




Değerli Su Dünyası Okurları,

2013 yılının ilk sayısıyla yeniden merhaba diyoruz. 

Bu ay sayfalarımıza Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu konuk ederek gündemdeki HES 

konusunu ele almamızın yanı sıra, 12.12.12 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayele-

rinde milletimizin hizmetine sunulan 112 tesisin açılış merasimini, sona yaklaşan Kayseri Dadağı Tünelini 

sayfalarımıza taşıdık. 

Ayrıca “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajlar”ı detaylı olarak inceleyen bir makalenin de yer aldığı yeni 

sayımızı ilgiyle okuyacağınızı umut ediyoruz…
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Değerli Okurlar,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak ülkemiz su kaynakla-
rından faydalanmak, zararlarından korunmak, bilim ve tekni-
ğe uygun olarak, milli menfaatleri gözeten bir yaklaşımla su 
ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak konularında 
oldukça yoğun çalışmalarda bulunduğumuz 2012 yılı, büyük 
işlerin altına imza atarak çok sayıda tesisi tamamladığımız bir 
yıl oldu.  

Konya’nın 100 yıllık rüyası Bağbaşı Barajı ve 17 kilometre 34 
metre uzunluğu ile Türkiye’nin Şanlıurfa tünellerinden sonra 
en uzun ikinci sulama tüneli olan Mavi Tünel tamamlandı. 

Ülkemizdeki birçok nehirden daha büyük su kapasitesine sahip 
Mardin-Ceylanpınar Ovaları Sulaması Aşağı Mardin Ana Kanalı 
ve kendi kategorisinde Ülkemizin 1., Dünya’nın 6. Yüksek ba-
rajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete alındı.

GAP’ın kilit tesislerinden olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Sant-
ralinde % 47’lik fi ziki gerçekleşme sağlanırken, yine kendi ka-
tegorisinde Dünya’nın 3. yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve 
Hidroelektrik Santralinde de sözleşme imzalandı.

Uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken yavru vatan KKTC’nin de 
içme suyu meselesine çözüm bulma adına Türkiye’den ilk defa 
boru hattı ile su iletilmesi için çalışmalara başlanarak 5 kısım-
dan oluşan projenin her aşamasında önemli mesafe kat edildi. 
2014 yılında tamamlanması planlanan bu proje ile KKTC’nin 50 
yıl boyunca su sıkıntısı yaşamaması sağlanmış olacak.

İstanbul’un içme suyu meselesini sonlandıracak, Dünyada ilk 
kez iki kıta (Asya ve Avrupa) İstanbul Boğazının altından ge-

çen ve içerisinden su iletilen bir kara tüneli ile birleştirilmesini 
sağlayan ve tek proje kapsamında yapılan içmesuyu maksatlı 
en uzun iletim hattı olan Melen Projesinin ilk kısmı 12.12.2012 
tarihinde Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hima-
yelerinde hizmete alınmış ve 268 milyon m3 içmesuyu İstan-
bullu vatandaşlarımızla buluşturulmuştur.

Ankara’ya 2050 yılına kadar içmesuyu sağlayacak, 4,5 met-
re çapında ve 31 592 metre uzunluğu ile tamamlandığında 
Türkiye’nin en uzun tüneli olacak olan Gerede Tüneli çalışma-
larına başlandı. 

“1000 Günde 1000 Gölet GÖL-SU Projesi” ile büyük sulama 
projeleri alanları dışında kalan 
kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi yolunda 
önemli adım atılmıştır. 2012 yılında başlatılan bu seferberlik 
neticesinde şu ana kadar 12 gölet tamamlanmış olup, bu proje-
lerin tamamının bitirilmesi ile 4 milyon 200 bin dekarlık tarım 
alanına sulama suyu temin edilmiş olacaktır.

Yapmış olduğumuz bu hizmetler öz kaynak olan suyumuzun 
değerlendirilmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, çiftçi-
mizin suyla kucaklaşması, vatandaşlarımızın yüksek kalitede 
içme kullanma ve sanayi suyuna kavuşması anlamına gelmek-
tedir. 58 yıldır ülkemiz ekonomisi yanı sıra sosyal ve kültürel 
hayatına da büyük hizmetler sunan DSİ ailesi önümüzdeki dö-
nemde de bu hizmetlerine bütün hızıyla devam edecektir.       
                

      

     Akif Özkaldı

                  DSİ Genel Müdürü
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Bayat İlçesinin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 

DSİ Gölet’inin güneyindeki 50.000 m²’lik alana, 

DSİ 18.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta 

olan Park ve Rekreasyon alanı tamamlandı.

Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel 

Eroğlu’nun talimatları ile yapılan park ve rekre-

asyon alanı içerisinde, çocuk oyun bahçeleri, süs 

havuzu, basketbol ve voleybol sahası, restoran, kır 

kahvesi, kadın ve erkek mescidi, otopark, yürüyüş 

alanları, yeşil alanlar, wc, ışıklandırma, otomatik 

sulama, Osmanlı tarzı çeşmeler vb. alanlar yer al-

maktadır. 

Tesisler Bayat Belediye Başkanlığı’na 
devredildi

Bayat Belediye Başkanı Abdullah Ertekin yaptığı 

açıklamada; “Öncelikle tesislerin yapımında ve 

yaptırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, 

İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet 

Mahallesinde bulunan Park ve Rekreasyon alanı 

Bayat Halkını gerçekten çok mutlu etmiştir.” dedi.
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Isparta İli Taşkın Kontrol Tesisleri İşletme Tebliği 

sonucu, Isparta’da Taşkın Koordinasyon Kurulu 

oluşturuldu. 

İl ve ilçelerin sınırları içinde yapılmış ve yapılacak 

olan taşkın kontrol tesislerinin işletilmesi ve akar-

su yataklarının korunması ile ilgili kuruluş, görev, 

yetki ve çalışma denetim esasları, usulleri ile ge-

rekli hizmetlerin kurumlar arası görev dağılımının 

yapılmasının hedeflendiği İl Taşkın Koordinasyon 

Kurulu toplantısı, Isparta Valisi Memduh Oğuz 

başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, DSİ 18. Bölge Müdürü Murat Acu, 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Müdürleri, Belediye 

Başkanları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Memduh Oğuz, fela-

ketlere daha önceden önlem almak için toplan-

dıklarını söyledi. Vali Oğuz, “İl ve ilçelerde olu-

şabilecek taşkınlar can ve mal kayıplarına neden 

olmadan önce önlem alınması gerekiyor. Bu ko-

nuda da bütün kurum ve kuruluşlar üzerlerine 

düşen görevi eksiksiz olarak yapmak zorundalar. 

Sıkıntılar başa geldikten sonra, sorumlu kişilerin 

başka yerlere suç atması gibi durumların yaşan-

maması için önlemlerimizi daha önceden alaca-

ğız. Bunda önceliğimiz insan canı olacak. Şu an 

burada toplanmamızın nedeni, yapılacak işlerin 

ve alınacak önlemlerin açıklanmasıdır. Ortak so-

runlar ve ortak mesuliyetler var. Biz merkezi idare 

olarak, taşkın konusunda üzerimize düşen bütün 

görevleri yapıyoruz. Bulunan eksikliklerimizi de 

tamamlamak için hazırız. Bütün bu çalışmaları 

incelemek benim vazifem. Biz yerel yöneticiler 

olarak taşkın konusunda her şeyi yapmaya hazı-

rız. Herkes işin ucundan tutarsa, bütün sorunlar 

ortadan kalkar. Bir sorun yaşandığı zaman da şu 

kurum bunu yapmadı denilmesin.” diye konuştu.

Daha sonra söz alan DSİ 18. Bölge Müdü-

rü Murat Acu ise; Isparta İli taşkın kontrol 

tesisleri işletme Tebliği’ni katılımcılara sun-

du. Acu ayrıca, geçtiğimiz aylarda Mehmet 

Tönge Mahallesinde meydana gelen taşkın 

afeti sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla 

ilgili gelinen son noktayı da kurul üyeleriyle 

paylaştı.

Sunumun ardından ilçe Belediye Başkanları 

ilçelerinde bulunan taşkın riskleriyle ilgili ola-

rak DSİ ile karşılıklı çözüm önerileri hakkın-

da görüş alış verişinde bulundular.
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01 Ekim 2012 – 30 Kasım 2012 tarihleri arasında 

Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasın-

da, uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık % 10,3 

azalma, 2011 yılına göre ise % 4,9 artış gerçek-

leşti.

01 Ekim 2012 – 30 Kasım 2012 dönemi yağış 121,0 mm

Uzun yıllar ortalama yağış: 135,0 mm 

2011 yılı aynı dönem yağış: 115,4 mm

30.11.2012 tarihi itibariyle 3 büyük 
kentimizdeki su durumları ;

İstanbul içme suyu barajlarındaki doluluk oranı % 

45, toplam su miktarı 395,2 milyon m3. Bu oran 

geçen yıl % 54,1 idi. İstanbul’da şehre günlük top-

lam 2,344 milyon m3 su veriliyor, bu miktarın % 

76,5’i barajlardan, % 23,5’i Yeşilçay-Melen siste-

minden sağlanıyor. İstanbul’da su sıkıntısı bulun-

muyor. 

Ankara içme suyu barajlarındaki doluluk oranı 

%29, toplam su miktarı 454,7 milyon m3. Bu oran 

geçen yıl % 24,9 idi. Ayrıca Ankara’da, 5 adet 

YAS kuyusundan günlük 0,055 milyon m3 ve Ke-

sikköprü barajından da 0,750 milyon m3 su kul-

lanılabilir durumdadır. Ankara’da şehre günlük 

0,948 milyon m3 su veriliyor, bu miktarın %100’ü 

barajlardan sağlanıyor. 

İzmir içme suyu barajlarındaki doluluk oranı %43, 

bu oran geçen yıl % 46,4 idi. İzmir’de içme suyu-

nun büyük kısmı barajlardan temin ediliyor. İzmir 

iline içme suyu sağlayan barajlardaki su miktarı 

Balçova ve Tahtalı barajlarında 130,7 milyon 

m3. Ayrıca YAS kuyularında (Sarıkız, Göksu, 

Halkapınar ve Pınarbaşı) günlük 0,38 milyon m3 

kullanılabilir su miktarı mevcut. Bugün itibarıyla 

İzmir’de şehre günlük 0,473 milyon m3 su veri-

liyor, bunun % 32,1’i barajlardan, % 46,3’ü ise 

yeraltısularından, % 21,6’sı Güzelhisar, Ürkmez 

ve Gördes barajından sağlanıyor. 
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GAP Eylem Planı Kapsamında inşaatı devam eden 

Kralkızı - Dicle Sulama Projesi ile; Diyarbakır’ın 

Merkez, Ergani, Çınar ve Bismil İlçelerine ait 130 

bin hektar alanın sulanması hedefleniyor. 

Projenin su kaynağı olan Dicle Barajı tamam-

lanmış durumdadır. Projenin geniş bir alanı kap-

saması ve yapılacak imalatların büyük hacimli 

olması nedeni ile sulama tesisleri; İsale Kanalı, 

Cazibe Sulaması 1, 2, 3. ve 4. Kısım olarak, Pom-

paj sulaması ise P2, P3, P4, P5 ve P6 olarak kı-

sımlara ayrılmıştır. İsale Kanalı ile P2 ve P5 sağ 

sulamaları tamamlandı ve bu tesisler ile yaklaşık 

7.000 hektar alanın sulanması sağlanıyor. P5 Sol 

Sulaması, Cazibe Sulaması 1. Kısım, Cazibe 2, 3 

ve 4. Kısım ana kanal inşaatlarına devam ediliyor. 

Dicle Barajından 111 m3/s sulama suyunu ilete-

cek olan İsale kanalı dahil toplam 218 km. uzunlu-

ğundaki cazibe ana kanalının yaklaşık 145 km’lik 

kısmının bu yıl sonuna kadar, geri kalan kısmının 

ise 2013 yılında tamamlanması hedefleniyor. 

Cazibe 2, 3 ve 4 Kısım şebekeleri ile P3, P4 ve P6 

pompaj sulamalarına ait proje yapımları hızla de-

vam ediyor ve proje yapımlarının tamamlanması-

nın hemen akabinde süratle inşaat yapım ihaleleri 

gerçekleştirilecek.

GAP Eylem Planı kapsamında yer alan Kralkızı 

- Dicle Projesi kapsamındaki sulama tesislerinin 

tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 

169 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. 

 

09



Su  Dünya s ı  O cak  2013
K

IS
A

K I S A Ofi ste Egzersiz Projesi 

10

DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü 34. Kütahya 

Şube Müdürlüğü personeli, güne spor hareketleri 

ile başlıyor.

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, 

“Ofiste Egzersiz Projesi” kapsamında ilk sunum 

ve uygulamayı DSİ 34. Şube Müdürlüğü’nde ger-

çekleştirdi.

Bilgisayar başında hareketsiz çalışan personele 

yönelik başlatılan projede, ilk çalışmalarını DSİ 

personeli ile yapan Kütahya Gençlik Hizmetleri 

ve Spor Müdürü Sadık Ölçen, sporun her yaşta 

yapılabileceğini topluma göstermek istediklerini 

söyledi. 

Birçok hastalığın hareketsizlikten kaynaklandığına 

dikkat çeken Ölçen, “Projemiz kapsamında çalış-

malarımızın ilkini DSİ 34. Şube Müdürlüğünde 

gerçekleştirdik. İlk aldığımız tepkiler çok olumlu. 

Personel, egzersiz ile rahatladığını, gerilen kasları-

nın gevşediğini, bunun iş verimine de yansıdığını 

söylediler.” dedi.  
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Sulama amaçlı olarak planlanıp 13.04.1995 tari-

hinde işe başlanılan ancak sonrasında Yüksekova 

İlçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yö-

nelik olarak 13.01.2012 tarihli onayla revize edi-

len Dilimli Barajı’nda sona yaklaşılıyor. Yükseko-

va Esendere Karayolunun 10. km’sinde Büyükçay 

üzerinde yapımına devam edilen barajda daha 

önce 9 142 hektar alanının sulaması planlandı an-

cak baraj planlaması içme suyu için revize edildik-

ten sonra Yüksekova ilçesinin 2045 yılına kadar 

içme suyu ihtiyacı ile 7 505 hektar alana sulama 

suyu verilmesi öngörüldü. 

Projede şu an itibariyle % 68 oranında fiziki ger-

çekleşmeye ulaşıldı. Projenin Yüksekova İlçesinin 

içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla revi-

ze edilmesinden sonra bu kapsamda içme suyu, 

arıtma tesisi ve isale hattının proje ihalesi yapıla-

rak proje çalışmaları da ayrıca başlatıld ı.
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DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz DSİ 

10. Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğü’nün çalışmala-

rını yerinde inceledi.

Batman İlinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 

katılımlarıyla gerçekleşen Batman Çayı Islahı 

Projesi Temel Atma Törenine katılan DSİ Genel 

Müdür Vekili Ali Rıza 

Diniz; yaptığı konuşma-

da Batman Çayı Islahı 

Projesinin bölge için 

öneminden bahsetti.

Törenin ardından DSİ 

Genel Müdürü Ali Rıza 

Diniz, Proje Ve İnşaat 

Daire Başkanı Ali Kı-

lıç, GAP Şube Müdürü 

Hayrettin Erşan ve bera-

berindeki heyet; Batman 

103 Şube Müdürü Veysi 

Kanat’ın Batman’da ki 

çalışmalarla ilgili yap-

tığı sunum toplantısına 

katıldı.

Heyet daha sonra, Kral 

Kızı Dicle Barajı Sula-

ma Kanalları olan Ca-

zibe 2-3-4, Pompa İstas-

yonları ve Tünellerdeki 

çalışmaları yerinde ince-

leyerek çalışmalar hak-

kında DSİ 10.Bölge Mü-

dürü Turkay Özgür’den 

bilgi aldı.

GAP Eylem Planının 

en büyük projesi olan 

Silvan Barajı ve Baba 

Kaya Tünelleri de ye-

rinde incelendi.
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DSİ 01.Bölge (Bursa) Müdürlüğü tarafından 

08.02.2012 tarihinde ihalesi yapılan “Bursa Kestel 

Nüzhetiye Göleti ve Sulaması” işinde, 04.06.2012 

tarihinde işe başlandı, çalışmalar ise hızla devam 

ediyor.

1000 günde 1000 gölet (GÖL-SU) kapsamında 

bulunan Kestel Nüzhetiye Göletinde, ulaşım yolu, 

gövde sıyırma ve dipsavak kazıları tamamlandı. 

Bölge halkının kalkınmasında etkili olacak bu pro-

jede çalışmalar devam ediyor. Gölet ve sulama 

inşaatları birlikte ihale edilen projenin bitim tarihi 

28.02.2015, gölet inşaatının 2013 yılı sonunda, 

sulama inşaatının da 2014 yılı sonunda bitirilmesi 

hedefleniyor.

Projenin tamamlanması ile 1.090 dekar alanın ka-

palı sistem cazibe ile sulanması sağlanacak, yılda 

dekar başına 815.- TL olmak üzere toplamda yak-

laşık olarak 880 000.- TL gelir artışı elde edilecek.
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03.12.2012 tarihinde DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı, DSİ 13. Bölge (Antalya) Müdürlüğünü 

ziyaret etti.

Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatifleri yıllık 

olağan toplantısına katılarak bir sunum gerçekleş-

tirdi.

Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını yerinde in-

celeyen Özkaldı, projelerle ilgili bir brifing aldı. 

Naras Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunul-

masının ardından, DSİ 18. Bölge Müdürü Sedat 

Özpınar tarafından çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı inşaatı devam 

eden Antalya-Kemer Ağva Deresinde, Bölge Mü-

dürü Sn. Sedat Özpınar ile birlikte incelemelerde 

bulundu.

Bölge Müdürü Sedat Özpınar, Genel Müdür Akif 

Özkaldı’ya verdiği bilgilerde; Ağva Çayı yatağının 

4,9 km boyunca düzenleneceği, 35 adet brit yapı-

sının , seddelerde taş tahkimatların ve harçlı pere 

uygulamalarının yapılacağı Proje kapsamında: 35 

adet brit yapısından 28 adedin tamamlandığını, 

390 000 m3 kazı, 40 000 m3 dolgu, 12 500 m3 taş 

tahkimatın ve 2 200 m3 grebeton imalatının ta-

mamlandığını söylediği.

Naras Barajı inşaatının fiziki gerçekleşmesi ise bu-

gün itibariyle % 53.
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  Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde yapımı devam 

eden Ilısu Barajı ve HES İnşaatında ön görülen 

enjeksiyonlar için yapılacak test paneli enjeksiyon-

larına ait enjeksiyon karışımlarının belirlenmesine 

yönelik karışım deneylerinin yapılması amacıyla, 

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve 

YAS Dairesi Başkanlığından Başkan Yardımcı-

sı Kemal Karakuş, Temel Sondaj ve Enjeksiyon 

Şube Müdürü Harun Meydan, 2. Mühendislik 

Jeolojisi Şube Müdürü Ayhan Koçbay, 4. Mü-

hendislik Jeolojisi Şube Müdürü Zafer İçten, Je-

oloji Mühendisi İsmail Güler, Maden Mühendisi 

Salih Mercanoğlu, Jeoloji Mühendisi Na-

mık Güler’den oluşan heyet 26-30 Kasım 

2012 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğü-

müzde bulundular. 

Farklı Su/Çimento oranlarında ki en-

jeksiyon karışımlarına, farklı oranlarda 

kimyasal katkıların eklenmesiyle karışım-

ların kalitesi ve beklenilen davranışlar 

incelendi. Hazırlanan bu karışımlar üze-

rinde yapılan gözlemler sonucu viskozite 

değerleri ve belli süre aralıklarla oluşan 

çökelme miktarları ve yoğunlukları öl-

çüldü. Ölçülen bu değerlerin değişimleri 

irdelenerek hem çimentonun davranışları 

hem de karışımların davranışları ortaya 

kondu. Heyetin bu çalışmalardan elde et-

tiği sonuçlar, DSİ ve ECS’nin katılımı ile 

30.11.2012 tarihinde DSİ 16. Bölge Mü-

dürü Mahmut Dündar’ın başkanlığında 

yapılan değerlendirme toplantısında isti-

şare edildi. 

Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Je-

oteknik Hizmetler ve YAS Dairesi 

Başkanlığı’ndan gelen heyete yaptıkları 

çalışmalar ve katkılarından dolayı teşek-

kür etti ve heyet Ankara’ya gitmek üzere 

Bölge Müdürlüğü’nden uğurlandı.
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Van iline bağlığı Erciş ilçesinin 36 km kuzeydo-

ğusunda yer alan Deliçay üzerinde 08.05.1998 

tarihinde sula-

ma maksadıyla 

inşaatına başla-

nılan Morgedik 

Barajı’nın Erciş 

İlçe Merkezi 

Çelebibağı Be-

lediyesi ve civar 

yerleşimleri içme 

suyu ihtiyacını 

da karşılaması 

amacıyla gerekli 

proje revizyonla-

rı yapıldı.

Erciş Pay Proje-

si Kapsamında 

Erciş İlçesine ait 

16 598 hektar 

(brüt) arazinin 

sulanması mak-

sadıyla inşaatına 

başlanılan ve % 

88 oranında fi-

ziki gerçekleşme 

sağlanan Mor-

gedik Barajı’nda 

DSİ Genel Mü-

dürlüğü Etüt, 

Planlama ve 

Tahsisler Daire-

si Başkanlığı’nca 

Erciş ilçe merke-

zi, Çelebibağ Be-

lediyesi ve civar yerleşimlerin içme suyu ihtiyacı 

olan yıllık 18,92 milyon m3 suyun karşılanması 

uygun bulundu. 

Ayrıca Morgedik Barajı’na içme suyu ve sulama-

nın yanında enerji maksadı da ilave edildi. Yapı-

lan bu ilaveler ile alakalı olarak DSİ Genel Mü-

dürlüğü 09.03.2011 tarih ve 82050 sayılı oluruna 

istinaden gerekli proje revizyonları yaptırılarak, 

gövde 1,00 m yükseltildi.

DSİ 17. Bölge Müdürü Ahmet Kanık tarafından 

baraj inşaat alanında inceleme yapıldı ve ilgili per-

sonellerden uygulama ile ilgili bilgi alındı. 

Buna göre;

2011 yılı sonu itibariyle 20,257 km uzunluğun-

daki pay-morgedik baraj ulaşım yolu, 5,514 km 

uzunluğundaki agrega ocağı ulaşım yolu, 360 m 

uzunluğundaki dolusavak kazı ulaşım yolu, 975 

m uzunluğundaki depo sahası ulaşım yolu, 339 m 

uzunluğundaki derivasyon tüneli giriş ulaşım yolu 

ile 1630 m uzunluğundaki taş ocağı ulaşım yolu 

ve 639 m uzunluğundaki vana odası ulaşım yolu 

tamamlandı, yollarda toplam 1.813.864,029 m3 

kazı yapıldı. 

341 m uzunluğundaki derivasyon tünelinde 

kazı, beton ve enjeksiyon işleri tamamlanarak. 

24.08.2010 tarihinde suyun derive edilmesi sağ-

landı. Derivasyon tünelinde toplam 28026 m³ kazı 

ve 811,20 m3 scotcrete ve 2863,10 m3 beton ve 

betonarme imalatı yapıldı.

Uygulama aşamasında bir takım jeolojik problem-

ler meydana gelmesi nedenyle proje revize edile-

rek sorunlar giderildi. Dolusavak (yaklaşım kanalı, 

düşü havuzu nap, yan duvarlar vb. ) imalatlarının 

hepsi tamamlandı. 

Gövde de 340.314,92 m³ sıyırma kazısı yapılarak 

2172 m kotunda ana kayaya ulaşıldı. 28.07.2011 

tarihinde gövde dolgusuna başlandı. 2200,00 m 

(Batardo Üst Kotu) perde ve kapak enjeksiyonları 

ile Gövde dolgusu yapılarak baraj gövdesi 28 m 

yükseltildi.

 



Su  Dünya s ı  O cak  2013
K

IS
A

K I S A Akşehir’de YAS Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen “Son-

daj Kuyularına Ölçüm Sistemi Kurulması” bilgi-

lendirme toplantısı Akşehir Kültür Merkezi’nde 

yapıldı.

25 Şubat 2011 tarihinde çıkan 6111 Sayılı “Bazı 

alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal si-

gortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer 

bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 

değişiklik yapılmasına dair kanun’un 126. madde-

si ile 167 Sayılı Yeraltı suları Hakkında Kanun’un 

10. maddesinin 2. fıkrasına “Kuyu, galeri, tünel 

ve benzerlerine çekilecek yeraltı suyu miktarının 

tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, 

kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm sistemleri-

nin özellikleri yönetmelikle belirlenir” ibaresi kap-

samında Isparta DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tara-

fından Akşehir Kültür Merkezi’nde bilgilendirme 

toplantısı yapıldı. 

Toplantıya, DSİ 18. Bölge Müdürü Murat Acu, 

Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul, Tuz-

lukçu Belediye Başkanı Mustafa Sak, İlçe Tarım 

Müdürü Bahri Karaman, Akşehir Ziraat Odası 

Başkanı Galip Yavaş, DSİ yetkilileri, MEDAŞ 

yetkilileri, belde belediye başkanları, sulama koo-

peratif başkanları ve sondaj kuyusu bulunan va-

tandaşlar katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Bölge Müdürü 

Murat Acu “Yeraltı sularının koruma ve kontrol 

altına alınması ile ilgili sayaç sistemi uygulamasına 

geçildi. İki sene bunun bir hazırlık dönemi vardı. 

Yönetmelik yayımlandı. 2013 Şubat’ta bu süre do-

luyor. Yeraltı sularının aşırı kullanımından dolayı 

kontrol altına alınması gerekiyor. Kaçak kuyular 

had safhada, ama su kullanımının mutlaka ölçül-

mesi, kontrol altına alınması size zaten mantıklı 

gelecek ve bunu siz de kabul edeceksiniz mutlaka. 

Sayaç takımı hususunda bir takım tereddütler var. 

O tereddütleri gidermek için buradayız. Çeşitli 

yöntemleri var, bunlar su sayacı, elektrik saya-

cı şeklinde. Biz elektrik sayacını tercih ediyoruz. 

Hem maliyet, hem de uygulama yönünden, sizin 

açınızdan da bu böyle. Şubat’ta süre bitiyor. Süre 

bittiğinde normalde, kuyuların işletmeden alıko-

nulması lazım. Böyle bir sürece girdik. Bizim dü-

şüncemiz şu, bu konuda rahat olun. Bu bir geçiş 

sürecidir. Süre uzamaz ama sizlerden 25 Şubat’a 

kadar bölge müdürlüğümüze bir dilekçeyle, Hazi-
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K I S A Diyarbakır’da Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vatandaşların doğa felaketlerinden korunması, 

oluşabilecek tahribatların minimum seviyede tu-

tulması, gerekli önlemlerin önceden alınması ve 

taşkınlarına karşı ilgili kuruluşların görev ve so-

rumluluklarını içeren Taşkın Koordinasyon Top-

lantısı DSİ 10. Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğünde 

yapıldı.

İl Vali Yardımcısı Mehmet Yiğit’in Başkanlığında, 

yapılan toplantıya; DSİ 10.Bölge Müdür yardım-

cısı Fırat Tutşi, İlçe Kaymakamları, ilgili Belediye 

Başkanları Kamu Kurum ve kuruluşları yetkilileri 

katıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan İl Vali yardım-

cısı Mehmet Yiğit katılımcılara teşekkür ettikten 

sonra yaptığı konuşmada; “İlimizde zaman zaman 

aşırı ve şiddetli yağışlar sonucu taşkınlar meyda-

na gelmektedir. Bunun dışında dere yataklarına 

yapılan müdahaleler taşkınlara yol açmaktadır. 

DSİ’den görüş alınmadan izinsiz köprü veya men-

fez yapımı da taşkın tehdidini önemli ölçüde ar-

tırmaktadır. Bu Kapsamda Diyarbakır ili sınırları 

içerisinde Sel baskınlarının can ve mal kaybına 

neden olmaması için Bütün Kamu kurum ve ku-

ruluşlarımızın bu konuda aktif olarak koordineli 

bir şekilde çalışması gerekmektedir.” dedi.

İl Vali Yardımcısı Mehmet Yiğit’in konuşmasının 

ardından, olası sel felaketinde Kamu Kurum ve 

kuruluşlarının yanı sıra Belediye ve Kaymakam-

lıklarının görevleri ve Taşkın zararlarından ko-

runmayla ilgili olarak yapılan sunumun ardından, 

hazırlanan taslaklar değerlendirildi.

DSİ 10.Bölge Müdürlüğü yetkililerince hazırlanan 

sunum sonrasında, taşkın korumaya yönelik yapı-

lacak çalışmalar kurul tarafından karara bağlandı. 

Su  Dünya s ı  O cak  201318

ran ayı sonuna kadar sayaç takacağınıza dair bir 

taahhüt alacağız. Bu süreci birlikte götüreceğiz. 

Çünkü yasa gereği bizim mutlaka uygulamamız 

lazım. Zaten yeni açılacak kuyulara mecburen sa-

yaç uygulayacağız. Ama hâlihazırda ruhsatlı ku-

yularında, ruhsatın devam etmesi için bu sayacın 

takılması lazım. Yer altı suyunun kontrol altına 

alınması açısından, kanunla bizim üstümüze bir 

yükümlülük gelmiş durumda. “dedi.

Yapılan sunumların ardından vatandaşların soru-

ları ilgililerce yanıtlandı. 
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K I S A Çelikhan İlçesi Suya Kavuşuyor 

DSİ’den Eğitime Destek

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür 

Yardımcıları ve ilgili daire başkanları, 1416 Sayılı 

kanuna göre DSİ kurumu adına yurtdışına gönde-

rilecek öğrencilerle bir araya geldi. 

13.12.2012 tarihinde DSİ Namık Kiper toplantı 

salonunda gerçekleştirilen, tanışma toplantısında; 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı gençlerle tecrü-

belerini paylaştı. Amerika’da Utah State Üniver-

sitesinde, Sulama Mühendisliği Bölümünde 1991 

yılında yüksek lisansını tamamlayan Özkaldı, 

burada aldığı eğitimlerin, tecrübelerinin meslek 

hayatındaki önemini aktardı. Genel Müdürümüz 

Sayın Akif Özkaldı’nın talimatları ile uzun bir 

aradan sonra DSİ personelinin yurtdışına gönde-

rilerek eğitim alması böylece personelin yurtdı-

şında gördüğü tecrübelerden kurumsal anlamda 

faydalanılması sağlanacak. Özkaldı, öğrencilere 

başarılar dileyerek, hayırlı olmasını temenni etti. 

Bol miktarda su kaynaklarına sahip olmasına 

rağmen içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşayan 

Adıyaman İli, Çelikhan İlçesinin su problemi çö-

zülüyor…

Bu maksatla ihale edilen “Adıyaman Çelikhan 

İsale Hattı” projesi kapsamında şu ana kadar 1500 

m3 lük depo, Terfi Merkezi-DY1 deposu arası DN 

273 mm 3627.87 metre ve DY1 deposu – birleşi-

mi arası DN 323 mm 2219.05 metre çelik boru 

isale hattı tamamlandı. 

Terfi merkezinde çalışmalar sürüyor. Projenin 

kısa sürede tamamlanması maksadıyla çalışmalara 

hızla devam ediliyor. 
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DSİ 18.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tara-

fından Burdur Bozçay Deresi’nin, Karaçal Barajı 

ve Burdur Gölü arasında kalan Karaçal, Hacılar, 

Yarıköy ve Yazıköy’e ait tarım arazilerinden ge-

çen kısmında yatak düzenleme çalışmaları yapıldı. 

DSİ 18. Bölge Müdürü Murat Acu, yaptığı açık-

lamada Bozçay Deresi’nde 12 Km’lik bir alanda 

temizlik ve yatak düzenleme çalışması yapıldığı-

nı söyledi. Ayrıca, bölgedeki vatandaşların tarım 

arazilerine ulaşımının aksamaması için gerekli 

görülen yerlere de menfezler koyduklarını belirtti. 

Acu açıklamasında ayrıca; “Yapılan çalışmada te-

mel amaç; Burdur Gölü ile bağlantılı olan Bozçay 

Dere yatağının suyun akışına uygun olmaması ve 

dolu olması nedeni ile genişletilmesiydi. Böylece 

aşırı yağış ve akış neticesinde veya gerektiğinde 

Karaçal Barajı’ndan savaklanacak veya bırakı-

lacak suların arazilere zarar vermeden, Burdur 

Gölü’ne ulaşma-

sını sağlamış olu-

yoruz. Karaçal 

Barajı’nın mansap 

şartı dediğimiz en 

yakın göle veya 

ana yatağa irtiba-

tını sağladık. Aynı 

zamanda dere 

yatağına atılmış 

her türlü atıkla-

rın akışla sürük-

lenerek Burdur 

Gölü’ne taşınma-

sını ve kirletmesini 

de engellemiş ol-

duk.” dedi.

Vatandaşların ev-

sel ve değişik atık-

larının daha düzenli toplanması için özel idarenin 

belirlediği yerleri kullanmasını isteyen Acu; Bur-

dur İli dahilinde muhtelif yerlerde dere yatakların-

da makinalı yatak temizlik çalışmalarının devam 

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

lu tarafından 2011 yılı Zafer Bayramı’nda müjde 

olarak açıklanan Bostanlı Çiftlik Göleti ve Sula-

ması projesinde çalışmalar bütün hızıyla devam 

ediyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında temeli Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 

atılan ve tamamlandığında 1.110 dekar tarım ara-

zisine su sağlayacak olan Bostanlı Çiftlik Göleti ve 

Sulamasının fiziki gerçekleşmesinde % 35 seviye-

sine gelindi. Dipsavağı tamamlanan ve dolusavak 

yapısının kazıldığı gölette şu ana kadar 50.000 m³ 

dolgu yapıldı. 

Bugüne kadar kuru tarımın yapıldığı Merkez Bos-

tanlı Köyü’nde projenin hizmete açılmasıyla ilk 

defa sulu tarıma geçilecek. Sulu tarım ile birlikte 

bölgedeki çiftçilerin yıllık gelirinde 820.000 TL 

civarında bir artış sağlanacak. 

Yaklaşık 3,5 milyon TL’ye mal edilecek olan Bos-

tanlı Çiftlik Göleti ve Sulaması projesinin Eylül 

2013 tarihinde bitirilmesi planlanıyor.
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28.12.2012 tarihinde Namık Kiper toplantı sa-

lonunda 2012 yılı genel değerlendirme toplantı-

sı yapıldı. Başkanlığını DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’nın başkanlık ettiği toplantıya; Genel 

Müdür Yardımcıları Güven Karaçuha, Ali Rıza 

Diniz, Ömer Özdemir, A. Cüneyt Gerek, Daire 

Başkanları ve ilgili idari amirleri  katıldı. 26 Bölge 

Müdürlüğünün video konferansla katıldığı toplan-

tıda, birçok projenin son durumu değerlendirildi. 

2013 yılı için yapılması planlanan projeler ve per-

formans kriterleri görüşüldü.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı; geçtiğimiz yıl 

içinde birçok büyük projeye imza atıldığını belirte-

rek, 2012 yılında gerçekleştirilen başarılı çalışma-

lardan ötürü, emeği geçen tüm DSİ çalışanlarına 

teşekkür ederek 2013 yılının tüm DSİ camiasına 

hayırlı olması dilekleri ile toplantı sona erdi.
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K I S A Hammadde Üretim İzin İşlemleri Çalıştayı Yapıldı

Bölge Müdürlüklerinde bu alanla ilgili görev alan 

personelin katılımıyla; Emlak ve Kamulaştırma 

Dairesi Başkanlığınca 03-05 Aralık 2012 tarihleri 

arasında, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü-Seyhan Sami 

Kayahan Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde bir ça-

lıştay düzenlendi.

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Baş-

kan Yardımcısı Ali Rıza Ceylan çalış-

tayda bir açılış konuşması yaptı. DSİ 

Genel Müdürlüğünün icraat progra-

mında yer alan projelerin inşası için 

ihtiyaç duyulan yapı hammaddeleri-

nin (kum-çakıl, ariyet, kil ve kalker ) te-

mini maksadıyla, Hammadde Üretim 

İzni alındığı, 2005-2012 yılları arasın-

da yaklaşık 2550 adet ruhsat işleminin 

gerçekleştirildiğini belirtti.

DSİ Adana 6.Bölge Müdür Yardımcısı 

Gü lsüm Güngör yaptığı konuşmada, 

projelerde hammadde üretim izin iş-

lemlerinin oldukça önemli olduğunu 

belirterek DSİ de ilk olan bu çalışta-

yın bölgelerinde olmasından dolayı da 

mutluluk duyduklarını söyledi.

Çalıştayda; hammadde üretim izni 

talep aşamasından başlanarak, birçok 

konuda Bölge Müdürlüklerine çeşitli 

bilgiler verildi.

Çalıştay kapsamında Hatay İli, Rey-

hanlı İlçesi sınırları dahilinde yapımı 

devam eden, Reyhanlı Barajı inşaatın-

da incelemelerde bulunulmuş ve yetki-

lilerden proje hakkında bilgi alındı.
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Sadak Barajı; Gümüşhane ili Kelkit ilçesine 20 km 

uzaklıkta, Sadak Deresi üzerinde yer alıyor. Bölge 

halkının ekonomik kalkınmasında büyük rol oyna-

yacak olan barajın tamamlanması ile 7 497 hektar 

tarım arazisinin sulanması sağlanacak. 

Yapım süresi 1200 takvim günü olarak 

belirlenen baraj inşaatına 14.03.2011 tari-

hinde başlanıldı.  Bu süreye göre işin bitim 

tarihi 26.06.2014 olarak belirlendi. Ancak 

çalışmalar hızlandırılarak, barajın yapım 

süresi 6 ay erkene çekilerek işin bitim tarihi 

2013 olarak belirlendi.

2011 yılı sonu itibarı ile % 38 gerçekleşme 

sağlanan baraj inşaatında, yapım süresinin 

6 ay erkene çekilmiş olması nedeniyle, 2012 

yılında çalışmalara hız verilerek Aralık 

2012 itibarı ile; gövde dolgularında % 90, 

dolusavakda % 85, derivasyonda % 98, yol 

işlerinde % 75 ve enjeksiyon işlerinde % 

100 gerçekleşme sağlanarak projenin tama-

mında % 82 fiziksel gerçekleşme sağlandı.

Barajın; 26.12.2013 saat: 10.59’ a kadar ta-

mamlanması hedefleniyor. 
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamın-

da toplam 3.1 milyar TL’lik yatırım yapılacağını 

belirterek, “Çalışmalarımız şimdiden meyvelerini 

vermeye başladı. Kirlilik göstergelerinde önemli 

düşüşler görüyoruz. Ergene Nehri ve Havzası sağ-

lıklı ve tertemiz bir görünüme kavuşacak” dedi.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesin-

de yürütülen çalışmaların geldiği noktayı değer-

lendiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yürütülmekte 

olan çalışmaların toplam maliyetinin 3 milyar 104 

milyon TL olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, “Bunun 2.5 milyar TL’sini Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı olarak biz üstlendik. Doğrudan ya-

pacağımız bu yatırımın yanı sıra, arazi tahsisi gibi 

desteklerimiz de olacak” diye konuştu.

Dere yataklarından atıksu arıtma tesislerinin ku-

rulmasına, kirlilik kontrolünden ağaçlandırmaya 

kadar 15 ayrı eylem içeren Ergene Havzası Koru-

ma Eylem Planı ile nehir ve havzanın üç-dört yıl 

içinde sağlıklı bir yapıya kavuşacağını ifade eden 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şu bilgileri verdi:

“Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar 

neticesinde Ergene Nehri’nin su kalitesinde iyi-

leşmeler görülmektedir. Düşme eğiliminde olan 

kirlilik seviyeleri Ergene Havzası Koruma Eylem 

Planı’nda yer alan eylemlerin uygulanmasıyla 2. 

sınıf su kalitesine ulaşacaktır. Bir süredir devam 

eden izleme ve denetim çalışmalarına bundan 

sonraki süreçte de hız vereceğiz.

Ergene Havzasında DSİ tarafından inşa edilen 

12 belediyenin Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) ya-

pım işlerinden; Uzunköprü AAT’nin inşaatına 

başlanmıştır. Lüleburgaz AAT’nin inşaatı devam 

etmektedir. Kırklareli-Merkez, Vize, Pınarhisar, 

Babaeski ve Malkara AAT’lerin inşaat ihale sü-

reçleri devam etmekte-

dir. Kırklareli-Merkez, 

Pınarhisar, Babaeski, 

Malkara, Vize, Mu-

ratlı ve Hayrabolu 

AAT’lerin projeleri 

tamamlanmış; Çorlu, 

Çerkezköy Belediyeler 

Birliği, Keşan ve Saray 

AAT’lerin projeleri de 

tamamlanmak üzere-

dir.”

Havzadaki dağınık 

sanayilerin ıslah OSB 

çatısı altında birleşe-

rek müşterek arıtma 

tesisleri kuracaklarını 

kaydeden Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, “Er-

gene Nehri’nin su 
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kalitesinde iyileşmeler başladı. Organik kirliliğin 

göstergelerinden biri olan kimyasal oksijen ihti-

yacı parametresinde son beş yılda ciddi bir azal-

ma gözlemledik. Ergene Nehri’nin Çorlu Deresi 

ile birleşme noktası olan İnanlı Köyü mevkiinde 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) değeri 2007 yı-

lından bu yana yaklaşık 5 kat azalarak 690 mg/

L’den 75 mg/lt ve 199 mg/lt değerlerine kadar 

düşmüştür” açıklamasında bulundu.

Ergene’nin hayata döndürülmesi maksadıyla bir-

çok dere ıslahı, baraj, gölet ve sulama tesisleri inşa 

edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ye-

raltı suyunun kontrollü kullanılmasını sağlamaya 

başladıklarını, diğer kurum ve kuruluşların yap-

tıkları faaliyetleri de koordine ettiklerini ifade etti. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ergene Havzası Koruma 

Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları, “er-

gene.ormansu.gov.tr” internet sayfasından kamu-

oyu ile de paylaştıklarını kaydetti. 
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Pendik Kurtköy mevkiinde düzenlenen merasim-

de konuşan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ihlamur Ey-

lem Planı çerçevesinde İstanbul’un çeşitli ilçelerin-

de dağıtılacak fidanlarla toplam 100 bin ıhlamur 

fidanının toprakla buluşacağını söyledi. 

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

lu, İstanbul’a geçen yıl 100 bin erguvan dikildiğini 

hatırlatarak, bu yıl da ıhlamur dikimi hareketi baş-

latma kararı aldıklarını söyledi. “Bu sene inşallah 

tam 100 bin ıhlamuru toprakla buluşturacağız. 

Bu ağaçları yol kenarlarına, sitelere, bulvarlara, 

bütün ilçelerin her noktasına dikeceğiz. Orman 

teşkilatımıza talimat verdim. ‘Fidanları parayla 

satmayalım, belediyeler, muhtarlıklar, kamu ku-

rum ve kuruluşları proje getirsin, bedelsiz verelim’ 

dedim”  şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak gece gündüz çalıştıklarını ve 

çalışacaklarını, halkın da gayretiyle Türkiye’yi 

yemyeşil yapacaklarını belirten Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Artık bütün 

Türkiye’yi, Kars’ı, Edirne’yi, İstanbul’u yemye-

şil yapacağız, bunun sözünü veriyoruz. Her yeri 

yemyeşil yapacağız. Büyükşehir belediyemiz, kay-

makamlığımız, ilçe belediyemiz ne kadar fidan is-

terse vereceğiz. Bütün Türkiye’yi, yolları, hastane 

bahçelerini, mezarlıkları dahi ağaçlandırmak için 

seferberlik içerisindeyiz. Türkiye’nin yüzde 27’si 

orman, bu oran İstanbul’da yüzde 49. Bu orman-

ları, gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye ve İs-

tanbul bırakmak için korumamız şart. Bu orman-

larda açık ve bozuk alanlar vardı. İstanbul’da 24 

bin dekar arazide ağaçlandırma çalışması yaptık, 

diktiğimiz ağaç sayısı 3 milyon 200 bin. Ama bu 

yeterli değil, biz diyoruz ki ‘Önümüzdeki yıl so-

nuna kadar her İstanbullunun mutlaka bir ağacı 

olsun.’ İstanbul’a 15 milyon fidan dikeceğiz.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkanı olmadan önceki yıllar-

da, İstanbul’da suların akmadığını, havaların kirli 

olduğunu, çöp dağlarının oluştuğunu, gazetelerin 

promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını, kolera 

gibi salgın hastalıkların ortaya çıktığını hatırlatan 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2008 yılında Başbakan 

Erdoğan’ın talimatıyla büyük bir ağaçlandırma 

çalışmasına başladıklarını, 2 milyon 300 bin hek-

tarlık alanın ağaçlandırıldığını, fidanlıklarda 700 

milyon fidan üretildiğini, 2 milyar fidanın toprak-

la buluştuğunu kaydetti. 

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

lu “Ihlamur sever misiniz? Evde ıhlamuru kim ya-

pıyor?” şeklindeki soruya, ıhlamurun C vitamini 

deposu olarak şifa kaynağı olduğunu belirterek, 

ıhlamuru evde genelde eşinin, bazen de kızının 

demlediğini, kendisinin de afiyetle içtiğini söyledi. 

Özellikle soğuk kış günlerinde bütün vatandaşla-

ra ıhlamur içmesini tavsiye eden Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, vatandaşların dikilen fidanları canları gibi 

koruduğunu kaydetti. 
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Sayın Bakanım öncelikle akademisyen, daha 

sonra DSİ Genel Müdürü ve şimdi de Bakan 

olarak ülkemiz gündeminde sıkça yer alan 

hidroelektrik enerji konusuyla uzun yıllardır 

yakından ilgili olduğunuzu biliyoruz. Hidro-

elektrik santrallerin yapılmasına karşı çıkan 

gruplara “HES’ler olmazsa olmazımızdır” di-

yerek bu konudaki kararlılığınızı gösterdiniz. 

HES’lerin ülkemiz için bu kadar önemli olma-

sının nedenlerini sizden dinleyebilir miyiz. 

Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki; Türkiye enerjide 

dışa bağımlı. Cari açığımızın çoğu enerji ithalatından 

kaynaklanıyor. Geçen sene 55 milyar dolarlık takriben 

enerji ithal ettik. Ülkemizin kaynaklarını, yurt içinde 

kullanabileceğimiz paraları, doğalgaz ithali için yurt 

dışına ödüyoruz.  Hal böyle olunca enerji bağımlılığını 

azaltmak için yenilenebilir ve yerli kaynakları devreye 

sokmak lazım. Bütün dünya yenilenebilir enerjiyi teşvik 

ediyor. Bizde gelişmiş ülkelerin yaptığını yapmak zo-

rundayız. Enerjide çeşitliliği arttırmalıyız. Yerli ve ye-

nilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli, hidroelektrik 

enerjiye bütün gücümüzle yönelmeliyiz. Bu milletin 

kaynaklarını kullanarak kalkınmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin teorik hidroelektrik potansiyel 

433 milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebi-

lir potansiyel 216 milyar kWh olarak hesaplanmış 

olup, hedefimiz bu potansiyelin çevresel, ekonomik 

ve teknik olarak yapılabilir kısmının tamamının bir 

an önce ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Hid-

roelektrik enerji, bizde elektriğin sigortasıdır. Artan 

enerji fiyatları ve gelişen teknoloji ile birlikte bugün 

için 165 milyar kWh/yıl düzeylerinde olan geliştiril-

miş potansiyelimizin 180 milyar kWh düzeylerine 

çıkarılması hedeflenmektedir. Ülkemizin bugün için 

elektrik enerjisi kurulu kapasitesi 57.000 MW düzey-

lerinde olup, hidroelektrik santrallerin bu kurulu güç 

içerisindeki payı 19.800 MW ile %35 düzeyindedir.

Ülkemizin hidroelektrik enerji üretiminde öncü ku-

Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

“HES’ler Olmazsa Olmazımızdır”

Gülistan

Ata

2012 yılında 242 milyar kWh olarak 
gerçekleşen ülkemizin fi ili elektrik 
enerji tüketiminin % 73’ü termik 
enerji (kömür, akaryakıt, doğalgaz) 
ile karşılanırken, tüketilen petrolün 
%92’si, doğalgazın ise  %99’u ithal 
ediliyor. TÜİK verilerine göre 2011 
yılı ülkemiz toplam ithalatının 
% 22,5’una karşılık gelen 54 milyar 
$ düzeyindeki enerji hammadde 
ithalatımız 77 milyar $ olarak 
gerçekleşen cari açığımızın yaklaşık 
% 70’ini oluşturuyor.
Yerli kaynak kullanımının öncelikli 
hale geldiği, ülkemizin varolan 
hidroelektrik enerji potansiyelinin en 
kısa sürede devreye alınmasının daha 
da önem kazandığı bu durumda, Su 
Dünyası Dergisi olarak hidroelektrik 
enerji konusunda en yetkin isim-
lerden biri olan Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile bir 
röportaj gerçekleştirdik.
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ruluşlarından olan ve benim de bir süreliğine 

Genel Müdürlüğü’nü yaptığım DSİ kurulu-

şundan bu yana Ülkemizin dört bir tarafında 

62 adet hidroelektrik santrali işletmeye almıştır. 

Bu tesislerin kurulu gücü 11.625 MW olup, yıllık 

üretim kapasiteleri 41.000 GWh’dir. Bu tesis-

lerin arasında Atatürk Barajı’nı, Karakaya, Al-

tınkaya, Oymapınar, Birecik barajlarını, Erme-

nek Barajı’nı, Çine Adnan Menderes Barajı ve 

HES’i, Deriner Barajı ve HES’i saymak müm-

kündür. Bunlar Ülkemizin gururu olan tesisler-

dir. Ayrıca inşaatı devam 

eden Ilısu Barajı ve HES ile 

Yusufeli Barajı ve HES’te 

Ülkemizin 2023 vizyonuna 

yakışan dev tesislerdendir.

Hizmete alınan bunca tesise 

ve ülkemizin topoğrafik ya-

pısının uygunluna rağmen 

hidroelektrik enerjide geliş-

miş ülkelerin çok gerisinde-

yiz ve bu bizim gibi şanlı ta-

rihi olan bir millete yakışan 

bir durum değildir. Hidro-

elektrik enerji kaynaklarını 

tek başına kamu yatırımla-

rıyla istenen seviyeye getirmenin mümkün ol-

madığı gerçeğinden hareketle 2003 yılında 4628 

Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Çerçevesinde 

“Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği”ni 

hayata geçirdik. Bu yönetmelik hidroelektrik 

enerji üretimini arttırmak adına bir milattır. Bu 

yönetmelikle, özel sektörümüz, enerji yatırımla-

rına teşvik edilmiş ve devlet-özel sektör işbirliği 

başlatılmıştır. Bugün bu yönetmelik sayesinde 

Ülkemizde işletmeye alınan 370 adet HES’in 

(19.936 MW-70.734 milyar kWh/yıl) 232 adeti 

(5.987 MW-21.296 milyar kWh/yıl) “Su Kul-

lanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği” çerçe-

vesinde özel sektör tarafından inşa edilmiştir. 

Bunları devreye koymasaydık şimdi 

10 milyar dolar doğalgaza daha fazla para ver-

mek suretiyle ithal yapmak durumunda kalacak-

tık. Bu sadece doğalgaz parası, elektrik parası 

değil. Şu anda 30 milyar dolarlık ekonomiye 

katkımız var.

Hedefimiz; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 

yılını kutlayacağımız 2023 yılına kadar 216 mil-

yar kWh/yıl olarak hesaplanan teknik hidroelekt-

rik potansiyelimizin ekonomik, sosyal ve çevresel 

yönden yapılabilir kısmının tamamının özel sek-

tör işbirliği ile ülke ekonomisine kazandırılma-

sı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ciddi 

katkıda bulunulmasıdır.

Son olarak vatandaşları-

mıza birkaç şey demek is-

tiyorum. Vatandaşlarımız, 

HES’lere karşı yapılan ve 

tamamen asılsız olan pro-

pagandalara kulak asmasın. 

Bakanlığımız çevre ile ala-

kalı çalışmalarını son derece 

hassas bir biçimde devam 

ettirmektedir. Bakın Solaklı 

Vadisi eski haliyle yeni ha-

lini kıyaslayın. Nasıl bir rek-

reasyon alanı inşa ettiğimiz 

görmeniz mümkün olacaktır.

Gündemi meşgul eden konulardan 

biri de Bakanlığınızın iyileştirme ko-

nusunda el attığı Ergene Nehri Islah 

çalışmaları. Bu konu hakkında bil-

gi vermeniz mümkün olabilir mi?

Öncelikle şunu söylemek isterim ki;  Ergene 

Nehri ile alakalı çalışmalarımız Sayın Başba-

kanımızın talimatları ile hayata geçirilmiştir. 

Sayın Başbakanımız bir gün Televizyonda Er-

gene Nehri ile ilgili bir program izlerken, bu 

nehrin kirliliği dikkatini çekmiş. ‘Veysel Bey, 

Ergene´nin hali ne böyle?´ diye beni aradığın-

da ben de kendisine, Ergene´nin o bölgedeki 

CHP´li belediyelerin sorumluluğunda olduğunu 

söyledim. Bana, “CHP´li belediyelerin bir şey 

“Bütün dünya yenilenebilir 
enerjiyi teşvik ediyor. Bizde 
gelişmiş ülkelerin yaptığını 
yapmak zorundayız. Ener-
jide çeşitliliği arttırmalıyız. 
Yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmeli, 

hidroelektrik enerjiye bütün 
gücümüzle yönelmeliyiz.”
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yapacağı yok, siz yapın” diyerek talimat verdi. 

Biz de hemen kolları sıvadık.” Ergene’yi kurtar-

mak için öncelikle bir eylem planı hazırladık, ça-

lışmalarımızı planlı, programlı yürütmek adına. 

Ergene´yi kurtarmak için öncelikle arıtma tesis-

leri yapılacak. Oradaki fabrikalar, yer altı suları 

denetlenecek, derelerin ıslahı yapılacak, sanayi 

tesislerinin kullandığı yer altı sularının denetimi 

için buralara sayaç da takacağız. Kuracağımız 

bir sistemle Ergene Nehri’ni 7 gün 24 saat onli-

ne izleyeceğiz. Bu sistem Türkiye´de ilk kez uy-

gulanacak. Otomatik numune alma cihazlarıyla 

Ergene´den online örnekler alınacak, debi ve 

kirlilik oranları anında ölçülüp merkezden bun-

ların takibi kesintisiz yapılacak. Bir sorun olursa 

da anında müdahale edilecek. Diğer havzaları 

da aynı şekilde izlemek için hazırlık yapıyoruz.

Çalışmalarımız şimdiden meyvelerini vermeye 

başladı. Kirlilik göstergelerinde önemli düşüş-

ler görüyoruz. Ergene Nehri ve havzası sağlıklı 

ve tertemiz bir görünüme kavuşacak. Çalışma-

ların toplam maliyeti ise 3 milyar 104 milyon 

TL’dir. Bunun 2.5 milyar TL’sini Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı olarak biz üstlendik. Doğru-

dan yapacağımız bu yatırımın yanı sıra, arazi 

tahsisi gibi desteklerimiz de olacak. Ergene’nin 

hayata döndürülmesi maksadıyla birçok dere 

ıslahı, baraj, gölet ve sulama tesisleri inşa edil-

mekte ayrıca yeraltı suyunun kontrollü kulla-

nılmasını da sağlamak öncelikli hedefimizdir. 

Dere yataklarından atıksu arıtma tesislerinin 

kurulmasına, kirlilik kontrolünden ağaçlandır-

maya kadar 15 ayrı eylem içeren Ergene Hav-

zası Koruma Eylem Planı ile nehir ve havzanın 

üç-dört yıl içinde sağlıklı bir yapıya kavuşacak-

tır. Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışma-

lar neticesinde Ergene Nehri’nin su kalitesinde 

iyileşmeler görülmektedir. Düşme eğiliminde 

olan kirlilik seviyeleri Ergene Havzası Koru-

ma Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin uygu-

lanmasıyla 2. sınıf su kalitesine ulaşacaktır. Bir 

süredir devam eden izleme ve denetim çalışma-

larına bundan sonraki süreçte de hız vereceğiz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ergene Hav-

zasında 12 belediyenin atıksu arıtma tesisini 

inşa edecektir. Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) ya-

pım işlerinden; Uzunköprü AAT’nin temelini 

20 ocakta attık. Tesisi inşallah 11.12.2013 saat 

14.15’te tamamlıyoruz. Lüleburgaz AAT’nin 

inşaatı devam etmektedir. Kırklareli-Mer-

kez, Vize, Pınarhisar, Babaeski ve Malkara 

AAT’lerin inşaat ihale süreçleri devam et-

mektedir. Kırklareli-Merkez, Pınarhisar, Ba-

baeski, Malkara, Vize, Muratlı ve Hayrabo-

lu AAT’lerin projeleri tamamlanmış; Çorlu, 

Çerkezköy Belediyeler Birliği, Keşan ve Saray 

AAT’lerin projeleri de tamamlanmak üzeredir.

Organik kirliliğin göstergelerinden biri olan 
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kimyasal oksijen ihtiyacı parametresinde son 

beş yılda ciddi bir azalma gözlemledik. Erge-

ne Nehri’nin Çorlu Deresi ile birleşme noktası 

olan İnanlı Köyü mevkiinde Kimyasal Oksijen 

İhtiyacı (KOİ) değeri 2007 yılından bu yana yak-

laşık 5 kat azalarak 690 mg/L’den 75 mg/lt ve 

199 mg/lt değerlerine kadar düşmüştür. 

Önemli bir konuda müşterek arıtma tesi-

si inşasıdır. Bunu gerçekleştirdiğimiz tak-

tirde hem maliyetten tasarruf edeceğiz 

hem de dağınıklığı ortadan kaldıracağız. 

Sayın Bakanım yılın sonuna geldiğimiz şu 

günlerde 2012 yılında gerçekleştirilen fa-

aliyetleri, 2013 yılının hedefleri ile alaka-

lı değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 

Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar 2012 yılını yine 

destanlar yazarak tamamladı. Bakanlığımıza 

bağlı kuruluşlarda çalışan personelimizle gurur 

duyuyorum. Bu çalışmalarda herkesin eme-

ği var. 2003 yılından bu yana Bakanlık olarak 

60 milyar TL’lik yatırım yaptık. Ülkemizi açık 

hava şantiyesine çevirdik. Ülkemiz kalkınmasının 

lokomotifi olduk. Hangi şehrimize bakarsanız ba-

kın orada kesinlikle Bakanlığımızın mührü vardır.

Bütün dünyada orman varlıkları azalırken 

Türkiye’nin hem orman alanını hem de odun 

servetini artıran nadir ülkeler arasında yer al-

maktadır. Bunu gururla söylüyorum. 2023 yılı 

hedefimiz ülke topraklarının yüzde 30’una yani 

23 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır. 

Ormanlarımızı etkin biçimde koruyup geliş-

tireceğiz. 2008-2012 yıllarını kapsayan ağaç-

landırma seferberliğini tamamladık. 5 yılda 

2 milyon 300 bin hektar yerine hedefler aşıla-

rak, 2 milyon 420 bin hektar alanı ağaçlandır-

dık, yani her zamanki gibi hedeflerimizi aştık. 

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında 

25 bin 593 okul bahçesine 5 milyon 142 bin fidan 

diktik. Bugüne kadar 4 bin 27 projeyle toplam 

120 bin 796 hektar alanda özel ağaçlandırma 

yapıldı. 72 milyon lira hibe ve kredi desteği sağ-

lanmıştır. Orman ürünleri gelirini 3 kat artırdık. 

Orman ürünlerinin satışlarından sağlanan yıllık 

gelir 3 milyar liraya ulaşacaktır. Yıl sonunda 

inşaatının tamamlanması planlanan Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler Merkezi’nde 500’den fazla 

bitki türünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Orman köylüsüne ciddi destek sağlayacağız.  2013 

yılında 2B gelirlerinden orman köylülerine proje 

bazında kredi ve hibe uygulamasını başlatıyoruz. 

2013 bütçesine 26 milyon 831 bin lira ihti-

yaç sahibi orman köylüsüne verilmek üzere 

ayrılmıştır. Ormanlardan orman köylüsü-

ne aktarılan kaynak 4 kat artırıldı. 2003’te 

335 milyon lira olan bu miktar, 2011’de 

1,14 milyar, 2012’de ise 1,27 milyar liradır.

İlk defa “Her İlde Bir Şehir Ormanı Projesi” 
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başlattık. Bugüne kadar 122 adet Şehir Ormanı 

kurduk. 125 adet Bal Ormanı kurduk. 1.437 adet 

mesire yeri kurduk. Ayrıca ceviz eylem planı da 

hayata geçirilmiştir. 2012-2016 yıllarını kapsayan 

eylem planı çerçevesinde 13.000 hektar alanda 

5 milyon ceviz fidanı dikilecek. 2012 yılın-

da 2.500 hektar alanda ceviz ağaçlandırma-

sı yapılmıştır. Rehabilitasyon çalışmalarımız 

devam edecektir. Çoruh Havzası ve Murat 

Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi devam 

ettiğimiz projeler arasındadır. Ayrıca derele-

ri balıklandırıyor, yaban hayatı destekliyoruz. 

Gediz  Havza  Koruma  Eylem  Planı önem 

verdiğimiz projeler arasındadır. Gediz’de belir-

lenen 7 adet eylem uygulamaya başlanmıştır. 

Biyolojik Çeşitliliğimizi Ortaya Çıkarıyoruz. 

32 hassas alanda biyolojik çeşitlilik araştır-

ması gerçekleştirdik. 2013 yılında; «Ulusal 

Biyolojik Çeşitlilik En-

vanteri» projesini başla-

tacağız. 2013-2017 tarih-

leri arasında uygulanacak 

5 yıllık Erozyonla Mücade-

le Eylem Planı hazırladık. 

Bu eylem planı kapsamında 

1,4 milyon hektar alanda 

erozyonla mücadele çalış-

ması yapacağız. Orman Ge-

nel Müdürlüğümüz toplam 

10 bin hektar alanda mera 

ıslah çalışması yapılacak. 

301 milyon fidan, 597 ton to-

hum üretimi gerçekleştirilecek. Sertifikalı orman 

alanı 2 milyon 300 bin hektara çıkarılacak. 30 bin 

orman köylüsü aileye kredi desteği sağlanacak.

Bakanlığımızın en önemli kuruluşlarından 

biri de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’dür. 

DSİ son 10 yılda Ülkemizin dört bir tarafın-

da 1215 adet tesisi aziz milletimizin hizmetine 

sundu. Bu tesislerin 232 adedi baraj (18’i büyük 

HES), 26 adedi gölet, 216 adedi sulama tesisi, 

58 adedi içme suyu temini tesisi, 656 adedi 

taşkın koruma tesisi, 27 adedi ise diğer tesisler 

(ulaşım ve hizmet binaları)den oluşmaktadır. 

DSİ Ülkemizin ve Dünya’nın sayılı barajlarını 

milletimizin hizmetine kazandırdı. Son olarak 

Ülkemizin kendi kategorisindeki en yüksek ba-

rajı olan Deriner Barajı’nı ve Süreyyabey Barajı 

ve HES’i 12 Aralık 2012 tarihinde Başbakanı-

mızın uğurlu elleriyle hizmete aldık. Hidroe-

lektrik enerjide Devlet- Özel sektör işbirliği ile 

şu an itibariyle 70 milyar kWh hidroelektrik 

enerji üretilmektedir. İnşaatı ve işlemleri de-

vam eden projeler tamamlandığında potansi-

yelimizin tamamından faydalanmış olacağız. 

Tarımda 145.000 hektar arazinin sulanması, 

58.750 hektar alan ile 470 adet meskun mahalin 

taşkınlardan korunması sağlanmıştır. 81 Şehri-

miz İçin İçmesuyu Eylem Planı Hazırlanmıştır. 

Uygulamaya konulan dev projelerle İstanbul, 

Ankara ve İzmir gibi bü-

yükşehirlerin içme suyu 

meselesini kökten çözümü 

adına önemli adımlar atıl-

mıştır. Anavatandan Yav-

ru Vatana Cansuyu temin 

edecek  “KKTC İçmesuyu 

Temini Projesi” bütün hı-

zıyla devam etmektedir.

Bölgesel projeler Ülkemizde 

yeniden ciddi bir şekilde ele 

alınmıştır. GAP, 35 milyar 

$’lık entegre bir projedir. 

22 baraj, 19 hidroelektrik 

santralı,  1,058 milyon hektar sulama alanı ve 

9 adet içmesuyu projesinden meydana gelmekte-

dir. GAP Eylem Planı tamamlandığında yılda; yıllık 

2,2 milyar $ sulama faydası, 4 milyar $ enerji 

faydası, 410 milyon $ içme suyu faydası sağla-

nacaktır. Proje ile 1.270.000 kişiye doğrudan  

istihdam imkanı sağlanacaktır. Diyarbakır Kı-

ralkızı-Dicle 2. ve 3. kısım ana kanalları tamam-

lanarak, hizmete alındı. 221 km uzunluğundaki 

Yukarı Harran Ana Kanalının 205 km’si ta-

“Dere yataklarından atıksu 
arıtma tesislerinin kurulma-
sına, kirlilik kontrolünden 
ağaçlandırmaya kadar 15 
ayrı eylem içeren Ergene 

Havzası Koruma Eylem Planı 
ile nehir ve havza üç-dört 

yıl içinde sağlıklı bir yapıya 
kavuşacak” 
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mamlandı. Toplam keşif bedeli 1,5 milyar TL 

olan ve 8 üniteden oluşan Suruç Ovası Pompaj 

Sulaması ile 94.814 hektar  alan sulanacak-

tır. 17.185 m uzunluğundaki Suruç Tüneli’nin 

12.380 m’si tamamlanmıştır. Dünyanın sayı-

lı tünellerden birisi olan bu tünel 2013 yılında 

tamamlanacaktır.  Önümüzdeki sulama döne-

mine su verilecektir. Ülkemizin bir başka dev 

projesi de Ilısu Barajı ve HES’tir. % 52’lik fizi-

ki gerçekleşme sağlanan bu dev baraj ile yılda 

3,88 milyar kilowatt.saat enerji üretilecektir.  

GAP gibi KOP, DAP ve DOKAP gibi bölgesel 

projeler de son sürat devam etmektedir.  Bir baş-

ka dev projemiz ise “1000 Günde 1000 Gölet”tir. 

“1000 Günde 1000 Gölet GÖL-SU Proje-

si” ile  büyük sulama projeleri dışında ka-

lan arazilerin sulanması hedeflenmektedir.  

Bu projeyle; 1,025 milyar m3 depolama sağla-

nacak, 417.395 hektar alanda sulama yapılacak, 

300.000 kişiye istihdam imkânı sağlanacak, yılda 

900 milyon TL gelir artışı sağlanacaktır. Bakanlık 

olarak sadece Ülkemize değil, yardıma ve deste-

ğe muhtaç olan herkese yardım elimiz uzatmayı 

insanlık görevi biliyoruz. Bu bağlamda Afrika’ya 

ciddi yardım yapıyoruz. Oradaki insanlara su te-

min etme çalışmalarını hızla devam ettirmekte-

yiz.  Somali, Burkino Faso, Nijer, Sudan, Cibuti, 

Etiyopya’da yaşayan susuz vatandaşlara içme 

suyu maksatlı kuyular DSİ tarafından açılmış-

tır. Toplam 1 milyon kişiye su temin edilmiştir.

DSİ 2013 yılında da faaliyetlerine ara verme-

den devam edecektir. Depolaması hazır olan 

sulama projelerine ve GÖL-SU projelerine 

öncelik verilecektir. 2013 yılında 12 Baraj, 

39 sulama tesisi, 15 içmesuyu tesisi, 5 Atık-

su arıtma tesisi, 333 taşkın kontrol tesisi ve 

diğer tesislerin yer aldığı toplam 518 tesis hiz-

mete sunulacaktır. Şimdiden bu tesislerin ül-

kemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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olan 112 dev proje 
resmen hizmete 
açıldı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın tamamladığı 112 

tesis 12.12.2012 tarihine özel olarak ‘’12.12.12’de 

112 Dev Eser Milletimizin Hizmetinde’’ adıy-

la Voleybol Federasyonu Spor Salonu’nda ger-

çekleştirdiği programda, Başbakan Sayın Recep  

Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Başbakan Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada söz 

konusu eserlerin kazandırılmasında başta Orman 

ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu olmak 

üzere emeği geçenlere teşekkür etti. 

Erdoğan, 10.10.2010’daki merasimle Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı’nın 110 tesisinin hizmete açıl-

dığını hatırlattı. 

2010’daki açılışın Çine Barajı’ndan yapıldığını ve 

baraja ‘’Adnan Menderes Barajı’’ adının verildiği-

ni hatırlatan Erdoğan, ‘’Çünkü biz bu ülkede hiz-

meti olanları unutmadık, unutmayacağız. Onlar 

hizmeti verirken vatan, millet sevdasıyla verdiler, 

demokrasi uğruna da bedel ödediler. Onun için 

biz onları unutmadık ve unutmayacağız’’ diye ko-

nuştu. 

11.11.2011’de 111 eserin açılışının Ankara Arena 

Spor Salonu’ndaki merasimle yapıldığını söyleyen 

Erdoğan, bu yıl da geleneğin sürdürüldüğünü ve 

112 Dev Eser 
   Hizmete Alındı
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12.12.2012’de aynı ilhamla 112 eserin kazandı-

rıldığını belirtti. Erdoğan, merasimle 16 milyara 

mal olan 112 dev projenin resmen hizmete açıl-

dığını da bildirdi. 

Hizmete alınan tesislerin;

16 adedi Baraj, 
26 adedi özel sektörce tamamlanan HES,
9 adedi İçmesuyu, 
30 adedi Sulama, 
12 adedi Gölet ve sulaması, 
4 adedi müteferrik taşkın koruma,
15 adedi ise Bakanlığa bağlı kurumlarca tamamla-
nan tesislerdir.
Toplamda 15 milyar 947 milyon TL’ye mal olan 112 
adet tesisle; 2 milyon 345 bin dekar tarım arazisi 
suya kavuşturulmuş, 2 581 MW kurulu güçle yılda 8 
milyar 393 milyon kilowat/saat hidroelektrik enerji 
üretimi sağlanmış, İstanbul, Trabzon, Aydın, Sinop, 
İskenderun, Karabük ve Kars’a yılda toplam 614 
milyon m3 içme, kullanma ve sanayi suyu temin 
edilmiş, Şanlıurfa ili ile 10 ilçe, 20 yerleşim birimi 
ve 1.540 dekar arazi taşkınlardan korunmuş olacak, 
meteorolojik tahminler daha isabetli olacak, vatan-
daşlarımız nefes alabilecekleri mekânlara kavuşa-
caktır.

‘’Ülkemiz Yeni Bir Dönemi Yaşıyor’’

Hizmete açılan eserler hakkında bilgi veren Baş-

bakan Erdoğan, şunları söyledi: 

‘’Bütün bu eserlerle beraber ülkemiz yeni bir 

dönemi yaşıyor. Ağaçlandırma projeleriyle yeni 

bir dönemi yaşıyor. Biz yeşili iddialı bir şekilde 

korumanın ötesine geçiyoruz. Derdimiz şu: Ül-

kemiz beton yığınlarına mahkum olmasın. Bir 

taraftan betonarme binalar yükselirken ne olur-

sa olsun bir diğer taraftan da yeşili ülkemizde 

diyoruz ki artıralım. Evlerimizin pencerelerin-

den baktığımızda sadece beton yığınlarını değil, 

yeşili de görelim; o havayı teneffüs edelim. Bu 

112 tesisle tam 2 milyon 345 bin dekar tarım 

arazisi de suya kavuşuyor. Toprakların o çatlak 

dudaklarına su veriyoruz, bunu başarıyoruz. Bu 

projelerle yılda yaklaşık 8,5 milyar kilovat saat 

hidroelektrik enerji üretimini Türkiye’ye kazan-

dırıyoruz. Göreve geldiğimizde doğalgaz çevrim 

santrallerinden elde ettiğimiz enerji miktarı oran 

olarak yüzde 52’idi. Ama şu anda bunu yüzde 

44’e indirdik. Artık hidroelektrik santrallerle 

rüzgarla güneşle enerji elde etmeye başladığımız 

için doğalgazı artık sadece ağırlıklı olarak evler-

de ısınmada, sanayide kullanır hale geldik. İstan-

bul, Trabzon, Sinop, Karabük, Aydın, İsken-

derun ve Kars’ta 8 milyon nüfusa yılda toplam 

614 milyon metreküp içme, kullanma ve sanayi 

suyunu bu tamamladığımız projelerle temin edi-

yoruz. Şanlıurfa ile 10 ilçe, 20 yerleşim birimi ve 

bin 540 dekar araziyi taşkınlardan koruyoruz.’’ 

‘’Mühendislik Harikası’’

Açılışı yapılan eserler arasından Artvin’deki De-

riner Barajı’na da değinen Başbakan Erdoğan, 

‘’Deriner Barajı ile Türkiye olarak yeni bir reko-

run sahibi oluyoruz. Deriner Barajı, Türkiye’de 

bugüne kadar inşa edilmiş en yüksek gövdeli ba-

raj olma özelliğine sahip. Bütün dünya genelin-

de en yüksek 6. baraj’’ diye konuştu. 

Barajın yüksekliğinin temelden itibaren 250 

metre olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle 

konuştu: 

“Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen bu baraj 

ülkemizin en büyük enerji projeleri arasına yer 

alan bir mühendislik harikası. Buradaki çalış-

ma çok önemli. 670 megavat kurulu güce sahip 

bu baraj, yılda 2 milyar 118 milyon kilovat saat 

enerji üretimine sahip. Ülkemizde üretilen hid-

roelektrik enerjinin yüzde 6’sını bu barajdan 

karşılayacağız. Proje sadece 7 senede kendini fi-

nanse edecek. Deriner Barajı’nın ihalesi 1997’de 
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yapılmış, ancak 2004’e kadar fazla bir ilerleme 

kaydedilmemişti. Biz göreve geldik, 2004’te bu 

barajımızın gövde inşaatını başlattık. Hamd 

olsun Deriner Barajı’nı bir gurur kaynağı, bir 

iftihar vesilesi olarak ülkemize kazandırdık. Ne 

mutlu ki ülkemizin en önemli enerji projelerin-

den olan Deriner Barajı’nı tamamlayıp açma 

şerefi hükümetimize nasip oldu.’’ 

Merasimi Artvin’de Deriner Barajı’nın olduğu 

yerde yapmak istediklerini belirten Başbakan 

Erdoğan, mevsim koşulları sebebiyle riske ede-

mediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, Artvin’e 

yapacağı ziyarette inşa halindeyken gezdiği De-

riner Barajı’nı tekrar gezeceğini de ifade etti. Ba-

rajı müteahhitlik harikası olarak da nitelendiren 

Erdoğan, barajın şehircilik, çevrecilik konuların-

da da Artvin’in havasını değiştirdiğini kaydetti. 

Kutan ve Özal’ın Adı Verildi

Malatya’nın yıllarca beklediği Kapıkaya ve Boz-

tepe barajlarının da bugün resmi olarak hizmete 

açıldığını ifade eden Başbakan Erdoğan, bu ba-

rajların 1997 ve 1998’de ihale edildiğini, 2003’e 

kadar iz bedelle beklemeye alındığını bildirdi. 

Barajları iktidara gelmelerinin ardından hızla 

tamamladıklarını vurgulayan Erdoğan, ‘’Bizim 

ne beklemeye ne de bekletmeye tahammülümüz 

var’’ dedi. 

Barajlardan birine Türkiye’nin dünyaya bakışın-

da bir değişim sürecine imzasını koyan merhum 

Turgut Özal’ın adını, diğerine yine Malatyalı, 

DSİ camiasında on yıllarca çalışmış, İmar ve 

İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığı yapmış Recai Kutan’ın adını verdiklerini 

açıklayan Başbakan Erdoğan, ‘’Marifet iltifata 

tabidir. İltifatsız marifet zayidir. Biz olaya böyle 

bakıyoruz ve hayırla yad edilmelerini istiyoruz. 
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Ziya Paşa’nın bir sözü var, ‘Eşek ölür kalır seme-

ri, insan ölür kalır eseri’. Bu büyüklerimiz eserler 

bıraktılar. Öyleyse bu eserlerin isimlerini de koy-

mamız lazım’’ diye konuştu. 

Hizmete açılacak diğer barajlarla da ilgili bil-

gi veren Erdoğan, ‘’Cumhuriyet tarihimizin 

en büyük içme suyu temin projesi olan Melen 

Sistemi’nin birinci aşamasını da tamamladık 

onu da bugün resmen açıyoruz. İnşallah proje 

bütünüyle tamamlandığında, 2071’e kadar, yani 

Malazgirt Zaferi’mizin bininci yıl dönümüne 

kadar İstanbul’umuzun içme suyu problemi kal-

mayacak. İşte 2071 ruhu, 2071 vizyonu budur 

diyerek bunu da açıklıyorum’’ dedi. 

Erdoğan, Recai Kutan’ın konuşmasında belirt-

tiği gibi İstanbul’u devraldıklarında İstanbul’un 

susuz bir kent olduğunu söyleyerek ‘’Elleri kolla-

rı sıvadık ve 180 kilometreden, Trakya’dan dağ-

ları delerek İstanbul’a su getirdik. Şaştılar, şaşır-

dılar. Küvetlerin içine su dolduruluyordu. Yeni 

sektörler oluşmuştu. Plastik bidonlarla vatandaş 

evinde su temin ediyor ve bununla ihtiyacını 

karşılıyordu. Bir yıl içinde bu sorun hal yoluna 

konuldu ve ondan sonraki süreç devam etti. Şu 

anda İstanbul’umuzun 2040’a kadar su sorunu 

evvelallah yok’’ dedi. 

‘’Kendisinin Haberi Yok’’ 

Yozgat Musabeyli Barajı’nı TBMM Başkanı 

Cemil Çiçek’in çok takip ettiğini, defalarca ken-

disine ‘’Şu barajı bir an önce bitirmemiz lazım, 

Yozgat’ın su sıkıntısı’’ diye söylediğini belirten 

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘’Ben de şimdi Veysel Bey’e onu söylüyorum. 

Musabeyli Barajı’nın adını da Cemil Çiçek Ba-

rajı koyalım. Zira yıllarca Yozgat milletvekili 

olarak, bakan olarak gerçekten Yozgat’ın ihti-

yaçlarına hep ilaç olmaya çalıştı. Bugün burada 

biz de kendisinin haberi yok onun için bu büyük 

bir sürpriz, Cemil Çiçek Barajı olarak Musabeyli 

Barajı’nın adını koyalım. O da bütün Yozgatlıla-

ra hayırlı olsun inşallah.’’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şehirleri suy-

la, mimarisiyle ihya etmeyi, kültürü, sanatı, eko-

nomisi, refah düzeyiyle insana, insan haklarına, 

hukuka ve adalete verilen değerleri gözler önüne 

sermek istediklerini vurguladı. 

Başbakan Erdoğan, ‘’Amacımız Anadolu’daki 

varlığımızın bin yıllık muhasebesini yapmak, bin 

yılda nasıl bir medeniyet kurduğumuza, nasıl 

bir medeniyet yeşerttiğimize bakmaktır. İşte biz 

2023 vizyonu derken de 2071 vizyonu ve ruhu 

derken de medeniyetimize vurgu yapıyoruz’’ 

dedi. 

Bir yandan geleceğin Türkiyesini kurarken bir 

yandan da geçmişe sahip çıkmanın derdi içeri-

sinde olduklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, 

‘’Eğer biz tarihimizin, ecdadımızın, şehitlerimi-

zin bize bıraktığı miras üzerinde oturuyorsak bu 

mirası yok sayamayız, bu mirasa ihanet edeme-

yiz, hiçbirimizin buna hakkı da yoktur, yetkisi de 

yoktur’’ diye konuştu. 

Bugün açılışı yapılan tesisler arasında özel sektör 

tarafından 26 ilde tamamlanan 49 hidroelektrik 

santrali (HES) projelerinin de bulunduğunu ha-

tırlatan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘’Toplam bunların kurulu gücü bin 800 mega-

vat, bu tesislerle yılda 6 milyon kilovat saat enerji 

üretilecek. Şunu çok net ifade ediyorum; Türkiye 

sanıldığı gibi su zengini ülke değil aslında, bizim 

su kaynaklarımız sınırlı, bizim sınırsız petrol re-

zervlerimiz yok, sınırsız doğalgaz kaynaklarımız 

yok. Enerji ve içme suyu ihtiyacımızı karşılamak 

için barajlar, göletler, HES’ler yapmak mecbu-

riyetindeyiz. Dün, ‘su akar Türk bakar’ sözünde 

olduğu gibi öyle akarsuları seyretmekle zaman 

harcama gibi bir lüksümüz de yok. Değiştirdik 

şimdi onu, ‘su akar, Türk yapar’ dedik. 

İnşallah ne yapıp edip sınırlı kaynaklarımızı en 

verimli şekilde kullanmak, enerjiye dönüştürmek 

zorundayız. Hidroelektrik enerji, Türkiye’de sü-

rekli ve güvenilir enerjinin de sigortasıdır. Bu 
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arada bir şey daha yapıyoruz, şimdi ileri biyolo-

jik arıtma sistemlerini kurmak suretiyle de artık 

kullandığımız suyun tekrar geri dönüşümünü 

ileri biyolojik arıtmayla sağlayıp bunlarla içme 

suyunu park ve bahçe sulamada kullanıyorduk, 

artık burada elde edilen suyla da park, bahçeleri-

mizi ileri biyolojik sistemden elde ettiğimiz suyla 

sulamanın inşallah adımlarını atmaya başladık. 

Ülke olarak 216 milyar kilovat saat kullanılabilir 

hidroelektrik potansiyeline sahibiz, fakat bunun 

ancak 165 milyar kilovat saatini şu anda değer-

lendirebiliyoruz. Bu sorunu aşmak, potansiyeli-

mizi daha etkin kullanabilmek için özel sektörün 

bu alana yatırım yapmasını sağladık. Şu anda 

özel sektör yaklaşık bin 600 adet HES’e talip. 

Bu santrallerin kurulu güç kapasitesi 30 bin me-

gavatı aşıyor, ürettikleri enerjiyse yaklaşık 120 

milyar kilovat saat olacak. İnşallah bu sayede 



Su  Dünya s ı  O cak  2013 39

enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü yerel 

kaynaklarımızla, milli imkanlarımızla karşılamış 

olacağız.’’ 

‘’Yaptığımız Eserleri Anlatmakla 
Vakit Geçirirsek Eser, Hizmet 
Üretmeye Vakit Bulamayız’’

Başbakan Erdoğan, açılışı yapılan 112 tesisi tek 

tek saymasına gerek olmadığını, tek tek özellik-

lerini anlatmanın da imkanı bulunmadığını be-

lirterek, ‘’Bugünden sonra sadece bugüne kadar 

yaptığımız eserleri anlatmakla vakit geçirirsek 

inanın bundan sonraki yıllar için eser üretmeye, 

hizmet üretmeye vakit bulamayız, fırsat bulama-

yız’’ dedi. 

Konya’da 16 Aralık Pazar günü bazı projelerin 

açılış programına katılacağını bildiren Başba-

kan Erdoğan, ‘’Konya’nın, Konya Ovası’nın 

Osmanlı’dan bugüne kadar rüyası olan Bağbaşı 

Barajı ve Mavi Tünel projelerini tamamladık. 

Konya Ovası’nı suyla buluşturacak Bağbaşı Ba-

rajı ve Mavi Tünel’in resmi açılışını Pazar günü 

Konya’da yapacağız, Konya’da da inşallah ha-

yalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Hizmetlerin, 

eserlerin detaylarını o gün açıklayacağım’’ diye 

konuştu. 

Açılışı yapılan eserlerin Türkiye’nin dört bir ya-

nına dağıldığını, Türkiye’nin her köşesine hiz-

met götürdüklerini anlatan Başbakan Erdoğan, 

şöyle devam etti: 

‘’Biz, kimlik siyaseti yapmıyoruz, hizmet siya-

seti yapıyoruz. Birilerinin yaptığı gibi toplumu 

kamplara ayırmıyoruz, kimseyi ötekileştirmiyo-

ruz, kimseyi dışlamıyoruz, kimseyi dışarıda bı-

rakmıyoruz. 780 bin kilometre karelik şu gördü-

ğünüz vatan topraklarının tamamını bir Türkiye 

bütünü olarak görüyoruz. Bizim farkımız bu. Şu 

hususu da özellikle dikkatlerinize getirmek isti-

yorum; bizden önceki koalisyon hükümeti döne-

minde, yani 1999-2003 yılları arasında Devlet 

Su İşleri (DSİ) eliyle kaç tesis açıldı biliyor mu-

sunuz- 9 tesis hizmete açılmıştır, evet yanlış duy-

madınız sadece 9 tesis. Biz, şu son 10 yılda DSİ 

eliyle tam bin 215 tesisi ülkemize kazandırdık. 

Bin 215, bu tesislerin 232’si baraj, 3 yıllık ortala-

mamız 365 tesis. 9 tesis nerede, 365 tesis nerede. 

Bakın 17 Aralık’ta Şeb-i Arus törenlerinde bir 

kez daha anacağımız gönüller sultanı Hazreti 

Mevlana şöyle diyor; ‘Kamil o dur ki koya dün-

yada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller 

eser’. Biz de eserlerimizle konuşuyoruz. Başkala-

rı gibi slogan atmıyoruz, başkaları gibi kuru bir 

milliyetçilik, kuru bir cumhuriyetçilik yapmıyo-

ruz, hamaset değil iş üretiyoruz, hizmet üreti-

yoruz, eser üretiyoruz. Bu anlayışla ülkemizi 10 

yılda tarihinde görmediği hizmetlerle buluştur-

duk.’’ 

‘’Biz, Laf Milliyetçiliği Yapmıyoruz, 
Biz Fiili Milliyetçilik Yapıyoruz’’

Başbakan Erdoğan, Meclis’teki bütçe konuşma-

sında ‘’Biz, laf milliyetçiliği yapmıyoruz, biz fiili 

milliyetçilik yapıyoruz’’ dediğini hatırlatarak, 

‘’Biz, eserlerimizle konuşuyoruz, inşallah bun-

dan sonra da hizmetlerimizde milletimizin yüzü-

nü güldürmeye, ülkemizin gücünü güç katmaya 

devam edeceğiz. Çünkü biz, bu millete efendi 

olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik’’ dedi. 

Erdoğan, hükümetlerinden önceki hükümetlerin 

‘’dostlar alışverişte görsün’’ kabilinden hareketle 

birtakım yerlere temel attıklarını, ancak temeli 

atılan yatırımların bir türlü bitirilemediğini, te-

mellerin adete yosun tuttuğunu, millete bıkkınlık 

geldiğini anlattı. 

Kayseri’deki Zamantı Tüneli’nin yapımına da 

1992 yılında başlandığını ancak 2003 yılına 

kadar sadece yüzde 20’sinin tamamlandığını 

vurgulayan Başbakan Erdoğan, ‘’Proje çok ağır 

ilerlediği için Kayserili kardeşlerim bu tünelin 
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adını bile değiştirmişlerdi. Zamantı Tüneli’nin 

adını değiştirdiler ‘gıcık tüneli’ dediler. Biz gö-

reve geldik, Kayserili kardeşlerimizi gıcık eden o 

Zamantı Tüneli’nin inşaatını 5 kat hızlandırdık 

ve 2010 yılında hizmete açtık. Türkiye’de ra-

hat etti, Kayserili kardeşlerim de rahat etti. Şu 

anda Zamantı Tüneli ve Regülatörü ile Zamantı 

Irmağı’ndan yılda ortalama 102 milyon 830 bin 

metreküp su Develi Ovası’na aktarılıyor’’ ifade-

lerini kullandı. 

Artık iktidarda yeni bir anlayış olduğuna işaret 

eden Başbakan Erdoğan, ‘’Bu anlayış, milleti 

aldatan değil, ağlatan değil, milletin yüzünü gül-

düren bir anlayıştır. İnsanımızın mutluluğunu 

esas alan bir anlayıştır’’ dedi. 
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‘’Aldatan da Aldanan da Olmadık’’

Göreve gelirken, ‘’ne aldatan ne de aldanan’’ 

olacağız dediklerini belirten Erdoğan, şunları 

söyledi: 

‘’Hamdolsun bugüne kadar aldatmadık, aldan-

madık. Millete hizmette, köhnemiş bir çağı ka-

pattık. Yeni bir çağı açtık. ‘Temel at, unut’ dev-

rini kapattık. ‘Temel at, açılış için tarih, saat ver’ 

devrini açtık. Artık her tesisisin temelini atarken, 

açılış tarihini mutlaka veriyoruz. Ben temel atma 

törenlerine gitmem, çok istisnadır. Sadece açılış-

lara giderim. Neden, çünkü temeli atarsan taki-

bi zorlaşır. Ama diyorum ki, ‘şimdi sizden tarih 

istiyorum, inşallah açılış töreninde beraber ola-

cağız’. Burada olduğu gibi. O zaman işler hızlı 

gidiyor. O tarihte o saatte geliyor, açılışını ger-

çekleştiriyor ve hizmete sunuyoruz.’’ 

Başbakan Erdoğan, 2002 yılında, Devlet Su 

İşleri’nde bin 600 tesis için o günün parasıyla 

82 katrilyon, bugünkü parayla 82 milyar liralık 

ihale yapıldığını, kurumun 2002 yılı yatırım öde-

neğinin ise sadece 2 katrilyon, yani 2 milyar lira 

olduğunu söyledi. Bu ödenek ile bu işlerin ancak 

41 yılda tamamlanabileceğini ifade eden Erdo-

ğan, ‘’Biz ne yaptık, yeni stratejiler belirledik, 

projelerde öncelik sıralaması yaptık, maliyetleri 

azalttık ve yatırımların bitiş sürelerini kısalttık’’ 

dedi. 

Sulaması hariç bir göletin, 2003 yılı öncesinde 

ancak 16 yılda, 40 milyon liraya bitirilebildiğini 

belirten Erdoğan, iktidarları döneminde, benzer 

bir göletin, sulamasıyla birlikte 1,5 yılda 4 mil-

yon liraya tamamlanabildiğini kaydetti. 

Tesislerin yapım süresini de maliyetlerini de 10 

kat azalttıklarını söyleyen Erdoğan, bütün bu 

politikaların sonucunda 3,3 milyar lira, dolar 

bazında 2,2 milyar dolar tasarruf gerçekleştiril-

diğini bildirdi. 

Erdoğan, ‘’Böylece ülkemizin parası heba ol-

maktan, çarçur, zayi olmaktan kurtuldu. Mil-

letimizin cebinde kaldı. İnanıyorum ki, bugün 

açılışını yaptığımız tesisler vesilesiyle gelecek 

kuşaklar bizleri ve bu tesislerin ülkemize kazan-

dırılmasında emeği geçen herkesi hayırla yad 

edeceklerdir’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, Orman ve Su İşleri Baka-

nı Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere, 

bakanlık mensupları, yüklenici firmalara, mima-

rından, mühendisine, işçisine kadar projelerde 

emeği geçen herkese ve inşaatlara tahammül 

eden vatandaşlara şükranlarını sundu. 

Yusufeli Barajı’na Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Adı Verildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu yaptığı konuşmada ise, bugün 112 tesisi 

halkın hizmetine sunmanın bahtiyarlığını yaşa-

dıklarını dile getirdi. 

Bu tesislerin küçük tesisler olmadığını belirten 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ‘’26 baraj, 2 gölet, 30 

büyük sulama tesisi, 26 özel sektör tarafından 

inşa edilen HES, 9 şehrin içme suyu tesisi, 4 bü-

yük taşkın koruma tesisi, Antalya Uluslararası 

Yangın Eğitim Merkezi, şehir ve bal ormanları 

ile orman içi dinlenme yerleri, orman yolları, 

meteoroji istasyonları ve radarları, milli parklar 

vesaire 112 tesisin açılışını gerçekleştireceğiz’’ 

diye konuştu. 

Bu tesislerin toplam maliyetinin 16 milyar lira 

olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, daha 

önce böyle bir şey olmadığını ve bugünün tarihe 

bir milat olarak geçeceğine inandığını belirtti. 

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve toplu 

açılış merasimleri düzenlediklerini ifade eden 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, 300 tesisin daha önümüzdeki zaman 

içinde açılışlarının yapılacağını aktardı. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 10.10.2010 tarihinde 

110, 11.11.2011 tarihinde ise 111 tesisin açılışını 

gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bugün de 112 
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tesisi açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışanlarıyla gu-

rur duyduğunu, çalışanların destan yazdığını 

ve zamanla yarıştıklarını dile getiren Prof. Dr. 

Eroğlu, ‘’Zaten bakanlığımızın sloganı; ‘Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışıyor’. Dolayı-

sıyla temel atarken ilk defa açılış tarihi ve saatini 

verme alışkanlığını biz getirdik Türkiye’ye’’ ifa-

desini kullandı. 

DSİ Genel Müdürlüğü’nün şu ana kadar bin 215 

dev tesisi hizmete sunduğunu hatırlatan Orman 

ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ba-

raj yapmanın çok zor bir iş olduğunu ifade etti. 

Açılışı yapılacak olan Deriner Barajı’nın 249 

metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı 

olduğunu ve yılda 2.2 milyar kilovatsaat ener-

ji üreteceğini aktaran Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

bundan sonra da Türkiye’nin en yüksek barajı-

nın, 270 metre yüksekliği ile Yusufeli Barajı ola-

cağını anlattı. 

Prof. Dr. Eroğlu, ‘’270 metre yüksekliğindeki 

Yusufeli Barajı, sizin affınıza sığınarak söylüyo-

rum. Onun ismi müsaadenizle Recep Tayyip Er-

doğan Barajı olsun. Çünkü bu baraj, Türkiye’de 

öz kaynakla, yerli müteahhit ve mühendislerle 

Türkiye’de en hızlı bitecek olan barajdır ve ta-

mamen kendi eserimiz olacaktır’’ dedi. 

‘’Türkiye’nin Hidroelektrik Potan-
siyeli Yılda 165 Milyar Kilovatsaat-
ten Daha Fazla’’

Türkiye’nin hidroelektrik enerji santralleri ile 

baraj ve göletlerini yapma mecburiyetinde ol-

duğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ülkenin hidroelektrik 

potansiyelinin yılda 165 milyar kilovatsaatten 

daha fazla olduğunu dile getirdi. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2003 yılında, bu büyük 

potansiyelin sadece 26 milyar kilovatsaatinin 
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kullanılabildiğini, bunu özel sektörle birlikte 67 

milyar kilovatsaate yükselttiklerini söyledi. 

Prof. Dr. Eroğlu, ‘’Sadece hidroelektrik santral-

lerden elde ettiğimiz enerji ile yaklaşık olarak 

10-12 milyar dolarlık daha az bir doğalgaz alımı 

gerçekleşiyor’’ ifadesini kullandı. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, 2003 yılında ilk defa su kullanma hakkı 

anlaşması ile özel sektörü de devreye soktukları-

nı hatırlatarak, özel sektörün şu ana kadar yakla-

şık bin 500 hidroelektrik santrale talip olduğunu, 

özel sektörün yapacağı yatırım toplamının 65 

milyar doları bulduğunu kaydetti. 

Özel sektörün açtığı tesislerle yaklaşık 6 bin 

megavat güçte 22 milyar kilovatsaatlik bir hid-

roelektrik santralinin devreye alındığını aktaran 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu sistemin diğer ülke-

lere de örnek olduğunu belirtti. 

‘’Melen Projesi İstanbul Suyunun 
Sigortası’’

Türkiye’nin yarı kurak bir iklim bölgesinde ol-

duğunu, sulama yapılmadan mahsul almanın 

mümkün olmadığını dile getiren Prof. Dr. Eroğ-
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lu, tarımda dünya lideri olmak için tarımda su-

lamaya ilişkin projelerin bitirilmesi gerektiğini 

anlattı. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, 10 yılda 18 milyon dekar alanda modern 

sulamayı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, GAP, 

DOKAP ve Konya Ovası’na ilişkin projeleri bi-

tireceklerini ifade etti. 

İptidai sulamadan, kapalı sulama sistemlerine 

geçildiğini ve yüzde 40 tasarruf sağlandığını 

anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Pazar günü, 

Konya’da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımıyla Bağbaşı Barajı, 17 bin 34 metre 

uzunluğundaki Mavi Tünel ve diğer tesislerin 

açılışının yapılacağını söyledi. 

İçmesuyu konusundaki projeleri dile getiren ve 

şu ana kadar 58 yerleşim yerinin içmesuyu prob-

leminin çözüldüğünü anlatan Prof. Dr. Eroğlu, 

bu konudaki çözümlerinin günü birlik ve geçici 

değil, çözümlerinin 2050-60-70 yılına kadar ol-

duğunu belirtti. 

Melen Projesi’nin de İstanbul suyunun sigortası 

olduğunu ve 2070 yılına kadar İstanbul’un su ih-

tiyacını karşılayacağını dile getiren Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İzmir’de 

Gördes Barajı’ndan su ulaştırdıklarını anlattı. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ‘’Susuz hiçbir şehir, 

hiçbir ev bırakmayacağız Allah’ın izniyle’’ diye 

konuştu. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su taşınma-

sına ilişkin projeyi de anlatan Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, bunun bitiş tarihini de 7 Mart 2014 ta-

rihinde saat 12.59 olarak planladıklarını ve bu 

projeyi bitirmenin de mutluluğunu yaşayacakla-

rını söyledi. 

Konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan, 

açılışların yapıldığı illere bağlanarak tesisleri hiz-

mete açtı. Açılışlarda Erdoğan’a Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, eski Enerji 

ve Tabii Kaynaklar bakanlarından ve eski Fazi-

let Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Maliye 

Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanı Taner Yıldız, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı da eşlik etti. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, soğuk hava şart-

ları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban 

hayvanlarını yemleme çalışmasına avcılarla sivil 

toplum kuruluşlarını da dahil etti. Keklik popülas-

yonunda düşüş olması üzerine avdan feragat eden 

avcılar, ülke genelinde yemleme yapılması için 

yem bağışlama kampanyasına katıldılar.

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ülke genelinde so-

ğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zor-

lanan yaban hayvanlarını yemleme çalışmasını 

başlattı. Yaban hayvanı yaşam alanlarına, etçil, 

otçul, ve tane ile beslenenlerin özelliklerine göre 

ot, saman, yem, ekmek, meyve ve sebze artıkları, 

et gibi uygun gıdaların dağıtımı yapılıyor. 

2011-2012 kış döneminde toplam 331 ton yaban 

hayvanları için yiyecek dağıtan Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, 2012-2013 kış dönemi için Doğa Koru-

ma İl Şube Müdürlüklerine, yaban hayatı yemle-

me ve ulaşımı yapılamayan sahalarda yem stokları 

yapılması talimatını verdi. Yurt genelinde ağır kış 

şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde yaban hay-

vanları için yemleme çalışmaları aralıksız devam 

edecek.

Avcılar Keklikleri 
Avlamayıp Besleyecek
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Avdan Vazgeçip Yem Bağışladılar

Yemleme çalışmaları kapsamında kınalı kek-

likler için bu yıl ilk kez özel bir düzenlemeye 

gidildi. İklim koşulları nedeniyle kınalı keklik-

lerin popülasyonunda bir azalma olduğunu 

tespit edilmesi üzerine konu avcılık kuruluşları 

ile değerlendirildi. Avcılık kuruluşlarının keklik 

avından feragat ettiklerini bildirmesi üzerine, 

yemleme çalışmasında işbirliği kararı alındı. Bu 

çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, Avcılık ve Yaban-Av Hayatını Ko-

ruma Konfederasyonu ve Yaban TV arasında 

bir protokol imzalandı. 

Protokol ile özellikle kınalı keklik olmak üzere, 

yaban hayvanlarının popülasyonlarının destek-

lenmesi için doğal ortamda yemleme çalışmaları 

yapılacağı kayıt altına alındı. Protokol kapsa-

mında bir kampanya düzenlenerek ülke gene-

linde avcılık kuruluşları başta olmak üzere sivil 

toplum kuruluşları ve kişilerden kınalı keklikleri 

beslemek üzere yem bağışları alındı. 260 bin kişi 

ve kuruluş yaklaşık 805 ton yem bağışladı.

Köydeki Her Evden Bir Teneke Yem

Kampanyaya avcılar dışında yaban hayatını ve 

hayvanları koruma çalışmaları yapan sivil top-

lum kuruluşları, denizcilik ve yelken kulüpleri, 

amatör balıkçılık kuruluşları, dalış kulüpleri, 

doğa sporcuları, tarım-hayvancılık sektörü kuru-

luşları, doğal hayatı koruma kuruluşları, siyasal 

partiler, işadamları, sanatçılar, akademisyenler, 

yerel yönetimler, gazeteciler gibi pek çok farklı 

toplum kesimi katıldı.

Para bağışı alınmayan, doğrudan yem bağış-

lanan ve bağışçıların yem dağıtımında da aktif 

olarak görev aldığı kampanyada renkli görüntü-

ler de ortaya çıktı. Kampanyaya katılanlardan, 

Afyonkarahisar’un Çay İlçesi Göcen Köyü’nün 

Muhtarı Osman Şan, köydeki her evden bir te-

neke yem toplayıp bunu doğaya bırakmak üzere 

kampanyaya katıldı. 

Ülke genelinde kurulan Yemleme Komisyonla-

rı, avcılar başta olmak üzere sivil toplum kuru-

luşları ve kişilerce bağışlanan yemleri toplaya-

rak, kekliklerin doğal ortamına bırakacak.

Bir Hayat da Siz Kurtarın

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, ülke genelini kapsayan yaban hayatı 

yemleme çalışmalarının, kış koşullarında yiye-

cek sıkıntısına bağlı ölümlerin önüne geçtiğini 

kaydetti. Yaban hayvanlarını yemleme çalış-

ması ile hem biyoçeşitliliğin korunduğunu hem 

de insanlara zarar verecek yaban hayvanlarının 

yerleşim yerlerinden uzak kalmasının sağlandı-

ğını ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, vatandaşlara, 

“Sizler de kendi imkanlarınız ölçüsünde doğal 

hayatı koruma çalışmalarımıza katkıda buluna-

bilirsiniz. Yaşadığınız yerlerde bulunan sahipsiz 

hayvanlara vereceğiniz birazcık yiyecek bile bir 

hayatı kurtarabilir” çağrısında bulundu. 
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Kayseri’ye yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan, 2003 

yılında dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Abdullah Gül’ün katıldığı merasimle 

su tutmaya başlayan ve 2005 yılında Başbakan 

Recep Tayyip  Erdoğan tarafından açılışı yapılan 

Yamula Barajı ve HES sayesinde yılda 423,5 mil-

yon kilowattsaat enerji üretilmektedir. 

Kayseri Denizi olarak da anılan Yamula Baraj 

Gölü’nün altında bir kısmı bulunan Dağdağı Tü-

neli sayesinde, sulama suyu; pompaj ve cazibe 

yöntemiyle çorak topraklara ulaştıracak. Tünel 

uzunluğu 1140 metre olan proje tamamlandığın-

da 2012 yılı fiyatlarıyla yıllık 14 milyon 140 bin 

TL’lik gelir artışı sağlanacak. 

Baraj Gölünün Altına Tünel

Dadağı Tüneli’nin tamamlanması için geri sa-

yım başladı. Tünel yapısının bir kısmının Yamu-

la Baraj gölünün altında kalması nedeniyle diğer 

projelerden farklı özellik gösteriyor. Depolama 

kapasitesiyle Türkiye’nin sayılı barajları arasında 

yer alan Yamula Barajı Kayseri İlindeki Bahçelik 

Kayseri Dadağı Tüneli’nde 
Geri Sayım Başladı
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Barajı’ndan 16, Sarımsaklı Barajı’ndan 109 kat 

daha büyüktür. Baraj, toplam 100 megawatt 

kurulu gücündeki hidroelektrik santrali ile yıllık 

423,5 milyon kilowatt.saat elektrik enerjisi üret-

mektedir. Yamula Barajı sayesinde yaklaşık 60 

km uzunluğunda ve 85 km²’lik yüzey alanı ile 

depolama kapasitesi en büyük baraj göllerimiz-

den birisi ortaya çıkmıştır. Göl devasa büyüklü-

ğü nedeniyle Kayseri Denizi olarak da anılıyor. 

Projeyle 77 bin 480 dekar alan suyla buluşurken, 

bu alanın 36 bin 450 dekarlık kısmı cazibe yo-

luyla sulama, 41 bin 30 dekarlık kısmı da pom-

paj sulaması oluşturacak. 

Gölün Suları Tünel Sayesinde 
Toprakla Buluşacak 

3 milyar 476 milyon m³ depolama hacmindeki 

Yamula Baraj Gölü suyunun çorak topraklarla 

buluşması için yapılan Dadağı Tüneli’nin ta-

mamlanması için geri sayım sürüyor. 

1140 metre uzunluğunda 3 metre 

çapındaki tünel, saniyede 6,888 m³ 

su taşıyabilecek. İnşaatı hızla devam 

eden Dadağı Tüneli ile alınacak 30 

milyon m³ su cazibe ve pompaj yo-

luyla Kayseri’nin Kocasinan ilçesi-

ne bağlı Yamula kasabası ile Ebiç, 

Dadağı, Mahzemin, Karakimseli 

ve Kalkancık köyleriyle buluşacak. 

Baraj gölünden tünel sayesinde böl-

geye aktarılacak suyla 77 bin 480 

dekar tarım arazisi sulanacak. Proje 

tamamlandığında 2012 yılı fiyatları 

ile sulama alanından yıllık 14 milyon 

140 bin TL gelir elde edilerek yöre 

ve yurt ekonomisine katkı sağlana-

cak. 2014 yılı sonunda inşaat çalış-

maları bitirilerek işletmeye alınacak. 

Proje alanı Kayseri İl Merkezine 

yakınlığı nedeniyle üretilen tarımsal 

ürünler daha ucuz şekilde doğrudan üreticiden 

tüketiciye ulaştırılacaktır.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 2012 yı-

lında ülkemiz su kaynaklarından faydalanmak, 

zararlarından korunmak, bilim ve tekniğe uygun 

olarak, milli menfaatleri gözeten bir yaklaşımla su 

ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak 

amacıyla oldukça yoğun çalışmalarda bulunduk.

13 baraj, 44 sulama tesisi ve 19 adet içmesuyu tesi-

si tamamlanırken, taşkın, rüsubat kontrolü, gölet, 

sulama ve diğer tesisler ile birlikte Genel Müdür-

lüğümüzce toplamda 554 tesis 2012 yılında ülke-

mize kazandırıldı.

Hayali kurulan Tesisler Hizmete 
alındı 

Dünyanın en modern tesislerinden olan, ana ka-

nal uzunluğu 28.500 metre, Kanal genişliği 49 

metre ve taşıdığı su debisinin ise 187 metreküp/

2012 2012 
Yılında Yılında 
DSİ’den DSİ’den 
554 554 
TesisTesis
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saniye olduğu göz önüne alındığında 

taşıdığı su miktarı Ülkemizdeki bir-

çok nehirden daha büyük su kapasi-

tesine Mardin-Ceylanpınar Ovaları 

Sulaması Aşağı Mardin Ana Kanalı 

1.,2.,3. Kısım işletmeye alındı.

Konya’nın 100 yıllık rüyası Bağba-

şı Barajı ve 17 kilometre 34 metre 

uzunluğu ile Türkiye’nin Şanlıurfa 

tünellerinden sonra en uzun ikinci 

sulama tüneli, çift kalkanlı tünel delgi 

makinesi ile delinen Türkiye’nin ilk 

tüneli olan Mavi Tünel tamamlandı. 

2012 yılında Ülkemize 
13 Baraj Kazandırıldı. 

Kendi kategorisinde Ülkemizin 1., 

Dünya’nın 6. Yüksek barajı olan De-

riner Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 

Çekerek (Süreyyabey) Barajı ve HES, 

Bağbaşı, Köprübaşı, Demirözü, 

Karacasu, Kapıkaya (Turgut Özal) 

,Boztepe (Recai Kutan), Güzelce, 

Çaltıkoru, Damlapınar, Sandıklı 

Kestel, Pamukça Barajları hizmete 

alındı. 

GAP’ın kilit tesislerinden olan Ilısu 

Barajı ve Hidroelektrik Santralinde 

% 47’lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, yine kendi kategorisinde Dünya’nın 3. yüksek barajı olan 

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinde de sözleşme imzalandı.

İçmesuyu Çalışmalarına Hız Verildi.

Uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken yavru vatan KKTC’nin de içme suyu meselesine çözüm bul-

ma adına Türkiye’den ilk defa boru hattı ile su iletilmesi için çalışmalara başlanarak 5 kısımdan oluşan 

projenin her aşamasında önemli mesafe kat edildi. 2014 yılında tamamlanması planlanan bu proje ile 

KKTC’nin 50 yıl boyunca su sıkıntısı yaşamaması sağlanmış olacak.
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İstanbul’un içme suyu meselesini son-

landıracak, Dünyada ilk kez iki kıta 

(Asya ve Avrupa) İstanbul Boğazının 

altından geçen ve içerisinden su ileti-

len bir kara tüneli ile birleştirilmesini 

sağlayan ve tek proje kapsamında 

yapılan içmesuyu maksatlı en uzun 

iletim hattı olan Melen Projesinin ilk 

kısmı 12.12.2012 tarihinde hizmete 

alınmış ve 268 milyon m3 içme suyu 

İstanbullu vatandaşlarımızla buluştu-

ruldu.(189 km)

Ankara’ya 2050 yılına kadar içmesu-

yu sağlayacak, 4,5 metre çapında ve 

31 592 metre uzunluğu ile tamam-

landığında Türkiye’nin en uzun tü-

neli olacak olan Gerede Tüneli çalış-

malarına başlandı. 

“1000 Günde 1000 Gölet GÖL-SU 

Projesi” ile büyük sulama projeleri 

alanları dışında kalan kırsal kesim-

lerde kısa sürede sulu tarıma geçil-

mesi yolunda önemli adım atılmıştır. 

2012 yılında başlatılan bu seferberlik 

neticesinde şu ana kadar 12 gölet 

tamamlanmış olup, bu projelerin ta-

mamının bitirilmesi ile 4 milyon 200 

bin dekarlık tarım alanına sulama 

suyu temin edilmiş olacaktır.

Yapmış olduğumuz bu hizmetler öz kaynak olan suyumuzun değerlendirilmesi, enerjide dışa bağım-

lılığın azaltılması, çiftçimizin suyla kucaklaşması, vatandaşlarımızın yüksek kalitede içme kullanma ve 

sanayi suyuna kavuşması anlamına gelmektedir. 58 yıldır ülkemiz ekonomisi yanı sıra sosyal ve kül-

türel hayatına da büyük hizmetler sunan DSİ ailesi önümüzdeki dönemde de bu hizmetlerine büt ün 

hızıyla devam edecektir.      
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Başbakan Erdoğan 
 “Mavi Tünel de 
dahil olmak üzere 
KOP kapsamında 
yapılan yatırımlarla 
Konya havzasını 
suya kavuşturmuş 
oluyoruz.”
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DSİ’DEN 
KONYA’YA 
6 TESİS 
 

Aralarında Konya’nın 100 yıllık hayali olan Mavi 

Tünel ve Bağbaşı Barajı’nın da bulunduğu DSİ’ye 

ait 6 tesis ile Konya Büyükşehir Belediyesi ile 

çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı toplam değeri 

904 milyon TL olan yatırımlarının açılışı Başba-

kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Orman 

ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu’nun, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Er-

tuğrul Günay’ın, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. 

Recep Akdağ’ın, Konya Valisi Sayın Aydın Nezih 

Doğan’ın, Milletvekillerinin, Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek’in, DSİ 

Genel Müdürü Sayın Akif Özkaldı’nın, kamu ku-

rum ve kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin, be-

lediye başkanlarının, basın mensuplarının ve çok 

sayıda vatandaşın iştirakiyle gerçekleştirildi.

390 milyon TL’ye mal olacak Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel ile; su 

kaynakları Ülke ortalamasından % 40 daha az olan Konya Kapalı 

Havzası’na Akdeniz’den su aktarımı sağlanacaktır.

26 milyon TL’ye mal olacak olan Damlapınar Barajı ve 

Damlapınar Sulaması ile; 10200 da alan sulanacaktır.

36.5 milyon TL’ye mal olacak olan Bozkır Çağlayan Barajı ve 

Sulaması ile; 7130 da alan sulanacaktır.

6.5 milyon TL’ye mal olacak olan Meram Erenkaya Göleti ve 

Sulaması ile; 1300 da alan sulanacaktır.

29.3 milyon TL’ye mal olacak olan Çumra KOS VI 2.Kısım 

Sulaması ile; 51600 da alan sulanacaktır.

488 milyon TL’ye mal olacak bu tesisler ile Konya ve Karaman 

illerinde 2 milyon 320 bin da tarım arazisi sulanacak, Konya’ya 

ilk etapta yıllık 50 milyon m3 toplamda ise 100 milyon m3 içme 

ve kullanma suyu temin edilecektir.
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T.C. Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan

Sözlerine Vuslatının 739. yılında Hazreti 

Mevlana’yı hep birlikte yad ettiklerini dile geti-

rerek başlayan Erdoğan “Konya bu yıl yine dün-

yanın dört bir yanından önemli misafirlere ev 

sahipliği yapıyor. Hazreti Mevlana’nın 7,5 asır 

önce yaptığı davete icabet edenler Konya’dan 

dünyaya sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını ile-

tecektir. Konya 7,5 asır öncesinde olduğu gibi 

bugün de bir merkez haline gelmiştir. Anadolu 

Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan, Mevlana 

ve onun gibi ilim insanlarına, gönül dostlarına 

ev sahipliği yapan Konya; bugün sevginin, ba-

rışın, hoşgörünün merkezi konumuna geldi. Bu 

kadim başkente hizmet etmek bizim için bir ifti-

har vesilesidir. “dedi.

Son 10 yılda Konya’yı yeniden inşa ettiklerini 

ifade eden Erdoğan “ Konya’ya 10 yılda yak-

laşık 10 milyar liralık yatırım yaptık, Konya’yı 

geçmişteki ilim merkezi vasfına yaraşır şekilde 

bugün yeniden güncelledik, 10 yılda üniver-

site sayısını 4’e çıkardık. Konya, Ankara ve 

Eskişehir’den sonra yüksek hızlı trenle tanışan 3. 

şehrimiz oldu. Bu, bizim Konya’ya verdiğimiz 

önemin en güzel ifadesidir. Görev aldığımızda 

Konya’da 168 km bölünmüş yol vardı. 10 yılda 

4 katından fazla, 711 km bölünmüş yol inşa ettik. 

Yollarıyla, konutlarıyla, okullarıyla, üniversitele-

ri, hastaneleri, sanayisi, barajları, adalet sarayla-

rıyla adeta yeni baştan bir şehir inşa ettik.”dedi.

Konya’nın asırlardır beklediği, hayalini kurdu-

ğu Mavi Tünel’in de açıldığını vurgulayan Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan “Projeyi 2004 

yılında yeniden ele aldık, Mavi Tünel ve Bağ-

başı Barajı’nı 1994 yılında yapılan ihalenin yarı 

fiyatına tamamladık. Projeyle Konya’ya ulaşan 

suyun 100 milyon metreküpü içme ve kullanma 

suyu olarak değerlendirilecek. Mavi Tünel de 

dahil olmak üzere KOP kapsamında yapılan 

yatırımlarla Konya havzasını suya kavuşturmuş 

oluyoruz. Su hayattır, su medeniyettir. Suyunuz 

yoksa hayat tehlikededir. Su yoksa medeniyetten 

nasibinizi alamamış olursunuz.” diye konuştu.

Orman ve Su işleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Konuşmasına Konya’nın hasretle beklediği te-

sislerin hizmete alındığını ifade ederek başla-

yan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu “Hasretle beklenen Mavi Tünel ile birlik-

te bakanlığa bağlı 6 tane dev tesisi hizmete alıyo-

ruz. Tozlu raflara kaldırılan, Konyalı’nın hayal 

diye ifadelendirdiği Mavi Tüneli, Başbakanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uğurlu elleriy-

le hizmete alacağız. Yapılan bu hizmetlerle ba-
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kanlık olarak 2003 yılından bu yana Konya’ya 

2,5 milyar TL’lik yatırım yapmış oluyoruz. Dile 

kolay. Bu yatırımlarla tarımımıza ciddi destek 

sağlarken, Konya’mızın daha mutlu bir geleceğe 

yürümesini, ileriye daha güvenli bakmasını sağ-

ladık. Hizmete alınan Mavi Tünel ile Akdeniz’e 

boşa akan sular Konya’ya kazandırılacak. Bu 

hizmeti tamamlamak Sayın Başbakanımıza na-

sip oldu. Mavi Tünel ile yılda 414 milyon metre-

küp su Konya Ovasına hayat verecek. Yatırım-

larımız bununla bitmiyor, hayata geçirdiğimiz 

“Bin Günde Bin Gölet” Projesi kapsamında 

Konya’mıza 45 gölet yapmak için harekete geç-

tik” diye konuştu.

Hizmete alınan tesislerin Ülkemize ve Kon-

ya’mıza hayırlı olmasını temenni eden Eroğlu “ 

Bu tesislerin tamamlanması aşamasında bizlere 

büyük destek veren, projeleri yakından takip 

eden başta Başbakanımıza, milletvekillerimize, 

Valimize, Belediye Başkanlarımıza, DSİ perso-

neline ve yüklenici firma çalışanlarına sonsuz 

şükranlarımı sunuyor, tesislerin hayırlı olmasını 

temenni ediyorum.” diyerek konuşmasını ta-

mamladı.

Yapılan konuşmaların ardından Başbakanımız 

beraberindeki bakan-

larla hizmet ve eserlerin 

toplu açılışını gerçekleş-

tirdi. Video konferansla 

Numune Hastanesi Fizik 

Tedavi ve Rehabilitas-

yon Merkezi, Katı Atık 

Dönüşüm Tesisi ve Bağ-

başı Barajı’ndaki yetkili-

lere bağlanılarak tesisle-

rin açılışı yapıldı.
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Dinçer AYDOĞAN
Daire Başkan 

Yardımcısı

DSİ 
Genel Müdürlüğü 

Barajlar ve 
HES Dairesi 
Başkanlığı

SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON BARAJLAR

Giriş: 
Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Barajlar özellikle 80 yılların başından buyana kullanımı giderek artan bir baraj tipidir. İçerdiği ince ve 

kaba daneli agrega, çimento, puzolanik malzeme ve gerektiğinde diğer katkı malzemelerinin, gerekli hedef dayanımını karşılayacak 

bir karışım hesabına göre su ile harmanlanıp, ilgili ekipmanı ile baraj yerine nakledilmesi, serilmesi ve sıkılaştırılması yöntemi ile inşa 

edilmektedir. SBB barajlar büyük oranda ağırlık barajı olarak tasarlanmaktadır. Kemer baraj olarak az sayıda ve çoğunlukla Çin’de inşa 

edilmektedir.

Resim 1 - SSB Baraj Beton Dökümü

SSB barajlar, toprak ve kaya dolgu barajlara benzer şekilde yatay tabakalar halinde serilmekte ve ay-

lık ortalama 10 m nin üzerinde yükselme imkanı sunmaktadır.  Derzlerin yapım sırasında uygulanacak 

döküm tekniği ve iyileştirmelere bağlı olan kayma ve çekme dayanımları ile derzlerde oluşacak su ba-

sınçları, barajın genel stabilitesinde önemli rol oynamaktadır. Tasarımcılar, uygun bir derz dökümü ve 

iyileştirmesi ile barajın genel olarak geçirimsizliğini sağlamak veya baraj ön yüzünde, ön yüzü beton kaplı 

dolgu barajlara benzer şekilde geçirimsizliği ve dayanıklılığı sağlayarak, ön yüzün arkasında daha düşük 

dayanım, dayanıklılık ve geçirimsizliğe sahip malzeme ile baraj yapımı olmak üzere iki farklı düşünce 

tarzı ortaya koymuşlardır.

Ülke ülke SBB baraj tasarımları farklı olarak yapılmakta ve bazı ülkelere özgü baraj tipleri ortaya çık-

maktadır. Örnek olarak Japonya’da sıkıştırılmış beton baraj (RCD) metodu kullanılmaktadır. Bu baraj 

tipinde kohezyonu düşük malzeme kullanılabilmekte, bununla birlikte yeterli dayanıklılığın sağlanması ve 

geçirimliliğin önlenmesi için daha hassas tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca Brezilya’da katkı 
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malzemenin ekonomik olarak temin edilemedi-

ği ve depremselliğin düşük olduğu durumlarda, 

düşük dayanım gereksinimleri ihtiyacına binaen 

bu yerlerde katkısız ince taneli SSB barajlar ya-

pılmaktadır [1].

Resim 2 - SSB Baraj (İşletmede)

SSB, kütle beton yapıların daha ekonomik ola-

rak üretilmesini sağlamak maksadıyla son yıllar-

da daha da geliştirilmiş, beton barajlarda ana 

yapı malzemesi olarak geleneksel kütle betonu-

nun yerini almış ve barajların dışındaki benzer 

sürekli yapılarda da geçerli alternatif bir malze-

me olmuştur. SSB’nin işlenebilirliği düşüktür. 

İşlenebilirliği artırmak, betonun hidratasyon 

ısısını kontrol etmek, uzun dönemde beton da-

yanımını ve dayanıklılığını artırmak, dolgu mal-

zemesi olarak ince agregadaki boşluk oranını 

düşürerek geçirgenliği ve rötreyi azaltmak, ve en 

önemlisi bağlayıcı gereç olarak çimento miktarı-

nı azaltarak SSB maliyetini düşürmek için karı-

şıma uçucu kül, doğal veya kaya unu gibi yapay 

puzolanlar ilâve edilir[7].

SSB inşaatı, normal hafriyat makinelerinin kul-

lanımından olabildiğince yararlanılarak koyu kı-

vamdaki (çökme değeri sıfır olan)  betonu birbiri 

üzerine, genellikle 300 mm kalınlıkta tabakalar 

halinde, sürekli olarak dökme ve vibrasyonlu 

silindirle sıkıştırılma şeklinde uygulanan hızlı, 

pratik ve ekonomik bir inşaat yöntemidir. SSB 

projeleri için ideal alanlar, donatının, gömülü 

Resim 3 - SSB Baraj Beton Dökümü

metal işlerinin ve süreksizliklerin az bulunduğu 

ya da hiç bulunmadığı geniş döküm alanlarıdır. 

SSB uygulaması, kütle betonlar, kalın ve büyük 

temeller, sürekli taban döşemeleri, batardolar, 

masif geri dolgular ve barajlarda suyun üstten 

taşmasına karşı şev koruması olarak kullanılabi-

lir.  

SSB içerdiği bağlayıcı gereç (Çimento–Ç ve 

puzolan-P) miktarına bağlı olarak:

• Düşük dozlu (Ç+P<100 kg/m3), 

• Orta dozlu  (100<Ç+P<150 kg/m3), 

• Yüksek dozlu  (Ç+P>150 kg/m3) olmak üzere 

üç alt kategoriye ayrılır. 

Tasarımcı yapacağı teknik ve ekonomik ana-

lizler sonucunda kullanacağı bağlayıcı miktarı-

na karar vermektedir. Farklı bağlayıcılara göre 

kullanılan ortalama karışım değerleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir:
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Tablo-1: Farklı bağlayıcılara göre kullanılan ortalama karışım değerleri [4]

Doz Miktarı
Bağlayıcı Miktarı (kg/m3) Su/bağlayıcı 

oranıÇimento Puzolan Toplam Su

Düşük Dozlu 68 11 79 123 1,55

Orta Dozlu 77 40 117 116 0,99

Yüksek Dozlu 88 108 196 110 0,56

2. SBB Barajların Avantajları ve 
Dezavantajları:

SSB barajlarda tasarımcıları ve iş sahiplerini 

cezp eden husus ekonomik avantajlar ve hızlı iş 

programıdır. Teknik yönden de birçok alternati-

fe haiz olan SSB barajların avantajları şu şekilde 

sıralanabilir:

• SSB barajların maliyetleri klasik beton baraj-

lardan çok daha düşüktür,

• Dolgu tipi barajlardan daha emniyetlidir, yük-

sek ivmeli deprem bölgelerinde ve aktif faylara 

yakın yerlerde de ekonomik sismik tasarımlar 

mümkündür,

• Göreceli zayıf kaya temelleri üzerine de inşa 

edilebilir. Karışımın elastisite modulü temel ka-

yasının deformasyon özelliklerine göre ayarlana-

bilir, 

• Agregadaki 7,5 mikrondan küçük ince dane 

miktarı % 7’den az ise agreganın yıkanmasına 

gerek yoktur,

• SSB karışımlarındaki bağlayıcı gereç miktarı 

düşüktür. Tasarıma esas hedef dayanım gereksi-

nimine bağlı olarak bağlayıcı madde miktarı  

(çimento + puzolan/uçucu kül) genellikle 

50-300 kg/m3 arasında değişir,

• SBB barajlar sıfır çökme değerine sahiptir ve 

düşük su miktarı içerir,

• Geç dayanıma ulaşma imkanına izin verilebi-

len tasarımlarda puzolan miktarı %70’e kadar 

çıkarılabilir,

• Hidratasyon ısısını kontrol için bloklar halinde 

dökülmesine veya betonun soğutulmasına gerek 

yoktur. Geleneksel beton barajdaki 12-15 m olan 

genleşme derzi aralıkları daha geniş tutulabilir,

• Hızlı inşa, hidratasyon ısısının hapsedilme im-

kanını sağlar,

• Küçük barajlarda termal analiz sonucuna göre 

derz yapılmayabilir,

• Kalıp işçiliği sadece memba ve mansap yüzle-

rinde gereklidir,

• Arka arkaya serilip silindirle sıkıştırmak sureti 

ile inşaatın sürekliliği sağlanır,

• Dolusavak baraj gövdesi üzerine alınarak man-

sap yatak koşullarına göre kapaklı veya kapaksız 

olarak projelendirilebilir, böylelikle dolgu baraj-

larda önemli bir maliyet oluşturan dolusavak ka-

zısı ve inşaatına gerek kalmaz,

• Daha kısa cebri borular ile inşa edilebilmekte 

aynı zamanda baraja bütünleşik su alma yapıları 

ile depreme daha dayanıklı yapılar yapılabilir,

• Uygun debilerde dolusavak basamaklı yapıla-

rak enerji kırıcı havuzun boyutları küçültülebilir,

SSB barajlar diğer tiplere oranla çok daha kısa 

zamanda inşa edilebilir,

• Barajın inşası devam ederken su tutulmasına 

başlanabilir.

SSB barajların dezavantajları ise aşağıdaki şekil-

de özetlenebilir

• Düşük ve orta dozlu karışımlarda önemli mik-

tarda plastik olmayan ince taneli malzeme kul-

lanılmadan istenilen dayanımın elde edilmesi 

zordur. 

• Bu tür karışımlarda s/a oranı genelde düşüktür 

ve segregasyon genelde problem yaratır. Ayrıca 

düşük dayanım ve dayanıklılık ile yüksek perma-

bilite nedeni ile bu problemlerin önüne geçebil-
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mek için memba yüzünde geomembran gibi ek 

tedbirler alınması gereklidir.  

• Tabakalar arasındaki aderans SSB barajın en 

kritik noktasıdır. Birçok araştırmacı tabaka ara-

sındaki bağın en zayıf nokta olduğu hususunda 

fikir birliğine varmıştır[1] [6] [7]. 

3. Tasarım İlkeleri: 
SSB baraj gövdesinin enine kesitinin (geometrik 

şekli) ve beton karışımının tasarımında aşağıdaki 

faktörler rol oynar:

• Barajın bulunduğu iklim kuşağı,  

• Baraj bölgesinin depremselliği,

• Temel kayasının elastisite modülü ve Poisson 

oranı,

• Doğal nehir agregası ve/veya kırma suretiyle 

elde edilen agregaların niteliği,

• Kullanılacak bağlayıcının ana bileşenleri ve

• Yakın çevredeki doğal puzolan varlığı ve/veya 

uçucu külün baraj yerine uzaklığıdır. 

Şekil 1 - Narlı Barajı Gerilme Analizi

SSB barajlar genellikle yapının servis ömrü sü-

resince normal şartlar altında çekme gerilmeleri 

oluşmayacak şekilde projelendirilir. Ancak, çek-

me ve kayma dayanımı değerleri, en az basınç 

dayanımı kadar önemli olduğu bazı olağandışı 

yük koşulları altında (örneğin, deprem yükleri) 

belirli bir düzeyde çekme gerilmesine izin veri-

lebilir. Yapı mühendisliğinde beton basınç daya-

nımı, beton kalitesinin ifadesidir. Çekme, kayma 

gibi diğer yükleme durumları için ilgili dayanım-

lar basınç dayanımı cinsinden ifade edilir. Beton 

barajlar için basınç dayanımı seçimi, genellikle 

hedef çekme veya kayma dayanımını sağlayan 

beton sınıfını belirlemek içindir [7].

Çekme gerilmelerinin oluştuğu kritik bölgelerde 

(genellikle gövdenin memba şevlerinde mansap 

topuk bölgelerinde) yüksek dozlu çimento harcı 

(YB - yastık betonu) ile derz iyileştirmesi yapı-

larak tabakalar arasındaki çekme ve kayma da-

yanımları artırılır. Böylece baraj gövdesi oluşa-

bilecek gerilmelere göre bölgelere ayrılarak, her 

bölge için gereken farklı dayanımlardaki SSB 

karışımları ile oldukça ekonomik tasarımlar ya-

pılabilir.

SSB için mevcut barajlarda ölçülen çekme daya-

nımı ile ilgili en geniş veri tabanı ICOLD Bülten 

126, USACE (1995) ve ACI 207.5R-99 (1999) 

dokümanlarında yer almaktadır.

Yerleşim koşulları ve derzli yapısı sebebi ile 

SSB’nin çekme dayanımı benzer dayanımlı ge-

leneksel beton dökümlerinden oldukça farklıdır. 

Yatay derzlerin çekme ve kayma dayanımları, 

yerleşim ve hava koşulları, yüzeyin çabuk su 

kaybedebilmesi, derzlerin temizlenme metodu 

ve sıkıştırılması, olası segregasyon, maksimum 

agrega çapı ve derzlerde kullanılan bağlayıcı 

miktarı gibi faktörlerden etkilenir [3].

SSB barajların stabilite hesap ilkeleri beton ba-

rajların stabilite hesap ilkeleri ile prensipte aynı-

dır. Farklı olarak SSB barajlarda döküm derzleri 

arasındaki stabilite ayrıca incelenmelidir. Çünkü 

SSB barajların en zayıf bölümü tabakalar ara-

sındaki yüzeydir.

Hansen tarafından USA’da yüksek dozlu bağ-

layıcı kullanılan barajlar üzerinde yapılan ça-

lışmalar göstermiştir ki yastık betonu (bedding 

mortar) kullanılan döküm derzlerinde elde edi-
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len kohezyon değeri SSB değerinin %69’u iken, 

yastık betonsuz döküm derzlerinde ise kohezyon 

değeri SSB de elde edilen değerin %34’ne kadar 

düşmektedir[2].

Bu konu, US Army Corps of Engineers tara-

fından SSB barajlara ilişkin hazırlanan dokü-

manda da (EM-1110-2-2006 Roller Compacted 

Concrete)  açıklanmış olup, ön tasarım aşama-

sında stabilite hesaplarında yastık betonu kulla-

nılması durumunda kohezyon değerinin basınç 

dayanımının %5’i; aksi durumda ise “0” alınma-

sı tavsiye edilmiştir. İçsel sürtünme açısının ise 

aynı dokümanda 40-60 derece arasında değiştiği 

belirtilerek yine ön tasarımda 45 derece alınması 

önerilmiştir. 

Ayrıca ICOLD’un SSB barajlarla ilgili 126 

No.lu bülteninde bu konu irdelenmiş olup dö-

küm derzleri arasındaki bağ kuvvetinin çimen-

tonun kimyasal reaksiyonu ile veya sonradan 

dökülen SSB karışımındaki agreganın ilk dökü-

len SSB içine girmesiyle sağlandığı belirtilmiştir. 

Ancak iki döküm arasındaki zamanın artmasıyla 

bağ kuvvetinin oluşmasında çimentonun kimya-

sal reaksiyonunun daha etkin olacağı belirtilmiş-

tir. Aşağıdaki tabloda farklı SSB barajların karot 

örneklerinden elde edilen karakteristik değerler 

verilmiştir [1]:

Tablo-2: Farklı SSB barajların karot örneklerinden elde edilen karakteristik değerler

Düşük Dozlu RCD Orta Dozlu Yüksek Dozlu

Basınç Dayanımı, MPa

N0 7 24 21 31

Ortalama 11,6 17,3 15,2 20,7

Aralık (1) 5-15 12-25 10-25 15-30

Derzlerdeki Çekme Dayanımı, MPa

N0 3 1 1 5

Ortalama 0,35 - - 1,35

Aralık (1) 0-0,7 0,8-1,8 (2) 0,3-1,0 (2) 0,8-1,8

Derzlerdeki Kohezyon, MPa

N0 3 5 8 8

Ortalama 0,70 2,40 0,90 1,90

Aralık (1) 0-1,5 1,5-4,0 0,5-1,80 1,0-4,0

Geçirimlilik (m/sn)

N0 4 7 15 20

Aralık (1) 10-4-10-5 10-8-10-9 10-5-10-8 10-7-10-12

Aşırı değerler dikkate alınmamıştır.
Diğer sonuçlardan enterpole edilmiştir.

Aslında bu konu SSB karışımında kullanılan çi-

mento oranı ile ilgilidir. Yüksek dozlu çimento 

oranlarıyla yapılan SSB barajlarda döküm derz-

leri arasındaki bağ başarıyla sağlandığı için yas-

tık betonu uygulanmasından vazgeçilmiştir [3].  

Sonuç olarak döküm derzleri arasındaki kayma 

parametreleri her SSB karışımı için özel olup ta-

sarımcı kendi tasarımını yukarıda verilen değer-

leri de dikkate alarak deneyler neticesinde elde 

edilen parametrelere göre yapmalıdır. Ayrıca 

deprem seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde 

yapılacak olan SSB barajlarda bu konunun daha 
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da önemli hale geleceği unutulmamalıdır. 

Tüm kütle betona sahip barajlarda olduğu gibi 

SSB barajlarda da yapılarda ısı ve çatlak kontrolü 

doğru yapılmamışsa betonda çatlamalar oluşur. 

Betondaki çimentonun hidratasyonu için gerekli 

su miktarı çimento ağırlığının yaklaşık %25’i ka-

dardır. Ancak, üretilen betonda kullanılan su bu 

miktarın üzerindedir. Beton priz yaptıktan sonra 

çimentoyla reaksiyona girmemiş su buharlaşa-

rak betondan ayrılır. Beton buharlaşma nedeni 

ile su kaybettikçe hacimsel küçülme olur.  Bunun 

yanında çimentonun su ile reaksiyonu  (hidra-

tasyon) ekzotermik bir reaksiyon olduğundan bu 

olay neticesinde ısı ortaya çıkar. Sonradan yapı 

çevre etkisiyle soğur ve büzülmeye çalışır. Ancak 

baraj gövdesi serbestçe büzülemez. Bir yandan 

temel kayası diğer yandan civarındaki beton 

kütlesi adezyon, kohezyon ve sürtünme kuvvet-

leri ile betonun serbestçe büzülmesini engeller. 

Betonun serbestçe büzülememesi sonucu yapı 

içinde çekme gerilmeleri oluşur ve eğer oluşan 

bu gerilmeler betonun çekme dayanımından 

yüksekse beton çatlar. Bu çatlaklar daha çok ya-

pının tamamlanmasını takip eden ilk veya ikinci 

kış mevsiminde ortaya çıkar.

Bu sebeple, SSB barajlarda kullanılan karışım 

oranları dikkate alınarak bir termal analiz ya-

pılmalı ve bu analizler neticesinde maksimum 

daralma derz aralıkları belirlenmelidir. Bırakı-

lan bu derzler sayesinde yapı serbestçe hacim 

değişimini yapar ve kontrolsüz çatlak oluşumu 

engellenir. 

Belirlenen bu derz aralıklarına göre SSB baraj-

larda ısı kontrolü aşağıdaki yöntemlerin kombi-

ne edilmesi ile yapılır.

• Hidratasyon ısısının düşürülmesi: Çimento 

miktarının optimize edilmesi ve puzolan kulla-

nılması

• Ön soğutma 

1- Agreganın soğutulması

2- Beton karışımında kullanılan suyun soğutul-

ması

3- Uygun zamanda döküm

4- Buharlı soğutma 

• Art soğutma 

Yukarıdaki yöntemlerin kullanılmasıyla beton 

içinde oluşacak ısı miktarı azaltılır ve betonun 

hacim değişikliği kontrol altına alınmış olur.

SSB barajlarda ön stabilite hesaplarında aynı 

klasik beton barajlarda olduğu gibi aşağıdaki yük 

faktörleri alınır:

• Zati Ağırlıklar

• Hidrostatik Yükler

• Dolgu ve Sediment İtkisi

• Kaldırma Kuvveti

• Eşdeğer Statik Deprem Kuvveti vb.

Baraj gövdesinin ön stabilite tahkiklerinde göz 

önüne alınacak yükleme durumları aşağıda özet-

lenmiştir. 

1 – Yapım Sonu Durumu (Olağandışı)

2 – İşletme (Normal)

3 – Yapım Sonu Durumu +Deprem[İED] 

(Memba Yönde) (Aşırı)

4 – İşletme + Deprem[İED] (Mansap Yönde) 

(Olağandışı)

5 – İşletme + Deprem[EED] (Mansap Yönde) 

(Aşırı)

6 – Olası En Büyük Taşkın (Olağandışı)

7 – Deprem Sonrası Statik Durum (Normal-

Rezidüel)

8 – Deprem Sonrası + Artçı Deprem (Aşırı-Re-

zidüel)

Ön stabilite tahkikleri, baraj gövdesi, baraj-te-

mel kayası kontağı veya temel kayası içinde yer 

alabilecek en kritik kesitler için yapılmalıdır. 

Kritik kesit değerlendirmesinde, düşey derzler 

ile birbirinden ayrılan gövde bloklarının yamaç-

lardaki durumu da dikkate alınmalıdır. Deprem 

sonrası için yapılacak ön stabilite tahkiklerinde, 

statik durum için göz önüne alınan kesitler ile 

birlikte, çatlak bölgeleri de göz önünde bulun-

durulmalıdır.

Ön stabilite analizleri için önerilen güvenlik kat-

sayıları da aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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Tablo-3: Güvenlik Katsayıları [10]

Yükleme 
Durumu

Kayma Güvenlik 
Sayısı (1)

Tabanda Basınç 
Bölgesi

Zemin Emniyet 
Gerilmesi
Güv. Sayısı

Betonda İzin Verilen 
Basınç Gerilmesi

Betonda İzin Verilen 
Çekme Gerilmesi 

Normal 3.0 (2.0) 100% 3.0 0.33 sc Çekmeye izin 
verilmiyor

Olağandışı 2.0 (1.5) 75% 2.0 0.5 sc 1.35 st

Aşırı 1.0 (3) (1.1) Bileşen taban 
içerisinde

1.0 0.9 sc (2)

1 Sahaya özgü detaylı bilgi bulunması durumunda parantez içindeki değerler kullanılabilir.
2 İzin verilebilir çekmenin üstünde, betonda çatlamanın dikkate alındığı nonlineer analiz yapılabilir.
3 Dinamik analiz sonucunda kabul edilebilir deplasmanlar bulunursa G.K. <1 olmasına izin verilebilir.

Nihai tasarımda ise SBB barajların deprem 

karşısında davranışı özel olarak incelenmelidir. 

0,20g değerinden büyük deprem ivmelerine sa-

hip bölgelerde inşa edilen SSB barajlarda iki ve 

üç boyutlu dinamik analizler yapılarak gerilme 

değerleri elde edilmelidir. Bu değerlere ve yapım 

aşamasında beton karışım hesabına göre çeşitli 

beton sınıfları belirlenmeli ve tasarım bu şekilde 

sonuçlandırılmalıdır. SSB barajların tasarım il-

keleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler, 1.Barajlar Kong-

resi Beton Barajlar Tasarım İlkeleri dokümanın-

dan temin edilebilir.

4. Katı Dolgu Barajlar 
(Hard Fill Dam):
Özellikle ana kaya deprem ivmelerinin yüksek 

olduğu sismik bölgelerde ve zeminin göreceli 

olarak daha zayıf olan bölgelerde klasik SSB ba-

rajların yerine memba ve mansap şevleri birbiri-

ne yakın (simetrik) temel koşullarına göre uygun 

dayanım ve elastisite modülüne sahip çimento 

kullanımına izin veren katı dolgulu (hard fill) ba-

raj yapılabilmektedir. Bu tip barajlar;

• Yüksek sismik yükler altındaki davranışın klasik 

ağırlık barajlara kıyasla daha iyi olması, yeterli 

duraylılığın sağlanabilmesi,

• Taban genişliği artırılarak gerilmelerin azaltı-

labilmesi, böylece zayıf temel koşullarında ağır-

lık barajı yapma olanağı,

• Simetriden dolayı temeldeki gerilmelerin üni-

formluluğu,

• Normal servis yükleri altında kesitin her zaman 

basınç altında kalması, çekme gerilmelerinin 

oluşmaması,

• Hedef dayanımın düşük olmasından dolayı 

gerekli bağlayıcı gereç miktarının, dolayısı ile 

karışım maliyetinin azalması gibi önemli neden-

lerden dolayı tercih edilirler.

Resim 4 - Beydağ Barajı

5. Ülkemizde ve Dünyada 
SSB Barajlar:
Dünyada yapılmış ve yapılmakta olan SSB ba-

rajlar ile ilgili olarak dağılım Şekil-2’de verilmek-

tedir. Buna göre SSB barajlar, özellikle Çin bazlı 

olmak üzere %47,6 oranında Asya’da, %13,9 
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oranında Güney Amerika’da, %11,9 oranında 

Kuzey Amerika’da, %10,8 oranında Afrika’da, 

%7,7 oranında Avrupa’da, %5,5 oranında 

Hindistan ve Orta Doğu’da ve %2,7 oranında 

Avustralya’da yapılmış ve yapılmaktadır [4].

Şekil-2 Dünyaki SSB Barajlarının Dağılımı

Ülke bazında bakıldığında başta Çin olmak üze-

re Brezilya, Japonya, İspanya ve ülkemiz SSB 

baraj inşaatların da lider konumundadır. 2012 

yılı sonu itibarı ile yapılmış, yapılmakta olan ve 

planlama ile kati proje aşamalarındaki SSB ba-

rajlar dikkate alındığında lider ülkelerin baraj 

sayıları Şekil-3’te verilmektedir [8] [9]. 

Şekil-3 Lider Ülkelere Göre SSB Barajlarının Dağılımı

Dünyanın en yüksek SSB barajı, Çin’deki Long-

tan Barajı olup yüksekliği 217 m.dir.

Resim-5 Longtan Barajı

Yüksekliklerine göre tamamlanmış olan ilk on 

SSB barajı Tablo-4’te verilmektedir [4]:

Tablo-4: Dünyanın en yüksek ilk on SSB barajı

Baraj Ülke
Yükseklik Hacim (m3x103) Karışım Oranları (kg/m3)

(m) SBB Toplam Çimento Puzolan Tip

Longtan Çin 217 4952 7458 99 121 (F)

Guangzhao Çin 201 2420 2870 61 91 (F)

Miel I Kolombiya 188 1669 1730 85-160 0

Guandi Çin 168 2970 4710 (F)

Jin’anqiao Çin 160 2400 3920 72 108 (F)

Urayama Japonya 156 1294 1860 91 39 (F)

Miyagase Japonya 156 1537 2001 91 39 (F)

Shatuo Çin 156 1510 1980 (F)

Ralco Şili 155 1596 1640 133 57 (N)

Son La Vietnam 139 2677 4800 60 160 (F)
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Ülkemizde ise gerek devlet yatırımları gerekse özel sektör yatırımları neticesinde son yıllarda yapılan 

SSB sayısında gözle görünür bir artış bulunmaktadır. 10.10.2010 tarihinde açılışı yapılan Çine Adnan 

Menderes Barajı 137 m temelden yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek SSB barajıdır. 

Ülkemizde yapılmış ve yapılmakta olan bazı barajların listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Tablo-5: Ülkemizde tamamlanmış ve inşa halinde olan SSB’lerin Karakteristikleri

Baraj Nehir/Çay Durumu
Yükseklik Hacim (m3x103) Karışım Oranları (kg/m3)

(m) SBB Toplam Çimento Puzolan Tip

Ayvalı* Oltu İnşaa Halinde 177 1650 1900 50 115 (F)

Andıraz Soğanlı 2013 yılında 
başlayacak

141,50 1868 2050

Yukarı 
Kaleköy*

Murat İnşaa Halinde 140 2224 2414 130 0

Çine Çine Tamamlandı 137 1560 1650 85 105 (F)

Melen Büyük Melen 2013 yılında 
başlayacak

124 1871 2096 (F)

Köprü* Göksu İnşaa Halinde 109 880 1050 100 50 (F)

Ergenli Ilıca 2013 yılında 
başlayacak

107,10 1249 1350

Cindere Büyük Men-
deres

Tamamlandı 107 1500 1685 61 91 (F)

Beyhan-I* Murat İnşaa Halinde 97 1480 1661 130 0 (F)

Güllübağ* Çoruh Tamamlandı 96 160 175 70 70 (F)

Aşağı 
Kaleköy*

Murat İnşaa Halinde 95 1192 1342 130 0

Silopi Hezil Tamamlandı 79,5 732 900 120 0 (F)

Naras Manavgat İnşaa Halinde 78 600 677 160 0

Menge* Göksu Tamamlandı 68 321 381 80 40 (F)

*Özel Sektör Yatırımı



Su  Dünya s ı  O cak  201368

Kaynaklar:

[1] ICOLD Bulletin 126, Roller Compacted 

Concrete Dams

[2] Hansen D., Reinhardt W., Roller Compac-

ted Concrete Dams

[3] Shaw Q., Roller Compacted Concrete for 

Dams

[4] Dunstan M.R.H., New Developments in 

RCC Dams

[5] Aldecoa R., Polimon J., Cea J.C., 30 Years 

of RCC Dams Construction in Spain

[6] USACE 2006 EM 1110-2-2006 Roller Com-

pacted Concrete

[7] Gürdil F. (Temelsu), Silindirle Sıkıştırılmış 

Beton Barajlar, Teknik Müşavir, Ekim 2012 

Sayı 26, TMMMB.

[8] Hydropower&Dams World Atlas 2012 

[9] Water Power&Dam Construction Yearbook 

2012

[10] DSİ Beton Barajlar Tasarım İlkeleri Reh-

beri-2012

Bu makalenin hazırlanmasındaki katkılarından 

dolayı DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES 
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DENİZ DENİZ 
BALIKÇILIĞIBALIKÇILIĞI

Köpüren sularda açıldılar uzaklara, açıldıkça gözden kayboldular..adeta yok oldular. Yoklukları bir özlemi büyüttü 
geride kalanların gönüllerinde...Derken uzaktalarda belirmeye başladılar, gittikçe yaklaştılar, özlemleri bitirecek 
kadar yakınlaştılar. Tekneler limana yanaşınca yolu gözlenenler, bir bereketin habercisi oldular. Kasalar dolusu 
bereket, derya kuzuları ile balıkçılardı onlar...
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Geçen sayılarda tatlısu balıkçılığına ve tatlısu ba-

lıklarına kısaca değinmiştik. Bu sayıda ise daha 

geniş alanları kapsayan ve daha büyük çapta 

yapılan deniz balıkçılığına bakmaya çalışalım. 

Deniz balıkçılığını hem olta ile amatör kıyı ba-

lıkçılığı hem de ağ ile tekne balıkçılığı şeklinde 

ele almak mümkün; bu arada deniz balıkçılığı-

nın daha farklı türleri olduğunu da belirtmeden 

geçmeyelim.

Deniz, okyanus gibi tuzlu sularda yaşayan su 

ürünlerini genellikle ticari amaçlarla yakalama-

ya yarayan, geniş çaplı balıkçılıktır. 20. yy’daki 

teknolojik gelişme ile birlikte ulaşım ve haberleş-

me araçlarına da bilgisayarlar girmiş ve dona-

nımlı deniz filoları oluşturulmuştur. Açık deniz-

lerde aylarca çalışabilen, ürünleri yakalamaktan 

değerlendirmeye kadar tüm aşamalardan geçire-

bilen “yüzer fabrikalar” ortaya çıkmıştır. Deniz-

de yapılan balıkçılığın çeşitli yöntemleri vardır. 

Kumlu, çakıllık kıyılarda küçük ya da orta boy 

balıkların oltayla ya da çeşitli ağlar yardımıyla 

yakalanması şeklinde yapılan yaya balıkçılık, 

genelde deniz kıyısında amatörlerce yapılmakta-

dır. Ayrıca ticari amaçla kıyıya yakın bölgelerde 

kıyı balıkçılığı görülmektedir. Açık denizlerde 

orta ya da büyük boy motorlarla, genelde bir iki 

haftalık sürelerle balıkçılık yapmak, “açık deniz 

balıkçılığı” olarak adlandırılır. Örneğin; ülke-

mizde Karadeniz ile Akdeniz arasındaki göçmen 

balıklar genelde bu yöntemlerle avlanır. Yüzey 

balıkları için gırgır ağları, dip balıkları için ise 

troller, paraketalar, dip ağları ticari balıkçılık-

ta kullanılan en yaygın yöntemlerdir. Pisi, Dil, 

Barbunya, Tekir gibi balıkların avlanmasında 

deniz tabanını tarayan, kollu,torba biçiminde 

ağlar kullanılmaktadır. Bunlara dip trolü denil-

mektedir. Ayrıca balıkların ağa dolanmaları ve 

ağdaki bir cepte kapalı kalmalarını sağlayan tek 

kat dolanmalı ağlar ve geniş gözlü fanyalı ağlar 

vardır. Denizden kıyıya doğru çekilerek kullanı-

lan çekme ağlarının manyat, tarlokoz ve ağrıp 

denen türleri bulunmaktadır. Çevirme ya da 

gırgır oğlan ise sürüyü önce çevirip sonra ağı alt-

tan büzerek kapatmak ilkesiyle çalışan ve yüzey 

balıklarını yakalamaya yarayan ağlardır. Dip ve 

yüzeyde kullanılabilen galsama ağları denen ağ-

lar da vardır ki, bunlar kafesler arasından geçen 

balığın solungaçlarının galsama ağı tarafından 

tutularak yakalanması yöntemiyle balık avla-

maya yarar. Ağlarla çevrilmiş, büyük havuzlar 

şeklinde oluşturulan dalyanlar da deniz balıkçı-

lığında kullanılan yaygın yöntemlerden biridir.

Balıkçılık yöntemlerinin, balık takım ve gereç-

lerinin gelişmesi ile paralel bir gelişme gösteren 

amatör balıkçılık, genellikle asıl konumuzu oluş-

turan spor amacı ile yapılan balıkçılıktır. Amatör 

balıkçılık deyince akla ilk gelen şey “olta”dır.

Olta: Olta; kelebek denen dörtgen şeklindeki bir 

mantara sarılı bir miktar misinanın, fırdöndülü 

ucuna bağlanmış beden, köstek, iğneler ve iskan-

dil gibi parçalardan oluşan bir takımdır. Fırdön-

dü, bir halkasına oltanın ucu, diğer halkasına da 

bedenin ucu bağlanan, iki ucu fırıl fırıl dönecek 

şekilde düzenlenmiş bir parçadır. Fırdöndünün 

amacı, yemin ya da balığın denizde dönüşünün 

ve çırpınmasının etkilerini oltaya aktarmaktır. 
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Yani olta misinasının gam yapıp dolaşmasını 

önler. Beden, olta takımında oltanın aşağı ucun-

da bulunan kısma denir. Beden, oltanın denize 

bırakılan ucunda bulunur ve oltaya oranla daha 

ince misinadan düzenlenir. Bedenler, yapılış şe-

killeri ve kullanıldıkları yere göre dip bedeni, yüz 

bedeni, çatal beden, telli beden, düz beden, kır-

langıç ve mercan bedeni gibi isimler alırlar. Kös-

tek, olta takımında çeşitli sayıda ve aralıklı ola-

rak bedene bağlanan, ucu kancalı misinalardır. 

Bedenin üzerindeki kösteklerin sayısı avlanacak 

balığa göre değişir. Köstekler kullanıldıkları yere 

ve oltalara göre çıplak köstek, tüylü köstek, öksüz 

veya piç, hırsız gibi isimler alırlar. 

Olta İğneleri: Olta takımının esas parçaların-

dan biridir. Çelik telden yapılan çengel şeklinde 

bir parçadır. İğnenin misinaya bağlanan yerine 

pala, paladan dirseğe kadar olan düz kısmına 

sap, kıvrık yere dirsek, dirseğin en uç kısmındaki 

çengelli kısma ise “damak” denilmektedir. Balık 

iğnelerini ince, kalın ve ağır iğneler olmak üzere 

3 çeşide ayırabiliriz. İnce iğneler 1 numaradan 

16 numaraya kadar olan ve ufak balıklar için 

uygun olan iğnelerdir. 1/0’dan 10/0 numaraya 

kadar olan kalın iğneler ise ağır balıklar için kul-

lanılırlar. Boyları 10-15 cm olan, 5-6 mm kalın-

lıkta bulunan ve oldukça ağır olan balıkları ya-

kalamakta kullanılan iğneler ise ağır iğnelerdir. 

Avlanacak balığın kuvvet ve iriliğine göre iğne 

seçilmelidir. İğnelerin bir kısmı kalaylı, bir kısmı 

da kalaysız olur. Kalaysız iğneler daha sağlam 

oldukları halde, bir yere takıldıklarında çabuk 

kırıldıklarından dibi taşlık sularda kullanılamaz-

lar. Ayrıca iğnelerin bir kısmı çıplaktır. Diğer 

bir kısmı ise balık biçiminde yapılmış kurşunlara 

bağlı olarak kullanılırlar. Bu ikinci tip iğnelere, 

“zoka” denir

Zokalar: Balık biçiminde, ucu iğneli, kurşun-

dan yapılan ve misina bedene takılan çeşitli par-

çalara verilen isim. Tutulan balığın cinsine ve 

mevsimine göre zokalar yünlü, seğirtme ve yemli 

zokalar olmak üzere üç ana türe ayrılırlar. Yünlü 

zokalar; kurşundan dökülen yem balığına ben-

zeyen ufak bir balık şeklindedirler. Kuyruğunda 

iğnesi olan bu zokalar baş taraflarından bedene 

bağlanırlar. Derin sularda ağır, daha sığ sularda 

ise daha hafif zokalar kullanılmalıdır. Yünlü zo-

kalara yem takılmaz, sadece zokanın göğsündeki 

deliğe, iğnenin ucunu kapatacak şekilde Tekir 

Horozu’nun göğüs kısmından alınmış kırmızı iki 

tüy eklenir. Bunda amaç, zokanın suda hızla çe-

kilmesi sırasında kaçan bir balığın yüzgeçlerini 

andırmasıdır. Yünlü zokalar, balıkların aradık-

ları yem türlerine göre Gümüş, Hamsi, İstavrit, 

Sardalya balıklarına benzetilmektedirler. Kur-

şun yünlü zokalar, kullanılmadan önce üzerin-

deki pürüzler iyice ovulmalı, daha sonra iyice ci-

lalanıp parlatılmalıdır. Her aydan sonra zokalar 

temizlenip diş izleri giderilmelidir. Seğirtme zo-

kaları balık şeklinde ve başlarında birer iğne bu-

lunan en büyük boy zokalardır. Bunların ham-

si, gümüş, istavrit gibi şekilleri yoktur. Genelde 

füze gibi yuvarlak olurlar. Seğirtme zokalarının 

boyları ve ağırlıkları türlerine göre değişir. Ör-

neğin lüfer seğirtmesi 120-200 gr ağırlığında 

ve 12 cm boyunda olur. Palamut seğirtmesi ise 

16 cm uzunluğunda 250-300 gr ağırlığındadır. 

Yemli zokalar; Sarımsak Zokası, Uskumru, 
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İşkovası, Akdeniz Zokası, Oval Zokası, Sülük 

Zokası, Dobaç Zokası olmak üzere yedi türde 

bulunan zokalardır. Tüm bu açıklamalara göre 

olta takımlarını; a) Çıplak iğneli olta takımları, 

b) Zokalı olta takımları olarak ikiye ayırabiliriz. 

Çıplak iğneli oltaların yemli olarak kullanılanla-

rına ya gerçek ya da yapay yemler takılmalıdır.

Çapari: Uzunca bir beden üzerinde, eşit aralık-

larla dizilmiş birçok tüylü iğnelerin bulunduğu 

köstek dizisine çapari denir. Çaparinin bedeni 

misinadan olup, boyu kösteklerin sayısına göre 

uzun veya kısa olur. Ayrıca ana hatları aynı 

kalmakla birlikte beden ve köstek kalınlıkları ile 

köstek uzunlukları balıkların büyüklük ve kü-

çüklüğü ile bolluk ve azlığına göre değişebilir. 

Örneğin; palamut, uskumru, istavrit ve izmarit 

çaparisi gibi değişik türleri vardır. Ayrıca pro-

fesyonellerin kullanacağı çaparilerin köstekleri 

amatörlerinkinden çok daha fazladır. Çapari 

kösteklerinin birbirine dokunacak ve dolaşacak 

kadar uzun olmamalarına dikkat etmek gerekir. 

Çapraz veya düz olan çapari iğnelerine gerçek 

yem takılmaz. Sadece iğnelerin palasına tekir 

tüyleri, kırmızı bir ipekle bağlanır. Balık, bu tüyü 

balık yavrusu, kırmızı ipek düğümü ise balığın 

gözü sanarak saldırır. Çok köstekli çaparilerle 

kıyıdan balık avlanmaz. Bunlar genelde motor 

veya sandaldan bırakılırlar. İster sandaldan bıra-

kılsın, isterse kıyıdan savrulsun çapariler devamlı 

olarak aşağı-yukarı hareket ettirilerek kullanılır-

lar. Böylece köstekler bir tarak gibi açılır ve ba-

lıklar bunlara atlarlar.

Çaparinin alt kısmına “iskandil” adı verilen 150-

200 gr kadar bir kurşun takılır. Çaparinin iğne 

sayısı çok ise ve akıntı kuvvetli ise iskandilin ağır 

olması gerekmektedir.

Paraketa: Paraketa, çapari gibi bedeni misina 

yada naylon ipten yapılan 200-300 köstek ve 

iğnesi bulunan sabit bir oltadır. Yani çaparinin 

yatay bir şekilde deniz dibine döşenmiş şeklidir. 

Paraketaların iğneleri çıplaktır. Paraketa denize 

bırakılırken ilk iğnenin yanındaki bedene ayak 

taşı denen bir taş, bunun yanında paraketanın 

dibe oturması amacıyla 20 veya 30 iğnede bir 

500 gr’lık kıstırma taşı bağlanması gerekir. Pa-

raketalar avlanacak olan balığın türüne göre 

değişik yemlerle yemlenmelidirler. Paraketaların 

kullanım alanına göre de değişik isimleri vardır. 

İnce paraketa, ağır paraketa, kalkan paraketası, 

kılıç paraketası, barbunya paraketası gibi.

Balıkçı Düğümleri: Oltanın beden, köstek, 

iğne ve zoka gibi bölümlerini birbirine bağlamak 

ayrı bir hüner gerektirir. Balıkçı düğümü bir ip 

veya halat düğümü gibi sıradan olamaz. Özelliği 

olan düğümlerdir. Kurallarına dikkat edilerek 

yapılacak balıkçı düğümü en zor gerilmelerde 

bile açılmaz. İyi yapılmış bir düğüm iğne pala-

sından sıyrılmamalı, iğne üzerinde kalabalık ve 

fazlalık oluşturmamalı ve düğümden sonra iğne 

dik durmalıdır. Düğüm düzgün bir şekilde atıl-

dıktan sonra, misinanın fazlalık ucu bir pensle 

kuvvetlice çekilip düğüm sıkıştırılmalıdır. Dü-

ğüm sıkıştırıldıktan sonra fazlalık kalırsa, bunlar 

dipten olacak şekilde kesilmelidir. Düz düğüm, 

fırdöndü düğümü, ilmek düğüm, sarma düğüm 

gibi değişik düğüm çeşitleri vardır.
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Yemler ve Yemleme: İyi bir amatör balıkçı-

nın bilmesi gereken en önemli konulardan birisi 

de yemlerdir. Denizlerimizdeki ve tatlı suları-

mızdaki balıklar için kullanılacak yem çeşitleri 

farklıdır. Tecrübeler sonucu hangi tür balıkların 

hangi yemlerden hoşlandığı ortaya çıkarılmış-

tır. Balık yemleri yapay yemler ve doğal yem-

ler olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal yemlerin en 

çok kullanılanları midye, karides, kurt, akyem, 

kalamar, sülina, et, hamur, solucan, çekirge 

ve diğer bazı küçük balıklar ve bitkiciklerdir. 

Yapma yemler ise, balıkla-

rın sevdikleri doğal yemlere 

benzetilen, plastikten, tüyden 

ve ipekten yapılan yemlerdir. 

Çok çeşitli olan balık yemleri 

değişik yöntemlerle kullanılır. 

Bu yöntemlerin başlıcaları 

yemleme, olta yemi ve sepet 

yemidir. Sepet yardımıyla su 

ürünleri avlamada yem sepet 

içine konur. Olta, paraketa 

ve buna benzer aletlerin iğ-

nelerine takılan yemlere “olta 

yemi” denir. Yemleme ise; 

avlanması istenilen balıkların 

bir yere toplanması ve böy-

lece bol avlanma sağlamak 

amacıyla deniz, göl ve ırmak-

ların uygun yerlerine yemlerin dökülmesidir. En 

ilkel yemleme suya ekmek parçaları atmaktır. 

Eğer ekmekler iri doğranırsa, su üzerinde yüzer 

ve yüzeye yakın balıkları kendine çeker. Küçük 

doğranmış ekmekler ise dibe çökerler ve dip ba-

lıklarını toplarlar. Palamut, ciğer ve bağırsaklar 

da yemleme için idealdir. Hemen hemen bütün 

balıklarda kullanılırlar. Karagöz, Levrek, Mer-

can avlarında diğer bir yöntem, kabuklarıyla 

birlikte ezilen midyelerin av bölgesine dökülme-

sidir. Yemek artıkları dökülerek Kefal toplamak 

mümkündür. Genellikle tatlı su balıkları için uy-

gulanan bir yemleme çeşidi de avlanma bölgesi-

ne ara sıra birer tutam bulgur serpmektir. Aynı 

şekilde toprak ve kum serpmek de işe yarayabi-

lir. Yemlemede yemlerin cinsleri gibi iğnelerin 

renkleri de rol oynar. Karides, hamur, akyem 

için beyaz iğne, et, solucan ve benzeri koyu renk 

yem için ise da siyah veya kırmızı iğne kullanıl-

malıdır.

Kepçeyle Balık Avı: Akıntılı kıyılardan ve 

sandaldan bir kepçe kullanılarak yapılan zor ve 

büyük ustalık isteyen bir av biçimidir. Gece veya 

gündüz olarak yapılabilirse de daha çok gece ya-

pılan aylarda tercih edilir. Fakat kepçelere ba-

lıkçıların alışması ve ustaca kullanılması zaman 

alır. Kepçeler; gönder (kepçenin sapı), çember 

(sapın ucundaki halka biçiminde demir) ve tor 

(bunlara takılmış torba biçimindeki ağ) adı veri-

len üç bölümden oluşur.

Kepçeyle balık ayında iki tür kepçe kullanılır:

a)-Cürüm Kepçeleri

b)-Daldırma Kepçeleri

a)-Cürüm Kepçeleri: Torları kalın ve küçük göz-

lü ağ parçalarından yapılmış olup kıyıya daya-

mak suretiyle sabit bir şekilde kullanılır. Çinekop 

veya İstavrit gibi balıklar saldırgan balıklardan 
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kaçarken kepçe, kaçış yönüne doğru denize 

sarkıtılır. Balıklar hızla geldiklerinden akıntının 

yardımıyla şişen toru görmezler ve içine dalar-

lar. Bu sırada kepçe yukarı kaldırılır. Cürüm 

kepçeleriyle gece ve gündüz balık avlanabilir. 

Gümüş, Çamuka ve Çaça balıkları torları daha 

ince gözlü cürüm kepçeleriyle yakalanırlar. Bu 

balıkların gövdeleri parlak olduğundan yüzey-

den rahatça görülebilirler.

b)-Daldırma Kepçeleri: Gönderileri uzun, 

çemberleri ince, torları ise iri gözlü ve tül gibi 

olan kepçelerdir. Kıyıdan veya sandaldan suya 

daldırılan kepçe, balığın kafasından doğru geçi-

rilip içine alınır ve kapatılarak hızla yukarı çe-

kilir. Daldırma kepçeleriyle daha kısa zamanda 

ve daha bol miktarda balık avlamak amacıyla 

gece yapılan Zargana avı, balıkçılar için olduk-

ça önemlidir. Av sırasında motorun burnuna, 

sandala bakan bölümü bir tenekeyle kapatılmak 

suretiyle bir lüks lambası bağlanır. Motorda iki 

kişi bulunur. Motoru kullanan kişi ağır ve kıyı 

yollu gider, diğer balıkçı ise ayakta ve baş üs-

tünde tuttuğu elinde kepçe olmak üzere durur 

ve ışığın yardımıyla Zargana sürüsünü gördüğü 

anda kepçeyi balığın kafasından kendine doğru 

suya daldırarak avını yakalar. Zarganalar, Lüfer 

ve Kofana ayında canlı yem olarak kullanılırlar. 

Zargana, Kefal, Gümüş, Çamuka, Çaça, Çine-
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kop ve İstavrit gibi balıklar gece veya gündüz 

avlanabilirler. Buna rağmen Kefal ve Zargana 

sürülerinin gece avlanılması daha yaygındır.

Amatör Balıkçılara Öğütler:

Balık avı strateji, sabır, soğukkanlılık, ilgi ve 

beceri isteyen güç bir iştir. Bu konuya meraklı 

ve istekli amatör balıkçılar, balığa çıkarken bu 

zorlukları mümkün olduğunca kolaylaştıracak 

önlemler almak zorundadırlar. Amatör balıkçı-

nın öncelikle kiminle, nereye, nasıl ve ne zaman 

gidileceğini planlaması gereklidir. Doğa koşul-

larının, hava şartlarının bilindiği ve vasıtayla 

ulaşılabilen bir yerde avcılığın yapılması, rahat 

bir balık avı sağlar. Bundan sonra, götürülecek 

malzemeler bir liste halinde hazırlanmalıdır. Bu 

malzemeler üç başlık altında toplanır:

a) Giyim,

b) Gerekli malzemeler,

c) Balık takımları.

a) Giyim: Av sırasında kullanılacak giyim eş-

yaları vücudun hareket imkanını kısıtlamayacak, 

yaz ve kış mevsimlerine göre farklı tipte olmalı-

dır. Kışın kulakları kapayan yün takke, yün iç 

çamaşırı ve eşofman üstü, yün kazak, kot pan-

tolon, blucin veya eşofman altı, yün çoraplar, 

diz kapağı hizasında içi muflonlu, altları teknede 

kaymayacak şekilde üretilmiş çizmeler kullanılır. 

Bu giysilerin üzerine sarı, turuncu gibi denizden 

iyice seçilebilecek renklerde alt ve üst olarak ve 

çift katlı su geçirmeyen muşamba pantolon giyi-

lir. Bu eşyalar balık ayından dönüşte havalandı-

rılır, çizmeler tatlı suyla yıkanır.

b) Gerekli Malzemeler: Balık avı için götü-

rülecek malzemeler şunlardır: Hüviyet, kibrit, 

ilkyardım kutusu (İskorpit ve Trakonya gibi ze-

hirli balık vurmalarına karşı amonyak, yaralan-

ma ve kesilmelere karşı tentürdiyot, sargı bezi, 

bant vb.), fotoğraf makinesi, su geçirmez saat, 

cep veya el pusulası, av bölgesini içeren harita, 

küçük makas, çakı, el feneri, cep radyosu, havlu, 

sabun, buzluk, yemler (Karides, Sübye, Kala-

mar gibi), kepçe, kakıç, tel livar, naylon torba-

lar, iğne, iplik, çıra, mum, mumlu iplik, yedek 

benzin için boş bidon, şişe ve konserve açacağı, 

kalem ve küçük tamir kutusu (pense, tornavida 

vb.).

Balık Takımları: Balık takımları avlanma 

bölgesindeki balık türlerine ve avlanma çeşitle-

rine göre hazırlanır. Hareket halindeki tekneler-

de 3’lü fırdöndülü (bir gözüne iskandil takılmış) 

canlı veya cansız yem takılan dip sürtmeleri veya 

kıstırmalı kaşıkları olan takımlar kullanılır. De-

mir üstünde teknelerde ise yine 3’lü fırdöndülü, 

Karides veya Midye takılan, uzun olta gibi ha-

zırlanmış 4,5 kulaç köstekli oltalar veya 3-4 kös-

tekli (dibinde iskandili olan) oltalar şeklindeki ta-

kımlar seçilir. Demir üstünde duran teknelerde 
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balık avlanırken akıntı hesaba katılır, sulara göre 

değişik ağırlıkta iskandiller seçilir. Yemlerin ye-

tersiz kaldığı durumlarda beraberinde götürülen 

30-35 metrelik ağla canlı yem yakalanır ve bun-

lar denize sarkıtılan tel livarda muhafaza edilir. 

Tüm bu araç gereçler dışında, mevsimine göre 

farklı balıkları yakalayabilmek için içerisinde dip 

sürtmeleri, kaşık takımları, uzun oltalar, çapari-

ler, yem takımları ve yedek takımlar gibi aletle-

rin bulunduğu bir “olta sandığı” götürülür. Balık 

ayından sonra takımlar tatlı su ile temizlenip bir 

sonraki av için hazırlanırlar.

Balık Yemleri

Balık Yemleri:
Olta balıkçılığında avlanma bölgelerinne göre 

çok çeşitli balık yemleri kullanılmaktadır. En Bol 

çeşit Ege Bölgesinde, İzmirde bulunmaktadır. 

Yemlerimizi, avlanma sırasında veya av zama-

nına kadar canlı ve sağlam bir şekilde saklamak 

önemlidir. Bunun için En pratik yol nemli ve ka-

lın bir bezin içinde muhafaza etmektir.

Başlıca yem çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Sülünez:

Midye cinsi bir deniz kabuklusudur. Denizin 

kumluk alanlarında kumun içinde dik olarak ya-

şarlar. 8-10 cm boyunda 2cm kadar kalınlığın-

dadır. Sarımsı renge sahiptir. Kurutulmuş, don-

durulmuş ve tuzlanmış olarak kullanılabilirsede 

canlı ve taze olarak kullanılması her zaman için 

iyi sonuç verir. Sülünez e hayır diyecek bir ba-

lık yoktur. İğneye ince dilimlenerek yada bütün 

olarak takılır. Taze olarak saklanabilmwesi için, 

ıslak beze yada gazete kağıdına sarıp, serin yerde 

tutulması gerekir

Mamun
Karides ve istakoza benzeyen mamun kıvır kıvır 

canlılığı sayesinde bir çok balığın avında kulla-

nılan verimli yemlerden biridir. Boyları 3-4 cm 

arasındadır, . Mamunun boyu istakoz yavrusu-

na göre daha kısa, vücudu daha tombul, kuyruk 

yelpazesi daha kısa fakat geniştir. Rengi grimsi-

yeşildir. Mamunun özelliği canlı olarak kulla-

nılmasıdır, ancak ölü olarakta kullanılabilir ve 

yinede iyi sonuçlar alınabilir. Mamun öldükten 

1 gün sonra yumuşamaya başlar ve iğneye takıl-

ması zorlaşır, yumuşamasının diğer bir kötü yanı 

ise oltayı atarken oltadan düşmesidir. O neden-

le mamunu canlı olarak kullanmak balık avının 

verimli geçmesinde önemli rol oynar. Mamun 

1-1,5 metre kadar derinlerde kumlu - humus-

lu bölgelerde toprağa gömülü olarak yaşarlar. 

Özellikle dere ağızları sevdiği yerlerdendir. 

Mamunun yaşadığı bilinen yerlerde gezinilerek 

mamunun toprağın dışına çıkması sağlanır daha 
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sonra kepçe ile toplanırlar veya mamun 

çıkarılacak bölge daire veya kare şeklin-

de bir ağ veya tül ile etrafı çevirilipte çı-

kartılırsa çıkan mamunların kaçmaması 

ve rahat toplanması sağlanmış olur.Ma-

mun çıkarabilme olanağınız yoksa şayet 

balık malzemesi satan yerlerden temin 

edilebilme olanağı vardır.

Teke
Karidese benzeyen küçük deniz canlıla-

rı teke diye tabir edilir. Ülkemiz denizle-

rinde bu gruba giren birkaç tür mevcut-

tur. Otlu yerlerde kepçelerle toplanır. 

Teke mamun gibi yumuşak yemlerden-

dir. Bu nedenle oltaya takıldığında kü-

çük balıklarca kolayca parçalanabilir.

Sonbaharda lüfer ve levrek avında de-

ğerli bir yemdir. Ayrıca her türlü dip ba-

lığı avında başarı ile kullanılabilir. Canlı 

olarak kullanılması tercih edilir.

Tatlı sularda yaşayan türleri de temin 

edilebilir ise pek çok balık avında özel-

likle tatlı sularda yılan balığı ve levrek 

avında yararlı olur. Denizlerde toplan-

ması pek bol olarak yapılamadığından 

daha çok avcı tarafından bizzat toplanı-

larak kullanılmaktadır. Küçük paketler 

halinde dondurulmuş olarak malzeme-

cilerden temin edilebilmektedir. Olta 

avcılarınca pek çok balık avında olta 

yemi olarak kullanılır.

Karides
Karides et obur balıklar tarafından çok 

sevilen bir yemdir. Özellikle iri levrek, 

trança, mercan, lâhos, orfoz, çipura gibi 

balıkların avında çok değerli bir yem-

dir. Ülkemiz denizlerinde birçok kari-

des türü vardır. Bunların bir kısmı iri, 

bir kısmı da çanlı karides denilen daha 

küçük türlerdir. Küçük yavru karides-

lerden çeşitli balık türü avında en iyi 

şekilde yararlanılabilir.

Madya
Denizlerde taşlık yerlerde bol olarak bu-

lunan kabuklu bir su canlısıdır. Zemin 

üzerinde yaşar. Toplamak için herhan-

gi bir kazıya gerek yoktur. Yüzerek ve 

gözlük takılarak bol olarak toplanabilir. 

Etleri sülünese göre daha serttir. Bu ne-

denle oltadan kolayca çıkmaz. Sülüne 

olmayan yerlerde kullanılır. Ortamda 

küçük balık bol ve yumuşak yemleri 

bozuyorsa madya tercih edilebilir. Ka-

buk içinden çıkarılması kabuğun çekiçle 

kırılması ile olur. Kırılan kabuktan ay-

rılan canlının kapak olarak kullanıldığı 

sert kısmında bıçakla kesilerek atılması 

ve bundan sonra yeme takılması gere-

kir. Mercan ve çipura avında kullanı-

labilir. Ayrıca paragadi de oldukça iyi 

sonuç verir.

Yengeç
Özellikle çipura avında çok değerli bir 

olta yemidir. Tırnak boyunda olanları 

tercih edilir. Yengeç yavruları, diz boyu 

derinlikteki ve otluk yerlerden toplanır-

lar.

Kepçe otlu yerde gezdirilerek yengeç 

toplanır. Yengeç toplama gece yapılırsa 

daha verimli olur. Bol olarak bulunduk-

ları yerlerde geceleri su üzerindeki otlar 

üzerine çıkarlar. Buralarda el feneri ile 

gezilirse ışıkta parladıklarından kolayca 

görülür, el ile istenilen miktarda topla-

nabilir. Toplanan yengeçler içerisinde 

ıslak talaş bulunan bir kapta bir iki hafta 

canlı olarak tutulabilirler.

Ayrıca pavurya dediğimiz mavi yen-
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geçler oldukça lezzetli olup haşlaması ve közde 

ızgarası yapılır.

DENİZ BALIKLARI

Centracanthidae Familyası: İzmarit, İstrangilos

Carangidae Familyası: İstavrit, Kıraça, Karade-

niz İstavriti, Akya, YaIaderma.

Scombridae Familyası: Uskumru, Kolyoz, Pala-

mut, Torik, Orkinos, Yazılı Orkinos.

Gobiidae Familyası: Kaya Balığı, Kum Kayası, 

Kurbağa Kaya, Saz Kayası, Sarı Kaya, Hortum 

Kaya, Tekir Kaya, Kömürcü Kayası, Hurma 

Kayası, Küçük Kaya, Tatlı Su Kayası. Blenni-

idae Familyası: Horozbina. Gadidae Familyası: 

Gelincik,Mezgit.

Mugilidae Familyası: Kefal, Has-kefal, Altınbaş 

Kefal, Pulaterina.

Triglidae Familyası: Kırlangıç, Benekli Kırlan-

gıç, Oksüz, Dikenli Oksüz, Mazak.

Skorpaenidae Familyası: İskorpit, Lipsos.

Trachinidae Familyası: Trakonya, Varsam.

Labridae Familyası: Lapin, Kikla, Çurçur.

Scaridae Familyası: Iskaroz.

Serranidae Familyası: Hani, Yazılı Hani, Orfoz, 

Lahos.

Muranidae Familyası: Levrek, İspendek.

Congridae Familyası: Mığrı.

Muraenidae Familyası: Müren.

Clupeidae Familyası: Sardalya, Papalina, Tirsi, 

Çaça.

Engraulidae Faıuilyası: Hamsi.

Atherinidae Familyası: Gümüş Balığı, Çamuka.

Belonidae Familyası: Zargana.

Pleuronectidae Familyası: Pisi Balığı.

Soleidae Familyası: Dil Balığı.

Mullidae Familyası: Barbunya, Paşa Barbunya-

sı, Karaçalı Barbunya, Tekir.

Sparidae Familyası: İspari, Kupes, Sargos, Me-

lanuıya, Karagöz, Sarıgöz, Mercan, Fangri, Kır-

ma Mercan, Mandagöz Mercan, Lekeli Mercan, 

Çipura, Sinagrit, Trança.

Sicaenidae Familyası: Eşkine, Minekop.

Sphyraenidae Familyası: Iskarmız, Barrakuda.

Xiphiidae Familyası: Kılıç Balığı.

Acipenseridae Familyası: Mersin Balığı.

Anguillidae Familyası: Yılan Balığı.

Elasmobranchii Süper Ordosu:Köpek Balıkları, 

Camgöz, Mahmuzlu Camgöz, Büyük Camgöz, 

Domuz Balığı, Kedi Balığı, Sapan Balığı, Çekiç 

Balığı, Testere Balığı, Harharyas, Yassı Kö-

pek Balıkları, Vatos, İğneli Vatos, Rina, Keler, 

Elektrik Balığı, Folya, Kulaklı Folya.
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Hangi Balık 
Hangi Ayda?

Ocak Ayı

Barbun çipura

Hamsi Iskorpit

Karagöz Kefal

Kirlangiç Levrek

Lüfer Mercan

Mirmir Orfoz

Palamut Trança

Uskumru Zargana

Fangri Kupes

Kalkan Torik

Mezgit Kirlangiç

Şubat Ayı

Akya Barbun

çipura Hamsi

Iskorpit Karagöz

Kefal Kirlangiç

Levrek Lüfer

Mercan Mirmir

Orfoz Palamut

Sarikuyruk Sarpa

Sinarit Kupes

Trança Uskumru

Zargana Tekir

Mart Ayı

Akya Barbun

çipura Hamsi

Iskorpit Isparoz

Karagöz Kefal

Kirlangiç Levrek

Lüfer Mercan

Mirmir Orfoz

Orkinos Palamut

Sarikuyruk Sarpa

Sinarit Tekir

Trança Uskumru

Nisan Ayı 

Akya Barbun

çipura Iskorpit

Isparoz Karagöz

Kefal Kirlangiç

Levrek Lüfer

Mercan Mezgit

Mirmir Orfoz

Orkinos Sardalya

Sarikuyruk Sarpa

Sinarit Tekir

Torik Fangri

Dil Kalkan

Mayıs Ayı

Akya Barbun

çipura Iskorpit

Isparoz Karagöz

Kefal Levrek

Mercan Mezgit

Mirmir Müren

Orfoz Orkinos

Sardalya Sarikuyruk

Sarpa Sinarit

Tekir Torik

Fangri Kupes

Kalkan 

Haziran Ayı

Akya Barbun

çipura Isparoz

Karagöz Kefal

Levrek Mercan

Mezgit Mirmir

Müren Orfoz

Orkinos Sardalya

Sarikuyruk Sarpa

Sinarit Tekir

Torik Fangri

Kupes 

Temmuz Ayı 

Akya Barbun

çipura Gümüş

Isparoz Karagöz

Kefal Kiliç

Levrek Mercan

Mirmir Mezgit

Müren Orfoz

Orkinos Sardalya

Sarikuyruk Sarpa

Sinarit Tekir

Torik Kupes

Ağustos Ayı 

Akya Barbun

çipura Gümüş

Isparoz Karagöz

Kefal Kiliç

Levrek Mercan

Mirmir Müren

Palamut Orfoz

Sardalya Sarikuyruk

Sarpa Sinarit

Tekir Trança

Kupes 

Eylül Ayı

Akya Barbun

çipura Gümüş

Isparoz Karagöz

Kefal Kiliç

Kirlangiç Levrek

Lüfer Mercan

Mirmir Müren

Orfoz Orkinos

Sarikuyruk Sarpa

Sinarit Tekir

Trança Fangri

Ekim Ayı

Akya Barbun

çipura Iskorpit

Isparoz Kefal

Karagöz Kirlangiç

Levrek Lüfer

Mercan Mirmir

Müren Orfoz

Orkinos Sarikuyruk

Sarpa Sinarit

Tekir Trança

Zargana Fangri

Kasım Ayı

çipura Barbun

Iskorpit Karagöz

Kefal Kirlangiç

Levrek Lüfer

Mercan Mirmir

Orfoz Sinarit

Tekir Trança

Zargana Fangri

Kupes 

Aralık Ayı

çipura Barbun

Hamsi Iskorpit

Karagöz Kefal

Kirlangiç Levrek

Lüfer Mercan

Mirmir Orfoz

Palamut Tekir

Trança Uskumru

Zargana Fangri

Kupes Dil




