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Alıngan, onurlu 

İstemez görsünler saklı su. 

Behçet NECATİGİL  (1916-1979)
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Değerli Okurlar,
Dünya nüfusu sürekli artmakta buna mukabil doğal kay-
naklar artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz 
kalmaktadır. Nüfus artışı özellikle yaşamsal önemi bulu-
nan su kaynakları üzerinde büyük bir baskı oluşturmak-
tadır. Hızlı şehirleşme, kirlilik, küresel ısınma ve iklim 
değişikliği gibi faktörler su kaynakları üzerinde ilave bir 
baskıya sebep olmakta ve taşkın, kuraklık, deniz seviye-
sinin yükselmesi gibi riskleri beraberinde getirmektedir. 
7 milyarı aşan dünya nüfusunun su talebi; gıda üretimi, enerji 
ihtiyacı, endüstriyel ve evsel kullanımlar bakımından giderek 
artmaktadır. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 
kaynaklarına göre, 2050 yılı itibariyle, dünya genelinde su ta-
lebinin %55 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Bütün bu şartlar, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanıl-
ması ve yönetilmesinin yanı sıra,  çevre dâhil bütün kullanıcı 
sektörlerin ihtiyaçlarını gözeten eşit bir paylaşımı ve uluslara-
rası iş birliğini gerekli kılmaktadır.

Artan su talebi, kullanıcı sektörler arasında potansiyel bir 
çatışma riski yaratmakla birlikte, bu durum, aynı zamanda 
bütün kullanıcılar arasında su konusunda işbirliği için fırsatlar 
oluşturmaktadır. Ancak yapılacak işbirliği sayesinde sınırlı ve 
kırılgan olan doğal su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi 
sağlanabilir.

Gelinen noktada su konusunda işbirliği yapmak bir zarurettir. 
Su alanında işbirliğine yönelik zorluklar konusunda farkındalık 
oluşturmak suretiyle, su alanındaki bütün aktörler arasında 
diyaloğu kolaylaştırmak ve su sorunlarına yönelik, yenilikçi 
çözümlerin geliştirilmesine katkı sunulması hedefl enmiştir.

Ülkemiz, su alanında sınırlarımızın dışında da çeşitli çalışmalar 
yürütmekte olup, bu çalışmalar sadece komşu ülkeleri kapsa-
mamaktadır. Afrika’da su kaynakları etüt-değerlendirme ve 
sondaj çalışmaları, Avrupa ülkeleriyle Su Çerçeve Direktifi  ile 
ilgili çalışmalar, Asya ülkelerinden örneğin Afganistan ile su 
kaynaklarının değerlendirilmesi gibi her kıtada etkili çalışma-
lar sürdürülmektedir.

Türkiye’nin global ölçekte su politikaları konusunda etkinliği-
nin artırılması için Uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlen-

mektedir. Bu bağlamda; Uluslararası Nehir Havzaları Kong-
resi 2007 yılında Antalya’da, Uluslararası Birinci İstanbul Su 
Forumu 2009 yılında İstanbul’da, 5. Dünya Su Forumu yine 
2009 yılında İstanbul’da, Uluslararası İkinci İstanbul Su Foru-
mu 2011 yılında İstanbul’da, İslam İşbirliği Su Vizyonu Belgesi 
Kıdemli Memurlar Toplantısı ve Su’dan Sorumlu Bakanlar Top-
lantısı Mart 2012 ‘de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Yine şubat ayı içerisinde Gelişen Sekiz Ülke (D-8) “Su İşbirliği 
Toplantısı” İstanbul’da düzenlenmiştir. 21-22-23 Şubat tarihle-
rinde gerçekleştirilen toplantı D-8 Üye ülkeleri Bangladeş, En-
donezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den 
kamu sektörü üst düzey yöneticileri ve temsilcilerinin katılımıy-
la, Üye ülkeler arasında su ile ilgili konular ve sorunlar üzerin-
de işbirliğini geliştirmeyi ve suya dair kritik konularda dene-
yimlerin paylaşılması için bir fırsat sağlamayı hedefl emektedir.

Yakın dönemde gerçekleştirilecek olan diğer etkinlikler ise, 
Ekim 2013’te Mardin’de yapılacak olan 1.Dünya Sulama Foru-
mu ile Mart 2014’ te İstanbul’da yapılması planlanan Uluslara-
rası Üçüncü İstanbul Su Forumu olacaktır.

Bilindiği gibi, 05-06 Mart 2012 tarihlerinde İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na üye ülkelerin su’dan sorumlu Sayın Bakanlarını bir 
araya getirerek İslam Ülkelerinde su ve suyla ilgili meselele-
re makul ve sürdürülebilir çözümler üretmek,  özetle, bir “su 
vizyonu” geliştirebilmek ve uygulamak maksadıyla bir toplantı 
gerçekleştirilmiş ve “Suyun güvence altına alındığı bir gelecek 
için” su vizyonu oluşturulmuştur.
 
Temel bir insan ihtiyacı olan suyun, ülkelerin tek tarafl ı çıkarla-
rının ötesinde, karşılıklı fayda esasına dayalı olarak değerlen-
dirilmesi suyun paylaşımı ile ilgili karşılaşılabilecek sorunların 
çözümüne yardımcı olacağı açıktır.

Verimli yönetilmesi ve eşit bir şekilde paylaşılması için, suyun 
kısıtlı ve kırılgan bir doğal kaynak, işbirliğinin elzem olduğu 
unutmamalıdır. 
       Akif Özkaldı

                  DSİ Genel Müdürü
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Ocak ayında DSİ Genel Müdürlüğü merkez ve 

taşra teşkilatında gerçekleştirilen yeni atamalarla 

DSİ 59 yıllık hizmet serüvenine taze kan ile de-

vam edecek.

Yakup Başoğlu, Genel Müdür Yardım-

cısı Oldu. Cüneyt Gerek’in emekli ol-

masının ardından boşalan genel müdür 

yardımcılığına, Balıkesir Bölge Müdürü 

Yakup Başoğlu atandı. Daha önce 25. 

Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü olarak gö-

rev yapan Başoğlu, 10 Ocak 2013 tarihinde Ge-

nel Müdür Yardımcısı Vekili olarak çalışmalarına 

başladı. 

Yakup Başoğlu Kimdir?

1954 yılında Kayseri’de doğdu, ilk, orta ve lise 

eğitimini Kayseri’de tamamladı. 1977 yılında 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Bölümünden mezun olan Başoğlu aynı yıl DSİ 12. 

Bölge Müdürlüğü Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü 

emrinde Mühendis olarak işe başladı.

1980 yılında yedek subay olarak Kars-Sarıkamış’ta 

askerlik hizmetini tamamladı. Askerlik dönüşü 

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Etüd ve Plan Şube Mü-

dürlüğü emrinde Mühendis olarak yeniden göre-

ve başladı. 

1984-1993 yılları arasında görevine Planlama Baş-

mühendisi olarak devam etti. Bu görevi esnasında 

Devlet Lisan Enstitüsünde İngilizce dil eğitimini 

tamamladı. 1989 yılında Moskova’da UNESCO 

Hidrolik ve Hidroloji eğitimini aldı. 1993 yılın-

da DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde Planlama Şube 

Müdürlüğü’nü teşkilatlandırarak buraya ilk Şube 

Müdürü olarak asaleten atandı. 

2003 yılında DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde Bölge 

Müdür Yardımcılığına atandı. 2003-2007 yılları 

arasında DSİ 12. Bölge Müdürlüğünün bütün ça-

lışmalarında görev aldı.

31 Mart 2008 tarihinde Edirne DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğüne 5 Temmuz 2012 tarihinde de Balı-

kesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü 

olarak atandı. Başoğlu son olarak 10 Ocak 2013 

tarihinde DSİ Genel Müdürlüğüne Genel Müdür 

Yardımcısı olarak atandı. Yakup Başoğlu evli ve 

üç çocuk babasıdır.

Diğer Atamalar

Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Okan Bal, Kay-

seri Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Coşkun, 

Kastamonu Bölge Müdürlüğüne Mehmet Yalçın 

Çomoğlu, Antalya Bölge Müdürlüğüne Turkay 

Özgür,  İstanbul Bölge Müdürlüğüne Sedat Özpı-

nar, Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Ali Fuat Eker,

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığına Bayram 

Tiryaki, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

Murat Tercanlıoğlu atandı.
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Türkiye’nin öncülüğünde 1997 yılında kurulan 

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) “Su İşbirliği Toplantısı” 

için İstanbul’da buluşuyor. Türkiye’nin ev sahip-

liğinde Türkiye Su Enstitüsü tarafından organize 

edilecek toplantı D-8 tarafından bugüne kadar su 

konusunda gerçekleştirilen ilk buluşma olacak. 

Toplantı 21-22-23 Şubat 2013 tarihlerinde İstan-

bul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde 

düzenlenecek.

2013 Birleşmiş Milletler Uluslararası Su İşbirliği 

Yılı ile kesişen toplantı, D-8 Üye ülkeleri Bang-

ladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, 

Pakistan ve Türkiye’den kamu sektörü üst düzey 

yöneticileri ve temsilcilerinin katılımıyla, Üye 

ülkeler arasında su ile ilgili konular ve sorunlar 

üzerinde işbirliğini geliştirmeyi ve suya dair kritik 

konularda deneyimlerin paylaşılması için bir fırsat 

sağlamayı hedefliyor.

D-8 Su İşbirliği Toplantısı’nın ilk iki gününde (21-

22 Şubat 2013) üye ülkelerin su ile ilgili üst düzey 

yetkilileri arasında teknik toplantılar gerçekleştiril-

miştir. Toplantı kapsamında, Üye ülkelerden su 

ile ilgili özel işletmelerin katılımına açık bir Fuar 

da düzenlenmiştir. 

D-8
Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve 

Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke  (Developing Eight/D-8),  

üye ülkeler arasında kalkın-

maya yönelik işbirliğini geliş-

tirmek, ekonomik ve sosyal 

ilişkileri zenginleştirmek 

amacıyla 15 Haziran 1997 

tarihinde İstanbul’da gerçek-

leştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde yayımlanan 

“İstanbul Deklarasyonu” ile kuruldu.

D-8’in kurucu şartı olarak değerlendirilebilecek Deklarasyonda, 

işbirliği ve ortak proje geliştirilmesi amacıyla; ticaret, sanayi, bilgi 

ve iletişim, fi nans, bankacılık ve özelleştirme, tarımsal kalkınma, 

bilim ve teknoloji, yoksullukla mücadele ve insan kaynaklarının 

geliştirilmesi, tarım, enerji, çevre, sağlık, turizm ve kültür konu-

ları öncelikli alanlar olarak belirlendi.

D-8’in organları,  “Zirve”,  “Konsey”  ve  “Komisyon”dur.  “Zir-

ve”,  üye ülkelerin Hükümet veya Devlet Başkanlarından oluş-

makta ve iki yılda bir toplanmaktadır.

Üye ülkelerin Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edildiği “Kon-

sey”, siyasi kararların alındığı ve sorunların kapsamlı bir şekilde 

tartışıldığı platformdur. Kuruluşun yürütme organı olan  “Komis-

yon”  ise üye ülkelerin genellikle üst düzey Dışişleri Bakanlığı 

bürokratlarından oluşmaktadır.  Komisyon üyelerinin her biri 

kendi ülkesinde ulusal düzeyde koordinasyonun sağlanmasından 

sorumludur.

Ayrıca, üyeler arasında etkili iletişim sağlamak, bilgi akışını hız-

landırmak ve toplantı hazırlıklarında koordinasyonu sağlamak 

üzere oluşturulan D-8 Sekretaryası İstanbul’da bulunmaktadır.
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Muhteviyatında 31,6 km uzunluğunda ülkemizin 

en uzun tüneli bulunan Ankara İçme suyu 2. Mer-

hale Projesi Gerede Sisteminde Tünel Kazı ve 

kaplama inşaatı kapsamında 2012 yılı sonu itibarı 

ile 10 987 metre ilerleme sağlandı.

Mühendislik harikası olarak değerlendirilen proje-

de çalışmalar süratle devam ediyor. Yoğun çalış-

malar neticesinde Işıklı Regülatörü tamamlandı. 

Tünel İnşaatı ise 3 adet TDM (Tünel Delme Ma-

kinası) ile kazılmaya başlanıldı ve Tünel Kazı ve 

kaplama inşaatı 2012 yılı itibarı ile 10 987 metre 

ilerledi. Projenin 2014 yılı sonu itibarıyla bitiril-

mesi planlanıyor. Gerede Tüneli Projesi ayrıca İlk 

defa aynı anda 3 farklı yönden TDM’nin bir ara-

da çalıştığı ilk proje olarak ön plana çıkıyor.

Ankara İçmesuyu Projesi, Bolu İlinin sınırları 

dâhilinde yer alan Gerede İlçesinin kuzeydo-

ğusundan başlayarak, güneye doğru ilerlemek-

te ve Ankara ili sınırları dâhilindeki Çamlıdere 

Barajı’nda son buluyor.

Proje ile Gerede Havzası’ndan gelecek yıllık 226 

milyon m3 su Gerede-Ulusu Deresi üzerinde teşkil 

edilen Işıklı Regülatörü ile çevri-

lerek 31,6 km uzunluğunda 4,5 m 

çapında iletim tüneli vasıtasıyla 

Çamlıdere Baraj Gölüne cazibeli 

olarak aktarılacak.

Proje çerçevesinde inşa edilecek 

31,6 km uzunluğundaki İletim 

Tüneli Ülkemizin en uzun tüneli 

olacak.

Gerede Sistemi çerçevesinde inşa 

edilmesi planlanan tesisler; 

•Işıklı Regülatörü

•Su İletim Tüneli; 31,6 km 

•1 adet imalat şaftı                                                                                                                               

•2 adet Havalandırma Şaftı

•Tünel Giriş ve Çıkış Yapıları ile 

Tünel Çıkışı Ulaşım Yolu                                                               

• 800 m2 jet kolon sahası 

2050 Yılına Kadar Su Sorunu 

Rafa Kalkıyor.

Ankara İçme ve Kullanma suyu ihtiyacı Çu-

buk 2, Kurtboğazı, Çamlıdere, Eğrekkaya, Ak-

yar ve Kavşakkaya Barajlarından karşılanıyor. 

Hâlihazırda Ankara’nın günlük su tüketimi orta-

lama 1 milyon m3. Barajların ölü hacimleri hariç 

şu anda depolanmış içme-kullanma suyu miktarı 

346 milyon m3. 2015-2045 yılları arasındaki nü-

fus artışı ve kullanım ihtiyacını karşılamak üzere 

yapımına başlanılan “Ankara İçmesuyu 2.Merha-

le Projesi Gerede Sistemi” ile Ankara İlinin 2050 

yılına kadar içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılan-

mış olunacak.
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K I SA Mehmetli Barajında Su Tutulmaya Başlandı. 

Enerji üretimi, sulama ve Taşkın koru-

ma amacı ile inşa edilen Mehmetli Bara-

jında su tutma merasimi gerçekleştirildi.

Osmaniye İli Sumbas ilçesi sınırları içerisinde bu-

lunan Mehmetli Barajı; Sulama, Taşkın ve Ener-

ji amacı ile üretilmiş bir baraj olup 1971 yılında 

57,40 metre yükseklikte 59,15 hm3 depolama hac-

minde inşa edilmişti. Baraj ortaya çıkan ihtiyaçlar 

doğrultusunda 12,6 metre yükseltildi ve depola-

ma hacmi 106 hm3’e çıkarıldı. Eski gövde hacmi 

4 367 000 m3 olan baraj yeni durumda 

5 625 000 m3 hacme sahip olacak. Dolguda-

ki artış %22 mertebesinde olup depolanan su 

miktarındaki artış ise %45 seviyesinde ger-

çekleşecek. Barajın yükseltilmesiyle birlikte 

3 200 dekar olan taşkın koruma alanı 4 130 de-

kara, yıllık ortalama 10,32 GWh/yıl olan enerji 

üretimi ise %70 artışla 17,5 GWh/yıla yükselecek.

23 Haziran 2011 tarihinde başlanan baraj yük-

seltilmesi inşaatında 3 Ocak 2013 Perşembe günü 

yeniden su tutulmaya başlandı.  İnşaatın normal 

iş bitim tarihi 22 Haziran 2014 olmasına rağmen 

2013 yılında inşaatın tamamlanması planlanıyor. 

 

Su  Dünya s ı  Şuba t  2013 09



Su  Dünya s ı  Şuba t  2013
K
IS

A
K
IS

A

K I SA

K ISA

Gümüşören Barajı’nda %30 Gerçekleşme Sağlandı.

Baraj Seviyeleri GPRS ile Takip Edilecek… 

10

Zamantı Nehri üzerinde ve Kayseri sınırları 

dâhilinde inşa edilen sulama ve enerji maksatlı Gü-

müşören Barajı’nda %30 fiziki gerçekleşme sağlan-

dı.

Baraj tamamlandığında Develi Ovasına yıllık 102 

milyon metreküp sulama suyu temin ederek, 20 bin 

hektarın üzerinde bir arazinin sulanmasını sağlaya-

cak. Baraj, eteğinde kurulacak olan 5 MW kurulu 

gücündeki santralle de yılda ortalama 11,90 milyon 

KWh enerji üretecek. 

Bu güne kadar % 30 fiziki gerçekleşme sağlanan ba-

rajda; Dolusavak kazısı yapılarak, enerji kırıcı havuz 

tamamlandı. Baraj inşaatı bir an önce bitirilerek, 

arazilerin sulama suyuna kavuşması hedefleniyor. 

Bu amaçla çalışmalara hızla devam ediliyor. 

DSİ 2. Bölge (İzmir) Müdürlüğü baraj rezervuar-

larının seviye ölçümleri için kullanılan geleneksel 

yöntemler yerine gelişen teknolojik imkânlardan 

faydalanarak baraj seviyelerini GPRS ile takip et-

meye başladı. Başarı ile test edilen sistem; sırası ile 

Balçova, Ürkmez, Demirköprü, Güzelhisar Baraj-

larına ve Gölmarmara Rezervuarına kuruldu.

Baraj rezervuarları seviye ölçümleri genellikle il-

gili personel marifetiyle baraj rezervuarlarında 

üzeri ölçülendirilmiş çizelgelerin okunması yönte-

miyle yapılıyordu. Ancak gelişen teknolojiye bağl ı 

olarak elektronik yöntemler ve son olarak uzaktan 
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ölçüm sistemleri kullanılmaya başlandı. Bu sistem-

ler arasında Kamera ile eşel okuma sistemi, ultra-

sonik sensör ölçüm sistemi ve basınç sensörü ile 

okuma sistemi yer alıyor. 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü bu yöntemlerden Kame-

ra ile ölçüm yöntemini, Baraj eşellerinin (su yüzeyi 

seviyesinin gösterilmesinde kullanılan üzeri ölçü-

lendirilmiş gösterge çizelgesi) zaman içinde gerçek 

kotlarından kayması ve endirekt bir ölçüm yönte-

mi olduğundan tercih etmedi. Ultrasonik sensör-

lerin de dalgalı sularda sağlıklı sonuç vermediği 

dikkate alınarak. Basınç Sensörlü bir sistemin ku-

rulmasına karar verildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Baraj Rezervuarlarının 

GPRS sistemi ile seviye ölçümlerini yapmak üze-

re öncelikle bir ARGE çalışması yaptı. Bu mak-

satla tespit edilen bir Firma tarafından Ürkmez 

Barajı’nda ölçüm sistemi model olarak ücretsiz 

kurduruldu ve Bölge Teknik elemanları tarafından 

3 ay süre ile test edildi. Bu testler esnasında Baraj 

seviye ölçüm eşellerinin gerçek kotlarından saptığı 

görüldüğünden Baraj gerçek seviyeleri DSİ Harita 

ekipleri tarafından memleket kotlarına göre gün-

lük olarak ölçüldü. 3 aylık testin sonucunda GPRS 

ile yapılan ölçümlerde DSİ Harita ekibi tarafından 

alınan seviyelere göre farklılıklar bulunduğundan 

test çalışması sonlandırılarak bir başka firma ile 

çalışılmaya başlandı. Malzeme kalitesi ve yazılımı 

incelenerek uygun görülen bu firmadan Tahtalı 

Barajı’na test için basınç sensörlü GPRS seviye öl-

çüm sistemini ücretsiz olarak kurması istendi. 2 ay 

süren testler neticesinde sistemden isabetli hassas 

ölçüm sonuçları alındı. Bu testler esnasında Tah-

talı Barajı’nda da Baraj seviye ölçüm eşellerinin 

gerçek kotlarından saptığı görüldüğünden Baraj 

gerçek seviyeleri DSİ Harita ekipleri tarafından 

memleket kotlarına göre günlük olarak ölçüldü. 

Başarı ile test edilen bu sistem sırası ile Balçova, 

Ürkmez, Demirköprü, Güzelhisar Barajlarına ve 

Gölmarmara Rezervuarına kuruldu.

Ölçüm sisteminin kurulduğu bu 6 rezervuar DSİ 

harita ekiplerince zaman zaman gerçek kotlar ile 

kontrol edildi ve sistemin doğru olarak çalıştığı gö-

rüldü. Firma yazılımı ile veriler internet üzerinden 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nde arzu edilen her bil-

gisayardan alınabiliyor. Sistemin birkaç ay içinde 

Bölgedeki tüm Baraj rezervuarlarına kurulmasına 

karar verildi.

11
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K I SA Jeoloji ve Jeofi zik Mühendislerine Yönelik Meslek Eğitimi

28 Ocak 2013 -15 Şubat 2013 tarihleri arasın-

da “Jeoloji ve Jeofizik Mühendislerine Yönelik 

Meslek Eğitimi” Genel Müdür Yardımcımız Sa-

yın Güven Karaçuha, Jeoteknik Hizmetler ve 

YAS Dairesi Başkanı Sayın Ali Faruk Öztan, 

Bursa Bölge Müdürü Sayın Sinan Tahsin Sa-

rıoğlu, Daire Başkan Yardımcıları, Bölge Mü-

dür Yardımcıları, Şube Müdürleri, merkez ve 

taşra teşkilatında çalışan 80’e yakın jeoloji ve 

jeofizik mühendisinin katılımıyla DSİ 1.Bölge 

Müdürlüğü(Bursa) İznik Eğitim Tesisleri’nde 

başladı.

DSİ Genel Müdürlüğüne sözleşmeli olarak 

atanan jeoloji ve jeofizik mühendisleri ile 2012 yı-

lında KPSS 1. ve 2. Atama dönemlerinde DSİ’ye 

atanan  jeoloji ve jeofizik mühendislerinin katı-

lımıyla gerçekleştirilecek eğitime DSİ Bursa ve 

Adana Bölge Müdürlükleri ev sahipliği yapacak.

Bursa Bölge Müdürlüğünde 1. aşaması başlayan 

eğitimin açılışında kısa bir konuşma yapan DSİ 

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Güven Karaçuha 

“DSİ bir okuldur. Bu okulda da eğitim faaliyetle-

ri hiç bitmez. Kendimizi geliştirmeliyiz. Bilgi bi-

rikimini genç nesille paylaşmalı, böylece 

yolumuza emin adımlarla devam etmeli-

yiz.” dedi.

Eğitimin ikinci aşaması, 9 Şubat 2013 

tarihinden itibaren DSİ 6.Bölge Mü-

dürlüğü (Adana) Sami Kayhan Eğitim 

Tesisleri’nde devam edecek.

İkinci aşamada; Pamukluk Barajı, Hatay-

Büyükkaraçay Barajı, Reyhanlı Barajı, 

Karaisalı-Demirçit Göleti, İmamoğlu Su-

laması, Hatay-Erzin-Merkez ve Hatay-

Erzin-Yeşilkent Sulama Kooperatiflerine 

teknik gezi düzenlenecek.

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi 

Başkanlığı ile Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’na bağlı personelin ortaklaşa gerçek-

leştirdiği eğitim ile yeni atanan mühendislerin 

DSİ’nin faaliyet alanlarıyla alakalı bilgi ve tecrü-

be edinmesinin yanında Kuruma hızlı bir şekilde 

adapte olmaları hedefleniyor.
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K I SA Proje Semineri İstanbul’da Başladı… 

DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca or-

ganize edilen ve 5 gün süren “Proje Semineri” 

21.01.2013 tarihinde başladı.

DSİ 14. Bölge (İstanbul) Müdürlüğünde ger-

çekleştirilen seminer, DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’nın katılımıyla başladı.

Proje Semineri 2000’li yıllara kadar rutin olarak 

düzenlenmekteydi. Sonuncusu 2009 yılında ger-

çekleştirilen seminerde sulama ve drenaj proje-

lerinde kullanılan yöntemler ve kriterler gözden 

geçirilecek. 2013 yılının “Sulamada Atılım Yılı” 

olarak ilan edilmesi seminerin önemini daha da 

arttırıyor.

DSİ’nin teknik elemanlarının ve özel sektör temsil-

cilerinin bir araya gelerek su mühendisliği ile ilgili 

bilgilerini, tecrübelerini ve önerilerini paylaştıkları 

seminerin çok faydalı olacağı değerlendiriliyor.

DSİ Genel Müdürü 
Akif Özkaldı

Seminerin açılışında konuşan Özkaldı 

“Belli aralıklarla düzenli bir şekilde ger-

çekleştirdiğimiz proje seminerleriyle su-

lama tesisleri ve sulama altyapısı ile ıslah 

ve taşkın koruma projelerini gerçekleşti-

rirken kullanılan mühendislik, mimarlık 

bilgi ve tecrübesinin paylaşılması ve bu 

alandaki yeniliklerin tartışılması hedef-

lenmektedir.” dedi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu 

Proje Semineri’nde de; seminer boyun-

ca yapılan sunumlara ait çalışmaların 

“Proje Semineri Ders Notları” başlığı 

altında kitaplaştırıldığını hatırlatan Öz-

kaldı.: “Söz konusu kitabın kurumda 

görev yapan personelin yanı sıra bu 

alanda faaliyet gösteren firmalara ve araştırma ya-

pan akademisyenlere de faydalı olacaktır. Emeği 

geçen herkese teşekkür eder seminerin başarılı ve 

faydalı olmasını temenni ederim.” dedi.
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29 Eylül – 3 Ekim 2013 tarihlerinde Mardin’de 

düzenlenecek olan 1. Dünya Sulama Forumu 

kapsamında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 

Amacı sulama, drenaj ve taşkın yöne-

timi konularında harekete geçerek bu 

alanlarda ilerleme kaydetmek olan fo-

rumun hazırlık süreci kapsamında 30 

Ocak 2013 tarihinde DSİ de yan et-

kinliklerin ve özel oturumların organi-

zasyonu konusunda 2. toplantı gerçek-

leştirildi. Forumun Yan Etkinlikler ve 

Özel Oturumlar Düzenleme Grubu 

Başkanı M. Sait Tahmisci-

oğlu başkanlığında gerçekleş-

tirilen toplantıya Dış İlişkiler 

Müşaviri Adem Avni Ünal,  

Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkan Yardımcısı Hasan 

Çakıryılmaz ve ICID Başkan 

Yardımcısı Hüseyin Gün-

doğdu ile yan etkinlik çalışma 

grubu üyeleri katıldılar.

Toplantıda, yapılacak yan et-

kinliklerin ülkemizde yürütül-

mekte olan sulama ve drenaj 

faaliyetlerini forum katılımcı-

larıyla buluşturmanın önemi 

üzerinde duruldu. Mardin’de 

29 Eylül -3 Ekim 2013 tarih-

leri arasında gerçekleştirile-

cek foruma ülkemizden ve 

dünyadan geniş katılım bek-

leniyor. Forum kapsamında  

Panel, film gösterimi, söyleşi, 

sunum, yeniliklerin tanıtımı 

ve benzeri etkinlikler düzen-

lemek isteyen kişi ve kurum-

lar www.worldirrigationfo-

rum.org veya www.icid.org/

wif adresinden detaylı bilgi alabilirler.
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14-15 Ocak 2013 tarihlerinde Irak Su 

Kaynakları Bakanlığı ve Dışişleri Ba-

kanlığı yetkilileri ile DSİ Genel Mü-

dürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdür-

lüğü (SUEN) yetkililerinin katılımıyla 

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer 

Özdemir’in başkanlığında Namık Ki-

per toplantı salonunda bir toplantı ger-

çekleştirildi.

Toplantı, Orman ve Su İşleri Baka-

nı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Irak Su 

Kaynakları Bakanı Dr. Abdul Latif 

M. Jamal Rashid tarafından 

15 Ekim 2009 tarihinde imza-

lanan su alanında mutabakat 

zaptı çerçevesinde gerçekleş-

tirildi. Toplantıda kapasite 

geliştirme, eğitim faaliyetleri, 

su kaynaklarının geliştirilmesi 

konularında karşılıklı bilgi alış-

verişinde bulunuldu ve Irak ile 

sınır bölgesinde ortak barajlar 

inşa edilmesi konusunda görü-

şüldü.

16.01.2013 tarihinde ise Anka-

ra içme suyu temini çalışmaları 

inşa faaliyetlerinin yerinde gö-

rülmesi amacıyla Gerede’ye bir teknik 

çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 

Diğer taraftan Irak Büyükelçiliği ziya-

ret süresince  gösterilen misafirperver-

lik ve projelere verilen destekten ötürü 

DSİ Genel Müdürlüğü onuruna Büyü-

kelçilikte yemek verdi.

15
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DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara 

Mamak’ta yer alan General Eşref 

Akıncı Kışlası’nın, Eğitim, Atış ve 

Tatbikat Alanları’nın düzenlen-

mesi faaliyetleri kapsamında ıslah 

çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgede 

yer alan verimsiz, kullanışsız ve 

atıl su kaynaklarının ıslahının he-

deflendiği çalışmalar neticesinde 

kışla içerisindeki kaynakların daha 

verimli olarak kullanılabilmesi sağ-

landı. 

Bu kapsamda su kaynaklarının akış 

istikametlerine setler yapılarak su-

ların göletler içerisinde toplanması 

sağlandı. Toplanan sular ile çevre güzelleştirme 

faaliyetleri kapsamında eğitim ve tatbikatları en-

gellemeyecek şekilde özellikle yamaçlara ve gölet 

çevresine fidan dikim alanları oluşturuldu. Yapı-

na çalışmalar ile sel ve taşkın zararlarının önüne 

geçilmesine yönelik tedbirler alındı. Bu setlerden 

zırhlı ve mekanize araçların geçişlerini sağlamak 

maksadıyla geniş ve sağlam zemin yapıları oluştu-

rularak emniyetli bir şekilde geçmelerine yönelik 

gerekli olan her türlü tedbir alındı. 

Yapılan göletler ve çevre düzenlemeleri ile daha 

önce kışla içersinde keşfedilmemiş birçok doğal 

güzellik ortaya çıktı. Doğal hayatın kaynağı olan 

suyun yeniden toprakla bütünleşmesi ile birlikte 

çevrede yeni yaşam alanları oluşmaya başladı. 

Vadi içersinde yer alan göletler sadece ağaçlar 

için değil diğer canlılar açısından da bereketli ve 

sürekli bir habitat oluşturdu. 

Göletlerin doğal ve taze su kaynakları ile bes-

lenmesiyle balıkların sayısı artmaya başladı. 

Göletlerin diğer misafirleri ise kuşlar oldu. 

Göletler kırlangıç, sülün, keklik, papağan, bıl-

dırcın, kaz, ördek gibi kuşların uğrak yeri, göç 

yolundaki kuşlar içinse bir mola noktası haline 

geldi.

Yapılan göletler ayrıca kışla içersinde gerçek-

leştirilen ağaçlandırma faaliyetlerine devamlı 

ve verimli bir su kaynağı oldu. Özellikle yaz 

döneminde yaşanabilecek kurak periyotlarda 
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yeni dikilen ağaçların kurumasının ve topra-

ğın çoraklaşmasının önüne geçildi. Diğer ta-

raftan göletler olası yangınların söndürülmesi 

açısından da önemli bir su kaynağı olacak. 

Ankara içerisinde yeşilliğin, canlılığın ve do-

ğallığın artmasını sağlayan bu faaliyetin ger-

çekleştirilmesinde DSİ’nin tecrübeli persone-

linin büyük katkısı oldu. DSİ Nisan 2012’den 

bu yana dozer, ekskavatör, greyder, kamyon 

ve loder gibi çeşitli iş makineleri ile bu faali-

yetlere katkı sağlıyor.

DSİ çalışanları, 30 yılı aşkın süredir Edirne’den 

Iğdır’a, Kars’tan Muğla’ya, Türkiye’nin dört bir 

tarafında eğitimlerine; kaleme, silgiye, çantaya, 

ayakkabıya ve daha birçok şeye muhtaç şekilde 

devam etmeye çalışan miniklere yardım elini uzat-

maya çalışıyor. 

Ağrılı bir minik, DSİ çalışanlarının gönderdiği 

yardım malzemelerine teşekkür etmek için yazdığı 

mektupta “tokaları çok sevdik, ama hatırlanmak 

daha güzel.” diyor. 

Belki ayakkabıya ihtiyaçları var taşlı köy yolla-

rında yürürken, belki metrelerce karın yağdığı 

Doğu’da eldivene, belki yağmurun sırılsıklam 

ettiği Karadeniz’de kabana, belki de hayallerini 

resmedebilmek için kaleme, belki de silgiye dü-

zeltebilmek için tüm yanlışları… Ama en güzeli 

hatırlanmak, hatırlandığını hatırlatmak, küçük bir 

çocuğun sıcacık ellerinden tutarak…

17
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K I SA Küçük Yardımlarla Büyük Mutluluklar
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Sevgili DSİ Çalışanları;

Gönderdiğiniz yardımlar için öğrencilerim ve 

öğretmen arkadaşım adına teşekkür ederim. Da-

ğıtımda bana yardımcı olan DSİ Çalışanlarına 

ve bu yardıma katkıda bulunan herkese teşekkür 

ederim.

Bugüne kadar çalıştığım ortamı anlattığımda bana 

“Üç yılını doldurup oradan kurtulmaya bak”

“Çocuklara silgileri bölerek kullandır, defterlerini 

arkalı önlü tuttur” diyenler olunca ilk yarı yılda bu 

durumu paylaşmak yerine, kendi gücümle eksikle-

ri gidermeye çalıştım. Benim gibi sabit bir maaş 

alsanız da, karşılık beklemeden düzenli olarak bu 

yardımları yapmanız beni sevindirdi.

Altı ay kışın yaşandığı bu bölgede çalışmak ger-

çekten çok zor. İzmir’den Ağrı’ya tayinim çıktığın-

da, üniversiteyi bitirir bitirmez bir iş bulabildiğim 

için çok sevindim üç yıl çocukların sevgisi ve hal-

kın ilgisiyle su gibi akıp geçti. Zorunlu hizmetimi 

bitirsem de tayinim çıkmadığı için üzgün değilim. 

Bu sene gelen yardımlarla eminim önümüzdeki 

eğitim öğretim yılı daha güzel geçecek.

Bugün okula geldiğimde bütün öğrencilerim ön-

lüklerini, ayakkabılarını giymiş, saçlarını taramış, 

tokalarını takmıştı. Demek ki lastik tokalar canla-

rını acıtıkları için saçlarını taratmak istemiyorlar-

mış. Aldıkları eşyaların tek tek ne işe yaradığını 

çözmeye çalışmışlar. Bugün dağıtılan ders araç-

larının nasıl kullanıldığını gösterdim. En çok da 

blok flütü çalmak istiyorlar. Önümüzdeki dönem 

müzik derslerinde flütleri kullanabilecekler.

Öğrencilerim kendilerini resimle ifade etmek is-

tediler. Bu yüzden onların yaptıkları resimleri 

gönderiyorum. Aldıkları ayakkabılar ve dağıtımda 

gösterdiğiniz özen için bütün öğrencilerim teşek-

kür ettiler.

Sizden isteğim bu yaptığınız yardımları sürdür-

meniz ve bu köy çocuklarının okuyup sizler gibi 

başka insanları da düşünebilen, yurduna yararlı 

vatandaşlar olmaları.

Benim gideremediğim eksikleri karşılayıp, öğren-

cilerime yaptırmayı unuttuğum işleri hatırlattığı-

nız için teşekkür ederim. Sizlerin çocukları ben-

den daha iyi şartlarda çalışsın. Benim karşılaştığım 

sorunlarla karşılaşmasın.

Fatma ARSLAN

Batmış Köyü Öğretmeni

15/06/2006

Ağrı
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DSİ 8. Bölge (Erzurum) Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen Kayak Temel Eğitim Kursu 26 Ocak 

– 10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DSİ’nin Erzurum ve çevresinde yaşayan vatan-

daşlara spor  imkânı sunan aktivitesi 20 yıldır gele-

neksel olarak yapılıyor. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 

Palandöken Göleti Eğitim ve Dinlenme Tesisle-

rinde 15 gün süren Kayak Temel Eğitim Kursu 

bu yıl 26 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında ger-

çekleştirilecek.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Spor Kulübünün ka-

yak takımının temellerinin atıldığı kursla, Milli 

Takıma sporcu yetiştiriliyor. Kayak kursuna ka-

tılan çocuklar ise yarıyıl tatilini hem aktif, hem de 

eğlenceli bir şekilde geçiriyorlar. Kayak Temel 

Eğitimi Kursu sonunda katılımcılara sertifika ve-

riliyor.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Spor Salonu ve Kon-

disyon Merkezi Açıldı 

Diğer taraftan DSİ 13. Bölge (Antalya) Müdür-

lüğü Kapalı Spor Salonu ve Kondisyon Mer-

kezi, Bölge Müdürü Sedat Özpınar tarafından 

09.01.2013 tarihinde açıldı.

Bölge Müdürü Özpınar; emeği geçen firma yetki-

lilerine ve desteklerini esirgemeyen Tes-İş Antalya 

Şube Başkanı Hacı Mevlüt Ünal’a teşekkür ede-

rek açılışı gerçekleştirildi. 

19
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Fethiye Murt Deresi Islah 
Ediliyor . 

Karadeniz’in ilk Botanik Bahçesi İçin İmzalar Atıldı.

20

Ülkemizin önemli turizm merkezlerin-

den Fethiye ilçesinin Karaçulha Belde-

si ve Esenköy sınırları içerisinden geçen 

ve Fethiye Ovasında geçmiş dönemler-

de büyük taşkınlara sebep olan Murt 

Deresinin ıslahı çalışmalarına başlanı-

yor. Islah çalışmalarının toplam proje 

bedeli 17,5 milyon TL.

Murt Deresi, Fethiye Ovasını doğu-

batı istikametinde boydan boya geçe-
rek Fethiye Körfezine bağlanıyor. Murt deresine 

bağlanan önemli dereler, Susambeleni, Üzümlü, 

Çerçi, Türbe, Eldirek, Kösebükü, İplikçi, Karaca-

su ve Kaklık. Islah çalışmalarıyla Fethiye ovasının 

doğal drenajını da sağlayan Murt deresinin, tarım 

alanlarına ve yerleşim yerlerine zarar vermeden 

denize mansaplanması sağlanacak.

Proje kapsamında Murt deresinin 13 667 metre, 

Susambeleni deresinin de 906 metrelik kısmında 

ıslah çalışması yapılacak.

Ordu iline Karadeniz Bölgesi’nin ilk “Botanik 

Bahçesi”nin kurulması için Ordu Valiliği, DSİ 7. 

Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü 

arasında Protokol İmza Töreni düzenlendi.

İmza törenine Ordu Valisi Orhan Düzgün, DSİ 

7.Bölge Müdürü Mevlüt Pehlivan, Orman Bölge 

Müdür Vekili Kahraman Temur ile kamu kurum 

ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Ordu Valisi Orhan Düz-

gün, “Ordu’nun uzun yıllardan beri beklediği 

projelerden birisi olan ‘Botanik Bahçesi’ ile ilgili 

olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın des-

tekleri ile aynı bakanlığa bağlı Orman Bölge ve 

Devlet Su işleri Bölge Müdürlüklerince fiilen çalış-

maları yürütülen ‘Botanik Bahçesi’ ile ilgili proto-

kolün imzalanmasıyla çalışmalara başlanılacağını 

kaydetti.

Ekim ayı içerisinde, ‘Botanik Bahçesi’ projesi-

nin giriş kapısından başlayarak bazı ünitelerinin 

yapılması için Orman Bölge Müdürlüğü tarafın-

dan ihalenin yapıldığını söyleyen Vali Düzgün, 

“Ancak, Civil deresinden bahçeye kontrollü su 

verilmesini temin etmek amacıyla ‘Botanik Bah-

çesi’ projesi içinde yer alan göletler ve su arkları 
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ile ilgili çalışmaların ise Devlet Su İşleri tarafından 

yürütülmesi konusunda Orman ve Su İşleri Baka-

nı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatı olmuştu. 

Bu talimat doğrultusunda da Orman Bölge Mü-

dürlüğümüz ve Devlet Su İşleri Bölge Müdür-

lüğümüz çalışmaları 

hızlı bir şekilde yerine 

getirecek” diye konuştu.

Bazı çalışmaların ihale 

kapsamında, bazı ça-

lışmaların ise devletin 

sahip olduğu iş maki-

neleriyle ve personelleri 

ile yürütüleceğini belir-

ten Vali Orhan Düz-

gün, ”Bu çalışmalara 

destek veren Orman 

Bölge Müdürlüğüne ve 

DSI Bölge Müdürlüğü-

ne teşekkür ediyorum. 

Bundan sonra ‘Botanik 

Bahçesi’ projesindeki 

çalışmalar, daha hızlı ve 

seri şekilde devam ede-

cektir” şeklinde konuştu.

DSİ 7.Bölge Müdürü Mevlüt Pehlivan ise “Botanik 

Bahçesi Projesi ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü-

müz ile beraber proje çalışmalarına başlamıştık. 

Bu projelendirmede biz sona geldik. Elimizdeki 

proje ile birlikte ihaleye çıktık. 14 Ocak 2013’te 

buradaki yapım ihalesi gerçekleşecek. Proje kap-

samında tahminen 9 bin 500 metrelik taşkın ko-

ruma duvarımız, kılavuz kanalı, Civil Deresinden 

suyu alıp iletim yapısı ile beraber bu park alanına 

getiren projenin de ihalesine çıkıldı. Bu projenin 

Ordu’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından imza törenine geçil-

di. Vali Orhan Düzgün, DSİ 7. Bölge Müdürü 

Mevlüt Pehlivan ve Orman Bölge Müdür Veki-

li Kahraman Temur arasında Botanik Bahçesi 

Projesi’nin yapımı protokolü imzalandı.  

21
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Kahramanmaraş, 
Gaziantep ve Hatay 
iilerinde bulunan 
tarım arazilerine 
sulama suyu temin 
eden Kılavuzlu 
Barajı elektrik 
üretmeye başladı.   

54 MW kurulu güce sahip Kılavuzlu Barajı ve 

HES yıllık 248 milyon kilovat saat enerji üretecek. 

8 Mayıs 2011 tarihinde su tutulan Kılavuzlu Bara-

jı ve HES’in birinci üçüncü ve dördüncü üniteleri 

18 Aralık 2012 tarihinde Elektrik Üretim Anonim 

Şirketine (EÜAŞ) devredildi. İkinci ünite ise Ocak 

ayı içerisinde devreye alınacak.

Kılavuzlu HES’te sulama projeleri işletmeye açıl-

madan önce 248GWh/yıl enerji; sulama projele-

ri tamamlanarak işletmeye açıldıktan sonra yıllık 

144 GWh enerji üretilecek. HES’te üretilen enerji 

ile ülke ekonomisine yıllık 90 Milyon TL katma 

değer sağlanacak.

Santralde; 3. ünitede 24 Kasım 2012, 4. ünitede 

27 Kasım 2012 ve 1. ünitede 11 Aralık 2012 tari-

hinde enerji üretimine başlandı ve bu güne kadar 

yaklaşık 10 Milyon kWh enerji üretildi.

Kılavuzlu 
Elektrik Üretmeye 
Başladı
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Kılavuzlu Barajı ve HES
 

Klavuzlu Barajı; Ceyhan nehrinden enerji, su-

lama ve içme suyu maksatlı olarak faydalanmak 

üzere inşa edildi. Ülkemizin en önemli akarsula-

rından biri olan Ceyhan nehri üzerine inşa edi-

len Klavuzlu Barajı ve HES, Orta Ceyhan Men-

zelet II. Merhale Projesi kapsamında bulunuyor 

ve projenin ilk ünitesini teşkil ediyor. Projenin 

diğer üniteleri,  Kılavuzlu Sulaması 1. Kısım ve 

Menzelet Sulaması 2. ve 3. kısım.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay İllerin-

de 1 076 500 dekar alanın sulanmasını temin 

edecek sulama, enerji ve hizmet maksatlı “Orta 

Ceyhan Menzelet Projesi” kapsamındaki Kıla-

vuzlu Barajı ve HES şehir Merkezine 17 km me-

safede ve Ceyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi 

köprünün yaklaşık 2 km membaında bulunuyor. 

Projenin Tarihçesi 

Orta Ceyhan havzasında yer alan su kaynakla-

rının değerlendirilmesine yönelik ilk çalışmalar 

1959 yılında Orta Ceyhan Havzası İstikşaf Ra-

poru ile ele alınmış, bunu takiben 1966 yılında 

DSİ ve IECO tarafından ortaklaşa olarak Cey-

han Havzası Fizibilite Raporu hazırlanmıştır. 

Değişen ve gelişen şartlara bağlı olarak DSİ 

Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkan-

lığınca Orta Ceyhan Havzası Menzelet Projesi 

Planlama Raporu düzenlenmiştir. Bu Raporda 

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Antakya İllerini 

kapsayan 178 000 hektarlık alanın sulanması he-

deflenmiştir. Ancak, Asi havzasında yapılan ça-

lışmalarda Reyhanlı Barajı’nın gündeme gelme-

si ve değişen şartlara bağlı olarak projenin tekrar 

ele alınarak yeniden gözden geçirilmesi zorunlu 

hale gelmiştir. ‘’Orta Ceyhan Havzası Menzelet 

Projesi Planlama Revizyon Raporu’’ DSİ 6. Böl-

ge ve 20. Bölge Müdürlüklerinin ortaklaşa yap-

tıkları çalışmayla yeniden hazırlanmıştır. 

Orta Ceyhan Menzelet Projesi 2. Merhale Pro-

jesi kapsamında bulunan Kılavuzlu Barajı ve 

HES, Kahramanmaraş ilinin 18 km kuzeyba-



Su  Dünya s ı  Şuba t  201324

tısında Ceyhan Nehri üzerinde bulunmakta-

dır. Klavuzlu barajı ile Kahramanmaraş ilinde 

27 095 hektar, Gaziantep ilinde 34 295 hektar 

ve Hatay ilinde 46 260 hektar olmak üzere top-

lam 107 650 hektar tarım alanının sulanması 

planlanmıştır. Klavuzlu HES’in kurulu gücü 54 

MW olup, sulama öncesi üretimi 248 GWh/

yıl, sulamanın tam gelişmesi olması durumun-

da ise 144 GWh/yıldır. Sulama kanalı üzerin-

de yapılacak 2 adet kanal HES ile de yılda 87 

GWh enerji üretilecektir. Ayrıca, Kahraman-

maraş ilinin 2040 yılı sonrası içme, kullanma 

ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak olan 

projeyle şehre yılda 94,6 hm³ su verilecektir.     

            

3 Şehre Sulama Suyu

Kılavuzlu Barajı 2 farklı bölge (DSİ 6. ve 20. Böl-

ge) ve 3 farklı ilin (Kahramanmaraş, Gaziantep 

ve Hatay)  arazilerinin sulanmasını sağlayacak 

olması; sulama, enerji ve içme suyu faydasının 

bulunması sebebiyle önemli bir projedir. Söz ko-

nusu baraj ile Ceyhan havzasından gelen sula-

rın bir kısmının Asi havzasına transfer edilecek 

olması projenin önemini daha da artırmaktadır. 

Baraj, Kahramanmaraş iline yakın olması sebe-

biyle rekreasyon amaçlı da kullanılabilecektir.

 

GAP bölgesinde olmamasına rağmen GAP’a 

alınan Türkiye’deki tek proje Orta Ceyhan 

Menzelet 2. Merhale Projesidir.

 

 

Klavuzlu Barajı ve 
HES’in Karakteristikleri:
 
Gövde
Gövde Tipi   :  Zonlu toprak dolgu
Gövde Hacmi  :  3,960 hm³
Kret Kotu   :  489 m
Kret Uzunluğu  :  556,29 m
Gövde Yüksekliği (Talvegden)  :  56 m
Gövde Yüksekliği (Temelden) :  61 m

Dolusavak
Yeri   :  Sağ sahil
Tipi   :  Kontrollü, karşıdan alışlı
Kapak Sayısı ve Boyutu :  6 Adet – 8,00 m x 15,80 m
Kapak Tipi   :  Radyal
Deşarj Kapasitesi  :  5 850 m³/s

Derivasyon Kondüvisi
Yeri       :  Sağ sahil
Kesit Tipi-Sayısı ve Çapı      :  At nalı – 2 adet  (Ø 2.75 – 5.50)
Toplam Deşarj Kapasitesi   :  700 m³/s
Boyu       :  472 m

HES
Santral Tipi, Ünite Sayısı    : Açık Santral, 4 Adet
Türbin Tipi       : Düşey Eksenli Francis
Kurulu Güç      : 54 MW
Toplam Enerji (Sulamalı)    : 144 GWh
Toplam Enerji (Sulamasız)  : 248 GWh
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DSİ Genel Müdürlüğü 
2012 yılında 87 adet 
tesisi tamamlayarak 
vatandaşın hizmetine 
sundu.

HABER
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2012 

yılında Bakanlığına bağlı kuruluşların gerçekleştirdiği 

faaliyetleri ve 2013 yılında gerçekleştirilecek çalışmaları, 

10.01.2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısı i le ka-

muoyu ile paylaştı.

Toplantıya; Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Prof. 

Dr. Nurettin Akman, Müsteşar Prof. Dr. Lütfi Akca, 

Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, Müsteşar Yar-

dımcısı Haydar Koçaker, DSİ Genel Müdürü Akif Öz-

kaldı, Bakanlığa bağlı Kurum ve Kuruluşların Genel 

Müdürleri, DSİ Genel Müdür Yardımcıları Ömer Öz-

demir ve Ali Rıza Diniz ile DSİ Genel Müdürlüğü daire 

başkanları ve basın mensupları iştirak etti.

Eroğlu Basın toplantısında “Ülkemizin en güzide kuru-

luşlarından biri” diye tanımladığı DSİ’nin çalışmalarını 

anlattı. DSİ’nin ülkemizin ve dünyanın sayılı barajlarını 

milletimizin hizmetine kazandırdığına işaret eden Eroğ-

lu: “Son olarak ülkemizin kendi kategorisindeki en yük-

sek barajı olan Deriner Barajı ile Süreyyabey Barajı ve 

HES’i 12 Aralık 2012 tarihinde Başbakanımızın uğurlu 

elleriyle hizmete aldık.” dedi.

-

-

l 

-

e 

-

ı 

ı

-

“DSİ “DSİ 
Ülkemizin ve Ülkemizin ve 
Dünya’nın Dünya’nın 
sayılı sayılı 
barajlarını barajlarını 
milletimizin milletimizin 
hizmetine hizmetine 
kazandırdı.”kazandırdı.”
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12.12.2012 Tarihinde 
Hizmete Alınan Tesisler 

Toplam yatırım maliyeti 16 Milyar TL olan 112 tesisin 

72 adedi DSİ tarafından yapıldı. Bu tesislerin;

26 adedi Baraj,

2 adedi Gölet, 

26 adedi Özel Sektör HES Projesi,

10 adedi İçme suyu Tesisi

30 adedi Sulama Tesisi,

4 adedi ise Taşkın Koruma Tesisi,

Bu tesisler ile

Yıllık 8,39 milyar kilowatt.saat enerji üretilecek,

8 milyon nüfusa yıllık 614 milyon m3 içme suyu sağlanacak,

1.540 dekar alan, 1 il ve 30 meskûn mahal taşkınlardan ko-

runacak.

Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en 

yüksek, Dünya’nın ise 6. yüksek barajı olan Deriner de bu 

merasimde hizmete alındı. 670 MW Kurulu gücündeki barajın 

enerji üretimi yıllık 2 milyar 118 milyon kilowatt saat.

DSİ’nin son 10 yılda ülkemizin dört bir tarafın-

da 1215 adet tesisi aziz milletimizin hizmetine 

sunduğunu dile getiren Eroğlu “Bu tesislerin 

232 adedi baraj (18’i büyük HES), 26 adedi gö-

let, 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 kazan-

dırdı. Son olarak Ülkemizin kendi kategorisin-

deki en yüksek barajı olan Deriner Barajı’nı ve 

Süreyyabey Barajı ve HES’i 12 Aralık 2012 ta-

rihinde Başbakanımızın uğurlu elleriyle hizmete 

aldık. Hidroelektrik enerjide Devlet- Özel sektör 

işbirliği ile şu an itibariyle 70 milyar kWh hidro-

elektrik enerji üretilmektedir. İnşaatı ve işlemleri 

devam eden projeler tamamlandığında potan-

siyelimizin tamamından faydalanmış olacağız.” 

dedi. 

2012 Yılında DSİ Tarafından Tamamlanan Tesislerle

145.000 hektar arazinin sulanması sağlandı,

58.750 hektar alan ile 470 adet meskûn mahal taşkınlardan 

korundu,

Enerji Sektöründe 2 milyar 249 milyon kilowatt.saat enerji 

üretim kapasitesi geliştirildi,

İçme suyu Sektöründe Toplam 3 milyon nüfusa yıllık 321 

milyon m3 içme suyu sağlandı.

Bölgesel projeler hakkında da bilgi veren Eroğlu 

“GAP, 35 milyar $’lık entegre bir projedir. 22 

baraj, 19 hidroelektrik santrali,  1,058 milyon 

hektar sulama alanı ve 9 adet içmesuyu proje-

sinden meydana gelmektedir. GAP Eylem Planı 

tamamlandığında yıllık 2,2 milyar $ sulama fay-

dası, 4 milyar $ enerji faydası, 410 milyon $ içme 

suyu faydası sağlanacaktır. Proje ile 1.270.000 

kişi doğrudan istihdam imkânı elde edecektir. 

Diyarbakır Kıralkızı-Dicle 2. ve 3. kısım ana 

kanalları tamamlanarak, hizmete alındı. 221 

km uzunluğundaki Yukarı Harran Ana Kanalı-

nın 205 km’si tamamlandı. Toplam keşif bedeli 



Su  Dünya s ı  Şuba t  2013 29

1,5 milyar TL olan ve 8 üniteden oluşan Suruç 

Ovası Pompaj Sulaması ile 94.814 hektar alan 

sulanacaktır. 17.185 m uzunluğundaki Suruç 

Tüneli’nin 12.380 m’si tamamlanmıştır. Dünya-

nın sayılı tünellerden birisi 

olan bu tünel 2013 yılında 

tamamlanacaktır. Önümüz-

deki sulama dönemine su 

verilecektir.” dedi. 

KOP, DAP ve DOKAP gibi 

bölgesel projelerin de son 

sürat devam ettiğini belirten 

Eroğlu bir başka dev pro-

je olan “1000 Günde 1000 

Gölet” hakkında da bilgiler verdi. “1000 Günde 

1000 Gölet GÖL-SU Projesi ile büyük sulama 

projeleri dışında kalan arazilerin sulanması he-

deflenmektedir.  Bu projeyle; 1,025 milyar m3 

depolama sağlanacak, 417.395 hektar alanda 

sulama yapılacak, 300.000 kişi istihdam imkânı 

elde edecek, yıllık 900 milyon TL gelir artışı sağ-

lanacaktır.” dedi.

DSİ’nin Afrika kıtasındaki çalışmalarına da de-

ğinen Eroğlu “Bakanlık ola-

rak sadece ülkemize değil, 

yardıma ve desteğe muhtaç 

olan herkese yardım elimi-

zi uzatmayı insanlık göre-

vi biliyoruz. Bu bağlamda 

Afrika’ya ciddi yardım ya-

pıyoruz. Oradaki insanlara 

su temin etme çalışmalarını 

hızla devam ettirmekteyiz.  

Somali, Burkino Faso, Ni-

jer, Sudan, Cibuti, Etiyopya’da yaşayan susuz 

vatandaşlara içme suyu maksatlı kuyular DSİ 

tarafından açılmıştır. Toplam 1 milyon kişiye su 

temin edilmiştir.” dedi.

“Ülkemizin bir başka 
dev projesi de 

Ilısu Barajı ve HES’tir. 
% 52’lik fi ziki gerçekleşme 
sağlanan bu dev baraj ile 

yılda 3,88 milyar kilowatt.
saat enerji üretilecektir.” 
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DSİ’nin 2013 Yılı Hedefl eri

2013 Yılı, “Sulamada Atılım Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda de-

polaması hazır olan sulama projelerine ve GÖL-SU projelerine 

öncelik verilecektir.

12 Baraj,

39 sulama tesisi,

15 içmesuyu tesisi,

5 Atıksu arıtma tesisi,

333 taşkın kontrol tesisi ve Diğer tesislerin yer aldığı toplam 

518 tesis hizmete alınacak.

Tarım Sektöründe;

200.000 hektar arazinin sulanması, 21.000 hektar alan ile 

508 adet meskûn mahallin taşkınlardan korunması hedefl endi.

Enerji Sektöründe;

Çine HES,

Deriner HES,

Manyas HES,

Topçam HES

Devreye alınarak yıllık 2 milyar 495 milyon kilowatt.saat ener-

ji üretilecek.

İçme Suyu Sektöründe;

2013 yılında tamamlanacak olan 15 adet içme suyu tesisinden; 

yaklaşık olarak toplam 1,2 milyon nüfusa yıllık 200 milyon m3 

içme suyu sağlanması hedefl endi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı diğer 

kuruluşların faaliyetleri hakkında da bilgiler 

veren Eroğlu Türkiye’nin orman varlığını ar-

tıran ender ülkelerden biri olduğunun altını 

çizdi. Türkiye’nin toplam orman alanının 21,7 

milyon hektar olduğunu belirten Eroğlu ”Ülke 

yüzölçümünün %27,7’si orman alanlarıdır. 

2023 yılı hedefimiz ülke topraklarının %30’u 

yani 23 milyon hektar orman alanına ulaşmak-

tır.” dedi.

2008-2012 yılları arasında Ağaçlandırma Sefer-

berliği kapsamında 5 yıllık dönemde 2 milyon 

300 bin hektar olan hedefin aşılarak 2 milyon 

420 bin hektar ile rekor kırıldığını ifade eden 

Eroğlu, bu dönem zarfında ağaçlandırılan ala-

nın Trakya’nın yüzölçümüne eşit olduğunu be-

lirtti.

Erozyon kontrolü çalışmalarına da büyük hız ve-

rildiğini dile getiren Bakan Eroğlu, 2003 yılında 

40 bin hektar alanda erozyon kontörlü sağlan-

mışken 2012 yılında bu rakamın 80 bine ulaştı-

ğını sözlerine ekledi.

Fidan üretimi konusunda da büyük aşama kay-

dedildiğini ifade eden Bakan Eroğlu 2012 yılın-

da 470 milyon adet fidan üretildiğini kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu orman ürünlerinden elde edilen gelirler-

deki artışa da dikkat çekti. 2003 yılında orman 
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ürünlerinden elde edilen gelirin 620 milyon TL 

olduğunu dile getiren Eroğlu 2012 yılında bu 

miktarın 2,1 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi. 

Eroğlu 2015 yılında ise hedefin 3 milyar TL’lik 

orman ürünü üretimi olduğunu dile getirdi. 2012 

yılında endüstriyel odun üretiminin 2003 yılına 

göre %95 mertebesinde artarak 14,3 milyon 

m3’e ulaştığını kaydeden Eroğlu odun dışı orman 

ürünlerinin ihracatının da 6 kat arttırılarak 300 

milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.  

Şehir ormanları ve bal ormanları projesi kapsa-

mında 122 adet şehir ormanı 125 adet de bal or-

manı kurulduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, 1437 

adet de mesire yeri kurulduğunu sözlerine ekledi. 

Akdeniz Ülkelerinin Son 10 Yılda (2003-2012) Zarar Gören Ormanları 
ve Ülke Orman Alanına Oranı

Zarar Gören Ormanlık Alanları   Ülke Orman Alanı 

Portekiz:  %38,2    Portekiz: 3,5 milyon hektar

İspanya: %4,2     İspanya: 26 milyon hektar 

Fransa: %1,2     Fransa: 14,5 milyon hektar

İtalya: %5,6     İtalya: 13,5 milyon hektar

Yunanistan: %6     Yunanistan: 6,5 milyon  hektar

Türkiye: %0,4     Türkiye: 21,6 milyon hektar

Türkiye’de ormanlık alanların %60’ı yangına çok hassas bölgelerde bulunuyor. Bu bakımdan or-

man yangınlarıyla mücadele büyük önem taşıyor. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele hususunda 

Avrupa’nın en başarılı ülkesi konumunda bulunuyor.
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Ön Yüzü Beton 
Kaplı Barajlar 
kategorisinde 
dünyanın en önemli 
barajlarından 
biri olacak olan 
Ilısu Barajı’nda 
%52 gerçekleşme 
sağlandı.

32

Dünyada pek çok baraj projesinde görev alan 

ve kısa bir süre önce Ilısu Barajı ve HES Projesi 

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Konsorsi-

yumunda şantiye müdürü olarak göreve başlayan 

Fidencio Mendez DSİ Genel Müdürlüğü’nde Ön 

Yüzü Beton Kaplı Barajlar ile alakalı bir seminer 

verdi.

DSİ Genel Müdürlüğü, Türkiye İnşaat Sanayi-

cileri ve İşveren Sendikası, Türk Müteahhitler 

Müşavir ve Mimarlar Birliği tarafından organize 

edilen “Ön yüzü beton kaplamalı baraj” konulu 

seminere DSİ eski Genel Müdürü Ferruh Anık, 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür 

Yardımcısı Güven Karaçuha, Ilısu Barajı ve HES 

Projesi Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri 

Konsorsiyumu şantiye müdürü Fidencio Mendez, 

daire başkanları, video konferans sistemiyle DSİ 

Bölge Müdürlükleri, DSİ çalışanları ve birliklere 

bağlı mühendisler katıldı.

DSİ’de Ön Yüzü 
Beton Kaplı 
Baraj Semineri 
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Ön Yüzü Beton Kaplı 
Kaya Dolgu Barajlar

Beton yüzlü kaya dolgu barajların kullanımı günümüzde ol-

dukça yaygındır. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar özel-

likle güvenli olmaları, büyük farklılıklar gösteren arazi koşulla-

rına uyabilmeleri, yapımlarının pratik ve ekonomik olması gibi 

üstünlüklerinden dolayı çoğunlukla tercih edilmekte ve daha 

yüksek barajlarda güvenle kullanılabilmektedir. 

Beton yüzlü kaya dolgu barajlar, toprak çekirdekli kaya dolgu 

barajlara göre önemli avantajlara sahiptir. Bu tip barajlar bu 

güne kadar çok büyük yüksekliklerde başarı ile inşa edilmiştir. 

300 m yükseklikte inşa edildiğinde performansı sınır değerler 

içerisinde kalmaktadır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj-

ların tamamı kuru olduğundan deprem hareketleri kaya dolgu 

boşluklarında boşluk suyu basıncı oluşturmamakta ve bu özel-

liğinden dolayı da depreme karşı daha dayanıklı olmaktadır. 

Kret oturmaları ise nispeten düşüktür, ilk bir kaç yıldan sonra 

çok büyük düşme gözlenmektedir. Önyüzü beton kaplı kaya 

dolgu barajlar her boyutta ve her amaç için kullanılabilme 

imkânına sahiptir.

Önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar 1970’ten beri yaygın 

bir tip olarak dünyanın her yerinde inşa edilmekte ve tercih 

sebebi olmaktadır. Bu tip barajların günümüzde yaygın olarak 

kullanılmasının temel nedenleri şöyle sıralanabilir;

• Teknik açıdan iyi bir tip olması, 

• Çoğunlukla düşük maliyette inşa edilebilmesi, 

• Sıkıştırılmış kaya dolgu inşası ve geliştirilmiş derz detayları 

ile yığma kaya dolgu barajlarda gözlenen aşırı oturmaların ve 

su kaçağı problemlerinin ortadan kaldırılmış olması. 

Son yıllarda özellikle, Amerika’da, Avusturalya’da, Brezilya’da 

ve dünyanın birçok yerinde ÖYBK kaya dolgu barajların in-

şasında çok büyük artışlar gözlenmiştir. Bununla birlikte, bu 

tip barajın daha ekonomik ve daha yüksek inşa edilmesi için 

bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların çoğunluğu, 

beton plağın oturtulduğu zon ile ilgilidir. Bu nedenle, bu baraj 

tipinin planlanması, inşası ve performansının iyi bilinmesi ülke-

miz için önemlidir. 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı: “Ilısu Ön 

Yüzü Beton Kaplı Barajlar kategorisinde dün-

yanın en önemli barajlarından biri olacak”

Seminerde konuşan Özkaldı 3 ay önce yine bu 

salonda 1. Barajlar Kongresini gerçekleştirdik-

lerini hatırlatarak “11 – 12 Ekim 2012 tarihleri 

arasında Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının 

koordinasyonunda Türk Müşavir Mühendisler 

ve Mimarlar Birliğinin katkıları İNTES ve Tür-

kiye Müteahhitler Birliği’nin sponsorluğunda 1. 

Barajlar Kongresini gerçekleştirmiştik. O kong-

rede değişik tipteki barajların projelendirilmesi 

tartışılmıştı. Bakanımız da bu toplantıya iştirak 

etmişti. Bu toplantıların belli aralıklarla yapıl-

ması hatta uluslararası hale gelmesi talimatını 

da Bakanımız vermişti. “Önyüzü Beton Kaplı ” 

baraj tipleri bu çalışmalar içinde öne çıkan bir 

konudur. Bilindiği üzere, Ilısu Barajı ve HES, 

bu çerçevede yürüttüğümüz en önemli projedir. 

Ilısu Barajı’nın temelden itibaren gövde yüksek-

liği 135 m’dir. Ayrıca, 24 milyon m3’lük dolgu 

hacmi ve 1 780 metre kret uzunluğu ile ön yüzü 
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beton kaplı barajlar kategorisinde dünyanın en 

önemli barajlarından bir tanesidir. 2012 Mart 

ayında başlanılan dolgu çalışmalarında bugüne 

kadar 6 milyon 750 bin m3 dolguyu tamamla-

mış bulunmaktayız. Hedefimiz 2013 yılı sonun-

da toplam dolgu miktarını 18 milyona çıkarmak 

ve 2014 yılı ilk yarısında da dolgu çalışmalarını 

tamamlayarak ön yüzüne beton dökümüne baş-

lamaktır.” diye konuştu.

“Ilısu’da %52’lik gerçekleşme sağladık”

Ilısu Barajı ve HES’in son derece önemli bir pro-

je olduğunu ifade eden Özkaldı “Kendi katego-

risinde dünyanın sayılı barajların biri olan Ilısu 

Barajı yılda 3 milyar 833 milyon kilowatt saatlik 

enerji üretecektir. Bu da parasal anlamda yılda 

yaklaşık 380 milyon dolarlık bir enerji katkısı an-

lamına gelmektedir ki; bunun Ülkemize günlük 

enerji getirisi 1 milyon dolardır. Bu sebeple tek-

nik kurallara uymak koşuluyla barajı 

ivedi bir şekilde tamamlayarak mille-

timizin hizmetine sunmak için uğraş 

veriyoruz. Yani zamanla yarışıyoruz. 

Şu an itibarı ile barajın fiziksel olarak 

gerçekleşmesi % 52 mertebesindedir. 

Hedefimiz 2014 yılında barajın su tu-

tulmaya hazır hale getirilmesidir. Bu 

bağlamda elimizdeki tüm kaynakları 

bu hedefi başarıyla tutturmak için har-

cıyoruz.” dedi 

Ilısu Barajı ile alakalı Dünyaca ünlü ki-

şilerle çalıştıklarını ifade eden Özkaldı 

“Ilısu Barajı için, konusunda dünyaca 

tanınmış ve kabul görmüş kişilerle ça-

lışıyoruz. Ön yüzü beton barajlar ko-

nusunda dünyaca ünlü ve bir dönem ICOLD 

Dolgu Barajlar Komitesi Başkanlığını yürütmüş 

olan Alberto Marulanda, DSİ’nin özel müşaviri 

olarak çalışmaktadır. Ilısu Barajı ve HES Projesi 

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Konsor-

siyumunda şantiye müdürü olarak göreve baş-

layan Sayın Fidencio Mendez de birçok önemli 

önyüzü beton kaplı dolgu projelerinde çalıştık-

tan sonra bizimle beraberdir. Onun da tecrübe-

lerinden hem DSİ tarafından hem de özel sektör 

tarafından yapılmakta olan ön yüzü beton kaplı 

dolgu projelerinde faydalanmak istiyoruz.” diye 

konuştu.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın ardından 

Fidencio Mendez söz aldı. Daha önce pek çok 

projede çalışmalar yürüten ve kısa bir süre önce 

Ilısu Barajı ve HES Projesi Mühendislik ve Mü-

şavirlik Hizmetleri Konsorsiyumunda şantiye 

müdürü olarak göreve başlayan Fidencio Men-

dez, Meksika’da inşa edilen 208 metre yükekli-

ğindeki Yesca Barajı özelinde “Ön yüzü beton 

kaplı barajlar” ile alakalı edindiği tecrübeleri, 

karşılaşılan sıkıntıları ve çözüm yollarını anlatan 

bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından ise soru-cevap kısmına geçil-

di ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Daha 

sonra Genel Müdür Akif Özkaldı tarafından Fi-

dencio Mendez’e katkılarından dolayı teşekkür 

edilerek, günün anısına plaket takdim edildi.
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Planı Kapsamında 
DSİ’nin yapacağı 
çalışmaların 
maliyeti 
2,5 milyar TL 
olacak.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıy-

la hazırlanan ve “Şafak Harekâtı” adıyla 6 Ma-

yıs 2011 tarihinde devreye sokulan Ergene Eylem 

Planı kapsamında çalışmalar süratle devam edi-

yor. Toplam 3 Milyar Türk Lirasına mal olacak 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile yoğun 

sanayi ve evsel atık deşarjı sebebiyle adeta ölü bir 

nehir haline gelen Ergene Nehri’nin yıllar içinde 

daha kaliteli suya  sahip olması sağlanacak.

Eylem Planı Kapsamında DSİ Genel Müdürlü-

ğü tarafından yapılacak 12 adet Atık su arıtma 

tesisinden biri olan ve 8,5 Milyon Türk Lirasına 

mal olacak, Edirne ili Uzunköprü İlçesinin Atık 

Su Arıtma Tesisinin temeli Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımıyla 

20.01.2013 tarihinde atıldı.

Ergene 
Temizleniyor…
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Ergene Nasıl Kirlendi

Ergene, Trakya için hayati öneme sahip bir su kaynağı. Yıldız 

Dağları’ndan Meriç Nehri’ne uzanan 283 km’lik bir akarsu. 

12.000 km büyüklüğündeki Ergene Havzası 68 belediye ve yak-

laşık 1 milyon 150 bin insanı barındırmakta. Fakat Trakya’nın 

hayat kaynağı olan Ergene Nehri, yılların biriktirdiği prob-

lemlerin neticesi ile kirlilikten adeta ölü bir nehir haline geldi.

Geçmişteki çarpık şehirleşme ve sanayileşme, bilinçsiz güb-

re ve zirai mücadele ilaçları kullanımı sebebiyle Ergene 

Havzası’ndaki çevre-kalkınma dengesi 1993’ten itibaren 

tamamen bozuldu. Trakya’nın hayat kaynağı olan Ergene 

adeta çarpık şehirleşme ve sanayileşmenin kurbanı oldu.

Ergene Havzası bir dalı Çorlu, Velimeşe, Veliköy, Çerkezköy; 

bir başka dalı Çorlu-Marmaracık, Ulaş, Vakıfl ar, Misinli, Bü-

yükkarıştıran, Lüleburgaz arası, diğer bir dalı Büyükkarış-

tıran, Muratlı arasında fi lizlenmiş bir sanayi alanı. Havza’da 

2037 adet sanayi tesisi bulunuyor. Sanayi tesislerinin yüzde 

82’si Tekirdağ, yüzde 10’u Kırklareli, yüzde 8’i Edirne’de.

1995 yılından itibaren sanayinin Ergene Havzası’na gelmesi 

neticesinde atıksu debileri yükseldi. Bunun sonucunda Ergene 

Nehri’ne, tabii debisinin üç katı kadar atıksu boşaltılmaya baş-

landı.

Ergene Havzası’nda günlük toplam 560 bin metreküp atıksu 

ortaya çıkıyor. Bu miktarın günlük 330 bin metreküpü sana-

yi tesisleri tarafından nehre deşarj ediliyor. Tesislerin büyük 

çoğunluğunun atıksu arıtma tesisi olmasına rağmen kirlilik 

devam ediyor. Diğer taraftan Sanayinin önemli bir bölümü su 

kullanım ihtiyacını, yer altı su kaynaklarından karşıladığı için 

yer altı su seviyesinde 20-60 metrelik düşümler ortaya çıkıyor 

ve sanayi tesislerinin sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Hiçbir yerleşimin ise atıksu arıtma tesisi bulunmuyor, Ergene 

Nehri’ne günlük 240 bin metreküp evsel atıksu arıtılmadan 

deşarj oluyor.



Su  Dünya s ı  Şuba t  201338

Uzunköprü ilçesinin atık sularını arıtacak tesis 

dünyadaki en ileri atık su arıtma teknolojisiyle 

kurulacak. İleri biyolojik arıtma ile temizlen-

miş olan evsel atık sular, yüzde 99 temizleme 

oranına ulaştırılarak Ergene Nehri’ne deşarj 

edilecek. Tesis ile 2045 yılı için ön görülen 

60 000 nüfusun 11 000 m3/gün evsel atık suyu 

arıtılmış olacak. Diğer arıtma tesislerinin de iş-

letmeye alınmasıyla Ergene Nehri hızla daha 

temiz bir görünüme kavuşacak. Temel atma 

merasiminde Uzunköprü Atıksu arıtma Tesisi 

ile birlikte 4 adet tesisin daha temeli atılırken 

5 tesisinde açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı Yapılan Tesisler

1- Ergene Nehri Ana Kol ve Yan Kolları Sanat 

Yapıları 5. Kısım İşi,

2- Çakmak Barajı köy içmesuyu Rölekasyonu 

İşi,

3- Meriç Yakupbey Köyü Yerleşim Alanı, Köy 

Deresi Taşkın Koruma İşi,

4- Meriç Büyük Altıağaç Köyü Yerleşim Alanı-

nın, Köy Deresi Taşkın Koruma İşi,

5- Meriç Akçadam Yamaç Arazileri Sulaması 

İşi.

Temeli Atılan Tesisiler

1- Meriç – Ergene İletim Kanalı P1 Pompa İstas-

yonu İşi ile ENH ve Sanat Yapıları İşi,

2- Meriç Alibey Yamaç Arazileri Sulaması İşi,

3- Meriç Nehri Kıyı tahkimatı İşi,

Merasimde temeli atılan ve açılışı yapılan tesis-

lerin toplam maliyeti yaklaşık 42 Milyon Türk 

Lirası.

Merasimde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Uzunköprü ilçesi dışın-

da diğer ilçelerde de çalışmaların devam ettiği-

ni belirterek “Edirne ve ilçelerinde içerisinden 

nehir geçen yerler varsa orayı güzelleştirmek 

istiyoruz. Çalışmalar aynı Uzunköprü’deki gibi 

estetik olacaktır. Keşan, Lalapaşa, Meriç, Enez 

ve diğer ilçelerde de belirttiğim konulardaki ça-

lışmalar ve projeler devam ediyor’’ dedi. 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı da toplamda 3 

Milyar Türk Lirasına mal olacak Ergene Havza-

sı Koruma Eylem Planı ile Ergene Nehrinin yıl-

lar içinde daha kaliteli suya sahip olacağını kay-

dederek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 

bölgedeki yatırımları ile alakalı bilgiler verdi. 



Su  Dünya s ı  Şuba t  2013 39

Ergene Eylem Planı Çerçevesinde 
DSİ Tarafından Yapılan Çalışmalar

Eylem planı kapsamında DSİ tarafından hayata 

geçirilecek çeşitli iş kalemlerinde toplam 73 adet 

proje bulunuyor. Bu projelerin toplam maliyeti 

yaklaşık 2,5 milyar TL.

 

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri 

Ergene Havzası içerisinde yeralan 12 adet bele-

diyeye ait Evsel Atıksu Arıtma Tesisi DSİ tara-

fından yapılması yapılacak, bu çerçevede

• İlgili Belediyeler ile DSİ arasında Protokoller 

İmzalandı

• Tüm deşarj noktalarından numuneler alınarak 

kirlilik ölçümleri yapıldı

• Atıksu Arıtma Tesis yerlerine ait Mühendislik 

Jeolojisi ve Harita çalışmaları tamamlandı.

• Ergene Havzasında DSİ tarafından inşa edi-

len 12 belediyenin Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) 

yapım işlerinden; Uzunköprü AAT’nin temelini 

atıldı. Lüleburgaz AAT’nin inşaatı; Kırklareli-

Merkez, Vize, Pınarhisar, Babaeski ve Malkara 

AAT’lerin inşaat ihale süreçleri devam ediyor. 

Kırklareli-Merkez, Pınarhisar, Babaeski, Malka-

ra, Vize, Muratlı ve Hayrabolu AAT’lerin proje-

leri tamamlanmış olup Çorlu, Çerkezköy Beledi-

yeler Birliği, Keşan ve Saray AAT’lerin projeleri 

de bitirilme aşamasına getirildi.

DSİ tarafından yapılacak 12 adet tesisin işletme-

ye alınması ile Ergene Nehri’ne deşarj olan evsel 

atık suların % 70’nin arıtılması sağlanacak.

Dere Islah Projeleri

Eylem planı çerçevesinde bulunan 28 adet dere 

ıslahından 5 adedi tamamlandı. 4 adet projede 

inşaat çalışmaları devam ediyor. Diğer projeler-

den 4 adedi yapım ihalesi, 7 adedi ise proje 6 

adedi ise etüt aşamasında bulunuyor.
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Depolama Projeleri

Eylem planında bulunan 10 adet depolama te-

sisinden;

1- Tekirdağ İçmesuyu Projesi Naipköy Bara-

jı: Tekirdağ ilinin 2045 yılına kadar öngörülen 

içme suyu ihtiyacının 6,14 hm3/ yıl kısmını te-

min edecek olan barajda 27.10.2011 tarihinde 

inşaata başlandı. 05.05.2015 tarihinde barajın 

tamamlanması hedefleniyor.

 

2- Tekirdağ-Saray Yoncalı Barajı: Çerkezköy 

OSB’nin 25 hm3/yıl kullanma suyu ile Büyük 

Yoncalı ve Küçük Yoncalı Beldelerinin 1,44 

hm3/yıl içmesuyu ihtiyacının karşılanması ön-

görülmektedir. Proje Çerkezköy OSB Müdür-

lüğünce yürütülmektedir. İşin muhtemel ihale 

tarihi Ocak 2013’ tür.

3- Tekirdağ - İnecik ve Dedecik Barajları Plan-

lama raporu basım aşamasındadır. Tekirdağ 

iline 21,92 hm3/yıl içmesuyu temini öngörül-

mektedir. İşin muhtemel ihale tarihi Aralık 

2013’tür. 

Sulama Projeleri

Eylem planı kapsamında yer alan 25 adet su-

lama projesi ile toplam 176 bin hektar alanın 

sulanması hedefleniyor. Projelerden 2 adedi ta-

mamlandı 8 adedinde ise inşaat çalışmaları de-

vam ediyor. Diğer projelerden 5 adedi ise ihale 

sürecinde bulunurken 8 adet projenin proje ya-

pım işleri devam ediyor. 3 adet projede ise plan-

lama çalışmaları devam ediyor. 

 “Ergene İçin Denetimler Sıkılaştırıla-

cak, Sanayi de Belediyeler de Vazifesini 

Yerine Getirsin”
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Diğer taraftan 31.01.2013 tarihinde Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu başkan-

lığında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda yapı-

lan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı De-

ğerlendirme Toplantısı’nda, konunun tarafı olan 

merkezi ve mahalli idarenin üst düzey temsilcile-

ri ile akademisyenler tarafından Eylem Planı’nın 

geldiği aşama masaya yatırıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 

kapsamında 9 tane Islah Organize Sanayi Böl-

gesi kurularak sanayi tesislerinin kontrol altına 

alındığını, bu bölgelerden 7 tanesinin tüzel kişi-

liğini kazandığını, sanayi atık suları için 5 tane 

müşterek atık su arıtma tesis planlandığını söy-

ledi. Arıtılan sanayi atık sularının nereye boşal-

tılacağı hususunda Türkiye’deki uzman bilim 

adamlarına detaylı ilmi çalışmalar yaptırıldığı-

nı, bu çalışmaların tamamlandığını ve kısa süre 

içinde kamuoyuna açıklanacağını dile getiren 

Eroğlu “şunu herkes bilsin ki bu konuda ortaya 

çıkan çözüm, çevre açısından en iyi çözümdür” 

dedi.

Ergene’nin temizlenmesi için belediyeleri ve sa-

nayi kesimini de vazifelerini yerine getirmeleri 

konusunda uyaran Prof. Dr. Eroğlu, “Denetim-

ler daha da sıkılaştırılacak. Kimse kusura bak-

masın, kimsenin tabiatı mahvetmeye hakkı yok” 

dedi.  

Eroğlu “Ergene Havzası’nda, maalesef bunu 

açıkça söylüyorum, belediyelerin ve sanayi ku-

ruluşlarının vazifelerini yapmadığı ortaya çıktı. 

Bu sebeple Sayın Başbakanımızın da talimatıy-

la Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Ergene 

Havzası’nı her şeyiyle ele alan bir plan yürütü-

yoruz. Dünyada örnek, gurur duyacağımız bir 

proje olacak. Yatırımın yüzde 90’ı Bakanlığımız 

tarafından gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Ergene Havzası’nda yıllık 240 bin metreküp 

evsel atıksu, 460 bin metreküp de sanayi atıksu-

yunun ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Eroğlu, 

Ergene Nehri’nin debisinin dört katına yakın bir 

miktarda atıksu bulunduğunu ifade etti. Ergene 

Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 15 

ayrı eylem belirlediklerini hatırlatan Prof. Dr. 

Eroğlu, bu kapsamda yapılan çalışmalarla dere 

yataklarının temizlenmekte olduğunu, kaydetti. 

28 derenin ele alındığını belirten Prof. Dr. Eroğ-

lu, 12 dere yatağının temizlendiğini, kalanların 

çalışmalarının devam ettiğini, ayrıca çok sayıda 

su baraj, göl, gölet sulama tesisi yaptıklarını söy-

ledi.

Eylem Planındaki faaliyetler 15 madde de tolandı

• Çevre dostu üretime geçilmesi

• Islah organize sanayi bölgelerinin kurulması

• Sanayi atık sularının ortak arıtımının sağlanması

• DSİ tarafından belediyelerin atık su arıtma tesislerinin kurulması

• Dere yataklarının temizlenmesi ve ıslah edilmesi

• Çevre koruma yatırımları için destek sağlanması

• Ergene Havzası’nda ağaçlandırma yapılması ve erozyonla mücadele edilmesi

• Çevre düzeni planlarının uygulanması

• Katı ve tehlikeli atık işleme geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması

• Tarımsal kaynaklı kirliliğin kontrolü

• Ergene nehri’nin gerçek zamanlı sürekli izlenmesi

• Denetimlerin sıkılaştırılması

• Deşarj standartlarının yeniden düzenlenmesi ve renk standardının getirilmesi

• Taşkın erken uyarı sisteminin kurulması

• Yeraltı suyunun kullanımının kontrol altına alınması
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“Kimse Kusura Bakmasın,  Zamanla 

Yarışıyoruz”

Nüfusu 10 binden fazla olan belediyelerin atık-

su arıtma tesislerinin DSİ tarafından yapılmakta 

olduğunun altını çizen Prof. Dr. Eroğlu, “Ça-

lışmaları bizzat takip ediyorum. Seçilen sistem 

çok ileri, denemiş ve başarılı olmuş bir teknoloji. 

Azot ve fosfor gidermeyi de sağlayacak ileri arıt-

ma teknolojisi, aynı zamanda verimli. Bu tekno-

loji ile renk ve tuzluluk dışındaki bütün kirleti-

ciler standartlardaki değerlerin altına alternatif 

sistemlerden daha ucuza düşmekte” dedi.

Belediyelerin görevi olan atık su arıtma tesisi ku-

rulmasının Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafın-

dan üstlenilmesine karşılık, bölgedeki bazı bele-

diyelerin kanalizasyon sisteminin bile olmadığını 

belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Artık bu belediyelere 

Çevre Kanunu’nda öngörülen cezaları uygula-

yacağız. Kusura bakmasınlar. İller Bankası kredi 

de veriyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Herkesin 

görevini yapması gerekir” diye konuştu. 

Bölgedeki dağınık sanayilerin yapılan kanuni 

düzenleme ile Islah Organize Sanayi Bölgesi 

çatısı altında toplandığını ifade eden Prof. Dr. 

Eroğlu, 9 bölge için Islah OSB başvurusu yapıl-

dığını, 7’sinin tüzel kişilik kazandığını, 2’sinin 

çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Eroğlu, 

“Kalan 2’sini de neticelendirmek lazım yoksa 

kapatmak zorunda kalacağız” dedi. Prof. Dr. 

Eroğlu, sanayi için 5 adet müşterek atık su arıt-

ma tesisi kurulmasının planlandığını belirtti.

“Zirai İlaç Kullanımı Yüzde 50 azaldı”

Eylem Planı kapsamında bugüne kadar bölgede 

142 bin 834 hektar alanda ağaçlandırma, eroz-

yon kontrolü ve ıslah çalışması yapıldığını kay-

deden Prof. Dr. Eroğlu, Ergene’yi sadece atık 

suyun değil katı atıkların da kirlettiğini, arazi 

sağlamak da dahil olmak üzere Bakanlığın her 

türlü kolaylığı sağladığını, ancak bu konuda ma-

halli idarelerin adım atması gerektiğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde zirai kaynaklı 

kirliliğinin azaltılmasında önemli mesafe alın-

dığının altını çizen Prof. Dr. Eroğlu, “Zirai ilaç 

kullanımında yaklaşık yüzde 50 azalma oldu. 

Üstelik ürün miktarı arttı. Gübre ve zirai ilaç 

kullanımında ciddi tasarruf meydana geldi” 

dedi.

“Para Kazanacağım Diye Tabiat Mahve-

dilmez”

Ergene Havzası’nda denetimlerin sıkılaştırıldığı-

nı, önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılaca-

ğını kaydeden Prof. Dr. Eroğlu, “Bazı fabrikalar 

işin ciddiyetini anlamış değil. Kimse kusura bak-

masın. Herkes para kazansın ama para kazana-

cağım diye kimsenin tabiatı mahvetmeye hakkı 

yok. Bunun takipçisi olacağım” uyarısında bu-

lundu.

Prof. Dr. Eroğlu, belediyeler ve sanayi kuruluş-

larının yanı sıra kamu kurumlarının da Ergene 

Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde so-

rumlu oldukları sahadaki çalışmaları takip etme-

leri gerektiğinin altını çizdi. 
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İŞİN ADI YAPILACAK İŞ FAYDASI
PROJE 

MALİYETİ 
(1000 TL) BA

ŞL
AM

A 
TA

Rİ
Hİ

Bİ
Tİ

Ş 
TA

Rİ
Hİ

1
Ergene Eylem Planı İçme 

Suyu  Projeleri 
(2011-2014)

6 adet depolama, 
isale hatları ve 
arıtma tesisleri

76,8 hm3/yıl içme ve kul-
lanma suyu

260.300 2011 2014

2
Ergene Eylem Planı İçme 

Suyu  Projeleri 
(2015 ve Sonrası)

4 adet depolama, 
isale hatları ve 
arıtma tesisleri

145,5 hm3/yıl içme ve kul-
lanma suyu

600.000 2015 2020

3

Ergene Havzası Koruma 
Eylem Planı kapsamında 

yapılan Evsel Atıksu 
Arıtma Tesisleri 
(2011-2014)

12 adet  atıksu 
arıtma tesisi  ve  
atıksu toplama 
kollektörleri

12 adet belediyede yaşayan 
707.133 kişinin atıksuyu 

arıtılacak.
150.000 2011 2014

4
Ergene Eylem Planı 

Sulama Projeler 
(2011-2014)

22 adet proje 43.054 ha sulama. 670.705 2011 2014

5
Ergene Eylem Planı 

Sulama Projeler 
(2015 ve Sonrası)

3 adet proje 67.300 ha sulama. 768.000 2015 2020

6
Ergene Eylem Planı Dere 
Islahları (2011-2014)

28 adet proje
41.443 ha tarım arazisi, 61 

adet yerleşim birimi.
40.801 2011 2014

GENEL TOPLAM  2.489.806

2011-2014 TOPLAMI 1.121.806

2015 VE SONRASI TOPLAMI 1.368.000



HABER

H
A
B
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DSİ tarafından 
inşa edilen 
Dalaman-Akköprü, 
Ermenek, 
Alpaslan I ve Kılavuzlu 
Baraj ve HES’leri 
2012’de devreye 
alındı.
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2012 yılında devlet özel sektör işbirliği ile kurulu 

gücü toplam 2778 MW olan 82 adet hidroelektrik 

santral işletmeye alındı. Bu projelerden toplam 

638 MW Kurulu gücündeki 4 adedi DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından inşa edildi.

14.01.2013 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü’nde 

gerçekleştirilen 1. Enerji Çalıştayı’nda konuşan 

Genel Müdür Akif Özkaldı 2003 yılına kadar 12 

450 MW toplam kurulu gücü devreye almış olan 

ülkemizin sadece 2012 yılında 2778 MW’lık bir 

kapasiteyi, devlet özel sektör iş birliği ile devreye 

aldığını ve 2012 yılı itibariyle Türkiye’nin HES 

kurulu gücünün yaklaşık 20.000 MW’ye çıktığını 

kaydetti.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı çalıştaydaki 

konuşmasında; “2012 yılında büyük başarılara 

imza atan Devlet Su İşleri; sulama, içme suyu, 

taşkın koruma projesi gibi birçok alanda 

gerçekleştirdiği hizmetlerle birlikte enerji alanında 

da önemli çalışmalar yapmıştır. Enerjide dışa 

bağımlı bir ülke olduğumuz dikkate alındığında, bu 

çalışmaların ve özel sektörün desteğinin ülkemizin 

gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmasına, bölgesinde 

ve dünyada güçlü bir konuma ulaşmasına katkı 

sağlayacağı bir gerçektir.” dedi. 

Özkaldı sözlerine şöyle devam etti: “2012 yılında 

2778 MW’lik bir kapasiteyi özel sektör iş birliği ile 

devreye aldık. Toplam 82 adet olan bu projelerin 

toplam 638 MW kurulu gücündeki 4 tanesi (Dala-

man-Akköprü, Ermenek, Alpaslan I ve Kılavuzlu) 

Kurumumuz tarafından inşa edilmiş olup geri 

kalanı özel sektör tarafından tesis edilmiştir. Bu 

büyük bir başarıdır.” 

2012 Yılında 2700 MW 
Kurulu Güç Devreye Alındı
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2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2003 

yılında yürürlüğe giren Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması Yönetmeliği ile ülkemizin hidroele-

ktrik enerji potansiyelinin devlet-özel sektör iş 

birliği içerisinde ekonomiye kazandırılması he-

deflendi diyen Özkaldı, bu güne kadar bu çerçe-

vede başvurusu yapılan 2000’ in üzerindeki pro-

jenin 1494 adedi için işlemlerin devam etmekte 

olduğunu dile getirdi. Özkaldı: “Bu projelerin 

985 adedi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması 

imzalanmış olup bunların 241 adedi işletmeye 

alınmış, 202 adetinin ise inşaatı devam etmekte-

dir, hala planlama aşamasında 1000 in üzerinde 

proje olduğu ve geliştirilebilecek atıl durumdaki 

potansiyelimizde dikkate alınırsa daha yapılması 

gereken çok iş olduğu bir gerçektir.” dedi.

“2023 Yılına Kadar Potansiyelimizi 
Değerlendirmek Görevimiz”

Ülkemizin elektrik enerjisi üretim sektöründe 

uzun vadeli hedeflerini ortaya koyan Elek-

trik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji 

Belgesi’nden de bahsetti. 2009 yılında Yük-

sek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya 

konulan Strateji Belgesi’ne göre; 2023 yılına 

kadar elektrik üretimi için tüm hidrolik potan-

siyelimizin elektrik üretiminde kullanılmasının 

hedeflendiğini belirten Özkaldı “Bu hedef dik-

kate alındığında bugün için %40’lar düzeyinde 

olan hidroelektrik potansiyel gelişimimizin 

2015‘e kadar %60’a ve 2023 yılına kadar %100 

düzeyine ulaşması Kurumumuza verilmiş bir 

görev olarak karşımıza çıkmaktadır dedi.
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Projelerin Aşaması Adet Kurulu Kapasite
(MW)

Yıllık Üretim
(GWh/yıl)

Oran
(%)

İşletme 364  (DSİ: 59) 18 972
(DSİ: 11 135)

67 662
(DSİ: 39 245)

41

İnşaat 216 (DSİ:14) 9 885
(DSİ: 2 912)

32 192
(DSİ:9 532)

19,3

Planlama-Proje 1 066 (DSİ:3) 19 057
(DSİ: 1 074)

65 746
(DSİ: 3 681)

39,7

TOPLAM 
GELİŞTİRİLEN
POTANSİYEL

1 646 (DSİ:76) 47 914
(DSİ:15 121)

165 600
(DSİ:52 458)

100

DSİ tarafından gerçekleştirilen santraller, 

işletmedeki toplam kurulu kapasitenin (18 972 

MW) % 59’unu (11 135 MW) teşkil ediyor.

Enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuza dik-

kat çeken Özkaldı enerji konusunda atılacak her 

adımın her katkının ülkemizin gelişmiş ülkeler 

düzeyine ulaşmasına, bölgesinde ve dünyada 

güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacağı 

bir gerçektir dedi.

Hidroelektrik Santral Projelerinin Durumu

Özel sektör tarafından tesis edilen projelerin 

denetimi konusuna da değinen Özkaldı İnşaatı 

devam eden projelerin yerinde denetlenmesi, 

işletmede olanların çevreye etkilerinin takip 

edilmesi ve mansap su haklarına riayet edip et-

mediklerinin takibi çok önemlidir dedi. Özkaldı: 

“İlk zamanlardaki kötü uygulamaların yaratmış 

olduğu sıkıntının tüm ülkedeki projelerin önüne 

engel teşkil etmekte bir takım çevreler tarafından 

olumsuz yönde kullanılmaktadır. Bunların 

önüne geçmek için denetim her aşamada şarttır, 

inşaat denetimlerini kendi imkânlarımızla 

yapmanın zorluğunu bildiğimiz için getirilen 

su yapıları denetim hizmetleri yönetmeliği 

başlangıçta yargı tarafından durdurulmuş fakat 

Anayasa Mahkemesi kararı ile belli bir süre için 

tekrar uygulamaya konulmuştur. Bu sistemdeki 

sıkıntıları bildiğimiz için yeni bir müşavirlik sis-

temi üzerinde çalışmalarımız devam etmekte-

dir” dedi
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Osmanlı Devleti’ne payitahtlık yapmış bir şehre 
girdiğinizi hissediyorsunuz Edirne’ye girdiğiniz ilk 
andan itibaren. Ve müthiş bir tılsım takılıyor sanki 
peşinize, bırakmıyor, ta ki sizi oraya götürene kada r: 
SELİMİYE’YE.

Öğle namazı öncesinde abdest almak için şadır-

vanda bekleyen bir ihtiyarın sıcak bir selamıyla 

başlayan samimi sohbeti, soğuk kış gününde içi-

nizi ısıtabiliyor. Namaz kılan babasını taklit eden 

miniğin, yanaklarınıza armağan ettiği tebessümle 

de daha bir güzelleşiyor gününüz…

Selimiye Camii’nin eski müezzini anlatıyor 

Selimiye’nin hikâyesini, her seferinde bıkmadan, 

usanmadan ve hep aynı heyecanla… 

Ancak bu hikâyelerden biri ayrılıyor diğerlerin-

den…

“İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence’ın kış-

kırtması ve altın vaadiyle Osmanlı’ya karşı baş-

layan Arap ayaklanması Hicaz ve Yemen’in 

kaybedilmesi ile sonuçlandı. Mübarek toprakla-

rın kaybedildiği ve hac yolunda can güvenliğinin 

tehlikede olduğu bu dönemde, Osmanlı halkının 

hacca gitmesi de imkânsız hale gelmiş ve halk 

giderek huzursuzlanmaya başlamıştı. Bu durum 

devrin padişahına iletildiğinde, padişah konuyla il-

gili dönemin şeyhülislamından fetva istedi. Şeyhü-

lislamın fetvası ise Selimiye Camii’ne bir minber 

yapılması ve temsili tavafın bu minberin etrafında 

yapılması yönünde oldu.”

Hikâye hem Osmanlı’nın son döneminde ne denli 

zorlukların yaşandığını, hem de Selimiye’nin orta-

sındaki minberin neden yapıldığını açıklıyor bize, 

kat’i olmamakla beraber.

Evliya Çelebi’nin kaleminden 
Selimiye

“Hz. Peygamberi,  Selim Han rüyasında görüp ca-

miyi şu kavak meydanında bina eyle diye caminin 

temelini ve kıblesini bizzat Hz. Peygamber işaret 

ettiğinden Edirne şehrinde Selim Han Camii mih-

KOCA SİNAN’IN DEV ESERİ: 

SELİMİYE 
Burak
Yalçın
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rabında dürüst ve eski camiden doğru kıblegâh 

yoktur. 3000 adet kurban kesip temeline başlan-

mıştır.

Edirne şehrinde geniş bir tepe üzerinde kesme 

taş ile inşa olunmuş dört köşe bir güzel camidir. 

Kıble kapısından mihraba varıncaya kadar cami 

içi uzunlamasına ve genişlemesine 180 ayaktır. 

Büyük kubbe İstanbul’daki Ayasofya kubbesin-

den tam altı zira-ı mülki daha derindir. Kubbe 

çevresi de 14 zira geniştir. Hatta ben yine inan-

mayarak ayaklayıp kubbenin çevresini Ayasof-

ya’nınkinden daha fazla buldum. Bütün cami-

lerden yüksek kubbedir fakat biraz yassıcadır.

Selimiye minberinin benzeri yeryüzünde yapıl-

mamıştır. Caminin tam ortasında sütunda üze-

rinde bina edilmiş dört köşe müezzinler mahfili 

CAMİİ



Su  Dünya s ı  Şuba t  201350

güzel bir makamdır. Bu mah-

filin altındaki şadırvan de-

vamlı akmaktadır. Bu büyük-

lükte havuz bir burada, bir 

de Bursa’daki Yıldırım Be-

yazıt Han’ın Ulu Camii’nin 

içinde vardır. Caminin dört 

köşe duvarlarında 250 adet 

cam billur ve necef movan 

vardır. Her pencerede çeşitli 

sanat eserleri vardır. Burada 

bulunan sanatlı avizeler ve 

çeşitli kıymetli askılar pek pa-

halıdır. Mübarek gecelerde 

on iki bin adet kandil yakıla-

rak cami aydınlatılırdı.

Selimiye’deki Karahisar-

lı Hasan Çelebinin yazıları 

meğer İstanbul’daki Süley-

maniye Camii’nde ola. Ama 

zavallı Hattat Hasan Çelebi 

bu camii kubbesinin tam or-

tasına ayet yazarken gözü-

nün birine kireç tozu kaçmış 

‘ah gözüm’ diye can havliyle 

yanında hazır olan kap iğin-

den kalemleri yıkadığı kireçli 

su ile gözünü yıkayınca öteki 

gözü de pişip kör olmasına 

sebep, bu kubbede gösterdi-

ği mahareti olup sanatkârlığı 

orada son bulmuştur.

Selimiye Caminin avlusu 

baştanbaşa beyaz mermer-

dendir. Derinliğine ve geniş-

liğine 180’er ayaktır. Dört 

tarafında yirmi altı adet çe-

şitli sütunlar vardır ki çoğu 

Mora’ya yakın Atina’da 

Temaşalık denilen yerden 

gelmedir. Kıbrıs adasın-

dan ve bazısı Hüdavendigar 

sancağındaki Aydıncık adlı 

kasabadan gelmiştir. Cami 

avlusunun yan sofaları üze-

rine dizilmiştir bu sütunların 

üstünde yirmi dört adet yu-

varlak kubbeler vardır.

Avlunun üç tarafında on tane 

sanatlı kapı vardır. Her birin-

den beşer, altışar basamak 

merdivenle çıkılır. Ve yine üç 

tarafında yirmi altı adet pence-

releri vardır ki dışarıdaki büyük 

avluya bakar.

Selimiye minarelerinin kubbe-

ye olan uzaklıkları hep aynıdır. 

Minarelerden iki yan kapıları 

dibindeki iki minare üçer yol-

ludur. Kıble duvarı köşelerinde 

olan minarelerin ikisi birer yol-

ludur dört minare üçer şerefe-

den on iki tabaka eder. Bu da 

II. Selim Han’ın XII. Osmanlı 

Padişahı olduğuna işarettir. 

Dördüne de iki yüz otuzar basa-

maklı merdivenler ile çıkılır.

Edirne şehrine girmek için dört 

taraftan dört tane büyük cadde 

vardır. Hangisinden Edirne’ye 

girsen Selimiye Camii’nin dört 

minaresini iki ve şerefesini de 

altı görürsün.”

Neden İstanbul’a değil 
de Edirne’ye?

Selimiye Camii’nin neden 

Edirne’ye inşa edildiğine dair 

birçok rivayet yer almaktadır. 

Evliya Çelebi bu hususu Seya-

hatnamede şu şekilde dile getir-

miştir: “Sultan II. Selim niçin 

İstanbul’da bu camiyi inşa ettir-

mediler diye sorarlarsa, bir gece 

Sultan Selim Üsküdar tarafında 

Fenerbahçe’de bulunan köşk-

te, rüyasında peygamber efen-

dimizi görmüş ve ondan “ Ya 

Selim, Kıbrıs’ı fethedersem ga-

nimetlerden payıma düşenden 

bir camii inşa edeyim demiştin. 
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Şimdi Cenab-ı Allah sana 

Kıbrıs’ı nasip etti. Niçin vefa 

edip geri kalan ömrünü hayır 

ve iyilikler yolunda geçirmez-

sin. Tez Kıbrıs’taki Magosa 

kalesinden alınan ganimeti 

Vezir Mustafa paşadan talep 

edip benim korumamda olan 

Sedd-i İslam Edirne’de Ca-

mii inşa et“

Ancak Kıbrıs’ın 1571 yılında 

fethedilmiş olması ve Selimi-

ye Camii’nin yapım sürecinin 

1568 – 1569 yıllarında başla-

mış olması tarih bakımından 

bir çelişki teşkil etmektedir.

Caminin neden Edirne’ye 

yapıldığına dair var olan çe-

şitli görüşlere de yer vermek 

gerekirse:

• Ayasofya Bayezid, Süley-

maniye, Şehzade ve Fatih 

Camilerinin İstanbul’da bu-

lunması nedeniyle sur için-

deki egemen olan noktalarda 

daha önce yaptırılan camileri 

bulunması ve bu camilerin 

tümünün şehre hâkim nok-

talara inşa edilmiş, bölge-

de başyapıt için gerekli bir 

mekân bulunmaması ileri 

sürülebilir. Bunun yanında 

Sur içinde bulunan bu bölge-

de 15 yıl önce bir diğer baş-

yapıt Süleymaniye cami ve 

külliyesinin yapılması işlev ve 

ihtiyaç anlamında gerek ol-

madığını akla getirebilir. 

•  Anadolu’dan Rumeli’ye ak-

tarılan Türk nüfusu Balkan-

ların birçok yerinde bulun-

masına rağmen, Avrupa’da 

kesin olarak Türkleşmiş coğ-

rafi alan sınırı Edirne dolayla-

rından geçmekteydi ve Edirne 

bu bölgenin merkezi olarak gö-

rülmekteydi. Edirne’nin daha 

önce başkentliği üstlenmesi ve 

Kanuni Sultan Süleyman dö-

neminde ki batı seferlerinin as-

keri merkezi olması, Edirne’yi 

Osmanlı’nın gözünde geçmiş 

bir başkenti olarak önemli kı-

lıyordu. Buraya yapılacak abi-

devi eser, mevcudiyeti süresin-

ce bu toprakların Osmanlı ve 

Türk kalmasını sağlayacaktı. 

Nitekim 19. ve 20. yüzyıllarda-

ki işgallerde Ruslar, Bulgarlar 

ve Yunanlılar bu abidevi eseri 

yok etme cesaretini göstereme-

miş ve Selimiye, Edirne’nin bir 

Türk şehri olduğunun en bü-

yük kanıtı olmuştur. 

• Sultan II. Selim, babası Ka-

nuni Sultan Süleyman ve diğer 

saray halkı ile beraber Edirne 

sarayında bulunması ve hatta 

Kanuni Sultan Süleyman batı 

seferlerine çıktığında Edirne 

kentinin koruyucusu (kaim-

makam) olarak bırakılması, 

onun gözünde Edirne’nin 

önemini maddi ve manevi bo-

yutlarıyla anlamlı kılmış olma-

lıdır. Nitekim Mimar Sinan’ın 

ağzından yazıldığı düşünülen 

Tezkiretü’l Bünyan ( Yapılar 

Kitabı) adlı eserde “ Sultan 

Selim Han hazretleri, saadetle 

devlet tahtına oturduktan son-

ra Edirne şehrine son derece 

sevgisi ve şefkati olduğundan 

burada, zamanda benzeri ol-

mayan bir camii yapılmasını 

buyurdular” diye yazmaktadır.
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Selimiye Camii ile 
ilgili bazı özel sayılar

•   Selimiye Camii’nin pen-

cerelerinin 5 kademeli oluşu 

İslam’ın 5 şartını, 

•   99 pencere Esma-ül 

Hüsnâ’yı (Allah’ın Güzel 

İsimleri)

•   Selimiye Külliyesi’ndeki 

toplam 32 kapı İslamiyet’in 

32 farzını, 

•   4 vaaz kürsüsü 4 hak 

mezhebini, 

•   Arka minarelerde 6 yolun 

olması imanın 6 şartını, 

•   12 şerefesi ise 12. padişah 

tarafından yaptırıldığını 

ifade etmektedir.

Diğer eserlerinden 
izler taşıyor, ama bu 
sefer bambaşka

Selimiye Camii, Mimar 

Sinan’ın inşa ettirdiği diğer 

yapılardan da izler taşımak-

tadır. Minarelerinin Edirne 

Üç Şerefeli Cami’ye ben-

zerliği dikkat çekmekte, an-

cak getirdiği yeniliklerle bu 

benzerlik yerini muhteşem 

bir uyuma bırakmaktadır. 

Selimiye’ye baktığınızda en 

küçük elemanlarının dahi 

birbirinden bağımsız olma-

dığını ve müthiş bir ahenk ve 

bütünlük arz ettiğini görebi-

lirsiniz.  Sultan II. Selim’in 

buyruğu ile Edirne’de inşa 

ettiği Selimiye Camii, yapı 

biçimi açısından Edirne Üç 

Şerefeli Camiye oldukça benzer. 

Sinan’ın Selimiye’den önce yap-

tığı her yapıda, Selimiye’den bir 

parça bulmak mümkündür. 

Mimar Sinan’ın plan açısın-

dan getirdiği yenilikler ise 

Süleymaniye’den sonra değiş-

miştir. Bu değişiklik altıgen veya 

sekizgen çardaklı şema düzeninin 

uygulamaları olarak görülmek-

tedir. Selimiye camiinden önce 

Silivrikapı’da 1551 tarihli Hadım 

İbrahim Paşa camiinde ve 1555-

1560 tarihleri arasındaki Rüstem 

Paşa camiinde sekiz köşeli kaide 

üzerine oturan kubbe şeklini de 

denemişti. Böylece Sinan büyük 

pratik araştırmalarla camiler için 

kendine en ideal görünen abide 

fikrini iyice hazırlayıp geliştir-

dikten sonra Edirne’de son ve en 

büyük şaheseri Selimiye’nin inşa-

sına başlamıştır.

Sultan II. Selim, 
Selimiye’nin bittiğini 
göremedi

Kendisi tarafından inşa ettirilen 

Selimiye Camii’ni Sultan II. Se-

lim göremedi. 1568’de inşasına 

başlanan cami 14 Mart 1575 

(Hicri 1 Zilhicce 982) yılında 

ibadete açıldı, Sultan Selim ise 

bundan 4 ay önce 7 Aralık 1574 

tarihinde vefat etmişti.
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Dünya Mimarisinde 
Selimiye

Selimiye Camii’nin muazzam 

kubbesinin ağırlığı sekiz sütun ve 

bunların arkasındaki dayanma ke-

merleriyle karşılanmaktadır. Bir 

bütün halinde toplanmış olan iç 

mekân dünya mimarisinde eşi ol-

mayan bir etki ve mana kazanmış-

tır. Kubbe, mimaride evreni tem-

sil eden bir simgedir. Tüm inanç 

sistemlerinde bu sebep ile dini ya-

pıların çoğunda kubbesel yapılar 

tercih edilmiştir. Hıristiyan dün-

yasının hâkim olduğu Avrupa’da 

da kubbe mimarisi, özellikle 

İtalya’da, hâkim olmuştur. Ancak 

Bu eserleri ortaya çıkaran mimar-

lar, Mimar Sinan’dan farklı olarak 

üst üste iki kubbe sistemini benim-

semişlerdi. Katedrallerin çoğunda 

dış kubbe, iç kubbenin etki bırak-

mayan yetersiz şeklini ve şemasını 

gizleyen bir maske olarak kullanıl-

mıştır. Türk mimarisinin gelene-

ğine uyarak Sinan, inanılmaz bir 

cüretle yükselttiği tek kubbe ile 

hem mekânı örtmüş hem de dış 

görünüşün ana hatlarını belirtmiş-

tir. Burada dış görüntü doğrudan 

doğruya iç yapıdan gelişmekte ve 

iç yapı ile dış yapı rahatlıkla bir 

bütün olarak algılanmaktadır.

Avusturyalı İslam ve İran Sanat 

Tarihi uzmanı Prof. Dr. Ernst 

Diez’in “Selimiye’deki mekân bü-

yüklük, yükseklik, topluluk ve ışık 

etkisi bakımından yeryüzündeki 

bütün yapılardan üstündür” deyişi 

ilgi çekicidir. 

Selimiye Camii, bütünü 

meydana getiren her bir 

özelliği ile ilgi çekici ol-

makla beraber, bu bütünün 

ortaya koyuluş biçimi ve 

tüm yönlerin içinde her-

hangi birinin öne çıkma-

yarak bütünün içinde yer 

alması ile diğer abidevi 

eserlerden ayrılmaktadır. 

Hindistan’da Bicapur’da 

Muhammet Adil Şah türbe-

si 44 metre çapında dünya-

nın en büyük kubbesiyle ör-

tülü olduğu halde, ışık fena 

düzenlendiğinden mekân 

çok fakir ve cansız bir etki 

bırakır. Roma’da Panteon 

katedrali çok büyük fakat si-

lindirik bir yapı olduğundan 

mekân monotondur, âdeta 

bakışları yorar. St. Pierre 

kilisesinde ise kubbe birden-

bire derine dalarak mekânın 

sükûnunu bozmakta ve dış 

kubbe muazzam fenerle 

birlikte iç kubbenin kifa-

yetsizliğini gizlemektedir. 

Ayasofya’nın mekânı yan 

koridor ve galerilere doğru 

belirsizce kaybolup nerede 

bittiği anlaşılamamaktadır. 

Oysa Selimiye camiinde her 

taraftan son sınırlarına ka-

dar gerilmiş dengeli mekân, 

şahane bir sükûn halinde 

olup değişik cazibesiyle her 

gireni birden sürükler ve 

bir daha bırakmaz. Yük-

sek minareler arasında dış-

tan kubbenin biraz basıkça 

düşmüş olması mekânın tek 

bir kubbe ile örtülmüş ol-

masından ileri gelmektedir. 
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Cami içi şaheserler

Selimiye’de mimari gibi diğer Os-

manlı sanatları da gelişmenin en 

yüksek noktalarına varmıştır. Mer-

merden yapılmış minber, işçiliğinde-

ki incelik, yükseklik, büyüklük ve gü-

zellik bakımından bu grubun diğer 

şaheserlerini gölgede bırakır. Mih-

rap tarafında duvarlar, minberin ar-

kası ve külahı ile camideki bütün alt 

kat pencerelerin alınlıkları parlak, 

cazip bir çini dekor ile kaplanmış-

tır. Mihrap duvarındaki büyük çini 

panoların renk ve kompozisyonlar, 

bunlara Osmanlı ve dünya çinici-

liğinin şaheserleri arasında özel bir 

yer vermektedir. Bu çinilerin üst 

kısmında lâcivert zemin üzerine 

iri beyaz harflerle sureler yazılıdır. 

Mihrap kısmının sol 

tarafında Hünkâr 

mahfili göz alıcı zen-

gin çinilerle hemen 

dikkati çeker. Bura-

da sonradan kesilip 

yerlerine konmuş 

gibi görünen meyve 

vermiş iki elma ağacı 

bütün Osmanlı çini-

lerinde tek orijinal 

dekor olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. 

Elma fidanının kökü 

karanfil, lâle ve süm-

büllerle zenginleştiril-

miştir. Bahar açmış 

erik fidanı da birkaç 

defa tekrarlanarak 

Hünkâr mahfilinde 

taze bir bahar havası 

estirilmiştir. Hünkâr 

mahfilinin bütün duvarlarını yarı-

ya kadar kaplayan bu çiniler kalite 

itibariyle mihrap kısmı çinilerin-

den yüksek fakat kompozisyon ve 

âbidevi büyüklük bakımından on-

lardan daha sade ve mütevazıdır.

Selimiye’nin yapım süreci

Selimiye Camii’nin inşasına başlan-

dığı tarih kesin olarak bilinmemek-

tedir. Ancak Selimiye Camii kapısı 

üzerinde bulunan cami kitabesinde 

1568 (Hicri 976) yılı kaydedilmiştir.

Cami inşaatının başlangıç döne-

minde Edirne kadısına Divan’dan 

gönderilen 20 Haziran 1568 tarih-

li emirde, camii inşaatı nedeniyle 

fiyatları arttıran kereste tüccarları-

nın, fiyatlarını kontrol etmesi iste-

nilmiştir. Bu belge ile birlikte Seli-

miye Camii’nin, 20 Haziran 1568 

tarihinden sonraki yaz aylarından 

birinde temel kazısının başlamış 

olabileceği düşünülebilir. Dayezade 

Mustafa Efendinin Risale-i Selimiye 

adlı eserinde, Sultan Selim, Hicri 

976 senesinin Sefer ayının 27. Günü 

(21 Ağustos 1568) caminin yapımını 

Mimar Sinan’a havale ettiği ve ye-

rinin seçilmesini emrettiği kaydedil-

miştir.

Sinan’ın cami çevresiyle ilgili olarak 

istediği izinler, Selimiye yapıldığı 

sırada çevredeki alanın fazla geniş 

olmadığını gösterir. 1572 (H.980) 

tarihinde sekiz ana kemerin dördü 

kilitlenmiş dördü kilitlenmek üze-

redir. Aynı tarihte kubbenin inşa-

atına sıra gelir. Mimar Sinan’ın 

fikrince caminin harimindeki şadır-

vanla dört tarafındaki kapıların ve 

merdiven sahanlarının mermerden 

ve sofaların döşemeleri kufeki ta-

şından yapılması uygun görülmüş-

tür. 25 Ağustos 1573 tarihli divan 

yazısında, padişah ne zaman na-

maz kılacağını sormaktadır. 1573 

Ağustos ayından önce kubbenin 

koyulmuş olduğu düşünülmektedir. 

27 Kasım 1574 Cuma günü cami-

inin açılması için Divandan emir 

gelse de 7 Aralık 1574‘te Sultan II. 

Selim vefat ettiği tarihten sonra, 982 

hicri senesinin son ayının ilk günü 

(14 Mart 1575) ibadete açılmıştır. 

Bazı kaynaklarda Selimiye camiinin 

yapım süresi boyunca 400 kalfa ve 

14000 işçi çalıştığını yazmaktadır. 

Evliya Çelebi Selimiye Camii için 
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27760 kese akçe, bazı kaynaklarda 

550.000.000 akçe harcandığından 

bahsetmektedir. 120 akçenin 1 altın 

para olduğu düşünülürse, camiinin 

4.580.000 altın paraya mâl olduğu 

söylenebilir.

Selimiye’nin Mimari 
Özellikleri

Mimar Sinan Selimiye‘de, dış yapı 

biçimine iç mekân tasarımı kadar 

ağırlık vermiştir. Selimiye Camii 

öncesinde Yıldırım Bayezid’in sara-

yını yaptırdığı Sarıbayır’da, Kavak 

Meydanı denen düzlükte kurul-

muştur. Camii medrese ve Dar-ül 

Hadis, dört yanı duvarlarla çevrili, 

190 x 130 metre boyutlarında bü-

yük dikdörtgen avlunun içine, orta-

da cami ve güneydeki köşelerde ikiz 

eğitim yapıları olmak üzere, simet-

rik bir düzende yerleştirilmiştir.

Çok uzaklardan göze çarpan dört 

minaresiyle tüm dikkatleri üzerine 

çeker. Selimiye Camii bu yönüyle, 

büyük bir mimar olmasından başka 

Mimar Sinan‘ın aynı zamanda şe-

hircilikte de uzman olduğunu göste-

ren bir eserdir.

Külliyesinin 22202 m² alanı ile 

“Kapladığı yer bakımından en geniş 

cami” olarak mimarlık tarihine ge-

çen Selimiye Camii, tümüyle 2475 

m², iç bölümüyle 1.575 m² alanı 

kaplar.

Duvarları kesme taştan yapılmıştır. 

Duvarlarla çevrili bir avlunun or-

tasında yer alan cami, yaklaşık 40 

metre boyunda, 60 metre eninde 

bir ibadet yeri ile buna kuzeyden 

bitişen, hemen hemen aynı ölçü-

lerde bir şadırvanlı avludan oluşur. 

Bu avlunun çevresi üstü örtülü, önü 

açık olan ve revak ya da sundurma 

denen yapılarla çevrilidir.

İbadet yerine bitişik olan revaklar 

caminin son cemaat yerini oluştu-

rur. Bu revakları örten kubbeler, 

öbür revakları örtenlerden daha bü-

yük ve yüksektir. Avlunun ortasında 

16 köşeli, üzeri açık bir şadırvan 

vardır. 

Sultan II. Selim’in 
Selimiye’nin 
Yapım Sürecinde 
Mimar Sinan’dan İstekleri 

Mimar Sinan’a 12 Ağustos 1572 

tarihinde gönderilen bir emir ile II. 

Selim taleplerini şöyle sıralamakta-

dır: “Mimar Başına emir. Gönder-

diğin mektupta binanın inşaat du-

rumunu anlatarak ana kemerlerin 

dördünün kilitlenip dördünün de 

kilitlenmek üzere olduğunu bildir-

mişsin. Ayrıca şahnişin kubbesinin 

ve duvarının süslümü yoksa sade mi 

olması hakkında arzumu öğrenmek 

istemişsin. Ben pencerelerin hiza-

sına kadar çini ile kaplanmasını ve 

pencere üstlerine yine çini ile Fatiha 

suresinin yazılmasını istiyorum. Bu 

dediklerimi uygun gördüğün şekilde 

yaptır.”

Bu emir, Sinan’ın camiinin yapımı 

esnasında padişahında isteklerini 

yerine getirirken, kendi özgür ira-

desinde serbest olduğunu anlatma-

sı bakımından önemlidir. Evliya 

Çelebi notlarında, Mimar Sinan’ın 

kendi deyişiyle belirttiği tarih 1568 

(H.976) bize caminin temelinin atıl-

dığı zaman konusunda bilgi verir-

ken, dört sene süren inşaat sonunda 

duvarlarının bir kısmının inşa edil-

diğini, hatta duvarlara kaplanacak 

zarif çini yazıların konulmasına baş-

lanmak sırası geldiğini de belirtir. 
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Bol Meyve Bol Meyve 
Bol Vitamin?Bol Vitamin?

“Nane, limon kabuğu bir güzel kaynasın 
aman / İçine hatmi çiçeği biraz tere otu katasın aman…” Rahmetli Barış Manço’nun o “şifalı” şarkısının 
üzertinden yıllar geçti. Bugün, sadece limon kabuğunun değil, meyve ve sebzelerin pekçoğunun kabuklarının 
vitamin ve lifçe zengin olduğunu söylüyor uzmanlar. Özellikle elmanın, armudun, incirin vitaminin büyük bir 
bölümü kabuğa yakın olan kısmında saklı ki meyvelerin kabuklarını soymak bizleri bu hazineden mahrum 
ediyor. İster kabuklu ister kabuksuz meyve yemek hele kışa yaklaştığımız şu aylarda çok gerekli.

Yusuf
BaydalS
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Vücudumuzun ister istemez alması gerektiği  

ana gıda grubundan olan meyvelerin son za-

manlarda az yenmesi gerektiği  veya kilo aldır-

dığı yönünde tartışmalar ortaya çıktı. Bu yazı-

mızda meyvelerin sağlığımızdaki yeri, önemi  ve  

kilo üzerine olan etkilerini kısaca inceleyelim.

Meyveler gerek değişik oranlarda içerdikleri ele-

mentler, gerek vitaminler, gerekse lif oranları 

ve çeşitli antioksidan maddeler sayesinde vücu-

dumuzun sağlıklı olması - kalması için gerekli 

besinlerdir. Cilt-saç-diş-tırnak sağlığı, kemik 

bütünlüğü, karaciğerimizin düzgün çalışması, 

zihinsel ve sinirler fonksiyonlarımızın düzenli 

olarak idamesi, sindirim sistemimizin sağlıklı ça-

lışması ..vs gibi birçok faydası vardır.

Vücutta her organımızın ve sistemin sağlıklı kal-

ması ve çalışması için değişik oranda element-

lere, örneğin çinko’ya, magnezyum’a, krom’a, 

vitaminlere mesela deri sağlığı ve görme için B 

vitaminleri ve vitamin A ve E ye, sülfürlü bileşik-

lere ihtiyaç vardır. Her bir meyve bu faktörler-

den değişik oranda içerir. Bu nedenle de sağlığa 

olan faydaları da içerdiklerine göre değişiklik 

gösterir. Sağlığına özen gösteren her insanın en 

azından her gün birer porsi-

yon meyve yemesi, var-

sa mevcut hastalık durumlarında ise o hastalığa 

daha fazla yarar sağlayacak meyveyi daha fazla 

tüketmesi çok önemlidir.

İşte bazı meyveler ve içeriğine göre faydaları ;

Genel faydaları : Kanser yapan birtakım zarar-

lı maddelerin oluşumunu engeller ve etkilerini 

baskılarlar. Büyüme ve gelişmemiz için gerek-

lidir, dokularımızın zamanla ölmeye yüz tutan 

ve yıpranan hücrelerini onarırlar. Bol miktarda 

posa (lif) içerdiklerinden  bağırsakların düzenli 

çalışmasını, kolesterolün düşmesini ve zararlı 

maddelerin dışarı atılmasını sağlarlar.

Ayrıca meyveler birazdan bahsedeceğim ko-

nuda kilo aldırmaz, tam tersine  içeriğindeki 

yüksek posa sayesinde doygunluk hissi yaratır  

ve  iştahımızı kısarak fazladan besin alımını 

engellemiş olur. Bu nedenle obezitenin diyetsel 

tedavisinde  bol posa içeren meyve ve sebzeler 

(armut, elma, kayısı, muz, portakal, kurutul-

muş  meyveler,kereviz,ıspanak..) tüketilmelidir. 

Burada unutulmaması gereken en önemli nok-

talardan biri meyveleri kabuğunu soymadan ye-

menizdir çünkü liflerin, element ve vitaminlerin 

çoğu kabuk kısmındadır.



Şarkıda geçen ve büyük olasılıkla 

soğuk algınlığına iyi geleceği düşü-

nülen limon kabuğu vs. dışında bu-

gün artık meyve ve sebze kabukları-

nın oldukça geniş bir yelpazede şifa 

kaynağı olduğunu biliyoruz. Ka-

buklarında bulunan lif şeker hasta-

lığı, kalp-damar hastalıkları ve ko-

lesterol artışını önlemeye yardımcı 

oluyor. Yapılan araştırmalarda, lif 

alımının kabızlık sorununu ortadan 

kaldırdığı gibi, kilo kaybında da et-

kili olduğu tespit edilmiş. İyi güzel 

ama kabuğu limon, nar, portakal, 

karpuz, kivi gibi yenemeyen mey-

velerin kabuklarından nasıl faydalanacağız? Uzmanlar öncelikle yenebilecek kısımlarına dikkati çeki-

yor; limon ve portakalı soyduktan sonra kabuğun altında kalan ince beyaz tabaka gibi. İkinci olarak 

soyulan kabuk, reçel ve marmelat olarak değerlendirilebiliyor. Limon kabuğunun kurutulup içilmesi 

mümkün olduğu gibi bu narın kabuğu için de mümkün. Kiviye gelince, keskin bir bıçakla kazımak 

soymaktan daha akıllıca çünkü kabuğa en yakın olan kayıp miktarını en aza indirmiş oluyorsunuz; 

belki bilemiyebiliriz ama bu yöntem patates için de geçerli. 

Yalnız elma ve portakal gibi elmalarla bu liste bitmiyor 

hatta listenin içinde sizleri çok şaşırtacak meyve ve 

sebzelerin kabukları var. Elma kabuğun abir 

kez daha geri dönecek olursak, elma kabuğu 

içindeki potasyum ve yüksek oran-

daki lif sindirim sistemine 
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yardımcı oluyor. Kabızlığa karşı elmanın ka-

buğuyla yenmesini öneriliyor. Düzenli yenilen 

elma, kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterol 

oranını 4 kat artırıyor. Ayrıca kabuklu yenilen 

elma dişlerin temizlenmesine yardımcı olup, diş 

minelerine masaj yapıyor ve diş etlerinin bağ 

dokularını sıklaştırıyor. Dişleri sık sık kanayan-

lara duyurulur. Nar kabuğu bağırsak kurtları-

nın dökülmesine ve bağırsakların parazitlerden 

temizlenmesine yardımcı oluyor. Şu meşhur li-

mon kabuğu: C vitamini açısından oldukça zen-

gin olan limonun kabuğu etli kısmından daha 

faydalı. Limonun kabuğunda bulunan 

d-limonene adlı madde tümör gelişi-

mini engelleyerek cilt kanseri 

riskini önemli ölçüde 

düşürüyor. Sinir sis-

temini rahatlatan 

l i m o n 

kabuğu aynı zamanda bakterileri öldürüp, kal-

bi rahatlatıyor. Portakalın kabuğu selülitlerin 

giderilmesine önemli ölçüde yardımcı oluyor. 

Vücuttaki sarkma ve kırışma problemlerinin 

giderilmesinde kullanılıyor. UV ışınlarının bir 

numaralı düşmanı, bu yüzden kozmetik sanayi-

inde sıklıkla kullanılıyor. Hiç salatalık kabuğunu 

cilt bakımı için denediniz mi? Denemediyseniz 

hemen söyleyelim: İçeriğinde neredeyse hiç ka-

lori bulunmayan salatalığın kabuğu kırışıklığı 

önlüyor ve doğal bir cilt bakım ürünü oluyor. 

Mevsimine göre hoş kokusu ve mayhoş  tadıy-

la ayva idrar yolu iltihaplarını gideriyor, iştah 

açıyor, böbrek iltihaplarını iyileştiriyor. Gelelim 

kabukların en ilgincine ya da patlıcan kabuğuna. 

Patlıcan kabuğu patlıcan kabuğunun içeriğinde 

bol miktarda beyin hücrelerinin hasar görmesini 

engelleyen antioksidanlar bulunuyor. İçindeki 

potasyum sayesinde de bağışıklığı güçlendirici 

magnezyum ve lif bulunuyor. Şimdilerde bazı 

mutfaklarda damak tadı düşünülerek kabu-

ğu atılan domates kabuğu için ne deniyor? 

Domatesin kabuğuna kırmızı rengi veren 

“Lypocene” maddesi kısa sürede kolestero-
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lü düşürüyor. Denize düştüğünde halk arasında 

“deniz mevsimi geldi” dedirten karpuz kabuğu 

içeriğinde bulunan yüzde 95 su ile vücudu te-

mizleyici bir etkiye sahip. Karpuzun kırmızı etli 

kısmının altındaki beyazımsı tabaka, tıpkı porta-

kal ve limonda olduğu gibi, tam bir C vitamini 

deposu. Cildi temizliyor ve güneş lekelerini gi-

deriyor. 

Soymaktan çok keskin bir bıçakla kazımayı öner-

diğimiz kivinin ince tüylü kabuğunda bulunan 

bileşenler, bakteri ve koli basili ile savaşıyor.

Kabuğunu soymayalım ama ya tarım ilaçları?.. 

Uzmanlar meyve ve sebzelerin iyi yıkanması 

gerektiğini vurguluyor. Ne yazık ki yıkansa bile 

üzerindeki zirai ilaçlar tam olarak temizleneme-

yen meyveler de var. Örneğin çilek bunlardan 

biri, ilaç meyvenin etli kısmına nüfuz etmiş ola-

biliyor. Çözüm yine aynı: Meyveyi iyice yıka-

mak. Hatta ılık su ve turuçgillerin çekirdeğinden 

yapılan yıkama solusyonları da yediğine içtiğine 

sağlığı açısından titizlenenler için kullanılabile-

cek alternatifler.

Bunları Biliyor musunuz?

Mümkün olduğu kadar taze ve bulundu-
ğunuz yerde yetişen sebze ile meyveleri 
satın alın.İlkbahar ve yaz, meyve-sebze için 
mükemmel bir dönemdir. Birçok besin uzun 
yollardan şehrinize gelir, bu sırada besin de-
eğrinde azalma olabilir. Hava ve ışık değişimi 
besleyiciliğini etkileyebilir. Sonbahar ve kış 
döneminde taze meyve-sebzeye ulaşmak 
zordur. Bu mevsimde yetişen elma, portakal 
ve köklü sebzelerden tüketmeye çalışın. Mey-
veleri yemekten önce ve aç karma yemeli: 
Âdetlerimize bakarsak soğukluk tâbir edilen 
meyve ve benzeri şeyler yemekten sonra 
yenir. Halbuki mide sağlığı yönünden bu, hiç 
de iyi bir şey değildir. Zira mide zaten yenen 
yemekler için mevcut usaresini kullanmıştır. 
Üzerine fazla selülozlu bir besin olan meselâ 
kavun gibi bir meyve yendiğinde tekrar usa-
re ifrazı güç olduğundan meyvenin sindirimi 
zorlaşır ve midede gereğinden çok kalarak 
tahrişlere yol açar. Amerika’da meyveleri ge-
nellikle ve bu nedenle sabahları aç karnına 
yerler. Bilhassa kavun yemekten önce ordövr 
olarak, hattâ biraz da tuz veya biber ekilerek 
yenir. Bugün Fransızlar da kavunu yemekten 
önce yemeğe başlamışlardır.
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Su olmadan olmuyor. İnsanın damarlarındaki kan, hayatının devamı ve sağlığı için ne kadar önemli 

ise, canlı hatta cansızlar için de su o kadar önemlidir. Su; okyanuslara, denizlere, göllere, akarsulara, 

yer altına ve atmosfere çeşitli formlar (katı, sıvı veya gaz) halinde depolanmıştır. Yerkabuğunda sıvı 

halde bulunan su kitlesine, hidrosfer (su küre) adı verilir. Yeryüzündeki suyun % 97’si deniz ve okya-

nuslarda tuzlu olarak, % 2,2’si de kutuplarda buz halinde bulunur. Geriye kalan % 0,8’i ise, yer altı 

ile göl ve nehirlerdeki tatlı sulardır. Eğer her yıl tatlı suyun eksilen kısmı kadar, yağışlarla yeni tatlı su 
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verilmeseydi, yeryüzünde kuraklık 

hâkim olur ve bundan canlılar 

büyük zarar görürdü.İnsanlar an-

cak bol ve temiz su kaynağı olan 

yerlerde rahatça yaşayabilirler. 

Bitki, hayvanlar, su sayesinde 

hayatlarını sürdürebilirler. Susuz 

bir hayat olamaz, gıdalarımız zinc-

irleme ona bağlanmıştır, temizlik 

ve dolayısıyla sağlığımız da ancak 

su olduğunda korunabilir. Bahar 

ve yaz aylarında yeniden canlanan 

doğa suya muhtaçtır. Yaşadığımız 

çevrenin temizliğinden, peyzajına 

kadar herşey suya gereksinim 

duyar. Toprak suyla bereketle-

nir, çeşit çeşit sebze ve meyve 

mutfaklarımıza akar. Denizde ve 

göllerde su olduğu sürece balık 

vardır. Su bizim enerji santra-

limizdir, kullandığımız elektrik 

onunla üretilir. Tekstilden oto-

mobile kadar her türlü sanayi 

ona muhtaçtır, fabrikalar onsuz 

işletilemez. Taşımacılık ve seya-

hatlerde ondan faydalanırız. 

Bunların her birisinden ne bugün, 

ne de yarın vazgeçmemiz müm-

kün olacaktır. Eski medeniyetler 

su kaynaklarının etrafında kurulup 

geliştiği gibi, günümüz toplumları 

da su kaynaklarını plânlayarak, 

geliştirerek ve iyi yöneterek 

varlıklarını devam ettirebilecekler-

dir.
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AZALAN SUYUN 
KISA TARİHİ

Su, içinde bulunduğumuz zaman diliminde çok daha önemli hâle geldi. Çünkü dünya nüfusu geçmişe 

nazaran oldukça arttı, bu nüfusu beslemek için daha fazla sahanın sulanması, şehirlere içme ve kullan-

ma için daha fazla su sağlanması gerekti. Endüstrinin gelişmesi de su talebini arttırdı. Bunu karşılamak 

için dünyanın hemen her tarafında barajlar kuruldu, boru hatları döşendi, pompalar tesis edildi, 

kuyular açıldı. Ama su problemi bitmedi, aksine büyüdü. Temiz içme suyu bulamamaktan hâlâ her 

yıl milyonlarca çocuk hastalanıp ölüyor. Yıldan yıla artan gıda ihtiyacını karşılamak için yeni ziraat 

alanlarının sulamaya açılması hedefleniyor. İklim değişiklikleri sebebiyle bazı yerlerde aşırı kuraklık 

olurken, bazı yerlerde sel baskınları meydana geliyor. Yeraltı ve yerüstü su kaynakları bütün canlıları 

tehdit edecek şekilde giderek kirleniyor. Aynı su kaynağını kullanmaya tâlip sektörler arasındaki rek-

abet gün geçtikçe artıyor. Bütün bunlar, su kaynaklarını plânlama ve yönetmenin gelecekte daha 

karmaşık hâle geleceğini göstermektedir.
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GÖKTEN İNER 
YERALTINDA BİRİKİR 

Yeryüzündeki tatlı suların kaynağı yağışlardır. Deniz ve okyanuslardaki suyun buhar halinde atmos-

fere, atmosferdeki suyun yağışlarla yeryüzüne, 

yeryüzündeki suyun akarsularla tekrar denizlere 

ulaşması şeklinde devam eden ölçülü, dengeli ve 

dinamik su hareketine hidrolojik döngü adı ver-

ilmektedir. Dünya üzerine yılda ortalama 1.000 

mm yağış düşmektedir. Bu miktar yılda 505 tri-

lyon ton suya tekabül etmektedir. Sonrasında 

yağış suları yerin dibine çekilip gitmez. Gökten 

yağışlarla inen su yeraltı ve yerüstü kaynaklarını 

besler. Nehirler ve yerüstü ve yeraltı su kaynakları 

yağışlarla beslenir. Kan damarlarının vücudu 

sardığı gibi, nehirler de yeryüzünü çepeçevre 

kuşatmıştır. Nehirlerle, yer altında suyu depo-

layan ve ileten kaya kütleleriyle akıp gitmeyen su-
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lar yeraltında büyük miktarlarda depolanır. Eğer 

yüzlerce, hattâ binlerce kilometre uzunluğundaki 

nehir yatakları (Fırat, Dicle, Kızılırmak, Nil gibi) 

ve bunları besleyen küçük kollar dünyamızı bir 

ağ gibi sarmasaydı veya büyük yer altı rezerv-

leri olmasaydı ve insanlar bu ihtiyaçlarını ken-

di imkânlarıyla karşılamaya çalışsaydı, buna 

insanlığın ne malî, ne de teknik gücü yeterdi. He-

men ekleyelim ki nehir yataklarından oluşan ve 

dünyamızı saran bu su ağıyla da su bir yerden 

diğerine hareket eder ve paylaşılır.

YERYÜZÜNÜ SARAN SU 

Yeryüzü nehir havzalarıyla ve alt-havzalarla 

bölümlere ayrılmıştır. Örneğin Türkiye’nin Batı Anadolu Bölgesi denize dik uzanan dağlarla bölü-

nerek Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay havzaları oluşmuştur. Bu havzaların 

her birinde çeşitli kollardan beslenen ve aynı isimle anılan bir ana nehir vardır. Meselâ, Gediz Ne-
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hri İç Batı Anadolu’daki Murat ve Şaphane 

dağlarından doğar, batıya doğru gittikçe bu 

nehre kuzeyden Kunduzlu, Selendi, Deliiniş 

ve Demrek çaylarının, güneyden Kula yöresin-

den gelen küçük derelerin suları katılır. Nehir, 

Salihli’nin kuzeydoğusundan Gediz Ovası’na 

girer ve güneyden Kemalpaşa Ovası’ndan 

gelen Nif Çayı’nı alarak Foça tepelerinin 

güneydoğusundan İzmir Körfezi’ne dökülür. 

Gediz Nehri’ni besleyen bütün bu çay ve dereler 

Uşak, Kütahya, Manisa ve İzmir il sınırları içeri-

sine yayılmış olup, su topladıkları saha 1.722.000 

hektardır (Türkiye yüz ölçümünün % 2.2’si ka-

dar). Havzanın yıllık su hacmi 2,27 milyar me-

treküp, sulama alanı 109.263 hektardır. Diğer su 

havzalarında olduğu gibi, burada da irili ufaklı 

pek çok yerleşim yeri, sanayi tesisi, fabrikalar, 

tarım arazileri, ormanlar, meralar, bataklıklar, 

çeşitli türde hayvan ve kuşlar bulunmaktadır.

SU VE DOĞAL DENGE

Deniz ve okyanuslardaki su buhar halinde at-

mosfere, atmosferdeki su yağışlarla yeryüzüne 

iner. Okyanus ve denizlerde sıcaklığın 0,1 

°C’lik yükselmesiyle, buharlaşmada % 2,4’lük 

bir artış meydana gelebilmektedir. Atmos-

fere taşınan buharın % 88’i okyanuslardan 

kaynaklandığından, karalara düşen yağış 

miktarı da önemli derecede okyanuslarda-

ki buharlaşmaya bağlıdır. Atmosfere dönen 

buharın diğer kaynakları ise, akarsu, göl ve to-

praktan kaynaklanan buharlaşma ile bitkilerden 

çıkan terlerdir. Bitkilerden terleme sebebiyle 

saniyede 16 milyon ton su, yeryüzünden atmos-

fere geri dönmektedir.   

Türkiye’de yıllık ortalama 501 milyar m3 

suya tekabül eden yağış olmaktadır. Bu suyun 

274 milyar m3’lük kısmı buharlaşmakta, 

geriye kalan 234 milyar m3’ü ise ülkemizin 

toplam yenilenebilir yüzey ve yeraltı su po-

tansiyelini oluşturmaktadır. Ancak, günü-

müz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, 

kullanılabilecek yerüstü ve yeraltı suyu potansi-

yeli 112 milyar m3’tür. Halen bu suyun % 36’sı 

kullanılabilmektedir.  
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Susamuru (Lutra lutra, sansargiller familyasından, nehir ve göl 

kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı 

çukurlarda yaşar. Yuvası karada olmakla beraber girişi su 

altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca 

havalandırma deliği de bırakır.

Uzun silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük 

kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. 

Çoğunun rengi koyu kahverengidir. Su geçirmeyen sık tüylü 

postları kürkçülükte kıymetlidir. Suda ustalıkla yüzer. Balık, 

kurbağa avlar. Kuş, yumurta ve fare de yerler. Özel eğitilmiş 

köpeklerle avlanır. Suya dalarken burun ve kulak deliklerini 

kapatır. Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. Kuyrukla bera-

ber 1,5 metre boy ve 15 kg ağırlıkta olanları vardır. Kuyruk altı 

bezlerinde yağlı ve kokulu bir madde ifraz eder.

Su samurlarının çok çeşitleri varsa da aralarındaki fark çok 

azdır. Bazı ülkelerde balıkçılar tarafından ehlileştirilerek balık 

avında kullanılır. Çoğunlukla yalnız dolaşır ve gece avlanır. 

Oynamayı ve suda sırt üstü yüzmeyi çok sever.

SUDA 
SIRTÜSTÜ YÜZENLERDEN: 

SU SAMURUAnıl 
Baktaş
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Denizlerin pekçok sevimli canlılarından biri de 

su samurları...Bıyıkları, küçük ve şirin yüzü ile 

suların bu sevimli hayvanlarını daha yakından 

tanımak, belli başlı  özelliklerini öğrenmek isti-

yoruz. İlk gözen çarpanlardan biri denizlerin 

dengesi içinde önemli bir role sahip olmaları ve 

sırt üstü yüzmeyi sevmeleri. 

Pasifik Okyanusu’nun kıyıya yakın derinlikleri 

araştırıldığında buralarda dev su yosunları ile 

dolu olduğu görülür. Bu dev su yosunları yerleri-

ni üzüm taneciklerine benzer hava kabarcıkları 

ile belli ederler. Bir de talihiniz varsa bu su 

yosunlarının arasından birden su yüzüne çıkan 

koca gözlü, sakallı bir su samuru görebilirsiniz. 

Bu hayvancık karnını doyurabilmek için deniz-

den çıkardığı mor deniz kestanesinin kabuğunu 

ön pençeleriyle ustaca kırar ve yer. Çevreyi süzer 

ve yeterli havayı alır, ağlamaklı bir çığlık atarak 

denizin derinliklerine dalar. 

Ülkemizde de su samurlarının varlığına dair 

ilginç bir gelişme yaşandı; Batı Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nce Abant Ta-

biat Parkı’ndaki 10 farklı noktada kurulan foto-

kapanlarla 15 su samurunun fotoğrafları çekildi. 

Yetkililer, “12 hafta süren çalışmalar neticesinde 

10 ayrı noktada 78 defa su samuruna ait 

görüntü elde edildi. Bundan böyle bilimsel bir 

araştırmaya bağlı olarak, ilk kez ve kesin olarak 

Abant’ta su samuru var denilebilir. Su samuru-

nun varlığının tespiti, Abant Tabiat Parkı’nın 

değerine değer katması açısından da önem arz 

ediyor”  

İnsanoğlu bu üçlünün, yani su samuru, deniz yo-

sunu ve denizkestanesinin bir arada yaşamasının 

bir gayesi olduğunu hesaba katmamış ve bunlar-

dan birinin neslini neredeyse tüketerek çevresin-

deki ekosistemi bozmuştur, Bilhassa su samuru, 

kalın, yağlı ve soğuktan koruyucu derisi yüzün-

den, kürk tüccarlarının kurbanı olmuştur. 18. 

ve 19. yüzyıllarda yüzbinlercesinin avlanarak 

tüketilmesi sonucu, Kaliforniya’dan Alaskaya 

uzanan kıyı şeridinde tabii denge bozulmuştur- 

Deniz kestanesi burada hassas bir denge içinde 
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yaşarken su samurunun yokluğu sebebiyle aşın 

bir şekilde çoğalmıştır. Su samurları denizkesta-

nesini çok sever. Kestaneler dev su yosunlarını 

yiyerek denizin dibini çöle çevirmiş ve denizin 

kirlenme hızını arttırmıştır. Yapılan hatayı 

tespit eden bilim adamları, hayvanları ko-

ruma kanununa su samurlarını da dâhil eder-

ek dengeyi tekrar düzeltmeye çalışmışlardır. 

Su samurlarının yavaş yavaş bölgeye dön-

mesi ve denizkestanesinin tekrar azalmasına, 

dolayısıyla da su yosunları yeniden çoğalmaya 

başlamışlardır.

Yeşil renkli yosunları su üstünde üzüm 

büyüklüğündeki batmayan hava keseciklerinin 

yardımıyla, suyun dibinde de kökü andıran 

uzantılar ile adeta demirlemiş gibi dururlar ve 

gruplar halinde kıyı boyunca kilometrelerce 

uzanırlar, Bunların içine girmeyi başardığınızda 

binbir canlının burada değişik şekillerde hayat 

sürdüğüne şahit olursunuz. Yosunların açık 

deniz akıntılarının ve dalga hareketlerinin te-

sirini azaltma neticesinde, buralarda yumurt-

layan ve yavrulayan canlıların larva, sperm 

ve yumurtaları dağılarak uzaklara gitmez ve 

dolayısıyla telef olmayarak yosunlar arasındaki 

canlı türlerinin çeşitliliğine renk katarlar. Tatlı su 

levreği, yengeç, karides ve birçok balık çeşidi için 

su yosunu kümeleri ideal bir saklanma, beslenme, 

dinlenme ve üreme yenidir. Kulaklarımızı dik-

katlice suyun derinliklerine, yosunların köklerine 

doğru yönelttiğimizde denizkestanelerinin, yo-

sun yapraklarını gürültülü bir şekilde koparıp 

yediklerini duyarız. Deniz yosunları, deniz-

kestanelerinin en çok sevdikleri, vazgeçilmez 

gıdalarıdır. Eğer Rus ve Amerikan tacirlerinin 

su samuru, ticaretine göz yumulsa, yani dolaylı 
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olarak denizkestanelerinin çoğalmasına izin 

verilse, bunlar kısa bir zamanda Kuzey Pasifik 

kıyılarını çöle çevirebilirler. Deniz altındaki bitki 

örtüsünün ortadan kalkması ise burada hayatını 

sürdüren birçok canlı türünün sonu demektir.

İşin ilginç yönlerinden biri de bu deniz 

yosunlarının güney yarım kürede yaşayan tür-

lerinde “phenol’ler olarak bilinen tadı acı bir 

maddenin bulunmasıdır. Tadı denizkestaneleri 

için acı ve nahoş olan bu kimyevi madde yo-

sunlar için bir tür koruyucu kalkandır; çünkü 

sıcaklık sebebiyle bu yarım kürede su samurları 

yaşamadığından kendilerini denizkestanelerin-

den ancak böyle koruyabilirler. Kuzey yarım 

kürede yaşayan deniz yosunu türlerinde ise 

phenoller bulunmaz dolayısıyla acı değildirler. 

Buralarda daha derinlere daldığımızda bilhassa 

15-20 metreyi geçtikten sonra deniz kestanel-

erinin sayısında artış görülür; çünkü su samurları 

bu kadar derine dalamazlar.

Su samuru, denizkestanesine yosunlar arasındaki 

ekolojik denge, tabiatta hassas ve ahenkli bir 

nizam bulunduğunu ispat eden sayısız mis-

allerden sadece birisidir, Bu üçlü zincirin hik-

metlerine ulaşamamış insanoğlu, kısa vadeli 

menfaatleri için bunlardan birinin neslini tüket-

me yoluna gitmiştir. Su samurlarının bu bölgede 

tekrar üremesi temin edilmişse de, bozulan her 

ekosistemin böyle kolaylıkla düzeltilemeyeceğini 

düşünürsek, çevreye müdahalelerimizde daha 

hassas ve anlayışlı olmamız gerektiği ortaya 

çıkar.
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Rafting,   raft adı verilen botlarla, tepesi yüksek nehirlerde ya-

pılan bir nehir sporu. Genellikle 6 kişilik botlarla yapılıyor ve 

her takım tek vücut gibi hareket ediyor. İlginç değil mi? Tam bir 

takım sporu; bir diğer taraftan da adrenalin düzeyi en yüksek 

su sporlarının başında geliyor. Evet, çünkü azgın suda altınızdaki 

görünmeyen kayalara çarpıp bir yerlerinizi yaralama ihtimaliniz 

yüksek. Zorluk derecesine göre 6 parkura ayrılıyor. Yaşarken ya-

pılması gereken en heyecanlı ve eğlenceli aktivitelerden biri diyor 

tutkunları. “Sen olsan yapar mısın?” diye soruyorsanız, biraz dü-

şünmem lazım diye cevap verebilirim ancak.  

AKARSULARIN 
ÜSTÜNDE 
DALGALANMAK

K
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Anıl 
Baktaş

Kenan
Zenginsoy

l
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RAFTİNG’İN KISA TARİHİ

İlk kez 1869 yılında Colorado Nehri üzerinde 

Büyük Kanyon’da gerçekleştirilen rafting, 

daha sonra 70 yıl unutulmuştur. 1939 yılında 

Colorado Nehri’nde yeniden organize edilen 

ikinci rafting büyük ilgi çekmiş ve o tarihten 

itibaren yapıla gelen organizasyonlarla da vaz-

geçilmesi zor bir spor olmuştur. İklim ve doğa 

şartlarının en elverişli olduğu Kuzey Amerika, 

Avustralya ve Güney Afrika’da yaygınlaşan 

bu spor, art arda yapılan organizasyonlarla 

Türkiye’de de çok sevilmiş ve ilgi görmüş-

tür. Rafting Türkiye’de ilk kez 1992 yılında 

İspir’den başlayarak Artvin’de sona eren 335 

km’lik güzergahta, 6 şişme botla yapılmıştır. 

1993’te 4. Dünya Akarsu Şampiyonası 28 

ülkeden 300 sporcunun katılımı ile Çoruh 

Nehri’nde gerçekleştirilmiş, 1994 yılında ise 

Turizm Bakanlığı Artvin’in Çevreli köyüne bağlı 

Kortlar mevkiinde dinlenme ve barınma tesis-

leri yaptırmıştır.

ÇORUH NEHRİ

Rafting denince sadece Türkiye’de 

değil dünyada da ilk 10 arasına giren 

169 kmlik  parkuru ile Çoruh neh-

ri yer alıyor.  Kaçkar Dağları’ndan 

inen Çoruh Nehri’nde zorluk dere-

cesine göre 4 parkur var. Mayıs ve 

haziran ayları en çok ilgi gördüğü 

dönemler. Özellikle Bayburt-Yusu-

feli/Oltu arasında kalan kesiminde 

uluslararası yarışmalar düzenleni-

yor. 1993 yılında Dünya Rafting 

Şampiyonası burada düzenlendi. 

2003 yılı Türkiye Rafting Şampi-

yonası 3. Ayağı da burada yapıldı. 
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Çevresinde Kaçkar Dağı tırmanışları yapılıyor. 

Bölgede çok sayıda tarihi Gürcü kilisesi var. 

Daha çok profesyonel raftingciler geliyor. Özel-

likle İngiliz, İsrail, Avusturya ve Çekoslavakya’ 

dan gelenler var. Seyahat acenteleri zaman za-

man turlar düzenliyor. 169 kilometrelik parkur, 

10 gün içinde çevresinde kamp yapılarak ta-

mamlanabilir.

FIRTINA VADİSİ

Rize Fırtına Vadisi, 23 kilometrelik bir parkura 

sahip. Zorluk derecelerine göre 3’e ayrılıyor. 

Mayıs ve haziran aylarında rağbet görüyor. Bu 

yıl 12-13 Haziran’da Türkiye Rafting Şampi-

yonası burada yapılacak. Fırtına Vadisi, Dünya 

Doğayı Koruma Vakfı WWF’nin seçtiği, ko-

runması gereken yerlerden biri. Vadiden böl-

genin turizm merkezi sayılan Ayder Yaylası’na 

ulaşılabiliyor. Çat Yaylası ve tarihi Zil Kale’de 

bu bölgede yer alıyor. Kaçkar Dağı tırmanışla-

rı buradan yapılıyor. Hem profesyonel hem de 

amatör raftingciler için uygun. Seyahat acente-

lerinin Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası turları 

var. Parkur ortalama 1 saatte tamamlanıyor.

KISA KISA: 
RAFTİNG NASIL YAPILIR?

Kuzey Amerika’da özellikle Kanada’da çok 

yaygın olan “Akarsu Krosu” Rafting, son za-

manlarda bütün dünyada hızla gelişen spor-

lardan biridir. Doğaya zarar vermeden direnç 

gösterme ilkesine dayanan bu spordur. Her 

spor ve aktivite için olduğu gibi rafting için de 

dikkat etmeniz gereken birtakım ayrıntılar var. 

Rafting yapmaya karar verdiğinizde (eğer ilk 

deneyiminiz olacaksa) öncelikle şunu iyi fark 

edin. Rafting de diğer doğa sporları gibi, do-

ğayla iç içe yapılan bir aktivitedir. Doğanın 

içindeyken, onun kurallarını iyi bilmeniz ve ona 

uyum sağlamayı öğrenmeniz gerekir. Amacınız 

akarsuyu yenmeye çalışmak değil, onun ritmine 

uymaktır. Aklınızda bulunması gereken genel 

birkaç şey: Mutlaka canyeleği takınız. Güvenli-

ğiniz için kask takınız. Dik dalgaların içine girer-

ken bu sizi koruyacaktır. Tek başınıza olmayın. 

Mutlaka en az iki ya da üç kişilik gruplarla çıkın. 

Botunuz hakkında bilgi sahibi olun; ve botunu-
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zun özelliklerini aşacak parkurlardan kaçının. 

İlkyardım konusunda bilgili olun. Botunuz ters 

döndüğünde panik yapmamanız ve ne yapma-

nız gerektiğini bilmeniz önemlidir. Ağırlık ya-

pacak ve ıslandığınızda yüzmenizi zorlaştıracak 

giysilerden kaçının. 

DALAMAN ÇAYI

Rafting tutkunlarının en gözde parkurlarından 

biri. 12 kilometre uzunluğundaki Dalaman 

Çayı’nda zorluk derecelerine göre iki ayrı etap 

var. Profesyonelleri de amatörleri de ağırlayabi-

liyor. Üst etabı 3., alt etabı 1. zorluk derecesinde. 

Bu parkur, ilk kez deneyenlere tavsiye ediliyor 

ve çocuklar da katılabiliyor. Parkurun tama-

mı 2.5-3 saatte tamamlanıyor. Rafting sezonu 

mayıs ayında başlıyor ve ağustos sonuna kadar 

devam ediyor. Asırlık köprülerin altından geçen 

sporcular, eşsiz manzaraları da görebiliyor. Fet-

hiye, Marmaris ve Bodrum gibi turizm merkez-

lerine yakın olduğu için sezonda 20 bin turisti 

ağırlıyor. Tur acenteleri bölgeye düzenli olarak 

günlük turlar düzenliyor. Katılanlar Dalaman 

Çayı yakınındaki kral mezarları, Dalyan kanalı, 

İztuzu plajı, Köyceğiz Gölü, Ekincik Koyu, Ça-

mur Banyoları, Sandras Dağı, Göcek koyları ve 

Gökova Körfezi’ni de ziyaret edebiliyor.

MELEN NEHRİ

Bolu sınırlarında olan Melen Çayı’nda rafting 

için en iyi sezon bahar ayları. Bu aylar debinin 

en yüksek olduğu zamanlar. Düzce Valiliği geçti-

ğimiz yıl Türkiye Rafting Şampiyonası’nın ikinci 

ayağının yapıldığı Melen Nehri’nin tanıtımı için 
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çalışma başlattı. İstanbul ve Ankara’ya 2,5 saat 

uzaklıkta.Ulaşımın kolay olması, haftasonu için 

tercih edilmesni sağlıyor. Turizm şirketlerinin 

düzenlediği turlarla gelenler profesyonel spor-

cular eşliğinde rafting yapıyor. 16 kilometrelik 

parkur Dokuzdeğirmen Köyü’nden başlayarak, 

Beyler Köyü mevkiinde son buluyor. 1,5 saat 

süren parkur 3 zorluk derecesinden oluşuyor. 

Rafting için gelen tatilciler Karadeniz’e kıyısı 

bulunan Akçakoca’yı, yaylaları ve Samandıra 

Şelalesi’ni de gezebiliyor.

İKİZDERE NEHRİ

Rize’deki İkizdere Nehri, toplam 25 kilometre-

lik bir parkura sahip. Zorluk derecelerine göre 3 

parkuru var. En çok mayıs ve haziran aylarında 
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rağbet görüyor. Nehirde çeşitli yöresel yarışma-

lar da düzenleniyor. En son Rize Valilik Rafting 

Şampiyonası yapıldı. Çevresinde ünlü Anzer ba-

lının üretildiği Anzer Yaylası var. Ayrıca Cimil, 

Ovit ve Kabahor gibi çok tercih edilen yaylalara 

da buradan gidiliyor. Profesyonel raftingcilerin 

yanısıra yeni başlayanlar için de ideal. Ancak se-

yahat acenteleri tarafından tur düzenlenmiyor. 

Parkur ortalama 1,5 saatte tamamlanıyor.

MUNZUR ÇAYI

Munzur Ovası’ndaki rafting parkuru 20 kilo-

metreyi buluyor. Teknik bir çalışma yapılama-

dığı için zorluk derecesi ve engeller bilinmiyor. 

Karların erimesi ile suların çoğaldığı mayıs ve 

temmuz ayları en ideal zamanlar. İki yıl önce 

Munzur Turizm Kültür ve Tanıtma Festiva-



Su  Dünya s ı  Şuba t  201378



Su  Dünya s ı  Şuba t  2013 79

li kapsamında yarışma düzenlendi. Seyahat acenteleri profesyonel 

bir çalışma yapılmadığı için tur düzenlemiyor. Munzur’un her tara-

fı gezilip görülmeye değer. Özellikle 70 kilometrelik Munzur Vadisi, 

Ovacık’ta bulunan Gözeler Mevkii gezilip görülecek önemli yerlerin 

başında geliyor. Çoğunlukla çevre illerden gelen amatörler rafting ya-

pıyor. 

KÖPRÜÇAY

Antalya’nın Manavgat İlçesi’ne bağlı Taşağıl Beldesi sınırlarında bu-

lunan Köprüçay Rafting Merkezi, Selge Antik Kenti’nin 11 kilomet-

re aşağısında. Rafting parkurunun zorluk derecesi 1-2. En az tehlikeli 

parkurlar arasında. Yaklaşık 12 kilometrelik 2 parkur var. Parkur 1 

saat sonra Karabük Köprüsü’nde sona eriyor. İsteyen buradan orman-

lık araziye çıkıp, dağ safariye katılabilir. Su sıcaklığı yaz- kış sabit 9; 

derece. Daha çok yabancı turistler ilgi gösteriyor. Her yıl Türkiye Raf-

ting Şampiyonası düzenleniyor. Köprüçay’da rafting yapmak kişibaşı 

15- 40 dolar arasında değişiyor. Fiyata ulaşım, rafting turu, bot, teknik 

donanım rehberlik hizmetleri ve öğle yemeği de dahil. Rafting hizmeti 

veren lisanslı 7, toplam 20 dolayında turizm firması var. Tarkan ve 

Tuğba Özay, Köprüçay’da rafting yapan ünlüler arasında.

BEKİLİ DERESİ

Recep Yazıcıoğlu, Denizli’ye vali olarak atandıktan sonra doğa spor-

ları yapılabilecek alanları gezerken Bekilli Deresi’ni keşfetti. 9.5 kilo-

metrelik parkuru kısa sürede temizlettirdi, rafting yapılabilir hale ge-

tirdi. Yılın her ayı rafting yapılabiliyor. 3-4 zorluk derecesinde olan 

parkur yaklaşık 2 saatte katediliyor. Amatör raftingçilere uygun değil. 

Su debisi saniyede 25 metreküpten fazla olduğu zaman rafting yap-

mak tehlikeli olabiliyor. Parkurda ilk ve tek yarışma Recep Yazıcıoğ-

lu anısına ve adına yapıldı. Parkurun başladığı bölgede 5 kilometre 

uzunluğunda Mangırınkısık Kanyonu bulunuyor. Aynı nehir üzerinde 

Çal Regülatörü’nden başlayıp Hançalar Köprüsü’ne kadar uzanan 11 

kilometrelik ikinci bir parkur var. Zorluk derecesi 1. Amatörler ve tu-

ristler daha çok bu parkurda rafting yapıyor. Çal Parkuru yaklaşık iki 

saatte tamamlanıyor.
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ZAMANTI IRMAĞI

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi sınırları içinde. 21 ki-

lometrelik bölümü rafting için elverişli. Ancak 

13 kilometrelik bölümü kullanılıyor. Zorluk de-

recelerine göre 8 parkurdan oluşuyor. Daha çok 

profesyoneller tercih ediyor. Değirmenocağı ve 

Yerköprü mevkileri en zor parkur olarak bilini-

yor. Toplam parkur, yaklaşık 2 saate tamamlanı-

yor. Kar sularının erimesine bağlı olarak mayıs 

ve haziran aylarının tamamında ve temmuzun 

ilk iki haftasında rafting yapılabiliyor. Bölgeye 

daha çok yerli turist geliyor. Kapuzbaşı takım 

şelaleleri, Yedigöller, Derebağ şelaleri, Aladağ-

lar, Hacer ormanları, Aksu kanyonu, Zamantı 

kanyonu çevrede görülebilecek yerler.

BARHAL ÇAYI

Artvin’de bulunan Barhal Çayı parkuru 18 kilo-

metre uzunluğa sahip. Zorluk derecelerine göre 

4 parkuru var. Mayıs, haziran ve temmuz en çok 

rağbet gören aylar. Barhal Çayı’nın bulunduğu 

yer, bölgenin turizm alanlarından biri aynı za-

manda. Çayın çevresinde tarihi Gürcü kiliseleri 

ve kaleleri var. Trekking yapılabilecek alanlar 

mevcut. Mayıs-haziran dönemlerinde Avustur-

ya White Water Rafting Kulübü üyeleri ile çok 

sayıda İsrailli gelip rafting yapıyor. Zaman za-

man rafting için turlar da düzenleniyor. Parkur 

ortalama 2 saatte tamamlanıyor.
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