralya ve Yeni Gine olan, Yeni Zelanda ve
ABD’de de bulunan bir kurbağa türü. Fizyolojik
açıdan aynı cinsteki diğer türlere, özellikle
Litoria splendida ve Litoria infrafrenata`ya
benzer.
Diğer Avustralyalı kurbağalara oranla büyük
bir tür olan yeşil ağaç kurbağasının boyu
10 cm’ye ulaşabilir. Uysal olan bu
kurbağalar insanların yaşam alanlarının
yakınlarında
yaşayabilir.
Sıklıkla
evlerin içinde veya pencerelerde,
evdeki ışığa gelen böcekleri yerken
görülebilir. Bu tür davranışsal
özellikleri yüzünden yeşil ağaç
kurbağası yaşadığı bölgede en çok
tanınan kurbağalardandır; ayrıca,
dünya çapında popüler bir egzotik
evcil hayvandır.
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Fiziksel Özellikleri
Yeşil ağaç kurbağası yaklaşık 10 cm uzunluğa
kadar büyüyebilir. Rengi, içinde bulunduğu
çevrenin renk ve sıcaklığına bağlı olarak
kahverengiden yeşile değişkenlik gösterebilir.
Ventral yüzeyi beyazdır.
Zaman zaman sırtında
beyaz, düzensiz
şekilli, çapı
yaklaşık

Bu işlemin etkili bir şekilde işleyebilmesi için
derinin ıslak
olması gerekir. Islak
derinin
getirdiği
bir
dezavantaj
da patojenlerin
ıslak yüzeyde
daha
rahat
gelişebilmesidir ki bu da enfeksiyon riskini artırır.
Bunu önlemek için kurbağa bu patojenleri
yok edebilecek peptitler salgılar. Yeşil ağaç
kurbağasının deri salgısında bazı antibakteriyal
ve antiviral peptitler bulunur. Ayrıca, yeşil ağaç
kurbağasının deri salgılarında bulunan bazı
peptitlerin HIV’i, sağlıklı T hücrelerine zarar
vermeden yok ettiği tespit edilmiştir.....

Kurbağaların Sıçrama
Hareketlerindeki Yaratılış
Özellikleri
- Kurbağalar, çok uzun
mesafeleri kolaylıkla sıçrayarak
kat edebilen mükemmel
atlayıcı özelliklere sahip
canlılardır.
- Kurbağalar daha önce bu
konuda hiç çalışma yapmadıkları
halde nasıl sıçrarlar?
- Bu sıçrama hareketleri sırasında niçin
yorulmazlar?

5 mm olan noktalar bulunabilir. Bu
noktaların sayısı kurbağa yaşlandıkça artar.
Gözleri altın rengidir ve irisler yataydır.
Akciğerleri olsa da oksijeni deri yoluyla alırlar.

Günümüzde olimpiyatlarda uzun mesafeye
atlayabilmek için atletler çok uzun yıllar
antrenman yapmakta, kaslarını sıçrayabilmek
için hazırlamaya çalışmaktadırlar. Çünkü
sıçrama, tüm vücut kaslarının üzerine ciddi
ağırlık bindiren bir harekettir. Vücudun tüm
kaslarını birden çalıştırmayı gerektirdiğinden,
hem çok ciddi enerji harcattırır hem de oldukça
yorucudur. Fakat; insan için çok yorucu olan
bu hareket; minicik bir kurbağa için son derece
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olağan ve kolaydır. İnsan birkaç kez üst üste
zıpladığında nefes nefese kalabilirken, kurbağada
en ufak bir yorgunluk belirtisi bile görülmez.
Kurbağaların Sıçrama Özelliklerinin Kaynağı
Kaslarındaki Yaratılış Özelliklerinde Gizlidir.
Bazı kurbağalar, boylarına kıyasla, hayranlık
uyandıracak
mesafelere
sıçrayabilirler.
Kurbağaların bu sıçrama özelliği Brown
Üniversitesi’nden araştırmacıların oldukça
dikkatini çekmiş ve kurbağa sıçrayışlarını filme
alarak özel bir X ışını teknolojisi yardımıyla
kurbağaların kaslarının işleyişini incelemişlerdir.
Yapılan kapsamlı incelemeler sonucu, kurbağa
tendonlarının mekaniksel işleyişinin, tazyikle
dışarı fışkıran bir kaynak su gibi çalıştığı tespit
edilmiştir. Atlayışın sırrını oluşturan, “gerilen

tendon” özelliğidir. Atlamaya hazırlanırken,
tendonlar gerilir ve atlama esnasında da geri
teperler. Sıçramadan önce, bacak kasları kısalır
ve tendonlara enerji yükler daha sonra her bir
tendon kendine yüklenen bu enerjiyi tazyikle
fışkırtarak kurbağayı sıçratır. Bu tazyik o kadar
kuvvetlidir ki, kurbağayı çok uzaklara fırlatabilir.
Tazyiği oluşturmak için, kurbağanın vücut
ağırlığının çeyreği bacaklarında birikir. Başka
bir deyişle, tendonun bu gerilen ve tazyikle geri
tepen özelliği olmadığında, ağaç tepelerinde ve
su üzerindeki yapraklarda yaşayan kurbağalar
hayatlarını sürdüremezler.
Kurbağa atlayışını, 17 kez yavaşlatarak üç
boyutlu bir X ışını video teknolojisi ile inceleyen
bilim adamları, atlayışın bundan daha da
kapsamlı olduğunu fark etmişlerdir.
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Kurbağa kendini sıçramaya hazırladığında,
baldır ikiz kasları kısalır. Tam 100 milisaniye
sonra da, bu kas tamamen durur ve hareket
etmeyi bırakır ve böylece enerji tamamen gerilen
tendonlara yüklenir. Atlama esnasında da, bilek
kemiği etrafına sarılı tendon, enerjiyi dışarı
salarak, adeta okun yaydan çıkması süratinde
enerjiyi bırakır. Bu salınım bilek ekleminin
çok hızlı olarak genişlemesine neden olur ve
kurbağayı tazyikle fırlatır.

Kurbağalar Nasıl Ürer
• Larva döneminde suda solungaç solunumu,
ergin dönemde karada deri ve akciğer
solunumu yaparlar.
• Yumurta ile çoğalırlar.
• Yavru bakımı görülmez.
• Dış döllenme görülür.
• Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler.

• Yavrularını sütle beslemezler.
• Kalpleri üç odacıklıdır.
• Kirli kan akciğerlerde temizlenir.
• Kalplerinde temiz ve kirli kan taşırlar.
(Vücutlarında kirli ve temiz kan dolaşır).
• Nemli bölgelerde yaşarlar.
• Soğukkanlı canlılardır.
b) Kurbağanın Gelişim Dönemleri (Başkalaşım
Evreleri) :
• Kurbağadaki döllenmiş yumurta hücresinin
gelişmesi sonucu larva oluşur.
• Balığa benzeyen larvalar gelişerek iribaş olur.
• Zamanla iribaş büyüdükçe önce arka
bacaklar, sonra ön bacaklar çıkar ve en
sonunda kuyruk kaybolur.
• Bundan sonra genç yavru kurbağa oluşur.
Yavru kurbağa da gelişerek ergin kurbağa
haline gelir.
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Başkalaşım ve Başkalaşım Geçiren
Hayvanlar:
Bazı canlılar dünyaya geldiklerinde ana canlıya
benzerken bazıları da benzemezler. Ana canlıya
benzemeyen canlılar gelişim dönemleri boyunca
başkalaşım geçirerek ana canlıya benzer hale
gelirler.
Kurbağaların ve böceklerin yumurtadan
çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğrayarak
ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım
denir. (Kurbağaların ve böceklerin yumurtadan
çıktıktan ergin hayvan oluncaya kadar
geçirdikleri gelişim evrelerinin hepsine birden
başkalaşım denir).

Kurbağalar ve eklem bacaklılardan böcekler,
başkalaşım geçiren hayvanlardır.

Kurbağalar Nasıl Beslenir?…
Kurbağalar küçük etçil hayvanlardır. Avlanarak
beslenirler ve bunu da genelde geceleri
yaparlar. Kurbağalar zaten küçük hayvanlar
olduklarından kendisinden daha küçük olan
böcek, solucan ve örümcek gibi küçük hayvanlar
ile beslenir.
Avını gördüğü an dilini ağzından çıkararak
böceği yakalar. Dili ile ağzına çeker ve sadece
üst dişleri olduğundan, alt dişleri olmadığından
avını çiğnemeden yutarak mideye götürür.
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Kimisine göre soğuk kimisine göre sinsi ama pekçok insan için
de ürkütücü olan yılanlar daha çok hayvanat bahçelerindeki cam
bölmelerin içinde ilgimizi çeker. Müzelerde sergilenen içi doldurulmuş
olan ölü yılanlara bile dokunmak çoğu insan için yine ürkütücülüğünü
korumaktadır. Diğer yanda yılanlarla olan yakınlıkları fazla olan
hatta onlarla arkadaşlıkları boyunlarına sarıp dolaştıracak kadar ileri
olan insanlar da vardır. Bu yazımızda, yılanlara olan uzaklık veya
yakınlığımızdan çok onları türlerine göre tanımak ve yine onlarla ilgili
ilginç bilgilere sahip olmak istiyoruz.
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İşe genel bir tarifle başladığımızda kaynaklar,
yılan için uzun vücutlu, bacaksız, sürüngenlerin
genel adıdır diyor. Omurgalı hayvanlardan
sürünenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler
(Squamata) takımına giren kalabalık bir
alt takımı meydana getirirlermiş. Boalar
(Boaefornia), su yılanları (Colubriformia),
solucan yılanları (Opoterodonta), geniş
başlılar (Amblycephalidiformia) ve oluklu
zehirdişliler (Solenoglypha) olmak üzere beş
bölüme ayrıldıklarını da yine kaynaklardan
öğreniyoruz. Bu bölümler de çeşitli familyaları
ihtiva ediyorlarmış. Dünyada 3000 kadar yılan
türü bilinmektedir. Bunların çok azı zehirlidir.
Sıcak bölgelerde yaşayan soğukkanlı (değişken
ısılı) etçil hayvanlardır. Dış kulak deliği ve zarı
yoktur. Dillerinin ucu çatallı olup, alt çenedeki
bir yarıktan uzatılıp çekilebilmektedir. Alt ve
üst göz kapakları birleşerek saat camı gibi şeffaf
saydam bir lens meydana getirmiştir.
Vücutlarını
örten
boynuzsu
tabakanın
kalınlaşmasından pulları meydana gelmiştir. Bu
sayede vücuttaki suyun buharlaşma ile kaybı
önlenmiş olur. Vücutlarını örten pulların şekli
ve rengi sınıflandırmada önemli rol oynar. Salgı
bezleri olmadığından derileri daima kurudur.

Büyümeye mani olduğu için zaman zaman deri
değiştirirler. Dişler besini tutmaya yarar ve geriye
doğru yatıkçadır. Zehirli yılanlarda ön çenede
uzun oluklu zehir dişleri de vardır. Bunlarda
tükrük bezleri, zehir bezine dönüşmüştür.
Yürekleri üç gözlüdür. Yarım bir zar ile kısmen
ayrılmış olan karıncıkta karışık kan bulunur.
Vücutlarında da karışık kan dolaşır. Güneşin
altında yatarak vücutlarını sıcak kayalara temas
ettirerek, vücut ısılarını yükseltirler. Sonbaharda,
kuytu yerlere çekilerek kışı hareketsiz ve uyuşuk
olarak geçirirler. İlkbaharda, kış uykusundan
uyanınca tekrar ortalıkta görünmeye başlarlar.
Canlı hayvan avlayarak beslenirler. Böcek,
karınca yiyenleri olmakla beraber, fare gibi
kemirgenlerin baş düşmanıdırlar. Boa ve piton
gibi büyükleri avlarını sıkarak öldürdükten
sonra yutarlar. Bütün yılanlar avlarını
parçalamadan bütün olarak yutarlar. Çeneleri
180° ye kadar açıldığından iri avlarını yutmakta
zorluk çekmezler. Küçük bir bahçe yılanı, iri
bir kurbağayı rahatça yutabilir. Ziraat için
zararlı,fare tavşan gibi kemirgenleri yiyerek yok
ettiklerinden bir bakıma faydalıda sayılırlar.Kuş
ve keltenkelede yerler.Zehirlerinden de panzehir
yapılarak faydalanılmaktadır.
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Yılanlar, genellikle üç metre öteyi göremezler.
Koku almada burun deliklerini değil dillerini
kullanırlar. Uzun ve çatallı dillerinin her iki
ucu havadan ve yerden gelen kimyasal kokuları
alır. İçeri çekildiğinde dil ucundaki kokular
damaktaki jakobson organında duyu haline
dönüştürülür. Engerek yılanları zehirledikleri
avının izini dilleriyle takip ederler ve ölüsünü
bularak yutarlar. Yılanların burun delikleri, ağız
kapalıyken alt çenedeki hava borusunun üzerine
geldiğinden ağızlarını açmadan solunum
yaparlar. Avlarını yutarken ağız açık olduğundan
burun deliklerinin hava borusuyla ilgisi kesilir.
Böyle zamanlarda, vücutlarında bulunan hava
torbalarındaki yedek havadan faydalanırlar.
Çoğu yılanların sadece sağ akciğerleri
gelişmiştir. Diğeri adeta kaybolmuştur.Boa ve
piton yılanlarında sol akciğerler küçüktür. İri
avların yutulması uzun sürdüğü zaman ağız
tabanında bulunan soluk borusunun girişi
ağızdan dışarı çıkarılabilir. Bu özellik büyük
hayvanları yemek için bir adaptasyondur, yılana
ağız dolu olduğunda dahi nefes alma imkanı
sağlamaktadır.
Dış kulakları olmadığından, uzun zaman yılanlar
sağır zannedildi. Çeneleriyle kulakları arasında
kemik bağlantıları olduğundan, üzerinde
bulunduğu toprağın yansıttığı sarsıntıları kolayca
işitirler. Çenesini yere koyan çıngıraklı bir yılan
çok uzaktan gelen bir atın ayak seslerini kolayca
duyabilir. Yılanların bulunabildiği arazilerden
geçen bir insan, gürültülü ayak darbeleriyle
yürüdüğünde hiçbir yılana rastlamaz. Bazı
yılanların göz ve burunları arasında ince zarlı iki
çukur bulunur. Bunlar, sıcak kanlı hayvanların
vücutlarından yayılan ısı dalgalarını (infrared)
tespit ederler. Bunların sayesinde avlarını
karanlıkta bile bularak takip ederler.
Yılan zehiri av etini eritmeye yarayan kuvvetli
bir sindirim sıvısıdır. Zehirsiz yılanlarda
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bile zehirli olan kuvvetli bir sindirim sıvısı
vardır. Ağızlarına parmak sokulduğunda veya
dişlendiğinde tükürüklerinden dolayı yanma ve
şişme yapar. Dişleri sökülen zehirli yılanlarda
dişler tekrar sürer. Yılanların renkleri ve boyları
çeşitlidir. Zehirli yılanların başları üçgen ve
kuyrukları küt olduğu söylenirse de bunlar kesin
belirtiler olamaz. Her yılan zehirli kabul edilerek
sakınmak gerekir.

Üreme
Yılanlar yumurtlayarak ürerler. Yumurtalardan
ergine benzer yavrular çıkar. Bunlar hemen
başlarının çevresine bakarlar. Boa, anakonda
ve engereklerin çoğu yavrularını doğurur.
Bunlar gerçek doğum değildir. Yumurtalar
ana karnında gelişip açıldığından doğum gibi
görülür. Buna “ovoviviparite” denir. Gebelik
süresi 2 aydır.

Yılan En Çok Nerede Bulunur?
Yılanların türlerine göre yaşam alanları da
değişir. Karada yaşayan yılan türleri beslenmek
için daha çok sıcak mevsimlerde ormanlık, tarla,
bahçe ve kırsal alanlarda görülür. Suda ve karada
yaşayabilen yılanların, suda yaşayan türleri ise
küçük balık ve balık yumurtaları ile çeşitli deniz
canlılarıyla beslenirler. Aktif olmadıklarında
ormanlık alanlarda toprak içlerine açtıkları
oyuklarda ya da ağaç dallarında dinlenirler.

Yılan Türlerinin Hepsi Zehirli midir?
Yılan türlerinin hepsi zehirlidir fakat zehirlerinin
etkisi yine türlerine göre değişir. Yılanların
zehirlerinin etkisi, yaşam alanlarına göre değişir.
Mesela çölde yaşayan yılanlar daha az su tüketir
ve dolayısı ile vücutlarındaki zehri daha az dışarı
atmaları nedeniyle daha etkili zehirleri vardır.
Su yılanları ise en az etkili zehri olan yılan
türleridir.
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Yılan Isırması
Yılan ısırığı veya yılan sokması, yılanın dişleri ile
sebep olduğu yaralanmadır. Yılanlar çoğu zaman
avlarını ısırırlar, ancak sık görülmese de, genellikle
savunma amaçlı olarak insanları da ısırdıkları
olur. Çoğu yılan zehirsizdir ve avlarını genellikle
zehir kullanmadan boğarak öldürürler. Bununla
birlikte zehirli yılanlar -Antarktika haricinde- her
kıtada bulunur. Isırıklar için önerilen ilkyardım
yöntemleri yılanın yaşadığı bölgeye göre değişir.
Bazı türlerin ısırığında etkili olan bir tedavi başka
bir türün ısırığında etkisiz kalabilir. Yılanların
fiziksel görünüşleri farklı olabileceği için, genellikle bir türü tanımlamanın pratik bir yolu yoktur ve
böyle durumlarda profesyonel tıbbi yardım aranmalıdır.
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Isırığın sonucu; yılanın türü ve yaşı, ısırığın
vücuttaki yeri ve derinliği, enjekte olan zehir
miktarı, ısırılanın yaşı, sağlığı ve büyüklüğü
gibi birçok etmene bağlı olarak değişir.
Bütün ısırıklarda, ısırılanın yaşadığı panikten
kaynaklanan ve psikolojik olan dehşet ve
taşikardi gibi semptomlar belirir. Zehirli
olmayan yılanların ısırıkları da sıklıkla dişin
sebep olduğu yırtılma veya sonuçta oluşan
enfeksiyon yüzünden hasar verebilir. Bir ısırık
ayrıca potansiyel olarak ölümcül olan anaflaktik
reaksiyonu tetikleyebilir. Isırıklar için ilk yardım
önerileri yılanın yaşadığı bölgeye bağlıdır, bazı
türlerin ısırıklarında etkili olan tedaviler diğer
türlerin ısırıklarında etkisiz olabilir.
Yılanlara atfedilen ölümlerin sayısı bölgelere
göre değişiklik gösterir. Avrupa ve Kuzey
Amerika’da ölüm oranı göreli olarak düşük olsa
da yılan ısırıkları ile birlikte gelen hastalık ve
ölümler dünyanın pek çok bölgesi ve özellikle
sağlık tesislerinin kısıtlı olduğu kırsal kesimler
için ciddi bir sağlık problemidir.

Edebiyatta ve Kültürde Yılan
Yılan, Batı ve Doğu kültüründe hayati değişim
ve devri daim’i sembolize eder. Daha çok
Mısır, Babil, Yunan ve Hint uygarlıklarında
kullanılmıştır. Son derece karışık ve pekçok
kültürde görülebilecek bir semboldür. Yılanlar
yaşamın ilkbaharlarının, ölümsüzlüğün ve aynı
zamanda ruhun kayıp hazine ile sembolize edilen

yüksek zenginliklerinin koruyucularıdırlar. Yılan
bilgidir, güçtür, uyanıklılıktır ve aynı zamanda
kurnazlıktır. Bununla da bitmez yılanın anlamı;
yılan, karanlık, kötülük, yozlaşma ve baştan
çıkarıcılıktır. Hem ayla hem de güneşle ilişkilidir,
hem hayat, hem de ölümdür, hem ışık hem
karanlık, iyi ve kötü, bilgelik ve kör tutku, şifa
ve zehir, koruyucu ve yok edici; hem ruhsal
hem de fiziksel olarak yeniden doğumdur. Yılan
güneştir, ama aynı zamanda da dünyasaldır,
eşeylidir, ölümle ilgilidir, her düzeydeki gücün
tezahürüdür, hem maddi hem de ruhsal olan
tüm potansiyellerin kaynağıdır; ayrıca ölüm ve
yaşam sembolleriyle de yakından ilişkilendirilir.
Yeraltında yaşayan yılan yer altı dünyasıyla
ilişkilidir ve ölülerin sahip olduğu sihirli güçlere,
her şeyi bilişlerine o da sahip olabilmektedir.
Yılan,
son
derece
farklı
simgelerle
ilişkilendirilebilen bir semboldür. Pek çok kadim
uygarlıkta yılan ölüler diyarını, ölüler ülkesini
simgeler; bunun nedeni ise, hayatının büyük
çoğunluğunu saklanmakla geçirmesi, dünya
yüzeyinin altındaki oyuklarda yaşaması ve aynı
zamanda da derisinin dökülerek yenilenmesidir.
Yılan, ayakları olmadığı halde fazla çaba
göstermeksizin hareket eder, tıpkı bir kuş gibi
yumurtadan çıkar ve zehirli ısırığıyla genellikle
öldürücü de olur.

Tüylü Yılan
Azteklerde tüylü yılan, güneştir, ruhtur, yükselme
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gücüdür, yağmur, rüzgar, gökgürültüsü ve
şimşektir. Tüylü yılan’ın inanca bakan büyük bir
önemi olduğu düşünülürdü. Bu sembol iki taraflı
bir anlamı, yani örneğin kuş ve yılanın ya da
gökyüzünün ve yeryüzünün uyumlandırılmasını
temsil ederdi. Tüylü yılanın Mayalardaki ismi
Kukul Khan’dır.

da söylenebilmektedir.

Yılanlar Hakkında İlginç Bilgiler
Yılanlar, genellikle üç metre öteyi göremezler.
Koku almada burun deliklerini değil dillerini

Kolomb öncesi Amerikasının en önemli
sembolü olan tüylü yılan’da insanın zıt güçler
arasında, gökyüzü ve yeryüzü arasında bir
tür sentez oluşturması gerektiğini görmek
hiç de şaşırtıcı değildir. Bu yılanın başında,
kuyruğunda ve bazen de bedeninde tüyleri
vardır. Quetzalcoatl bu türün bir diğer androjen
sembolüdür. İki yılanın simetrik yerleşmesi, tıpkı
Merkür’ün kadüsesinde olduğu gibi, güçlerin
dengesinin, korkutularak sindirilmiş yılanın (ya
da süblimleşmiş gücün) sindirilmemiş yılanla
dengelenmesi anlamına geldiği gibi, kötülükle
dengelenen iyiliğin, hastalıkla dengelenen
sağlığın da göstergesi olduğu söylenebilir.

Çıngıraklı Yılan
Çıngıraklı yılan sembolü Azteklerde ve
Mayalarda ortaya çıkmaktadır. Toprak
Ana’nın sembolüdür ve yeraltı dünyası ile
ilişkilendirilirler. Mayalarda başrahip çıngıraklı
yılan anlamına gelen Tzab-can unvanını taşırdı.

Kadüse
Mısır, Mezopotamya, Grek ve Hindistan
tradisyonlarında görülür. Grek tradisyonunda
haberci tanrı Hermesle ilişkilendirilen sembol,
bir asanın iki yanında sarmalanan çift yılan olarak
tasvir edilir. Evrendeki tesirlerin kutupsallığını
ve dengesini simgeler. İnsan bedeninde iki akım
halinde dolaşan kundalini enerjisi bu sembolle
simgelenir. Sembolün düalitenin temsili olduğu

kullanırlar. Uzun ve çatallı dillerinin her iki
ucu havadan ve yerden gelen kimyasal kokuları
alır. İçeri çekildiğinde dil ucundaki kokular
damaktaki jakobson organında duyu haline
dönüştürülür. Engerek yılanları zehirledikleri
avının izini dilleriyle takip ederler ve ölüsünü
bularak yutarlar. Yılanların burun delikleri,
ağız kapalıyken alt çenedeki hava borusunun
üzerine geldiğinden ağızlarını açmadan
solunum yaparlar. Avlarını yutarken ağız açık
olduğundan burun deliklerinin hava borusuyla
ilgisi kesilir. Böyle zamanlarda, vücutlarında
bulunan hava torbalarındaki yedek havadan
faydalanırlar. Çoğu yılanın sadece sağ akciğeri
gelişmiş, diğeri adeta kaybolmuştur. Boa ve
piton yılanlarında sol akciğerler küçüktür. İri
avların yutulması uzun sürdüğü zaman ağız
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tabanında bulunan soluk borusunun girişi
ağızdan dışarı çıkarılabilir. Bu özellik büyük
hayvanları yemek için bir adaptasyondur, yılana
ağız dolu olduğunda dahi nefes alma imkanı
sağlamaktadır.
1. Düz - dişliler (Aglyphodonta). Bunlar zehirli
değillerdir. Hepsi birbirbirlerine eş çok sayıdaki
dişileri avı yutulana kadar tutmaya yarar.
Boalar, pitonlar ve suyılanıgiller böyledir.
2. Geride oyuklular (Opisthoglypha). Bunlarda
ise ağzın dip tarafındaki üst dişler zehir dişi
şeklini almıştır. Bunların zehiri, ancak yutulma
eylemi sırasında avı felce uğratmaya yarar.
Susatangiller ve kumyı-lamgiller böyledir.
3. Önde - oyuklular (Proteroglypha). Bu
yılanlarda üst çenenin ön dişleri zehir dişi halini
almıştır. Bu dişlerin diş üzerinde, özel bezlerin
salgıladığı zehrin akmasına yarayan birer oluk
vardır. Bu gibi dişleri olan yılanlar, avlarını ısırır
ve onları, yutmadan önce zehirlerinin etkisiyle
felce uğratır, ya da öldürürler. Kobragillerle
deniz - yılangille rin saldırı metodları böyledir.
4. Oluklu zehirdişliler (Soienglypha). Bunlarda
her iki çenede ancak ilkel yapıda birkaç
dişleri ve üst çenenin önünde bir çift eğri ve
uzun zehir dişleri vardır, Engerekgiller ve

çıngıraklıyılangiller’in meydana getirdiği bu
grup üyelerinin iki özelliği vardır. Bir kere
yüzlerinde, önceki iki gruptaki gibi sadece bir
girinti olacağına, içlerinden bir kanal geçer. İkinci
özellik, zehir dişlerinin, saldırı esnasında bir çeşit
manivela sisteminin etkisiyle dikilmesidir. Öyle
ki, bu zehir dişieri, ısırarak değil, vurarak etki
gösterirler. Bir engerek yılanı ısırmaz, sokar. Bu
itibarla sonuç aynı olsa da, saldırı metodu hiç bir
suretle kobra’nınkiyle kıyaslanamaz.
Hayat tarzları kertenkelelerinin kadar değişik
olmamakla beraber, yılanlar karada, ağaçların
üzerinde, yeraltında veya tatlı ve tuzlu sularda
yaşayabilirler. Yiyecek listeleri de belirlidir. Bazısı
kemiricilerle beslenir. Esasen yılanların, grup
olarak, bilhassa kemiricilerin dünya sahnesine
çıkışlarından sonra gelişmeleri ilginçtir. Başka
yılanlar, kuşları yerler, daha başkaları kurbağalar
ve balıklarla, daha başkaları ise böceklerle
beslenir. Bazı yılan türleri ise yumurta yemede
ihtisas sahibidir.
Yılanlardaki duygular arasında en ziyade gelişmiş
olanı dokunma duygusu olsa gerektir. Yılanın,
üst dudağındaki bir yarıktan habîre meydana
çıkardığı uzun ve çatallı dilinin, kurbağalarına
zehir aşılamakta hiç bir ilgisi yoktur, tad
almasına da yaramayıp ön planda bir dokunma
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organı olarak vazife görür. Yılanlarda dokunma
duygusundan sonra en önemlisi koku almadır.
Görme duygusu ancak bazı gündüz yılanlarında
keskin, çoğunlukta orta, hayatlarının büyük
kısmını yeraltında geçirenlerde ise oldukça
zayıftır.
Bir yılanın pullu derisinin deseni ve rengi hemen
daima çevreye uygundur. Çölde yaşayanlarında
kum rengi hakimdir, ağaçların üzerinde yaşayıp,
gündüzleri ava çıkanlarında çok kere yeşil renk
göze çarpar, tatlı su yılanlarında koyu yeşil,
deniz yılanlarında sarı ve siyahımsı mavi gibi
daha canlı renkler dikkati çeker.

farklı bölgelerde yaşarlar. «Bayağı engerek»
(Vipera berus) İskandinav yarımadasında
Kuzey Kutbunun kuzeyinde kalan bölgelere
dahi girmiştir. Buralarda, bölgenin, ılık
okyanus akıntılarına yakın olması sayesinde
yaşayabilmektedir. Yılanlar genel olarak soğuk
bölgelere veya yaz mevsimi kısa olan bölgelere
pek rağbet etmezler. Yerin, yüzeyin altındaki
kısımlarının devamlı donmuş bulunduğu
Amerika’ nın Alaska bölgesi ile Asya’nın ve
Avrupa’nın en kuzeysel kuşaklarında yılan
yoktur.

Yılanlarda deri değiştirmek, kuşların tüy
dökümünden de daha önemlidir. Henüz
yumurtadan çıkmış yılan yavrusunun ilk
giriştiği ve büyüdükten sonra da yılda birkaç
kere tekrarladığı bir olaydırv bu. Soyulma,
sürüngenin dudaklarındaki ince derinin
ayrılmasıyla başlar,arta kalan deri bundan sonra
iki parça halinde çıkar.Serbest hayattaki yılanlar
eskimiş gömleklerinden sıyrılmak için çalılara
dikenlere ve taşlara sürtünürler.turkeyarena.
com
Hemen bütün yılanlar yumurta yumurtlarlarsa
da, içerisinde dünya yüzüne çıkmaya hazır yavru
bulunan yumurta yumurtlayanları da vardır.
Engerekgiller böyledir. Yumurtalar çoğunlukla
elips biçiminde, kabukları da derimsidir. Anne
yılan, bunları, ısısı ve nem derecesi uygun
bir yerde topraktaki bir deliğin içine bırakır.
Yılanlarda yuva yapımına rastlanmamıştır.

Yılanlar Nerelerde Yaşarlar?
Beslenme metotlarının da gösterdiği gibi, yılanlar
dikkate değer çevreye uyuş örnekleri verirler.
Dünyanın hemen her tarafında birbirinden çok

Yılanlar Avustralya’da pek boldurlar. Esasen
zehirli yılanların zararsız türlerden daha bol
olduğu biricik kıta burasıdır. Buna karşılık
yılanlar Yeni Zelanda’da tutunamamışlardır.
Eskiden kıta ile bağlantısı olmayan bazı okyanus
adalarında da yılan yoktur. Bununla beraber
tek tük yılanlar uzak kara parçalarına ulaşmayı
başarmışlardır.turkeyarena.com
Hawaii adalarının yakın bir geçmişte Hint kör
yılanı gelene kadar yılanı yoktu. Bu yılan türü,
gelen mallarla birlikte adaya tesadüfen sokulmuş
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oldu. Hint kör yılanının, hayatta kalmak ve
sokulduğu her yerde tutunup üremek kabiliyeti
dikkate değer. Son zamanlarda Afrika’nın,
Küba’nın ve Meksika’nın genellikle deniz
kıyısına yakın bazı kısımlarında da belirmiştir.
Bu da ithal maddelerinin arasında geldiği tezini
desteklemektedir.
İrlanda’da yılan olmayışının sebebini izah etmek
kolaydır. On bin yıl önceki Buzul Devri’nde
kutup buz külahı güneye doğru ilerlemiş ve
İrlanda’nın tamamı ile İngiltere’ nin büyük bir
kısmım kaplamıştı. Bunun sonucunda, Britanya
adalarında ne kadar amfibyum ve sürüngen
varsa hepsi ölmüştü. Buz külahı tekrar kuzeye
gerüeyince, okyanusların seviyesinde alçalma
olmuş ve İngiltere’yle İrlanda bu suretle
latayla birleşmişti. Fakat Avrupa kıtasının
sürüngenleriyle amfibyumlarının bir düzine
kadarı henüz adalara ulaşmışlardı ki, buz
külahının erimesiyle okyanusların seviyesi
gene yükseldi ve adalarla kıta arasındaki
bağlantı tekrar kesildi. İrlanda kıtaya daha uzak
olduğundan, ilk orası Avrupa’dan ayrılmış oldu.
İki amfibyumla bir kertenkele o vakte kadar ,
İrlanda’ya ulaşmış olmakla beraber, daha bir tek
yılan dahi gelemeden sular yükselmişti Avrupa
yılanlarının otuz iki çeşidinin sadece üç türü
İngiltere’ye ulaşabilmiştir.

Yılanlar ve Avları
Pekçoğumuz televizyonlardaki belgesellerin
birinde yılanların avlarını nasıl boğarak
öldürdüklerine, sonra da avın yılanın uzun
gövdesi içinde sindirile sindirile nasıl hareket
ettiğine şahit olmuşuzdur.
Bazı suyılanları, kertenkele gibi küçük
hayvanları yakalayıp çenelerini bunun başına
geçirir ve avlarını yutmaya girişirler. Fakat
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yılanların çoğunluğu, avlarını, yutmadan önce
öldürürler. Bu işi ise zehirlemek veya boğmak
suretiyle yaparlar. Mesela, Boa’lar ve Amerika
suyılanıgilleri’nden kral yılanları sıçan gibi ufak
bir hayvana usulca yaklaşırlar. Vücudu halka
halka kıvrılmış olan yılan birdenbire vücudunun
ön kısmını doğrultur ve açık ağzını büyük bir hızla
ileri savurur. Çeneleri kapanarak avı sıkıştırırken.
yılan, halkalarından birkaçını çırpınan hayvanın
vücuduna sarar.Bu halkalar sıçanın etrafında
gitgide daralırlar. Talihsiz kemirici solunmaya
çalışırsa da, kaburgaları halkalar tarafından
mengene gibi sıkıştırıldığından, akciğerleri hava
çekemez. Böylece kalbinin atışları ile kanının
dolaşımı durur. Sonuç, sıçan için boğulmak
suretiyle ölümdür. Yılan, bu sıkıştırma metodu
ile avını en kısa ve temiz bir şekilde öldürmüş
olur. Fakat daha tesirli öldürme metotları da
vardır,
Zehirli yılanlar avlarını boğmazlar. Onları,
kafalarındaki bezlerden gelen öldürücü bir
maddenin aşılanması suretiyle öldürürler.
Engerekgiller ve akrabaları bu teknikte çok
ileridirler. Üst çenenin önünde bulunan
zehir dişleri doktorların kullandığı enjeksiyon
iğnelerine çok benzer, şu farkla ki düz olacağına
eğridir. Engerek yılanı kafasını yıldırım hızıyle
ileri savurur. Zehir dişleri avın etine saplanır
saplanmaz, bezi çeviren kaslar sıkışırlar. Zehir
bu suretle küçük bir kanal yoluyle zehir dişine,
oradan da kurbanın vücuduna geçer. Vakaların
çoğunda, sokulan hayvan birkaç dakikanın,
hatta birkaç saniyenin içinde ölür.turkeyarena.
com
Zehirli yılanların, zehir dişlerini, ön planda
yiyecek elde etmede kullandıklarını belirtelim.
Aynı zehir dişleri gerektiği zaman savunma silahı
görevi de görür. Özellikle tüküren kobraların
zehir dişleri savunma amacına uygun şekilde
değişmeye uğramıştır.

Yılanların Üreme Mevsimleri
Yılanlar daha çok yaz ayında ve sıcak
mevsimlerde görülürler. Kış ayında ve soğuk
mevsimlerde yılanlar uyuşuk olur ve kış
uykusuna yatarlar.

Yılanlar Nerede Yaşar?
Yılanların en çok türünün bulunduğu yerler,
tropikal, sıcak, ılık, yağış alan yerlerdir. Kuzeyde
yer alan bölgelerde, yılana rastlanmaz. Yılan
soğuk yerleri sevmez ve yaşamayı tercih etmez.
Yılana en çok Avusturya kıtasında rastlanır.
Havaların soğumasıyla yılanlar, yuvasında kış
uykusuna çekilir.

Yılanlar en fazla ne kadar yaşar?
Yılanların yaşama süresi türlerine göre farklılık
gösterebilir. Araştırmalara göre ufak yapılı
yılanlar, 1–2 sene daha iri olan anakonda, boa
türü yılanlar 20–30 sene kadar yaşayabiliyorlar.
Çok fazla büyüyebilen anakonda türü yılanlar
insanı bile yutabilmektedirler.

Damalı su yılanı
Çoğunlukla nehir, ırmak ve göl yakınlarında
bulunurlar. Sudan çıkmış dallarda güneşlenirken
kış uykusu ve yumurta bırakmak için kıyıya
gelirler. Bu yılan türü zehirli değildir. Kendini
savunmak için anüsünden çok kötü kokan bir
salgıyı yayar. Başka bir savunma mekanizmasıda
ölü taklidi yapmasıdır. Çiftleşme mevsiminde
(Mart-Nisan) büyük gruplar oluştururlar.
Yumurta bırakma Temmuz ayında olur, bir
defada çıkan yumurta sayısı 10-30 kadardır.
Genç yılanlar, erken Eylül’de yumurtadan
çıkar. Damalı su yılanı, suyun yakınındaki kuru
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deliklerde Ekim’den Nisan’a kadar kış uykusuna
yatar.

Yılanlar ile Kerenkeleler Arasındaki
Farklar:
Bir çoğumuz böyle bir soru karşısında,
“Yılanların ayakları yoktur, oysa kertenkelelerin
vardır.” diyecektir. Bu pek de doğru bir saptama
değildir çünkü hiç ayağı olmayan yılan biçiminde
kertenkeleler olduğu gibi, hala arka ayak
kalıntıları bulunan yılanlar da vardır. örneğin
ülkemizde hiç bacağı olmayan ve yılandan
oldukça zor ayırdedilebilen, dört tür kertenkele
yaşaktadır. Anguis fragilis, Ophisaurus apodus,
Ophiomorus punctatissimus ve Blanus strauchi
uzman olmayan kişilerin yılan sanabileceği
kertenkelelerimizdendir. ülkemizde maalesef bu
zararsız hatta faydalı hayvanlar çoğu zaman yılan
zannedilmekte ve insafsızca öldürülmektedir

Deniz Yılanı
Deniz yılanları, denizde yaşayan ama hava
soluyan
omurgalılardır
Microcephalophis
gracilis türünde olduğu gibi, diğer birçok türde
de gövde, baş ve boyundan daha kalındır Gövde,
bu özelliği sayesinde, başın ava iyice yaklaşmasını
sağlamak için uzayan boynu rahatlıkla
taşıyabilmektedir Baş ve boynun, gövde ve
kuyruğun dörtte biri ağırlığında olması da yılanın
avını daha dengeli bir biçimde yakalamasını
sağlar Deniz yılanlarının burunlarının tepesinde
bulunan burun deliklerinde, yüzeye çıktıkları
anda açılarak hayvanın solumasını mümkün
kılan kapaklar vardır

Yılanlar Neden Deri Değiştirir ?
Yılanlar bilindiği gibi sürünerek hareket eden
hayvanlardır ve sürtünme nedeniyle derileri
aşınır, eskir, yıpranır ve ayrıca yılanın gövdesi de
yaşı ilerledikçe kalınlaştığı için eski deri dar gelir.
İşte bu nedenlerle yılanın deri hücreleri yeni bir
deri meydana getirip eski deriden sert bir yere
sürtünerek kurtulur ve yeni bir deriye kavuşur.

