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Değerli Su Dünyası Okurları,
Dergimizin 118. Sayısıyla karşınızda olduğumuz bu ay, çevreye duyarlı HES projeleri ile ilgili paydaşların bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini konuştukları “HES Projelerindeki Problemler
ve Çözüm Önerileri” toplantısı,
Ayrıca Ülkemizin Karadeniz bölgesi başta olmak üzere hemen hemen her bölgesinde tekrar eden ve
ekonomik kayıpların yanında can kayıplarına da yol açan taşkınlar konusunda bilincin ve hassasiyetin gelişmesi amacıyla 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu gerçekleştirildi.
Bu iki etkinlikle birlikte taşkın ve hidroelektrik enerji konularını ele aldığımız dergimizin ilerleyen
sayfalarında temel atma ve açılış merasimi yapılan çeşitli su yapılarının ve Mimar Sinan’ın eseri
Kırkçeşme Sularının hikayesini bulabilirsiniz.
Keyiﬂe okumanız dileğiyle…
Su Dünyası Ekibi

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

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

Değerli Okurlar,
Bugün için 433 milyar kilovatsaat teorik hidroelektrik potansiyeli olan Türkiye, teknik olarak 216 milyar kilovatsaat hidroelektrik potansiyele sahiptir. Bugünün şartlarıyla 165 milyar
kilovatsaati değerlendirilebilir durumda olan bu potansiyelin
gelişen teknoloji ve artan enerji ﬁyatları ile 180-190 milyar
kilovatsaate çıkması öngörülmektedir.
Dünyada teknik hidroelektrik potansiyeli bakımından yüzde
1,5 paya sahip olan Türkiye Avrupa’da yüzde 17,5 pay ile
Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin şu
an için sahip olduğu teknik hidroelektrik potansiyelinin yüzde
43’ü olan 71,3 milyar kilovatsaati işletmeye alınarak ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Ancak Türkiye Avrupa ülkeleri içerisinde hidroelektrik potansiyelini en düşük oranda geliştiren
ülke konumunda bulunuyor. DSİ Genel Müdürlüğü olarak Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılına
kadar çevresel, teknik, ekonomik ve sosyal olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyelimizin tamamını özel sektör iş
birliğiyle ülke ekonomisine kazandırmayı hedeﬂiyoruz.
Türkiye’de elektrik talebinin 2023’de bugüne kıyasla iki kat
artması bekleniyor. 2012 yılında ﬁili enerji tüketiminin 239
milyar kilovatsaat olduğu ülkemizde bu tüketimin yüzde
72,7’si termik santrallerden sağlanan enerji ile karşılandı.
2012 yılında yüzde 4,4 olarak gerçekleşen talep artışını karşılayabilmek için her yıl yaklaşık 8 milyar dolar tutarında enerji
yatırımı yapılması gerekiyor.
2012 yılında enerji ihtiyacını karşılamak için termik santrallerde üretilen enerji, petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Üretilen bu enerji için kullanılan
petrolün yüzde 92’si, doğalgazın ise yüzde 98’i ithal edilirken,
kullanılan bu miktar Türkiye’nin toplam ithalatının yüzde
25,4’üne karşılık geliyor.
2012 yılında 84 milyar dolar cari açığı olan Türkiye’nin, aynı
yıl içinde ithal ettiği 60 milyar dolar enerji hammaddesinin
yaklaşık 7 milyar dolarlık kısmını elektrik üretimi için kullanılan hammaddeler oluşturmaktadır. Cari açığın yüzde 71,5’inin
enerji hammaddeleri ithalatından kaynaklandığını göz önünde

bulundurarak Genel Müdürlüğümüzün işletmeye aldığı ve alacağı HES’ler ile enerji hammaddesi ithalatından kaynaklanan
cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynadığı açıkça görülmektedir.
Ekonomik olarak büyük yarar sağlamasının yanında, çevreci
bir elektrik üretim şekli olan HES’ler, iklim değişikliği ile mücadele etmenin en etkin yoludur. Bu yöntemle karbondioksit
salınımı en alt seviyede gerçekleşmektedir. Bugüne kadar işletmeye alınan 20 bin 69 MW toplam kurulu gücündeki 379
adet HES’in üretimiyle yılda yaklaşık 40 milyon ton karbondioksit salınımı engellenmiştir. Bu HES’ler devreye alınmamış
olsa ihtiyaç fosil yakıtlarla karşılanacak ve iklim değişikliğiyle
mücadelede bir adım geride olacaktık.
Çok yönlü yararları ve etkileri olan HES’lerin aynı anda pek
çok sektörle bağlantılı olması nedeniyle bu konudaki sorun ve
çözümler de birçok kamu kurum ve kuruluşu ile ilgilidir. Genel
Müdürlüğümüzce konunun taraﬂarının bir araya getirilmesi ve
bu sorunların daha hızlı, uygulanabilir çözümü amacıyla belirli
aralıklarla düzenlenen “HES Toplantısı” bu yıl 3 Nisan tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya bizzat Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Sayın Taner YILDIZ ve ilgili tüm kamu kurum temsilcileri ile özel sektör yatırımcıları katılmışlardır. Ayrıca HES’lerin
yapıldığı bölgelerde vatandaşlarımız ile bilgilendirme toplantıları yapılmakta, vatandaş talep ve şikayetleri dinlenmekte ve
çözüm önerileri geliştirilmektedir.
Netice itibariyle milli, yenilenebilir ve çevre dostu HES projeleri
geliştirilirken, konu ile ilgili tüm taraﬂarın faydasına olacak
çözümler üretilmekte, Hiroelektirik enerji ve HES’ler ile ilgili
kamuoyunda haksız yere oluşan olumsuz intibaın giderilmesi
hedeﬂenmektedir.
Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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K I S A Hotamış Depolaması Projesinde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor...

14.11.2011 tarihinde inşaatına başlanan
Hotamış Depolaması Projesinin 2013
yılı iş programı ve sorunları hakkında
28.03.2013 Perşembe günü DSİ 4. Bölge
(Konya) Müdürü Mustafa Uzun, Bölge
Müdür Yardımcıları M. Muhittin Özyalvaç ve Bahtiyar Kabadayı, ilgili personel
ve firma yetkililerinin katılımıyla şantiyede
saha toplantısı yapıldı.
28.03.2013 tarihi itibariyle inşaat işinin
bitmesine 560 gün kalan Hotamış Depolaması Projesinde geri sayım devam ediyor.
Projenin belirtilen sürede tamamlanması için gereken önlemler alındı. Yapılan imalatlar ve geçirimli
malzeme gereç alanları incelendi.
13.11.2015 tarihinde bitmesi planlanan proje ile Göksu Nehri’nden çevrilecek olan suların bir kısmı ile
sulamadan dönen sular bu tesiste depolanacaktır.

Su Dünyası M a y ı s 2013

KISA

K I S A Kayseri Develi Ovası ve Sultansazlığı Suya Kavuştu...
Proje alanı; Kayseri ili, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu ilçeleri ve bağlı köyleri içine alan Kızılırmak havzasına mansaplanan Develi kapalı
havzasında yer almaktadır. Proje sahasının (50
882 hektar) geniş bir alan olması nedeniyle işler iki
merhaleye ayrılarak yatırım programına girmiştir.
I. Merhale kapsamında; havzanın kendi su kaynakları değerlendirilerek Ağçaşar Barajı ve Sulaması (10 910 hektar), Kovalı Barajı ve Sulaması (3
381 hektar) olmak üzere toplam 14 291 ha, 5,5 km
Çalbalma Tüneli ile 110 km ’lik tahliye tesisleri
inşa edilerek 1987 yılında işletmeye açılmıştır.
II. Merhale kapsamında ise; Develi kapalı havzasının kendi su kaynaklarının yeterli olmaması
nedeniyle yılda 102,83 hm³ su, Zamantı nehrinden ovaya aktarılıp, ovadaki YAS kaynakları da
kullanılarak toplam 36 591 hektar sahanın sulanması planlanmıştır. Projenin ünitelerinden
olan Zamantı Regülatörü ve Derivasyon Tüneli
İnşaatı kapsamında, 1 adet Regülatör, 3.5 metre
çapında ve 10 700 m uzunluğunda Tünel, 1 100
metre Yaklaşım Kanalı, 5345 metre İletim Kanalı
06.09.1991 tarihinde ihale edilmiştir.
Uzun yıllar ödenek yetersizliğinden dolayı projede ilerleme sağlanamamış, 2003 yılından itibaren
verilen ödeneklerle hayal gibi düşünülen proje
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından
31.10.2010 tarihinde Şanlıurfa’da yapılan toplu
açılış töreni ile hizmete girmiştir.
Bu proje ile Zamantı Nehrinden yılda ortalama
102,83 hm³ su Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçelerine ait tarım arazisine hayat vermiştir. Bu su,
Ağcaşar Barajı’nın 3000 hektar alanının sulamasını takviye etmiş, aynı zamanda Sultansazlığı’nın
eksik su ihtiyacını gidererek Sultansazlığı’na hayat
vermiştir.
Tünel açma çalışmaları sırasında ortaya çıkan yeraltı suyu boşalımı kaptaja alınmış, tünel çıkışında

ortalama 180 l/s olarak devam etmekte olup bu
yeraltı suyu, yörede bulunan yerleşimlerin içme
ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kullanılabilecektir.
Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri üçgenindeki projenin 36.591 hektarlık sulama üniteleri
tamamlandığında 2013 yılı fiyatlarıyla dekara
327,50 TL olmak üzere yılda 96 milyon TL net
gelir artışı sağlayacak, ayrıca 8029 kişiye tarımsal
istihdam yaratılarak 20.000 çiftçi ailesinin sosyoekonomik durumunda büyük gelişmeler olacaktır.
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K I S A Kenya Heyeti DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Ülkemizin sulama teknolojileri ve sulamaları ile sulama birliklerinin yapısı, çalışmaları hakkında bilgi edinmek
maksadı ile ülkemizde bulunan Kenya
Heyeti, 03.04.2013 tarihinde DSİ 12.
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
22 kişilik heyeti, Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, bölge toplantı salonunda
kabul etti. Bölge müdürü, Kenya Heyetinin ülkemizdeki belli yerleri gezecek
olan heyetin, bölgeler arası tarımdaki
farklılıkları daha iyi gözlemleyeceğini
belirterek, Kayseri ilinde bulunmalarından memnun olduğunu belirtti.
Kenya Heyeti, Türk misafirperverliğine ve Bölge
Müdürüne teşekkür ederek Sarımsaklı ve Ağcaşar

Sulama Birliklerini ziyaret etmek için DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden ayrıldı.

Su Dünyası M a y ı s 2013
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K I S A Sivas Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sivas
Vali Yardımcısı Mustafa Aydın’ın başkanlığında
gerçekleştirildi.
DSİ 19. Bölge (Sivas) Müdürlüğü Konferans Salonunda 27.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, DSİ
19. Bölge Müdürü Halil İbrahim Dağlıoğlu, ilçe
kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve daire
müdürleri katıldı.
Olabilecek muhtemel sel baskınlarının can ve mal kaybına neden
olmaması için, taşkın tesislerinin
amacına uygun olarak işletilmesi,
taşkın tesislerine yapılan müdahalelerin önlenmesi, akarsu yataklarının korunması vb. konularının
ele alındığı toplantıda bir sunum
gerçekleştiren DSİ 19. Bölge Müdürü Halil İbrahim Dağlıoğlu,
taşkınların önlenmesi konusunda
yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. DSİ olarak

taşkın
koruma
çalışmalarına çok
önem verildiğini
belirten Dağlıoğlu, bugüne kadar
Sivas’ta yapılan
taşkın
koruma
çalışmalarını ve
ileride yapılması
planlanan çalışmaları anlattı.
Daha sonra bir
konuşma yapan
Sivas Vali Yardımcısı Mustafa
Aydın, taşkınlarla
ilgili yasal düzenlemelerden ve alınması gereken
önlemlerden bahsetti. Bütün kurumların üzerlerine düşen görevi Başbakanlığın 2006/27 ve
2010/5 sayılı genelgelerine uygun olarak en iyi
şekilde yapmaları konusunda gayretli olmaları
gerektiğini belirten Mustafa Aydın, taşkınsız bir
mevsim geçirilmesi dileğinde bulundu.
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K I S A 1995’ten 2013’e Adatepe Barajı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yapımına 16
yıl önce başlanan ve Türkiye’nin 4. büyük ovası Afşin, Elbistan ve
Göksun’da 39 288 hektar araziyi sulayacak
olan Adatepe Barajı’nın
yüzde 95’lik bölümü tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Göksun
Çayı üzerinde yapımına
1995’te başlanan ve sulama amaçlı projelendi-

rilen Adatepe Barajı’nda Göksun-Çardak İl Yolu
Adatepe Rölekasyonu ve dipsavak imalatları tamamlanarak 2013 yılı Ekim ayında su tutulması
planlanmaktadır.
Başta Afşin, Elbistan ve Göksun ilçeleri olmak
üzere pek çok yerleşim biriminde 39 288 hektarlık
tarım arazisini sulayacak olan proje ile tarım bölgede büyük bir ivme kazanacaktır. Sulu tarımın
bölgede yaygınlaşması ekonomiye büyük katkı
sağlayarak yaklaşık 75 000 kişiye istihdam imkânı
sunulacaktır.
Maliyeti yaklaşık 260 milyon Türk Lirası olan
proje tamamlandığında rakım itibari ile alabalık
üretimi yapılmaya uygun yerler oluşacak, ticari
ve olta balıkçılığına imkan sağlayacaktır. Ayrıca
Adatepe Baraj Gölü sayesinde yöre rekreasyon
kazanmış olacaktır.
Adatepe Barajı Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinin 20 km kuzey doğusunda Göksun Çayı üzerinde yer almaktadır. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup, 500 milyon m3 depolama hacmi bulunan
5.4 milyon m3 dolgu hacmine sahiptir. Sulama ve
Afşin-Elbistan Termik Santralinin D ünitesine 1.5
m3/s soğutma ve katma suyunu sağlamak maksadıyla inşa edilmiştir.
Adatepe Barajı ile; cazibe ile 23 244 hektar ve
pompaj ile 8 310 hektar olmak üzere, toplam 31
554 hektar sulanacaktır. Bununla birlikte tamamı pompaj olan Kalealtı sulamasına su takviyesi
yapılarak 7 734 hektar pompaj sulamasının 5855
hektarı cazibeli sulamaya dönüşecektir. Geriye kalan 1879 hektarın sulanması için terfi yüksekliği
ise 189 metreden 85 metreye düşecektir. Böylelikle Adatepe Barajı ile sulanacak toplam alan 39
288 hektar olacaktır.

Su Dünyası M a y ı s 2013
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K I S A “GAP’ta Sulama Teknikleri Paneli” Şanlıurfa’da Yapıldı

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen,
GAP’ta Sulama Teknikleri, Sorunlar ve Öneriler
Bilgilendirme Toplantısı 04.04.2013 tarihinde,
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda
yapıldı.
Toplantı; Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç,
Harran Üniversitesi Rektörü İbrahim Halil Mutlu, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Başoğlu,
DSİ 15. (Şanlıurfa) Bölge Müdürü Numan Doğan
Gündüz ,İşletme Bakım Daire Başkan Yardımcısı
Erkan Eminoğlu, Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlileri, Sulama Birliği Başkanları, Çiftçiler ve
Teknik elemanların katılımı ile gerçekleştirildi.
Açılış konuşması yapan DSİ 15. Bölge Müdürü
Numan Doğan Gündüz; Şanlıurfa’nın toprak ve
su kaynakları bakımından ülkemizin önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir 8 500 000 hektar tarım
arazisinin, 768 311 hektarının Şanlıurfa’da oldu-

ğunu ve bu 768311 hektar tarım arazisinin 210
690 hektarının DSİ tarafından geliştirilen projelerin tamamlanmasıyla sulu tarıma kavuştuğunu
belirterek; projeler hakkında katılımcılara bilgi
verdi.
Gündüz konuşmasının devamında; projenin
önemli bir kısmının ise işletmede olduğunu belirterek ekonomiye geri dönüşüm sağlaması, yöre ve
ülkenin refaha kavuşması için işletme kısmının oldukça önemli olduğunu belirterek, işletmede olan
210 690 hektar arazinin %78 (164 392hektar) cazibe, %22 (46 298 hektarı) pompaj sulaması olup
2012 yılında 188 700 hektar arazi sulanmıştır ve
sulama oranı %91’dir. Sulama randımanı cazibeli
sulamada %49, pompaj sulamada ise %68 olduğunu belirtti.
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K I S A İç Denetim Konferansı Gerçekleştirildi.
“Kamuda Dış Kalite Değerlendirmeleri” başlıklı
İç Denetim Konferansı Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek’in, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Ercan Tıraş’ın, DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı’nın, Dünya Bankası Türkiye Direktörü
Martin Raiser’in, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı İ.İlhan Hatipoğlu’nun, DSİ Genel
Müdürlüğü İç Denetim Dairesi Başkanı Sayın
Mehmet Güllü’ nün, kamu kurum ve kuruluşlara
bağlı iç denetçilerin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 9 Nisan 2013 günü gerçekleştirildi.

T.C. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

dır. Bu süre ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.
Bugüne kadar 18 idaremizin iç denetimi dışardan değerlendirmeye tabi tutulmuş. Bu önemli.
İç denetim birimlerinin dış değerlendirmeye tabi
tutulmasının pek çok yararı var. Bu faydalardan
bir tanesi iç denetime olan güveni arttırması, uluslararası standartlara göre denetimin yapılması
vatandaşa da güven veriyor, dış denetimi yapan
Sayıştay’ın işini kolaylaştırıyor. Bu faydaları yadsıyamayız. ”dedi.
Şimşek konuşmasını “Önümüzdeki dönemde de
bu çalışmaların devam etmesini umuyorum. Bütün iç denetim birimlerinin zamanla dış denetime tabii tutulmasını sağlamak hedefimiz. Bunda
kararlıyız. Bu konferansın düzenlenmesinde, bu
süreçlerin yönetilmesinde emeği geçen herkesi
tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda
başarılar diliyorum .”diyerek tamamladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Ercan Tıraş
İç denetim standartlarına uygunluğun ve etkinliğin değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Şimşek “İç denetim
birimlerinin dışarıdan denetlenmesi ülkemizde
bir ilk. Bu bakımdan çok önemli görüyorum bu
konferansı. Bu süreci başlatan İç Denetim Koordinasyon üyelerine teşekkür ediyorum. Aynı
zamanda bu programın yürütülmesini sağlayan
Dünya Bankasına ve iç denetçilere teşekkür ediyorum. İç denetimin etkin ve uluslararası standartlara uygun biçimde yapılıp yapılmadığını dışardan
değerlendirilmesi çok çok önemlidir. Uluslararası
standartlara baktığımız zaman iç denetimin en az
5 yılda bir dışardan denetlenmesi gerekliliği var-

Sözlerine konferansın hayırlı olması dileğiyle başlayan Tıraş “Dünya’da yaşanan değişimler kamu
yönetimi anlamında da değişikliklere sebep olmuş,
kaynakların daha dikkatli kullanımı, saydamlık,
mali disiplin ve iç denetim kavramları ön plana
çıkmıştır. Burada hedefimiz hataları ön plana çı-
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karmak değil, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve
tabana yaymaktır. İç denetim sistemi yöneticileri
yardımcı olacak en önemli kavramlardan biridir.
Kurumsal yönetimi benimsemiş kurumlar başarıya daha yakındır .”dedi.
Tıraş sözlerini “İç denetim faaliyetleri Bakanlığımızın çalışmalarını ve etkinliğini arttıracaktır.
Buna inanıyorum. İç denetim birimi faaliyetlerinin ülkemize ve çalışma hayatına katkı sağlaması
ümidiyle, bu toplantıda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” diyerek tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

mızın seçilmesi bizleri memnun etmiştir. Bu sayede, iç denetim faaliyetlerimizin kalite ve etkinliğini
değerlendirme fırsatı bulduk. Dış değerlendirme
sonucunda İç Denetim Birimimizin çok sayıda iyi
uygulama gerçekleştirdiği ve gelişmeye açık bazı
yönlerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bilindiği üzere
5018 sayılı Kanunla gelişmiş ülke uygulamalarına
paralel olarak, ülkemizde kamu yönetiminde toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, performans odaklı çalışan, hesap
veren, şeffaf, etkin ve verimli bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistemin getirdiği yeniliklerin hayata
geçirilmesinde, hata arama odaklı denetim anlayışı yerine kurumu geliştirmeye ve değer katmaya
odaklanan İç Denetim önemli bir aktördür.
Özkaldı sözlerini “Gerçekleştirilen konferansın
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor,
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum .”diyerek
tamamladı.

İDKK Başkanı / İ.İlhan Hatipoğlu
Konuşmasına DSİ’nin hem bütçeden aldığı pay
hem de icraatları ile ülkemizin en büyük kamu kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek başlayan
Özkaldı “2013 yılı bütçesinden yatırımcı kuruluşlar içinde en fazla payı alan kurum olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla,
güçlü bir kurumsal yapının geliştirilmesine katkı
sağlayacak şekilde, iç kontrol sistemini ve kurumsal risk yönetimini hayata geçirmeyi amaçlamaktayız. Bu doğrultuda kurulduğu günden bu yana
yapmış olduğu çalışmalarla kurumumuza önemli
katkılar sağlayan İç Denetim Birim Başkanlığımıza büyük görev düşmektedir. Dünya Bankasından
alınan hibe ile Kamu İç Denetim Fonksiyonunun
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, tüm kamu
idareleri arasından İç Denetim Birim Başkanlığı-

Sözlerine Dünya Bankası desteğiyle Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü ile yürütülen dış değerlendirmelerin
neticelerini görmek amaçlı buradayız diyerek başlayan Hatipoğlu “Hedefimiz kamu iç denetiminin
güçlendirilmesidir. Bu birimde çalışan personelin
ve teknik ekipmanın güçlendirilmesini hedefliyoruz. 15 Ekim 2011 tarihinde dış kalite değerlendirilmesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girdi. 2012 yılında 18 kurum değerlendirmeye
tabi tutuldu. 2013 yılında ise 23 kurumda değerlendirme yapmayı hedefliyoruz. En önemli yatırımcı kuruluşlar olan DSİ ve Karayollarında dış
denetim yapıldı. Belediyeler, üniversiteler de denetlendi. “dedi.
Hatipoğlu sözlerini “Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere şükranlarımı
sunuyorum” diyerek tamamladı.
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KISA

K I S A Gabon Heyeti DSİ’yi ziyaret etti

nün faaliyetleri ile İlgili sunum yaptı. Ünal Enerji, tarım,hizmet ve çevre sektörlerinde yürütülen
faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gabon Heyetinin
yaptığı ziyaretten memnuniyetini belirten DSİ
Genel Müdür Vekili Güven Karaçuha Gabon
Heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

10.04.2013 tarihinde Gabon Büyükelçisi, Maliye
ve İlişkiler Genel Müdürü Reve Caroline Azize
Bouma başkanlığında DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı’nın Azerbaycan programına katılması
sebebiyle DSİ Genel Müdürlüğüne vekalet eden
Güven Karaçuha’yı ziyaret etti. Devlet su İşleri
Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşaviri Adem
Avni Ünal, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-
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K I S A İran heyeti DSİ Genel Müdürlüğünde

Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz ve ilgili
daire başkanları iştirak etmiştir. Toplantıda İranlı
heyete DSİ faaliyetleri ile alakalı sunum yapılmış
ve daha sonra soru ve cevaplarla karşılıklı görüşmeler devam etmiştir.
Daha sonra DSİ Genel Müdür Vekili Güven Karaçuha günün anısına Alireza Owrangi’ye plaket
takdim etmiştir.

Iran Bakan Yardımcısı Alireza Owrangi başkanlığında İran Üst Düzey Yöneticileri Orman ve
Su İşleri Bakanlığını ziyaret ederek temas ve incelemelerde bulunmuşlardır. İran heyeti 11 Nisan
2013 Perşembe günü öğleden sonra ise DSİ Genel
Müdürlüğü ziyareti ile temaslarına devam etmişlerdir.
Genel Müdürlük katında gerçekleştirilen toplantıya; DSİ Genel Müdür Vekili Güven Karaçuha,
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K I S A Tarıma Destek, Taşkına Çare; Naras Barajı

Naras Barajı % 35 seviyesindedir.
Naras Barajı: Antalya ili Manavgat İlçesinin 16
km kuzey batısında Silindirle Sıkıştırılmış Beton
Dolgu tipinde inşa edilmektedir. Barajın toplam
gövde hacmi 603 816 metreküp olup, barajın yüksekliği temelden 78 metredir.

Baraj tamamlandığında Manavgat sağ sahil ovasında pompajla sulanan 5 555 ha.’lık alanın yanında 1 587 ha ek saha ile birlikte toplam 7 142 ha
tarım arazisi cazibe ile sulanacaktır. Pompajdan

cazibeye
dönüşecek
olan kapalı borulu sulama sistemi, enerji maliyeti ile su sarfiyatlarını
azaltacak ve ülkemizin
önemli ihraç ürünlerinin yetiştirildiği bölgenin modern sulama sistemleri ile sulanması
sağlanacaktır.
Yağışlı sezonda Naras
Havzasından toplanarak gelen yağmur sularının Manavgat Çayına
birleşmesiyle
birlikte
taşkınlar meydana gelmekte, Manavgat ilçe
merkezinin yanı sıra tarım arazileri ile turistik tesislerimiz de zarar görmektedir. Bu barajın yapımı
ile Naras Çayı kontrol altına alınacaktır.
Yapılacak baraj sayesinde Naras Çayı kontrol
altına alındığında Manavgat Çayına olan etkisi
azalacağı için kış aylarında olası taşkınlar sebebiyle alçak kotlarda işletilen Oymapınar Barajı daha
üst kotlarda çalıştırılacak ve bu sayede Oymapınar Barajında üretilen elektrik enerjisi yılda 20,80
GWh artacaktır. Şu an itibariyle % 35 seviyesinde
olan Naras Barajı sulaması ile 132,76 TL/da gelir
artışı elde edilecektir. Naras Barajı 23.07.2013 tarihinde bitirilecektir.
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K I S A Sakalıkesik Ovası Sulaması’nda % 66’ya ulaşıldı.
Bu proje ile borulu sistem sulama,
Erzurum’da ilk defa uygulamaya
geçecektir.

Erzurum Palandöken Projesi bünyesinde, Doğu
Anadolu Bölgesi Fırat havzasında yer almakta
olup, Erzurum İl Merkezi’nin güney batısındaki
toplam 114 080 da tarım arazisini kapsamaktadır. Projenin su kaynağı Erzurum- Bingöl Karayolunun 46’ıncı km’sinde bulunan Palandöken
Barajı’dır.
Sakalıkesik Sulamasından, Sakalıkesik Ovası’nda
bulunan Erzurum Merkez Aziziye ve Palandöken İlçelerine bağlı (Ömertepe, Tınazlı, Yarımca,
Adaçay, Ağören, Söğütlü, Sakalıkesik, Özbek,
Dereboğazı, Güzelyurt, Kümbet, Taşlıgüney,
Börekli, Tepeköy, Tuzcu ve Yağmurcuk) 16 adet
köye ait toplam 114 080 da’lık tarım arazisi sulanacaktır.
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde yapımı devam eden “Palandöken Projesi Sakalıkesik
Ovası Sulaması İnşaatı” işi, 10.12.2009 tarihinde
ihale edilmiş ve 05.01.2011 tarihinde yapımına
başlanılmıştır. Sözleşmesine göre iş bitim tarihi
15.12.2014 olmasına rağmen Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talebi doğrul-

tusunda iş bitim tarihi 20.12.2013 olarak taahhüt
altına alınmıştır.
İş’te % 66,62 mertebesinde gerçekleşme sağlanmış
olup, taahhüt edilen tarihte tamamlanarak 11 408
ha tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılana-

caktır. Projenin yatırım maliyeti 2013 yılı fiyatları
ile 93.380.000 TL’dir.
Borulu olarak imal edilen şebekeden yağmurlama modeli sulama yapılarak, topografik yönden
düzgün olmayan tarım alanlarının tesviyeye gerek
kalmadan sulanabilme imkanı sağlanmış, salma
sulama yapıldığı zaman oluşan toprak kayıplarının da önüne geçilmiştir. Kanalet ve kapalı borulu sistemlerde sulama yapmak için açılan tarla
içi hendeklere gerek kalmadığından ekilen alan
miktarında artış sağlanmış ve sulama işçiliği de
azaltılmıştır. Ticari gübreler bu tür sulama suyuyla sadece bitki kök bölgesine verilerek gübre ve
işçilikten de tasarruf sağlanmıştır.
Projenin bitirilmesiyle bölgede yetiştirilebilecek
tarım ürünlerinin yüzdesel dağılımı;
Yonca % 40, Pancar % 10, Buğday % 10, Patates % 10, Çayır % 8, Soğan % 5 , Ayçiçeği % 3,
Lahana % 2, Kavak % 2 şeklindedir.
Projenin bölge ve yurt ekonomisine olumlu katkılarının yanı sıra yöredeki ziraat ve hayvancılığın
da büyük ölçüde gelişmesine katkıda bulunacaktır.
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K I S A Kenya Heyeti DSİ İzmir Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

oluşan, Kenya Heyeti 11.04.2013 tarihinde DSİ
2.Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
22 kişilik heyeti; Bölge Müdürü Recep Özbal bölge toplantı salonunda kabul etti.
Kenya Heyetinin İzmir ilinde bulunmalarından
memnuniyetini belirten Özbal, bölge sulamaları
ile ilgili olarak kısa bilgi verdi.
Kenya Heyeti daha sonra Sarıkız (Saruhanlı) Sulama Birliğini ziyaret etti.

Ülkemizin Sulama Teknolojileri ve Sulamaları ile
Sulama Birliklerinin Yapısı ve Çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve DSİ’nin tecrübelerinden yararlanmak amacıyla ülkemizde bulunan ‘’Kenya
Ulusal Sulama Kurulu’ çalışanları ve çiftçilerden
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K I S A DSİ Dicle Üniversitesi Öğrencilerini Ağırladı

Katılımcılara Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzleme ve Kalite
Kontrol Şube Müdürlüğü laboratuvarı gezdirildi. Düzenlenen gezide laboratuvar faaliyetleri ve
uygulama alanları konusunda bilgi verildi. Resmi
kurumlara, DSİ yüklenici firmalarına ve özel sektöre hizmet veren İzleme ve Kalite Kontrol Şube
Müdürlüğünün, gerek yatırım programında olan,
gerekse de proje aşamasında olan işlerde laboratuvar faaliyetlerini gerektiren her türlü konuda bölge ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçekte olduğu
belirtildi.
20-22-23.03.2013 tarihlerinde Devlet Su İşleri 10.
Bölge Müdür Yardımcısı M. Fırat Tutşi tarafından organize edilen teknik maksatlı geziye, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ve
Tarla Bitkileri 2. Sınıf öğrencileri katıldı.

19

20

Su D üny a s ı Mayı s 2 0 13

KISA

K I S A Seyfe Gölü Canlandı

listesine giren toy kuşunun Seyfe Gölü’nde görülmesi mümkündür.
Yukarıda saydığımız güzellikler arttıkça Seyfe
Gölü Kuş Cenneti’nin ziyaretçileri de artmaktadır. Seyfe Göletindeki tatlı suyun yanında Seyfe
Gölü’ndeki tuzlu suyun aynı ortamda olması büyük bir ayrıcalıktır. Bu güzelliğin, doğal yaşamın
sürekliliği adına Seyfe Gölü’ne su girişinin düzenli
kontrolü yapılmaktadır.
Seyfe Gölü kuş cennetine ziyaretçi akını başladı.
Son günlerdeki yağışların etkisiyle Kırşehir Seyfe
Gölü’nde doluluk oranı %80’lere yaklaştı.
Geçtiğimiz dönemde 15 yıl sonra pelikanlar ve
çeltikçi kuşlarına ev sahipliği yapan Seyfe Gölüne,
henüz sezonu olmamasına rağmen kuğular geldi.
Şu an ise diğer kuşların yanı sıra flamingo ve turnaları ile dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar
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K I S A DSİ Genel Müdürlüğünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi DSİ Genel Müdürlüğü’nde
de kutlandı.
DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren Gündüz Çocuk Bakımevi çocuklarının Genel Müdür
ziyareti ile başlayan etkinlik, resim
sergisinin açılışı ile devam etti.
Genel Müdür Akif Özkaldı burada kısa bir konuşma yaparak “ 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramınızı kutluyorum. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte
emeği geçen bütün çocuklarımıza
ve ailelerine sevgilerimi sunuyorum.
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın, alacakları eğitimle ileride
ülkemizi bugünkünden çok daha
ileri bir konuma getireceklerine olan
inancım tamdır .”dedi.
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HABER

HABER
Özel sektör HES
projelerindeki
problemler ve
çözüm önerileri
masaya yatırıldı.

Özel Sektör
HES Projeleri İle Alakalı
Toplantı Gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Orman ve
Su İşleri Bakanlığı tarafından; enerji alanında faaliyette bulunan firmaların hidroelektrik projeleri
yatırımlarında karşılaştıkları meseleleri çözmek ve
çevreye verilebilecek tahribatı asgariye indirmek
maksadıyla 3 Nisan 2013 tarihinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde bir toplantı düzenlendi.
İlki 2010 yılında yapılan ve artık geleneksel hale
gelen toplantıya; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akca, Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, Enerji ve Tabii Kaynak-

lar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli,
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Orman Genel
Müdürü İbrahim Çiftçi, TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklik, TEİAŞ Genel Müdürü Kemal
Yıldır, EPDK Başkan Yardımcısı Vedat Gün,
LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat
Özdemir, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü
Koçoğlu’nun yansıra kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile enerji sektöründe
faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ve basın
mensupları iştirak etti.
Toplantıda “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı
Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
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Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde mevcut durum, uygulamada karşılaşılan aksaklıklar tespit
edilerek, çözüm önerileri görüşüldü.
Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki bölüm
halinde gerçekleştirilen toplantının ilk kısmı DSİ
Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın ülkemizdeki
enerji sektörünü özetleyen sunumu ile başladı.
Sunumun ardından “HES Projelerindeki Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı
Özel Sektör Temsilcileri ve katılımcı bakanların
konuşmalarıyla devam etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız

2003 yılından bu yana enerji piyasasında bir
değişimin yaşandığına dikkat çeken Yıldız bu
değişimin bir bedeli olduğunu ve Kamu-özel
sektör tarafından bu bedelin ödeneceğini söyledi. Kalkınmış ülkelerin zamanında bu bedeli
ödediğini ve hâlihazırda ülkemizde yaşanan sıkıntıların bu ülkelerde yaşanmadığını kaydeden
Yıldız sözünü ettiği değişimi şöyle anlattı: “10
yıl kadar önce enerji üretiminde özel sektörün
payı %34 iken şu anda %64’e ulaştı. İngiltere’de
bu değişim 9 kez kanun değişikliği ile sonuçlandı. Bu konuda her birimizin katkı koyacağı bir
havuzun olması çok önemli, bu toplantı da bu
havuzlardan biri.” dedi.
2011 yılında yapılan toplantıda özel sektörün
26 konu başlığından oluşan sorunlarını ilettiğini

hatırlatan Yıldız bugün düzenlenen toplantıda
bu sorunların %75-80 oranında dile getirilmediğini kaydetti. Ortaya çıkan yeni sorunların da
adım adım çözüldüğünü ifade eden Yıldız hatta bu toplantıda sözü edilen bazı meselelerin de
30.03.2013 tarihinde çıkarılan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun da çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekti.
Enerji arz güvenliği konusuna da değinen Yıldız
şu an itibariyle ülkemizin enerji de 4000-4500
MW’lik bir arz fazlası bulunduğunu ve bunun
hedefledikleri bir durum olduğunu söyledi. Arzın talepten fazla olmasının hem rekabet hem de
sektörün dinamiklerinin devreye sokulabilmesi
açısından önemli olduğun belirten Yıldız “Arz
güvenliği açısından bir sıkıntımız yok ancak bu
bizi rehavete itmemeli, tam tersi yatırımlarımıza
devam etmeli ve 2023 yılı büyüme rakamlarını
yakalamalıyız” dedi.
Ülkelerin refah seviyesi arttıkça enerji sektöründe meydana gelen büyümenin ekonomik büyümeden daha fazla olduğuna dikkat çeken Yıldız
enerji sektörünün ekonomik büyümeden 2 ila 2,5
kat daha fazla büyüdüğünü söyledi. Türkiye’nin
2012 yılında enerji sektöründe kurulu güç olarak % 8,1 oranında büyüdüğünü kaydeden Yıldız bu oranın Avrupa Birliğinde yer alan bazı
ülkelerin 6 yıllık büyümesine denk olduğunu
ifade etti. Türkiye’nin kamu özel sektör ve tüm
dinamikleriyle bunu bir yılda gerçekleştirdiğine
dikkat çeken Yıldız meselelerin çözümüyle daha
önemli mesafeler katedileceğini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu
Geleneksel hale getirdikleri bu toplantıları büyük önem arz ettiğini dile getiren Eroğlu, özel
sektörün enerji üretimi konusunda birçok engel
ile karşılaştığını bu toplantıların engellerin aşılması hususunda büyük öneme sahip olduğunu
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ifade ederek konuşmasına başladı. Daha önce
gerçekleştirilen toplantılarda birçok meselenin çözüldüğünü belirten EROĞLU bunun da
enerjide dışa bağlı olan ülkemizin geleceği açısından büyük değer taşıdığını dile getirdi.
Ülkemizin enerjide olan dışa bağımlılığına dikkat çeken Eroğlu bu çerçevede “HES’ler olmazsa olmaz.” dedi. HES’leri çevreyi dikkate alarak
hayata geçirmeye kararlı olduklarını kaydeden
Eroğlu şöyle konuştu ”Biz Ülke olarak 2003 yılına kadar HES’lerin sadece % 20’sini işletmeye
almış, yani bu konuda çok gerilerde kalmıştık.
2003 yılından bu yana uyguladığımız projelerle HES’ler konusunda önemli mesafe kat ettik.
Devlet imkânlarıyla 50-60 yılda bitecek projelere Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği”
ile özel sektörü davet ederek projelerin daha kısa
zamanda tamamlanmasını hedefledik. Tabii bugüne kadar DSİ hidroelektrik enerji konusunda
destan yazdı. Yapılması çok zor olan projeleri kısa zamanda tamamladı. Atatürk Barajı ve
HES, Karakaya Barajı ve HES Deriner Barajı
ve HES, Ermenek Barajı ve HES, Çine Adnan
Menderes Barajı ve HES gibi son derece önemli
tesisler Ülkemize kazandırıldı. Bu konu da huzurlarınızda DSİ’ye şükranlarımı sunuyorum.
Ama özel sektörün gücünü yadsıyamayız. Son
10 yılda Özel sektörümüzün enerji piyasasına
dahil olmasıyla enerji sektöründe büyük ivme
kazandık. Şu an itibariyle 20 069 MW kurulu
güç ile yılda yaklaşık 71 milyar kWh hidroelektrik enerji üretir hale geldik. Bu önemli bir rakam

ama asla bize yetmez. Suyun gücünden istifade
etmemiz lazım. Dünya bu kaynağı kullanıyor,
bizim de zaman kaybetmeden potansiyelimizi
kullanıp, enerjide dışa olan bağımlılığımızı en
aza indirmemiz lazım. Şu anda büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki; özel sektör 1 495
adet projeye müracaat etti. Bu tesislerin kurulu
gücü 30 484 MW olup, yıllık üretimleri 110 000
GWh olacaktır. Bu projeleri tamamladığımız
anda Ülkemiz enerjide kendine yeten, daha gelişmiş bir ülke olacaktır.”dedi.
Yenilenebilir kaynakların kullanımının arttığını ifade eden Eroğlu “Dünyanın her tarafında
yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük ilgi var.
Bunu görmek lazım. Dikkat etmemiz gereken
önemli bir konu da yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatamamamızdır. Yapılan bir hata
birçok projenin birden hedef tahtası haline getirilmesine sebep olmaktadır. Onun için vatandaşımızın yanlış bilgilendirilmesini önlemek için
HES’lerin faydalarını bıkıp usanmadan anlatmalıyız. Proje yapılacak yerlerde ‘proje önceden
böyleydi, biz bu hale getireceğiz demeli’ ve onu
gerçekleştirmeliyiz. 1 ağaç keserseniz 5 ağaç
dikmelisiniz. Çevre hususunda hassas olmalıyız.
”diyerek konuşmasını noktaladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Sunumuna DSİ Genel Müdürlüğü’nün enerji
alanındaki hedeflerini ifade ederek başlayan Özkaldı “DSİ olarak hedefimiz Cumhuriyetimizin
100. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 2023
yılına kadar 216 milyar kWh olarak hesaplanan
teknik hidroelektrik potansiyelimizin çevresel,
teknik, ekonomik ve sosyal olarak yapılabilir
kısmının tamamının özel sektör iş birliğiyle ülke
ekonomisine kazandırılmasıdır. Bu hedef doğrultusunda DSİ ve Özel sektör olarak yoğun bir
faaliyet içindeyiz. Şu an itibariyle 379 adet HES
işletmededir. Bunların 62 adedi Genel Müdürlüğümüz, 241 adedi Özel sektör, kalanı ise diğer
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kurum ve kuruluşlar tarafından işletmeye alınmıştır. Bu tesislerle 20 000 MW Kurulu güç ile
yılda 70 milyar kWh hidroelektrik enerji üretilmektedir.” dedi.
Enerjinin Ülkemiz ekonomisi için de son derece
önemli olduğunu ifade eden Özkaldı “Ülkemiz
2012 yılında enerji ihtiyacının yaklaşık %73’ünü
petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan
karşılamıştır. Tüketilen petrolün % 92’si, doğal
gazın ise %98’i ithal edilmektedir. Bu miktar ülkemiz toplam ithalatının % 25,4’üne karşılık gelmektedir. 2012 Yılında cari açık 84 Milyar dolar
olarak gerçekleşmiş olup, cari açığın %71,5’ini
Enerji Hammaddeleri ithalatı oluşturmaktadır.
Ülke olarak kamusuyla özel sektörüyle bunu
engellemek adına çalışmalıyız. Bunu yaparken
aynı zamanda çevreye saygılı davranıyoruz. İşletmeye alınan 379 adet HES ile yılda yaklaşık
40 milyon ton karbondioksit (CO2) salınımı engellenmektedir. Zaten geliştirdiğimiz projelerle
bir yandan enerji üreteceğiz bir yandan da çevreyi güzelleştireceğiz. Ne enerjiden ne de çevreden vazgeçmeden ikisini bir arada ele almaya
devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

LİMAK Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Özdemir
Konuşmasına DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’ ya Özel Sektör Temsilcileri ile yaptığı yoğun
görüşmeler ve bunun sonucunda konuya olan
hakimiyeti nedeniyle teşekkür ederek başladı.
Türkiye’de 2000-2012 yılları arasında 20.000

megavat elektrik enerjisi için yatırım yapıldığını
belirten Özdemir bunun 14.000 megavatlık kısmının özel sektör tarafından yapıldığını sözlerine ekledi. Nihat ÖZDEMİR bu gelinen noktayı
bir başarı hikayesi olarak nitelendirdi.
Limak olarak yapılan Alkumru Barajı’nın ülke
ekonomisine olan girdilerini “Özel sektör yapım
sürelerini kısaltarak projeleri süratle ekonomiye
kazandırmaktadır. Örneğin, biz yılda 1 milyar
kilovatsaatlik üretim potansiyeline sahip Alkumru HES’imizi 3 yılda tamamladık. Eğer bu üretimin doğal gazla karşılanması gerekseydi, her yıl
yurt dışından 200 milyon m3 gaz ithal edilecek
ve buna yılda 85 milyon $ ödenecekti. 49 yıllık
işletmede bu çerçevede tasarruf 4 milyar $ olacaktır” şeklinde dile getirdi.
Nihat Özdemir konuşmasını teşviklerin sürdürülmesi, HES’lerin stratejik yatırım sayılması,
enerji piyasasında riskler ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması, Baraj ve HES yapıları denetimiyle ilgili belirsizlikler ve sorumluluk karmaşasının giderilmesi, katkı payı bedellerinin
adil olarak güncellenmesi, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu projelerinin yüksek rakamlı bölgesel
farklılıkları revize edilmesi konularına dikkat çekerek sonlandırdı.
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İNTES Yönetim Kurulu Başkanı
Şükrü Koçoğlu

Özel sektör adına söz alan İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu, HES yatırımcılarının karşılaştığı problemlere değinerek, yatırım
sürecinde bürokratik işlemlerin çok olduğunu ve
bu işlemlerin azaltılması gerektiğini belirterek,
işlemlerin tek elden yürütülmesinin öneminden
bahsetti.
Koçoğlu; yapılan yönetmelik çalışmalarında taşın altında eli olan HES yatırımcılarının da mutlaka görüşlerinin alınmasının gerektiğine dikkat
çekti.
Sözlerini Koordinasyon toplantısının önemine
değinerek noktalayan Koçoğlu, Toplantıya katılan Sayın Bakanlara ve Genel Müdürlere teşekkür ederek, ” bu toplantıların devamını dilerim”
dedi.
Toplantının öğleden sonraki kısmında ise özel
sektör temsilcilerinin projelerinin daha işler şekilde hayata geçirilebilmesi yönündeki talepleri
dinlenerek soruları cevaplandı. Projelerin çevreye verebileceği tahribatın asgariye indirilmesi
yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak toplantı tamamlandı.
Özel Sektör tarafından yapılan HES’ler ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri bulunan aynı anda
pek çok sektörle bağlantılı bir konudur. Hidroelektrik Santraller konu ile ilgili en yetkili kuruluş olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı
DSİ Genel Müdürlüğü yanında, ÇED yönüyle

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, enerji yönüyle
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bunun
gibi diğer birçok kuruluşu ilgilendirmektedir.
Durum böyle iken HES’ler ile ilgili problemlerin
çözümünde birçok kamu kuruluşu söz sahibidir.
Bu sorunların daha hızlı ve uygulanabilir çözümü açısından, tarafların bir araya getirilmesi
gerekmektedir. 03.04.2013 tarihinde Devlet Su
işleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda
düzenlenen “HES Projelerindeki Problemler ve
Çözüm Önerileri” toplantısı ile bu taraflar biraraya getirilerek hidroelektrik santralleri ile ilgili
problemlerin çözümlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Son birkaç yıldır yapılmakta
ve çözüm önerileri geliştirilmekte olan bu toplantılar ile sahip olduğumuz hidroelektrik enerji
potansiyelimizin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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HABER

HABER
Ankara’daki bütün
akarsu, çay ve
dereler, havzaları
bazında taşkın riski
ve muhtemel taşkın
zararları yönüyle
değerlendirilerek,
acil, kısa, orta
ve uzun vadede
ıslah edilmesi gerekli olanlar tespit
edilecek ve ıslah
çalışma programı
hazırlanarak
uygulanacak.

Ankara’nın
Taşkın Eylem Planı Hazır

Olası taşkınların öncesinde alınacak tedbirler,
taşkın esnasında ortaya çıkacak zararı azaltmaya
yönelik müdahaleler ve taşkın sonrası yapılacak
iyileştirme faaliyetlerini kapsayan ve Taşkın ile
alakalı bütün kurum ve kuruluşlar ile vatandaş-

ların koordineli ve etkili mücadelesini amaçlayan
Ankara Taşkın Eylem Planı (ATEP) hazırlanarak
uygulamaya konuldu.
Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü ile Ankara
Valiliği tarafından hazırlanan eylem planı ile taş-
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kınların meydana getirdiği can ve mal kayıplarının asgariye indirilmesi hedefleniyor.
Ülkemizde depremlerden sonra en büyük ekonomik kayba sebep olan taşkınlar son 20 yılda
466 vatandaşımızın hayatına mal oldu. 20 yıllık
süre zarfında meydana gelen 568 adet taşkın
vakasında 550 000 hektar tarım arazisi taşkın
zararlarına maruz kaldı. Taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kayıp her yıl için ortalama
100 000 000 ABD dolarına ulaşıyor.
Normal iklim şartlarında bile ani ve şiddetli yağışlar ile kar erimeleri sonucunda meydana gelen
taşkınların etkileri sanayileşme, çarpık kentleşme
ve yanlış arazi kullanımı gibi insani faaliyetler
neticesinde artıyor. İklim değişimi de taşkın olaylarının sıklığını gözle görülür biçimde arttırıyor.
İnsani faaliyetlerin daha yoğun olarak yaşandığı,
artan nüfus ve çarpık kentleşmenin daha çok hissedildiği büyük kentler ise taşkın tehdidine daha

açık konumda bulunuyorlar.
İşte bu sebeple ülkemizin başkenti ve en yüksek
nüfuslu ikinci kentimiz Ankara’nın taşkın zararlarından korunması maksadıyla taşkın öncesi,
sonrası ve taşkın anını kapsayan eylem planı hazırlandı.
Ankara ili mülki sınırları içerisindeki yerleşim
yerleri ile tarım alanları ve kırsal alanlarda taşkın zararlarını önlemek ya da azaltmak, taşkın
meydana geldiğinde ise, gerekli müdahaleler ile
taşkından sonra yapılması gereken iyileştirme faaliyetlerini kapsayan eylem planında bu faaliyetlerin ilgili birimler tarafından zamanında etkin
bir şekilde yapılması adına yöntem ve kurallar
belirlendi.
Ankara Valiliği koordinasyonunda yürütülen
çalışmalarda DSİ 5. Bölge Müdürlüğü yetkili ve
sorumlu kılındı.
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ATEP çalışmalarında hedef ve eylemler aşağıda
belirtilen 3 ana eksende gruplandırıldı.
1 - Taşkın Öncesi - Zarar azaltma
2 - Taşkın Anı - Müdahale
3 - Taşkın Sonrası – İyileştirme
Bu gruplar altında belirlenen eylemeler, eylemin
gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı ve/veya
işbirliğini ve koordinasyonu sağlayacak sorumlu
kuruluş ile ilgili kuruluşlar marifetiyle gerçekleştirilecek.

Risk Haritası Belirlenecek
Erken Uyarı Sistemleri Kurulacak
Eylem Planı çerçevesinde Ankara İlinin risk ve
tehlike alanları belirlenerek derecelendirilecek.
Taşkına uğrayan alanlar ile taşkına uğrama ihtimali bulunan alanlar tespit edilecek ve bu alanlar öncelikle can kaybı riski esas alınarak derecelendirilecek. Tespit edilen ve derecelendirilen
muhtemel taşkın alanlarının dökümü ve haritası
çıkarılacak. Bu çalışmanın ardından belirlenen
risk alanları hususunda kamuoyu bilgilendirilecek. Vatandaşların katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
Eylem planıyla Erken uyarı sistemleri kurulacak
ve işletilecek. Taşkın olayının önceden tahmin
edilip gerekli tedbirlerin alınabilmesi maksadıyla akarsu havzalarında ya da akarsular üzerinde

akım ve gözlem istasyonları, otomatik veya yarı
otomatik erken uyarı sistemleri ya da uzaktan
algılama sistemleri kurulacak. Gerek var olan
gerekse yeniden kurulacak yağış, seviye, akım
ve gözlem istasyonları talimatlar doğrultusunda
işletilecek, sürekli çalışır durumda bulundurulacak ve düzenli olarak kayıtlar tutularak değerlendirilecek.
Plan kapsamında taşkın koruma tesisleri denetlenecek ve ilgili tesislere yapılan müdahale ve kirlenmelere karşı gerekli tedbirler alınacak. Taşkın
tesislerine ve dere yataklarına gerek vatandaşlar
gerekse yerel yönetimler tarafından yapılan müdahaleler tesislerin işlevini yerine getirmesini engelliyor ve akarsuyun doğal akışını tehdit ediyor.
Bu sebeple gerekli tedbirlerin alınmasının yanı
sıra müdahalede bulunanlara cezai işlemler de
uygulanacak. Bu çerçevede yılda en az bir defa
denetlenerek sonuçları raporlarda belirtilecek ve
gereği yapılacak.
Taşkın koruma tesislerinin koruma, bakım, onarımları ile taşkın öncesi, taşkın sırası ve taşkın
sonrasında alınması gereken tedbirlerle birlikte
tesislerin nasıl yönetileceğini belirten “İl Taşkından Koruma Tesisleri İşletme Tebliği” ve bu
Tebliğ çerçevesinde “İşletme Talimatları” hazırlanarak, uygulanması sağlanacak.
“Ankara İli Taşkından Koruma Tesisleri İşletme
Tebliği” ve bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanacak
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“İşletme Talimatları”nın uygulanmasına yönelik denetimler, yılda en az bir defa olmak üzere
yapılacak ve sonuçları denetleme raporlarında
belirtilecek. Yapılan denetim sonuçlarına göre
taşkın koruma tesislerinin işletilmesinde kusurlu
görülen kişi veya birimler hakkında gerekli adli
ve idari işlemler yapılacak.
Taşkınla ilgili mevcut altyapı, atık su ve yağmur
suyu kanalı ile bu kanalların bacaları, cadde ve
sokaklardaki yağmur sularının yağmur suyu kanallarına aktarılmasını sağlayan ızgaralar gibi
alt yapıların kontrolleri, bakım ve onarımları
ile suyun akışını engelleyen tüm olumsuzluklara
müdahaleler düzenli olarak ve bir plan içerisinde yapılacaktır.

Riskli Bütün Akarsular
Islah Edilecek
Ankara’daki çay ve derelerin ıslah çalışması, Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü koordinesinde,
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanı
dâhilindeki bütün akarsu, çay ve dereler, havzaları bazında taşkın riski ve muhtemel taşkın zararları yönüyle değerlendirilecek. Bu değerlendirme neticesinde acil, kısa, orta ve uzun vadede
ıslah edilmesi gerekli olanlar tespit edilecek ve ıslah çalışma programı hazırlanarak uygulanacak.
Bu çalışma kapsamında Ankara’daki akarsu, çay
ve dereler ile tüm göl ve su depolama tesisleri
kenarlarına yeteri kadar uyarı ve bilgi levhaları
yerleştirilecek.
ATEP, Yukarı havzaların ıslahının sağlanmasını da öngörüyor. Mansap ıslah tesislerinin
ekonomik ömrünü arttırmak ve yukarı havzada
biriken rusubatın yerinde tutulmasını sağlamak
amacıyla yukarı havzalarda ıslah çalışmalarının
yapılacağı yerler belirlenecek. Bu kapsamda DSİ
5. Bölge Müdürlüğü koordinesinde; ıslah seki-

leri, tersip bentleri ve kuşaklama kanalları gibi
tesisler ile teraslama ve ağaçlandırma çalışmaları
yapılacak.
Eylem Planı bilgilendirme ve eğitim hizmetlerini
de kapsıyor. Taşkın tehlike ve riski altındaki kişiler taşkınlar konusunda; seminerler, toplantılar,
film ve slayt gösterileri, afişler ve billboard ilanları gibi etkinlikler ile bilgilendirilecek.
Kamu, özel ve gönüllü kuruluşların taşkına müdahale, arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekiplerin eğitimleri ilgili birimlerce
yapılacak. İlgili kurum ve kuruluşlarca, taşkınla
ilgili yeni göreve başlayan teknik ve idari personel ile yöneticilere hizmetlerin hızlı, etkin ve
doğru yürütülmesi açısından bilgilendirme toplantıları yapılacak ve hizmet içi eğitim programları uygulanacak. Bilgisayar programları, GPS,
elektronik el aletleri ile haberleşme aletlerinin
kullanımı, bakım ve onarımı ile ilgili bilgiler eğitim programları içerisinde yer alacak.
Özellikle ilk, orta ve lise çağındaki öğrencilere
yönelik eğitimlerle, taşkın konusunda bilincin
geliştirilmesi ve arttırılması ile afete duyarlı bireylerin yetişmesi sağlanacak. Bu amaçla eğitim
sezonunda okullarda çeşitli konferanslar düzenlenecek, afet ve acil durumlara yönelik broşür,
afiş ve tanıtım materyalleri öğrencilere dağıtılacak, okullarda afet bilincini arttırmaya yönelik
seminerler verilecek, video ve slayt gösterileri
yapılacak.
Taşkın afetinin yaşanması muhtemel yörelerde,
taşkına karşı alınabilecek tedbirler çerçevesinde
üretim yapılmasıyla ilgili olarak çiftçilere eğitim
ve yayın faaliyetlerinde bulunulacak. Taşkın sırasında oluşabilecek muhtemel bitkisel ve hayvansal kaynaklı salgın hastalıklara karşı, aşılama,
biyolojik, kimyasal ve kültürel önleyici ve koruyucu önlemlerin alınması planlanacak ve uygulanacak.
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Eski

“Taşkın Müdahale Eylem Planı”
hazırlanacak
Taşkından önce müdahaleye hazırlık olarak
yapılması gerekenler ile taşkın sırasında uygulanacak tedbirlerin belirtildiği “taşkın müdahale
eylem planları” hazırlanacak ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulacak.
Acil Durum Yönetim Merkezleri, Taşkınla ilgili mevzuat ve Müdahale Eylem Planı gereğince
yapılması gereken taşkın durumlarının zarar
azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını
icra, takip ve koordine edecek. Bu merkezler ilgili Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli
donanımlarla birlikte oluşturulacak ve 24 saat
esasına göre çalışmaları sağlanacak.
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde görevli yönetici, personel ve ekiplerin görev yetki
ve sorumlulukları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açıkça belirlenerek, taşkın sırasında öncelikle yapılması gerekenler planlanacak.

Acil Durum Yönetim Merkezleri tarafından
Erken Uyarı Sistemlerinin bulunduğu havzalardaki Akım Gözlem İstasyonu, Meteorolojik
Gözlem İstasyonu, Göl Gözlem İstasyonu, Kar
Gözlem İstasyonu değerleri sürekli takip edilecek. Kritik gelişmeler olduğunda ilgili birimler
zaman kaybedilmeksizin bilgilendirilecek.
Taşkın durumunda gelebilecek su potansiyelinin
ne kadarının depolamalı tesislerimizde depolanabileceği, yatağa bırakılacak su miktarı, sanat
yapılarının ve sedde kapasitelerinin yeterli olup
olmadığı kontrol edilecek ve taşkın öteleme
programları uygulanarak riskli gelişmeler ilgili
birimlere bildirilecek. Şiddetli yağışlarda ilgili birimlerin sorumluluk alanındaki yolları olumsuz
etkileyebilecek olası taşkın afetine karşın sorumlu birimler tarafından; yol kontrolleri yapılacak,
afetin şekli ve büyüklüğü hakkında bilgi sağlanarak afet alanı afet tehlikesi geçene kadar takip
edilerek gözetlenecek.
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Yeni
Taşkınla ilgili etkili haberleşme sistemlerinin kurulması sağlanacak. Yapılacak araştırmalar neticesinde can ve mal kaybına sebep olduğu tespit
edilen akarsuların havza ve yataklarında kurulan Akım Gözlem İstasyonları, Meteoroloji Gözlem İstasyonları, Göl Gözlem İstasyonları ve Kar
Gözlem İstasyonları ile bu istasyonların bağlı bulunduğu DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ya da işletme
merkezleri arasında; teknolojik gelişmeler göz
önüne alınarak etkili haberleşme sistemlerinin
kurulması sağlanacak. İlgili birimler tarafından
bildirilen erken uyarılar, taşkın öncesi tedbir
alınması için ilan yolu ile halka duyurulacak.

lanma suyu gibi altyapı hizmetleri öncelikle ve
ivedilikle sağlanacak. Taşkından etkilenen afetzedeler ile geçici iskan yerindeki afetzedelerin
acil yardım, tedavi ve rehabilitasyon gibi sağlık
hizmetleri öncelikle yerine getirilecektir.

Taşkından etkilenen veya etkilenebilecek can ve
mal varlığının tahliyesi ile geçici iskan ve defin
hizmetleri sağlanacak. Afetzedelerin, nakil ve
tahliyesi ile önceden tespit edilen geçici iskan ve
barınma alanlarında veya kiralanacak alanlarda
iskanları sağlanacak; gıda, giyim, ısınma araçları, yatak, yorgan ve battaniye gibi temel ihtiyaçları karşılanacak. Geçici iskan alanlarındaki
kanalizasyon, tuvalet, yol, elektrik, içme ve kul-

Taşkından Sonra…

Taşkından etkilenen veya etkilenebilecek hayvanların geçici barındırılmaları ve sevk edilmeleri sağlanacak. Taşkın sonrası sahipsiz ve
barınaksız kalmış hayvanların tespit ve değerlendirilmesi yapılacak, daha önce belirlenen yerlerde geçici olarak barındırılması için hayvanlar
emanete alınacak ve sevk edilmeleri sağlanacak.

Taşkınların ardından meydana gelen hasarların
tespiti ve ortaya çıkan zararın biran evvel onarılması maksadıyla ATEP taşkın sonrası iyileştirme
faaliyetlerini de düzenliyor. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler ise şunlar,
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• Taşkından sonra altyapı, tarım arazisi ve
taşkın koruma tesislerinin hasar tespitleri
yapılarak bakım, onarım ve yeni yapım
hizmetleri süratle yerine getirilecek.
• Taşkın sonrası altyapı ve su şebekesinde
oluşan hasarın belirlenmesi ve bu hasarların
onarılarak giderilmesi sağlanacak.
• Elektrik iletim hatları, Doğalgaz ile
haberleşme sistemi ile ilgili hasar tespitleri ve
onarımları yapılacak.
• Taşkın alanında bulunan taşkın koruma
tesisleri; hasar olsun ya da olmasın, inceleme
ve tetkike tabi tutularak gereğinde bakım ve
onarımları yapılacaktır.
• Taşkından zarar gören tarım arazilerinin
hasar tespitleri yapıldıktan sonra zararların
tazmini
yönünde
yönlendirme
ve
koordinasyon çalışması yapacak.
• Taşkından etkilenen ve ulaşımı engellenen
yollarda, hasar tespitleri yapılarak bakım
ve onarımları yapılacak ve yollar ivedilikle
ulaşıma açılacak.
• Yapıların hasar tespit raporlarına göre
yıkım ve enkaz kaldırma hizmetleri
süratle yerine getirilecek. Tüm enkazların
daha önceden belirlenen enkaz döküm
alanlarına kaldırılması sağlanacak. Zarar
gören binaların hasar tespitleri de ivedilikle
yapılacak.

Sorumluluk Büyük Ölçüde
Büyükşehir Belediyesi ve
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nde
ATEP’in uygulama sürecinde hedeflenen eylemlerin uygulanması sorumlu kuruluş olarak belirlenen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek.
Planda büyük ölçüde DSİ 5. Bölge Müdürlüğü
ile Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu

paylaşıyor. Diğer sorumlu kuruluşlar arasında
Kaymakamlıklar, Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü yer alıyor. Eylem Planında Sorumlu Kuruluşların eylemleri gerçekleştirmek
üzere koordinasyon ve işbirliğine başvurduğu
diğer kuruluşlar “İlgili Kuruluşlar” olarak isimlendiriliyor. İlgili kuruluşlar olarak belirlenen kurumlar, sorumlu kuruluşlar ile birlikte çalışmalara destek verecek ve uygulamaları yönlendirecek
kuruluşlar. İlgili kuruluşlar, sorumlu kuruluşun
çağrısı üzerine işbirliğini derhal sağlayacaklar.
Sorumlu Kuruluşlar, belgede yer alan önlemlerle uyumlu ancak yer almayan diğer faaliyet
konuları hakkında da uygulamalar gerçekleştirebilecek. Sorumlu kuruluşlar senede en az 1 kez
ilgili kuruluşları toplantıya davet ederek çalışmaları yürütecek. Gerektiğinde sorumlu kuruluşlar
tarafından birden fazla toplantı düzenlenebilecek.
ATEP’in uygulanmasıyla ilgili genel takip ve
değerlendirme, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, sorumlu kuruluşlardan gelen raporları değerlendirerek, planın uygulama durumuyla ilgili olarak,
yıllık periyotlar halinde genel rapor hazırlayıp
yayınlayacak.
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü; ATEP’in strateji ve eylemlerini gözden geçirmek, gerektiğinde strateji
ve eylemlerini değiştirmesinden veya yeni strateji ve eylemler geliştirmesinden sorumlu olacak.
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HABER

HABER
Kütahya
Valisi Kenan Çiftçi
“Aslanapa Barajı,
Hasanlar Barajı ve
30 adet gölet de
tamamlandığında
tarımın son derece
önemli olduğu Kütahya şehrimiz ciddi
anlamda mesafe
kat edecektir”

Kütahya’ya
Tarihi Yatırım

Aralarında uzun zamandır beklenen Beşkarış
Sulaması’nın ve Aslanapa Barajı’nın da bulunduğu toplamda 27 adet tesisin açılış ve temel atma
merasimi 6 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirildi.
Bakanlığa bağlı kuruluşların 2013 yılında yapacağı
yatırımların ele alındığı İl Koordinasyon Toplantısı ile başlayan programın ardından temel atma ve
açılış merasimine geçildi.
Temel atma ve açılış merasimine; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahya Milletvekilleri Prof. Dr.
Vural Kavuncu, Hasan Fehmi Kınay, DSİ Genel
Müdürü Akif Özkaldı, belediye başkanları, kamu
kurum ve kuruluşlarının Genel Müdürleri, basın
mensupları ve vatandaşlar iştirak etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu
Sözlerine Kütahya’nın son yıllarda Ülkemizin
kalkınması ile birlikte yatırımdan aldığı payı arttırdığını ifade ederek başlayan Eroğlu “Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı son 10 yılda Kütahya şehrimize 2,5 milyar TL yatırım yapmıştır.
Bu çok önemli bir rakam. Kütahya bu yatırımlarla
bambaşka bir çehreye dönüştü. Bunu görmekten
mutluluk duyuyorum. Yıllardır bekleyen Beşkarış
Barajı’nı Başbakanımızın büyük destekleriyle tamamladık. Aynı Çine Adnan Menderes Barajı’nı
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tamamladığımız gibi. Temel attığımız tesisin
bitiş tarihi temel atarken belirtiliyor. Bu konuya
çok hassasız. Uzun zamandır beklenen Hasanlar
Barajı’nı da kısa zamanda tamamlayacağız. Bu
projenin sulamasını da baraj ile birlikte tamamlayacağız. Kütahya’da 190 milyon TL’lik 39
adet tesisi 2013 yılında tamamlayacağız. GÖLSU faaliyetleri kapsamında 30 adet tesis inşa edilecektir. Bunu çok önemsiyorum. Kütahya’da
sulanmayan arazi bırakmayacağız.”dedi.
Eroğlu sözlerini “Bu tesislerde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, projelerin
milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”
diyerek tamamladı.

Kütahya Valisi Kenan Çiftçi
Konuşmasına Kütahya’nın son yıllarda Orman
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ciddi olarak
desteklendiğini ifade ederek başlayan Çiftçi
“Gerek sulamada, gerek milli parklar konusunda gerekse de ormancılık konusunda ciddi mesafeler kat ettik. Beşkarış Barajı bu şehrin uzun
zamandır beklediği projelerden biriydi. Bu baraj
tamamlandı. Aslanapa Barajı, Hasanlar Barajı
ve 30 adet gölet de tamamlandığında tarımın
son derece önemli olduğu Kütahya şehrimiz ciddi anlamda mesafe kat edecektir.”dedi.
Çiftçi sözlerini “Kütahya’da yapılan yatırımlar

sebebiyle başta Başbakanımız olmak üzere sizin
şahsınızda Bakanlık personeline şehrim adına
şükranlarımı sunuyorum. ”diyerek tamamladı.

Kütahya Milletvekili Prof. Dr.
Vural Kavuncu
Konuşmasına 2013 yılında 190 milyon TL’lik
39 adet tesisin Kütahya’ya kazandırılacağını
ifade ederek başlayan Kavuncu “Kütahya için
yapılamaz denen Beşkarış Barajı tamamlandı.
Kütahya’ya “1000 Günde 1000 Gölet” kapsamında inşa edilecek 30 gölet suya hasret kalan
şehrimize hayat verecektir. Kütahya yamaçlarından gelen 12 adet derenin ıslahı ile alakalı çalışmalar da yapılmaktadır. Bakanlığımıza bağlı
Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de Kütahyamıza önemli yaşam
alanları kazandırma adına çok ciddi yatırımlar
yapmaktalar, bunları görmenin mutluluğunu
yaşadığımı ifade etmek isterim. ”dedi.
Kavuncu sözlerini “Tesislerin inşası sebebiyle
başta Başbakanımız olmak üzere sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her şeyin en güzeline
layık olan şehrimizin bundan sonra da alacağı
hizmetlerle kalkınmada daha da öne çıkacağını
umuyorum.”diyerek tamamladı.
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Kütahya Milletvekili
Hasan Fehmi Kınay
Sözlerine Kütahya’nın tarihi bir gün yaşadığını ifade ederek başlayan Kınay “Bakanımızın
desteğiyle hem sulamada; hem de ormancılıkta
çok sayıda tesis şehrimize armağan edildi. Tamamlanan Beşkarış Barajı ile şehrimizin uzun
zamandır hayali olan bir tesisti. GÖLSU kapsamında inşa edilecek 30 adet gölet, çorak bir
şehir olan Kütahya’nın sulanabilir arazilerini
arttıracak, ürün çeşitliliğini çoğaltacak, çiftçimizin gelirini yükseltecektir. “dedi.
Kınay sözlerini “Kütahyalı hizmetin kıymetini
bilmektedir. Yapılan bu yatırımlar sebebiyle Bakanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu tip törenlerin artarak devamını temenni ediyor, bugün
temeli atılacak ve açılacak tesislerin Ülkemize ve
şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
diyerek tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Sözlerine Kütahya’nın tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade ederek başlayan Özkaldı “
Bugün 27 adet tesisin açılış ve temel atma merasimini yapacağız. Aynı anda 27 adet tesisi
Kütahya’ya kazandırmanın, suyu toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beşkarış

Sulaması ve Aslanapa Barajı gibi 2 dev tesisin
temelini atacağız. Temelini atacağımız Beşkarış
Sulaması’nın su kaynağı olan Beşkarış Barajı’nı
11.11.2011 tarihinde Sayın Başbakanımızın
uğurlu elleriyle toplu merasim ile hizmete almıştık. Bugün ise Kütahya’mızın uzun zamandır
beklediği Beşkarış Sulaması’nın temelini atıyoruz. 53 626 900 TL’ye mal olacak bu proje ile;
Altıntaş ilçesi Beşkarış ve Akçaköy köylerinin
güneybatısında bulunan Kokarçay üzerinde yer
alan baraj ile 96 860 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Sulama sahasında buğday, arpa, şeker
pancarı, ayçiçeği, fasulye, patates, haşhaş, sebze,
mısır, yonca, meyve, çayır-mera üretimi yapılacaktır. Proje tamamlandığında yıllık 33 104
600 TL gelir artışı sağlanacaktır. Bugün, gene
uzun zamandır beklenen Aslanapa Kureyşler
Barajı’nın da temelini atacağız. Kil çekirdekli
kaya dolgu tipinde inşa edilecek barajımız 6 504
500 TL’ye mal olacaktır. Proje tamamlandığında yıllık 8 405 000 TL gelir artışı sağlanacaktır”
dedi.
Açılışı yapılacak ve temeli atılacak 27 adet tesis
ile alakalı bilgi veren Özkaldı “ Bu tesislerin toplam maliyeti 98 699 230 TL olup, bu projelerle
137 040 dekar tarım alanına sulama suyu temin
edilecek, 5,59 milyon kWh hidroelektrik enerjisi
üretilecek, 540 dekar tarım alanı, 3 ilçe, 11 köy,
26 yerleşim yeri taşkından korunacaktır” dedi.
Özkaldı sözlerini “Ülkemizin dört bir köşesine
hizmet bayrağını taşıma gayreti ve azmi içerisinde olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşarken
çalışmalarına büyük bir hızla devam edecektir”
diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından temeli atılacak tesisler
arasında yer alan Aslanapa Kureyşler Barajı ve
Beşkarış Sulaması’na canlı bağlantı gerçekleştirildi.
Canlı bağlantının ardından ise toplu temel atma
ve açılış merasimi gerçekleştirildi.
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HABER

HABER
Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu
“Orman ve Su
İşleri Bakanlığı,
Ulaştırma
Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı
son 10 yılda Uşak
şehrimize 1,4
milyar TL yatırım
yapmıştır.

Uşak’a
21 Tesis Birden

Yatırımlarını Ülkemizin dört bir yanında arttırarak devam ettiren DSİ Genel Müdürlüğü, Uşak
İlinde 9 adedi gölet, 4 adedi sulama tesisi, 6 adedi
taşkın koruma tesisinin açılış ve temel atma merasimini gerçekleştirdi. Törende ayrıca Orman
Genel Müdürlüğüne ait 2 adet tesisin de açılışı
gerçekleştirildi.
Temel atma ve açılış merasimine; Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Uşak Valisi
Mehmet Ufuk Erden, Uşak Milletvekilleri İsmail
Güneş, Sayın Mehmet Altay, DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı, belediye başkanları, kamu kurum ve
kuruluşlarının Genel Müdürleri, basın mensupları
ve vatandaşlar iştirak etti.
Valilik ziyareti ile başlayan program açılış ve temel atma merasimi ile devam etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Sözlerine Uşak’ın son yıllarda Ülkemizin kalkınması ile birlikte yatırımdan aldığı payı arttırdığını
ifade ederek başlayan Eroğlu “Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı son 10 yılda Uşak şehrimize 1,4 milyar TL yatırım yapmıştır. Bu çok önemli bir rakam. Uşak bu yatırımlarla bambaşka bir
çehreye dönüştü. Bunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bu dönemde Uşak’ın önemli bir meselesi olan içme suyu problemini Küçükler Barajı’nı
hizmete alarak çözdük. Uzun zamandır yapımı
beklenen Ahat Göleti tamamlandı. Daha önce
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çok kötü bir görüntüsü olan Akse Çamlığını Belediye ile birlikte çalışarak, vatandaşlarımızın
hizmetine açtık. Uşak’a Bakanlık olarak toplam
205 milyon TL yatırım yaparak 39 adet tesisi
tamamladık. Uşak’ın önemli bir sorunu olan ve
zor bir proje olan Dokuzsele Çayı Islahını inşallah tamamlayarak, Uşak’ımıza önemli bir tesis
daha kazandıracağız. GÖLSU faaliyetleri kapsamında 36 adet tesis inşa edilecektir. Bunu çok
önemsiyorum. Şu an itibariyle 2 adet tesis tamamlanmıştır. Bugün temelini atacağımız göletlerden Güllübağ dışındakileri yıl sonuna kadar
tamamlayacağız. Güllübağ Göleti’ni de 2014
yılının sulama mevsimine yetiştireceğiz” dedi.
Eroğlu sözlerini “Bu tesislerde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, projelerin
milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”
diyerek tamamladı.

çözüldü. İsale hattını, arıtma tesisini tamamlayarak şehrimize kaliteli içme suyu sağladık. Uşak’a
“1000 Günde 1000 Gölet” kapsamında inşa edilecek 36 gölet, modern hale getirilen Akse Çamlığı, şehrimize güzellik katacaktır. Dokuzsele
Çayı’nın da ıslahı ile birlikte şehrimizin önemli
bir sorunu daha ortadan kalkacaktır” dedi.
Güneş sözlerini “Tesislerin inşası sebebiyle başta
Başbakanımız olmak üzere sizlere şükranlarımı
sunuyorum. Her şeyin en güzeline layık olan
şehrimizin bundan sonra da alacağı hizmetlerle
kalkınmada daha da öne çıkacağını umuyorum”
diyerek tamamladı.

Uşak Milletvekili Mehmet Altay

Uşak Valisi Mehmet Ufuk Erden
Konuşmasına suyun ve ormanın insanlık için
son derece önemli olduğunu ifade ederek başlayan Erden “Bugün su kaynaklarımızı daha etkin
kullanma ve orman alanlarımızı arttırma adına
ciddi bir adım daha atıyoruz. Temelini attığımız
ve açılışını yaptığımız tesisler şehrimizde ciddi
bir katma değer yaratacak, çiftçimizin gelirini
arttıracak, açılan Akçe Çamlığı ile vatandaşlarımız rahat nefes alacaktır” dedi.
Erden sözlerini “Uşak’ta yapılan yatırımlar sebebiyle başta Başbakanımız olmak üzere sizin
şahsınızda Bakanlık personeline şehrim adına
şükranlarımı sunuyorum” diyerek tamamladı.

Uşak Milletvekili İsmail Güneş
Konuşmasına Uşak’ın son yıllarda ciddi destek gördüğünü ifade ederek başlayan Güneş “
Uşak’ın içme suyu meselesi Küçükler Barajı ile

Sözlerine Uşak’a çok ciddi yatırım yapıldığını ifade ederek başlayan Altay “ Bakanımızın
desteğiyle hem içme suyunda; hem sulamada;
hem de ormancılıkta çok sayıda tesis şehrimize
armağan edildi. Tamamlanan Küçükler Barajı
ile şehrimizin içme suyu meselesi kökünden çözülmüştür. GÖLSU kapsamında inşa edilecek
39 adet gölet, Uşak’ın sulanabilir arazilerini arttıracak, ürün çeşitliliğini çoğaltacak, çiftçimizin
gelirini yükseltecektir. Son derece önemli olan
Ulubey Kanyonları konusunda da çalışmalar
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yapmakta, bu konuda bizlere verdiğiniz desteğin
artarak devam etmesini beklemekteyiz. Gerçekleştirilecek proje ile Ulubeyi Dünya turizmine
kazandırmanın gayreti içinde olacağız. “dedi.
Altay sözlerini “Uşak’a yapılan yatırımlar sebebiyle Uşaklılar adına şükranlarımı sunuyorum.
Bugün temeli atılacak tesislerin Ülkemize ve
şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
diyerek tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına son yıllarda tamamlanan tesisler hakkında bilgiler vererek başlayan Özkaldı
“2003 yılından bu yana tamamlanan tesislerle;
Uşak’ta 44.440 dekar zirai arazisi sulamaya açılmış, yılda toplam 6,4 milyon m3 içmesuyu temin
edilmiştir. Bu dönem zarfında Küçükler Barajı,
Banaz Kozviran Göleti ve Sulaması, Eşme İsalar Göleti ve Sulaması, Banaz Ahat Göleti ve
Sulaması, Sivaslı Yayalar Göleti ve Sulaması
tamamlanan tesislerden bazılarıdır. 2013 yılını
“Sulamada Hamle Yılı” ilan ettik. Bu da Uşak
şehrimize büyük yarar sağlayacaktır. 1 Ocak
2012 tarihinde başlattığımız “1000 Günde 1000
Gölet” ile 36 adet tesisi Uşak şehrimize kazandıracağız. Sularımızı baraj ve gölet gibi depolama

yapılarında muhafaza etmediğimiz takdirde ihtiyaç duyulduğunda Uşak ilimizde ne sulamaya
ne de içme suyuna su sağlayamayız” dedi.
Açılacak ve temeli atılacak tesislerle alakalı
bilgilerde veren Özkaldı “DSİ Genel Müdürlüğümüzce 19 adet tesisin açılış ve temel atma
merasimi gerçekleştirilecektir. 2 adet de Orman
Genel Müdürlüğümüz tarafından hizmete alınacaktır. Yaklaşık 58 milyon TL’ye mal olacak
tesislerle; 29 000 dekar tarım alanına sulama
suyu sağlanacak, 350 dekar, 4 köy ve 1 kasaba
taşkından korunacaktır” dedi.
Özkaldı sözlerini “Ülkemizin dört bir köşesine
hizmet bayrağını taşıma gayreti ve azmi içerisinde olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşarken
çalışmalarına büyük bir hızla devam edecektir”
diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından temeli atılacak tesisler
arasında yer alan ve 2014 yılında tamamlanacak olan Eşme Güllübağ Göleti’ne canlı bağlantı
gerçekleştirildi.
Canlı bağlantının ardından ise toplu temel atma
ve açılış merasimi gerçekleştirildi.
Açılış ve temel atma merasiminin ardından ise
Uşak Üniversitesi’ne bağlı Ek Hizmet Binasının
temeli atıldı.
Daha sonra ise Uşak ilinde Bakanlığa bağlı kurumlarca önümüzde dönemde yapılacak yatırımların masaya yatırıldığı İl koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
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HABER

3. ULUSAL TAŞKIN S

Taşkın konusunda
toplumsal bilincin
ve hassasiyetin
gelişmesi, halkın
bilinçlendirilmesi
maksadıyla,
birincisi
10-12 Mayıs 2006
tarihleri arasında
Ankara’da ikincisi
22-24 Mart 2010
tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da
düzenlenen
Ulusal Taşkın
Sempozyumu’nun
üçüncüsü
29-30 Nisan 2013
tarihleri arasında
Haliç Kongre
Merkezi’nde
düzenlendi.

Son 25 yıl içerisinde dünya genelinde 7,000’in
üzerinde afet meydana gelmiş ve bu afetlerde 2
milyondan fazla insan yaşamını yitirmiş, 1.2 trilyon dolar civarında maddi kayıp ortaya çıkmıştır.
Bu afetlerin %95’ini doğal afetler oluşturmaktadır.
Can kayıplarının %72’si ve ekonomik kayıpların
da %75’i, özellikle kuraklık ve sel gibi meteorolojik
ve hidrolojik afetlerin neticesidir. Sadece 2009 yı-

lında meydana gelen sel felaketlerinden 11 milyon
kişi olumsuz etkilenmiştir.
Dünyanın birçok bölgesinde iklim değişikliğine de
bağlı olarak aşırı bölgesel yağışlar sebebiyle yaşanan ve yaşandığı bölgenin iklim koşullarına, jeoteknik ve topografik niteliklerine bağlı olarak gelişen taşkınlar, günlük hayatı, her türlü ekonomik ve
ticari faaliyeti olumsuz yönde etkilemektedir.

Su Dünyas ı M a y ı s 2013

N SEMPOZYUMU
(29-30 NİSAN 2013)

Dünya nüfusundaki hızlı artış ile artan su talebi,
iklimsel ve çevresel değişimlere bağlı olarak azalan su kaynakları gibi sebepler ile mevcut kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Yıllık
ortalama yağış ve akımları açısından su zengini
olmayan ülkemizde de mevcut ve planlanan su
kaynaklarının gerek sürekli su temini, gerekse de
taşkınların yönetilmesi açısından verimli bir şekilde işletilebilmeleri büyük önem taşımaktadır.
Akarsu yatak kesitinin suyu iletmede yetersiz
olması nedeniyle akarsuyun yatağından taşarak çevresine zarar vermesi taşkın olaylarına
yol açmaktadır. Aşırı yağmur, ani kar erimesi,
barajdan kontrolsüz su bırakılması gibi olaylar

taşkınların ana nedenleridir. Taşkın riski olan
yerlerde yapılaşma olmasının taşkın zararlarını arttıracağı aşikârdır. Bu nedenle taşkınların
insan sağlığına, çevreye, altyapı ve yatırımlara
olan zararların azaltılması esastır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde 5 Genel Müdürlük (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Orman Genel
Müdürlüğü) tarafından hazırlanan “Sel ve Taşkın Stratejik Eylem Planı’na ilişkin çalışmalar
kapsamında taşkın ön risk değerlendirme ve taşkın tehlike alanları belirleme çalışmaları sürdürülmektedir.
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Son 15 yılda (1997-2012) meydana gelen 491 taşkın olayında 291 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,
yaklaşık 320.000 hektar alan taşkına maruz kalmıştır. Taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kayıp yılda ortalama 100 milyon dolara ulaşmaktadır.

1997-2012 Döneminde Meydana Gelen Taşkınlar ve Zararları
YIL

TAŞKIN SAYISI

CAN KAYBI

SU ALTINDA KALAN
ALAN (ha)

1997

1

-

1 390

1998

2

57

7 000

1999

1

3

1999

4

-

8 066

2001

42

8

43 297

2002

27

27

510

2003

21

7

64 200

2004

23

3

25 750

2005

25

14

13 855

2006

24

45

85 810

2007

22

11

1 050

2008

10

2

10

2009

84

59

3 250

2010

110

25

44 279

2011

56

13

202

2012*

39

17

18 615

TOPLAM

491

291

317 284

* 24.09.2012 tarihi itibarı ile güncellenmiştir.

Özellikle son yıllarda ülkemizin Karadeniz bölgesi başta olmak üzere hemen hemen her bölgesinde tekrar eden taşkınların yol açtığı can kayıplarının yanında, ekonomik kayıpların giderek
önemli boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Bu konuda toplumsal bilincin ve hassasiyetin gelişmesi, halkın bilinçlendirilmesi maksadıyla, birincisi
10-12 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ankara’da
ikincisi 22-24 Mart 2010 tarihleri arasında
Afyonkarahisar’da düzenlenen Ulusal Taşkın
Sempozyumu’nun üçüncüsü Orman ve Su İş-

leri Bakanlığının koordinasyonunda ilgili Genel
Müdürlüklerinin katkılarıyla, 29-30 Nisan 2013
tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlendi.
Sempozyum akademisyenlerin, toprak ve su
kaynakları alanında faaliyet gösteren uzmanların, araştırmacıların, teknik elemanların, sivil
toplum kuruluşlarının, mahalli ve mülki idarelerin yöneticileri ve basın mensuplarının katılımı
ile gerçekleştirildi.
Sempozyum DSİ Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve taşkınları konu alan kısa film ile başladı,
kısa filmin ardından ise konuşmalara geçildi.

Su Dünyas ı M a y ı s 2013

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu

Sözlerine sel baskınlarının can ve mal kayıplarına sebep olabildiğini ifade ederek başlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
“Taşkınların; küresel iklim değişikliği sebebiyle
yağış rejimindeki düzensizlik ve aşırı yağışlar,
yerleşim yerleri içinden geçen dere yataklarında
yapılaşma, dere kesitinin daraltılması, dere yatağına fen ve sanat kaidelerine aykırı ve izinsiz
menfez veya köprü inşa edilmesi, tekniğine aykırı bent ve dolgu yapımı, moloz, sanayi ve evsel
atıkların atılması, kanalizasyon şebekesi döşenmesi gibi sebepleri bulunmaktadır. Birçok yerde
derelerin içine kanalizasyon döşenmekte, derelerin üzeri kapatılarak bina inşa edilmektedir.
Bunları gördükçe derelere daha çok sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Derelere sahip
çıkmazsak bu olaylara daha çok şahit olur, hem
can hem de mal kayıpları yaşar, milletçe büyük
üzüntü hissederiz.” dedi.
Yapılan ve yapılacak çalışmalarla alakalı bilgiler
veren Eroğlu “DSİ şu ana kadar 68 adedi taşkın
koruma maksatlı depolamalı tesis olmak üzere 6
bin 518 taşkın koruma tesisi inşa etti ve yaklaşık
1 milyon 722 bin hektar alanı taşkından korudu.
Bu tesisler olmasaydı daha da büyük yıkımlarla
karşılaşmamız şaşırtıcı olmazdı. Taşkınlardan
korunmak için sadece yapısal bir takım tedbirler
yetmez. “Erozyonla Mücadele Eylem Planı” ile

14 milyon dekar alanda erozyon kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslah çalışmaları, 22 milyon 870 bin dekar alanda da bakım
çalışması yapacağız. “Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı” ile 5 yılda 25’i ana havza olmak üzere 227 sel havzasında 41 milyon 550 bin
dekar alanda çalışma gerçekleştireceğiz. “Baraj
Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem
Planı” ile de 400 adet barajda ağaçlandırma çalışması yapacağız. 01.01.2012 tarihinde başlattığımız “Bin Günde Bin Gölet” projesi de taşkınları önlemede büyük önem taşımaktadır. ”dedi.
Eroğlu sözlerini “Bu sempozyumun ülkemize
ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, emeği
geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” diyerek tamamladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşarı Lütﬁ Akca

Konuşmasına taşkınların hem can hem de mal
kayıplarına sebep olduğunu ifade ederek başlayan Akca “ Taşkınlar yerleşim alanlarına, tarım
arazilerine zarar vermekte hatta can kayıplarına sebep olmaktadır. Taşkınlar doğal bir olay
olmakla birlikte yanlış arazi kullanımları ve zamanında alınmayan tedbirler maalesef bu doğal
hadiseyi afete dönüştürmektedir. Son yıllarda
etkisini hissettiğimiz küresel iklim değişikliği
sebebiyle taşkınların sıklığının ve şiddetinin artması beklenmektedir. Ülkemiz küresel iklim de-
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ğişikliğinden ciddi olarak etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir. Buna karşı ciddi tedbirler
almamız gerekmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü
yıllardan beri taşkınların önlenmesi adına ciddi
çalışmalar yapmaktadır. Bütün bu çalışmaları
yaparken üniversitelerimiz ve bilim dünyası ile
daha fazla işbirliği yapmamız gerekmektedir. Bu
sempozyumun bu bakımdan son derece önemli
olduğunu düşünüyorum.” dedi.
Akca konuşmasını “Bu sempozyumda emeği
geçen herkese şükranlarımı sunuyor, sempozyumun ülkemiz adına önemli neticeler ortaya
çıkarmasını temenni ediyorum. ”diyerek bitirdi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Sözlerine taşkının meydana getirdiği kayıplar ve
DSİ’ce yapılan çalışmaları anlatarak başlayan
Özkaldı “Son zamanlarda ülkemizin pek çok yerinde meydana gelen taşkın afetlerinde pek çok
vatandaşımızı kaybettik. Bunun derin üzüntüsünü millet olarak hep birlikte yaşadık. DSİ tarafından inşa edilen taşkın koruma tesisleri sayesinde bu sayının daha fazla olması önlenmiştir.
Kurumumuz vatandaşlarımızın sudan gelecek
tehlikelere karşı korunması ve taşkınlardan kaynaklanan can mal kayıplarının asgariye indirilmesi gayesiyle büyük bir gayretle çalışmalarını
sürdürmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü, 6200
Sayılı Kanun’la “taşkın sular ve sellere karşı tedbirler almak” görevinin gereği taşkınların yıkıcı
etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indir-

mek maksadıyla hidrolik yapılar inşa etmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğü kurulduğu 1954 yılından
günümüze kadar toplam 68 adedi taşkın amaçlı
baraj olmak üzere toplam 6518 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek işletmeye açmış ve yaklaşık
1,7 milyon hektar alanı taşkından korumuştur.
“dedi.
Bakanlık bünyesindeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özkaldı “Özellikle üst havzada
alınması gereken yapısal ve yapısal olmayan
(doğal önlemler) tedbirler öncelikli olmalı, daha
sonra alt havza tedbirleri alınmalıdır. Üst havza
çalışmalarında ÇEM ve OGM ile birlikte çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. “dedi.
Özkaldı sözlerini “Sempozyum boyunca taşkın
ile ilgili yetkili ve uzman kişilerin, araştırmacıların, teknik eleman ve akademisyenlerin, mahalli ve mülki idare yönetici ve temsilcilerinin,
kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin
ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği
bu sempozyumda taşkın konusunda toplumsal
bilincin ve hassasiyetin gelişmesi konusunda
önemli adımlar atılacağını umuyor, çalışmaların
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor,
sempozyumda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan sergi, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu tarafından açıldı.
Daha sonra ise öğretim üyelerinin, kamu kurum
ve kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin
katılımıyla 6 farklı tema başlığında, taşkın ile alakalı çeşitli konu başlıklarının tartışıldığı toplantılara geçildi. 2 gün boyunca süren toplantılar ile
taşkın konusunda yaşanan tecrübeler paylaşıldı,
afetin minimize edilmesi ile alakalı yapılması gerekenler masaya yatırıldı.
Bu doğrultuda sempozyumda öne çıkan temalar
şu şekildedir.

Su Dünyas ı M a y ı s 2013

Taşkın Mevzuatı ve Taşkınların
Hukuki Boyutu
Ülkemizde, taşkın tesislerine ve akarsu yataklarına vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının
DSİ’nin görüşünü almadan yaptığı müdahaleler
sonucunda, taşkınlarda önemli boyutlarda can
ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Taşkınların
olumsuz etkilerinin azaltılması, taşkın tesislerine
ve akarsu yataklarına yapılan müdahalelerin önlenmesine ilişkin mevzuat bulunmakla birlikte,
söz konusu mevzuatın uygulanması aşamasında
çeşitli problemler gündeme gelmektedir. Bu çerçevede 1.Tema’da aşağıda belirtilen alt temalar
tartışılmıştır.
• Taşkın Mevzuatı ve Uygulamadaki
Sorunlar
• Taşkın ve Sigorta
• AB Taşkın Direktifi

Yerleşim Yerlerinde Etkili Olan
Taşkınlar
Son yıllarda meydana gelen taşkınlar incelendiğinde şehir taşkınları daha çok öne çıkmaktadır.
Sadece 2012 Temmuz ayı içerisinde Samsun ve
Sinop illerinde meydana gelen taşkınlar sonucunda 14 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve
çok büyük maddi hasar meydana gelmiştir. Hızlı
kentleşme faaliyetleri ve plansız yerleşimler şehirlerde taşkın riskinin artmasına sebep olmaktadır. Bu çerçevede 2.Tema’da aşağıda belirtilen
alt temalar tartışılmıştır.
• Şehir Taşkınları
• Mekansal Planlama Faaliyetleri
• Taşkından Koruma Projeleri ve Yeni
Yaklaşımlar
• Taşkın Tesisleri ve Akarsu Yataklarına

Müdahaleler ve Taşkın Tesislerinin
İşletilmesi

Taşkınların Havza Bazında
Yönetimi
Suyun havza bazında yönetiminin üst ve alt havza ayrımı yapılmadan bütüncül bir yaklaşımla
ele alınması son yıllarda Dünyada genel bir kabul görmektedir. Bu kapsamda, su kaynaklarının
yönetiminde havza paydaşlarının ortak şekilde
hareket etmeleri gerekmektedir. Bununla havza bazındaki su ve toprak kaynaklarının doğal
ortama en az zarar verecek şekilde kullanılması
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede 3.Tema’da aşağıda belirtilen alt temalar tartışılmıştır.
• Entegre Havza Yönetimi
• Yukarı Havza Önlemleri
• Alt Havza Önlemleri

Taşkın Risk Yönetimi
Tüm ülke sathında, öncelikli olarak taşkın ihtimali yüksek nehir havzalarından başlamak kaydıyla taşkın tehlike haritalarının hazırlanmasının
ardından, bu bölgelerde taşkın olayının oluşma
ihtimali ile olumsuz sonuçların potansiyelinin
bileşiminden oluşan taşkın risk haritalarının
hazırlanması ve riski azaltmak ya da kontrol etmek için gerekli önlemlerin bütününü oluşturan
taşkın risk yönetimi ile ilgili çalışmaları yapmak
zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, gerçek zamanlı
taşkın tahmini yaparak, gerekli tedbirleri almak
için halkı, ilgili kurum ve kuruluşları önceden
uyarmak, sel ve taşkınların verdiği can ve mal
kayıplarının artmasını önlemektedir. Bu çerçevede 4.Tema’da aşağıda belirtilen alt temalar
tartışılmıştır.
• Taşkın Tehlike ve Risk Alanlarının
Belirlenmesi
• Taşkın Modellemesi
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• Meteorolojik ve Hidrolojik Erken Uyarı
Sistemleri
• Taşkın Risk Yönetim Planlarının
Hazırlanması

lar tartışılmıştır.
• Afet Yönetimi
• Taşkınların Sosyo-Psikolojik Boyutu
• Taşkınların Ekonomik Boyutu
• Taşkın Eğitimi ve Bilinçlendirme

İklim Değişikliğinin Taşkınlar üzerindeki Etkileri ve Uyum Çalışma- DSİ Tarafından İşletmeye Alınan
ları
Korunan Arazi
Adedi

Ülkemiz, küresel ölçekte bir sorun olan iklim
değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen
Akdeniz Havzası’nda yer almaktadır. İklim değişikliğinin, Ülkemizde yakın gelecekte taşkınların şiddetinde ve sıklığında artışa sebep olacağı
öngörülmektedir. Etkilerin hassas ve doğru olarak tespit edilmesinin yanı sıra olumsuz etkilerin
azaltılması ve mümkünse fırsata çevrilmesi için
uyum faaliyetlerinin planlanması büyük önem
arz etmektedir. Bu çerçevede 5.Tema’da aşağıda belirtilen alt temalar tartışılmıştır.
• İklim Değişikliğinin Taşkınlara Etkisi
• İklim Değişikliğinin Etkilerine Taşkın
• Çerçevesinde Uyum Faaliyetleri
• Taşkın ve Çevre
• Meteorolojik Afetler Risk Yönetimi

Taşkın Olaylarında Afet Yönetimi
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, afet öncesi, afet sırasında ve afet
sonrasında yapılması gereken çalışmalarda,
tüm imkan ve kaynakların iyi yönlendirilmesi
ve rasyonel kullanılması gerekmektedir. Taşkın
olaylarında oluşan zararlar, sosyo-psikolojik ve
ekonomik etkileri sebebiyle beklenenden fazla
olmaktadır. Bu çerçevede, taşkın olaylarındaki
sürecin her yönüyle irdelenmesi, eksiklikleri ve
yapılması gerekenleri ortaya koyabilecektir. Bu
çerçevede 6.Tema’da aşağıda belirtilen alt tema-

Taşkın Tesisleri
Taşkın Maksatlı
Baraj
TOPLAM

6450

(Hektar)
1 274 450

68
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6518
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Su Dünyas ı M a y ı s 2013

Taşkın Tesisleri
TÜRKİYE’DE TAŞKINLAR
• Ülkemizde bugüne kadar en fazla can
kaybına yol açan taşkın afeti; 1957 yılı
Eylül ayında Ankara’nın Hatip Çayı
vadisinde yaşanmış ve 185 kişinin ölümü ile
sonuçlanmıştır.
• 7-8 Ağustos 1998 tarihinde Trabzon Köprübaşı - Beşköy Beldesinde meydana
gelen taşkında 50 vatandaşımız, 23-24
Temmuz 2002 tarihinde Rize - Güneysu
- Selamet ve Çayeli köylerinde meydana
gelen taşkında ise 32 vatandaşımız hayatını
kaybetmiştir.

Taşkınlarla Alakalı Olarak 2003’ten
Bugüne Yapılan Çalışmalar
• 2003 yılından itibaren taşkın koruma
faaliyetlerine büyük önem verilmiştir.
Özellikle 2005 yılında Doğu Karadeniz
Bölgesinde yaşanan sel felaketinden sonra
taşkın koruma tedbirlerinin etkili bir
şekilde uygulanabilmesi için konu üst havza
tedbirleri ile beraber havza bazında bütüncül
bir yaklaşımla ele alınmaya başlanılmıştır.
• Bu maksatla 2006 ve 2010 yıllarında 2 kez
Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.
• 2010 yılı taşkınla mücadele yılı olarak ilan
edilmiştir.
• Taşkınlarla alakalı olarak 1 incisi 10 - 12
Mayıs 2006 tarihleri arasında Ankara’da,
2 incisi 22 - 24 Mart 2010 tarihleri
arasında Afyonkarahisar’da Ulusal Taşkın
sempozyumu düzenlendi.

•
Taşkından
koruma
tesislerinin
fonksiyonlarını
yerine
getirebilmesi
maksadıyla her yıl ortalama 14 milyon m3
dere yatağı temizliği, sedde ve röpriz yapımı
çalışması, 13 000 m3 beton onarımı, 2 000
km servis yolu bakımı ve 93 000 m3 stabilize
serilmesi çalışması yapılmaktadır.
• Fonksiyonelliklerini devam ettirebilmek
amacıyla taşkından koruma tesislerinde ve
doğal dere yataklarında yapılan bakım ve
onarım çalışmaları ile doğal afet sonrasında
tesislerde oluşan hasarların onarımı için
her yıl ortalama 10-15 milyon TL ödenek
harcanmaktadır.
• 81 il Valiliği ile koordineli olarak “Taşkın
Tesisleri İşletme Tebliği” yayımlanmış ve
Tebliğ gereği “İl Taşın Koordinasyon Kurulu
Toplantıları” düzenlenmesi sağlanmıştır.
Taşkın konusundaki Kanun hükümlerine
ek olarak, Tebliğlerde yer alan bu hükümler
taşkın tesislerine yapılan müdahalelerin
önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Birçok ilimizde Taşkın Koordinasyon
Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda
çok önemli çalışmalar yapılmıştır.
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HABER

HABER
DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı “İnsan
odaklı yatırımlara
devam eden Genel
Müdürlüğümüz
sulama ve taşkın
koruma maksatlı
projeleri vatandaşlarımıza bir arada
sunmaktadır”

Gökbel Barajı’nın
Temeli Atıldı

Aralarında Aydın’ın Çine İlçesinde yapılacak
Gökbel Barajı ile İbrahimkavağı Göleti ve
Sulaması’nın da bulunduğu toplam 15 adet tesisin
açılış ve temel atma merasimi gerçekleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Aydın Valisi Kerem Al, Aydın Milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, basın
mensupları ve çok sayıda vatandaşın iştirak ettiği
merasim Aydın Çine Anadolu Öğretmen Lisesi 2.
Sınıf Öğrencisi Emine Özge Öztürk’ün okuduğu
“Su” Şiiri ile başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu
Sözlerine Aydın’ın son yıllarda Ülkemizin
kalkınması ile birlikte yatırımdan aldığı payı
arttırdığını ifade ederek başlayan Eroğlu “Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOKİ, Gıda,
Tarım Bakanlığı, KÖYDES, BELDES yatırımları
bir araya geldiğinde son 10 yılda Aydın şehrimize
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Gökbel Barajı bu bölge için son derece önemlidir. 2015 yılının sonunda tamamlayacağımız
Gökbel Barajı ile 240 690 dekar arazinin
sulanması ve yılda 24,54 GWh/yıl enerji üretimi
sağlanacaktır. Temelini atacağımız ve açılışını
yapacağımız tesislerde emeği geçen herkese
şimdiden sonsuz şükranlarımı sunuyor, projelerin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek tamamladı.
6,5 milyar TL yatırım yapılmıştır. Bu çok
önemli bir rakam. Sadece bizim Bakanlığımız
3 milyar 674 milyon TL yatırım yaptı. Aydın
bu yatırımlarla bambaşka bir çehreye dönüştü.
Aydın Ülkemizde en fazla yatırım alan illerden biri. Bunu görmekten mutluluk duyuyorum. Yıllardır bekleyen Çine Adnan Menderes
Barajı, İkizdere Barajı, Karacasu Barajı, Karpuzlu Ovası Sulaması, Aydın Ovası Sulaması
tamamladığımız dev projelerden sadece birkaçı.
Tamamlanan bu tesislerle 325 030 dekar tarım
alanına sulama suyu temin ettik, 236 800 dekar
arazinin sulama suyu depolama tesislerini
tamamladık. Yılda 72 milyon m3 içme suyunu
vatandaşlarımıza temin ettik” dedi.
Aydın’a 59 adet müjde ile geldiklerini ifade eden
Eroğlu “Aydın’a gelirken elimiz boş gelemezdik.
Toplamda 59 adet müjde ile Aydın’a geldik. Toplamda 900 milyon TL’den daha fazla yatırım
tutarı olan bu projeler ile 60 280 dekar tarım
arazisi sulanacak, Aydın il merkezi ile çevresindeki 30 yerleşim yerine içme suyu sağlanacak,
8 adet yerleşim yeri ise taşkından korunacaktır.
Bu projeler Aydın’ımıza hayırlı olsun. Ayrıca
GÖLSU faaliyetleri kapsamında 13 adet tesis inşa edilecektir. Bunu çok önemsiyorum.
Aydın’da sulanmayan arazi bırakmayacağız
“dedi.
Eroğlu sözlerini “Bugün burada aralarında
Gökbel Barajı’nın da bulunduğu toplam 15
adet tesisinin açılış ve temel atma merasimini
gerçekleştireceğiz. 35 milyon TL’ye mal olacak

Aydın Valisi Kerem Al
Konuşmasına Aydın’ın son yıllarda Orman
ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ciddi olarak
desteklendiğini ifade ederek başlayan Al “Sulamada yapılan yatırımlarla Aydın şehrimizde
yaşayan çiftçimize ciddi destek sağlandı. Bu
aynı zamanda Ülke kalkınmasına da olumlu yansımaktadır. Verimli topraklara sahip
şehrimiz bu yatırımlarla geleceğe daha güvenle
bakar hale gelmiştir. Son derece önemli barajlar
tamamlanmıştır. Çine Adnan Menderes Barajı,
İkizdere Barajı, Karacasu Barajı gibi son derece
önemli projelerle şehrimiz tarımda Ülkemizin en
parlak şehirlerinden biri haline gelmiştir”dedi.
AL sözlerini “Aydın’da yapılan yatırımlar sebebiyle başta Başbakanımız olmak üzere sizin
şahsınızda Bakanlık personeline şehrim adına
şükranlarımı sunuyorum. ”diyerek tamamladı.

Aydın Milletvekili Semiha Öyüş
Sözlerine bugünün Çine için çok derece önemli bir gün olduğunu ifade ederek başlayan
Öyüş “Aydın son yıllarda Orman ve Su
İşleri Bakanlığımız tarafından ciddi destek
görmüştür. Başta Başbakanımız olmak üzere
bütün bakanlarımız Aydın’ımıza özel önem
vermekteler. Bunu görmekten bir Aydınlı
olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Yapılan
yatırımlarla Aydınımızın hem bugünü hem
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de yarınını güvence altına alıyoruz. Devlet Su
İşlerinin şehrimize yaptığı yatırımları anlatmakla bitiremeyiz. 141 yıllık hasret olan Çine
Adnan Menderes Barajı Başbakanımızın ve
Bakanımızın desteği ile tamamlandı. Bugün ise
Gökbel Barajı’nın temelini atıyoruz. Bu baraj ile
Çine topraklarına modern sulama suyu temin
edeceğiz. “dedi.
Öyüş konuşmasını “Sizlere sevgi ve saygılarımı
sunuyorum. Bütün hizmetlerin halkımıza hayırlı
olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına açılacak ve temeli atılacak tesislerle alakalı bilgi vererek başlayan Özkaldı “
9 adet tesisin açılışını, 6 adet tesisin ise temelini
atacağız. İnsan odaklı yatırımlara devam eden
Genel Müdürlüğümüz sulama ve taşkın koruma maksatlı projeleri vatandaşlarımıza bir
arada sunmaktadır. Bugün açılışını yapacağımız
ve temelini atacağımız 15 adet tesisin 1 adedi
baraj, 1 adedi gölet, 13 adedi de taşkın koruma

projesidir. Toplam 60 290 800 TL’ye mal olacak işlerle; 211 500 dekar arazinin sulanması ve
yılda 24,54 GWh/yıl enerji üretimi sağlanacak,
1 880 dekar tarım arazisi, 5 köy, 2 mahalle, 2 kasaba taşkından korunacaktır. Ayrıca bu tesislerle;
Büyük Menderes nehrine yan derelerden gelen
rusubat ve oluşabilecek taşkınlar kontrol altına
alınacaktır. Bozdoğan Ovası sulama tesisleri,
DSİ anakanalı ve tarım arazileri de taşkınlardan
korunacaktır” dedi.
Gökbel Barajı ve İbrahimkavağı Göleti ve
Sulaması hakkında da bilgiler veren Özkaldı
“30.11.2012 tarihinde ihale edilen Gökbel Barajı
ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa
edilecek, gövde yüksekliği temelden 61 metre
yüksekliğinde, 13 milyon m3 depolama hacmi
bulunan sulama ve enerji maksatlı bir projedir.
Baraj, Aydın İli Çine ilçesinin 9 km güneyinde
Çine çayı üzerindedir. Çine Ovası’nda 64 650
dekar, Koçarlı Bağarası’nda 146 040 dekar, Söke
Ovası’nda 30 000 dekar (takviye) olmak üzere toplam 240 690 dekar arazinin sulanması ve yılda
24,54 GWh/yıl enerji üretimi sağlanacaktır.
Gökbel Barajı’nın devreye alınmasıyla Koçarlı
Bağarası Sulaması’nda daha önce kanaletli sistemle suladığımız 130 790 dekar araziyi 146 040
dekara çıkaracağız ve bu araziye modern sistemle sulama suyu temin edeceğiz. Aynı şekilde
Çine Sulaması’nı da modern hale getirecek
ve suladığımız alanı 62 790 dekardan 64 650
dekara çıkaracak ve toplamda 17 110 dekarlık
bir alanda sulama artışı sağlanmış olacaktır.
Ayrıca yine bu proje ile Koçarlı ve Çine’de
daha önce pompajla suladığımız 1 990 dekarlık
alanı, Gökyaka’da suladığımız 5 100 dekar alanı,
Kargı’da suladığımız 1 580 dekar alanı ve Evcilerde sulama suyu temin ettiğimiz 2 850 dekar alan
olmak üzere toplam 11 520 dekar sahayı cazibe
ile sulayacak ve çiftçimizi elektrik masrafından
da kurtaracağız. 35 000 000 TL’ye mal olan bu
proje ile yılda 53 450 000 TL gelir artışı ve 1
870 kişilik istihdam artışı sağlanacaktır. Bir diğer
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sulama projemiz ise; “1000 Günde 1000 Gölet”
projesi kapsamında inşa edilecek İbrahimkavağı
Göleti ve Sulaması’dır. Göletimiz, Aydın İli
Çine ilçesine bağlı İbrahimkavağı köyüne 500
metre mesafede Göltepe deresi üzerindedir.
İbrahimkavağı Göleti’nde depolanacak 383 bin
m³ su ile 810 dekar arazinin sulanması hedeflenmektedir. 5 100 000 TL’ye mal olacak projenin
gerçekleşmesi ile; 405 000 TL’lik gelir artışı ve
270 kişilik istihdam artışı sağlanacaktır.”dedi.
Özkaldı sözlerini “Bu ve buna benzer bütün
projelerimizde bizlere her zaman destekleri ile
büyük güç veren ve projeyi yakından takip eden
başta, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, Bakanlarımıza, Valimize Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyor, yüklenici
firmanın değerli yönetici ve çalışanları ile DSİ
mensubu kıymetli mesai arkadaşlarımı özverili
çalışmalarından dolayı kutluyor, emeği geçen
herkese teşekkür ediyor, temel atma ve açılış
merasimini gerçekleştireceğimiz bu tesislerin Ülkemize, Milletimize hayırlı olması temennisiyle,
sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum” diyerek
tamamladı.
Konuşmaların ardından temeli atılacak tesisler arasında yer alan Gökbel Barajı’na canlı
bağlantı gerçekleştirildi. Canlı bağlantının
ardından ise toplu temel atma ve açılış merasimi
gerçekleştirildi.
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MİMAR SİNAN
K Ü LT Ü R
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Abdullah
Üstüner

KIRKÇEŞME
Baki Kalır
Sahife-i Alemde
Adımız...

Mimar Sinan denince ilk anda aklımıza Süleymaniye, Selimiye ve belki de Şehzade Camii’leri gelir.
Tarih sayfalarını biraz karıştırınca bizzat Sinan’ın
inşa ettiği veya planlarını çizdiği, irili ufaklı camiler, mescitler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar,
türbe, çeşme ve köprüler çıkar karşımıza. Mimar
Sinan denince Osmanlı’nın en muhteşem devri
olan Kanunî devri öncesi ve sonrasında yaşamış,
sanatını tarih sayfalarına bir nakış gibi işleyerek
her zaman gurur duyduğumuz, tüm dünyanın
sanatı önünde saygıyla eğildiği İmparatorluğun
“Mimarbaşı”sı mümtaz bir şahsiyet hayalimizde
canlanıverir. Fakat bütün bunların yanında, Mimar Sinan’ın üç önemli suyolunu inşa ettiğini ço-

ğumuz bilmeyiz. Bu bilinmeyeni Şair Nakkaş Sâi
Mustafa Çelebi’nin, Mimar Sinan’ın türbesinde
yer alan şu beyitinde bulmak mümkündür;
“Eser-i Şah kılup suyollarına ihtimam
Hızır olup Âb-ı hayatı âleme kıldı revân.”
Mimar Sinan’ın 9 Nisan 1588’de vefat ettiğinde,
hicri yıl hesabıyla 100 yaşında olduğu kaynaklarda yer almaktadır. Osmanlı ordusunda çeyrek
yüzyıl katıldığı seferlerde, Tebriz’den Rodos’a,
Kahire’den Viyana’ya kadar çok farklı uygarlıkların yapılarını yerinde inceleme fırsatı bulmuş,
1538 yılında da İmparatorluğun “Mimarbaşı’sı
(Ser Mimaran-ı Hassa; Reis-i Mimaran-î Dergâh-ı
Âli) görevine getirilmiştir. Muasırlarını ve kendinden sonra gelenleri hayrete düşüren ve gıpta ile
Osmanlı mimarisini seyrettiren büyük insan Mimar Sinan, çoğunluğu bugün de ayakta duran
yüzlerce yapı inşa etmiştir. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde, Sinan’ın mimarlık sanatı ile ilgili
olarak, Şehzade Camii’nde çıraklığını, Süleymaniye Camii’nde kalfalığını ve Selimiye Camii’nde de
asıl gücünü ve kabiliyetini gösterdiğini ifade eder.
Bu benzetme Mimar Sinan’ın inşa ettiği su yollarına uyarlandığında Taşlı Müsellim-Edirne su yolunun kalfalık, Süleymaniye-İstanbul su yolunun
ustalık dönemi eserleri olduğunu, Kırkçeşme-İs-
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SULARI
tanbul su yolunda da asıl gücünü ve kabiliyetini
gösterdiğini ifade etmek yerinde olur
Bu yazıda o dönem İstanbul’da baş gösteren
büyük su sıkıntısına çare olan Kırkçeşme suyollarından bahsederek, o günün şartlarında
İstanbul’un su problemine nasıl çözüm bulunduğuna değineceğiz.
İstanbul’un zamanla artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kanunî Sultan Süleyman devrinde Kırkçeşme tesisleri yaptırıldı. Bu tesisler, o
döneme kadar inşa edilen tesislerin en mükem-

meli olduğu gibi mühendislik bakımından Mimar Sinan’ın en önemli yapısı ve hacim yönünden de en büyük eseridir. Nitekim Süleymaniye
Külliyesi 35 milyon akçeye, Kırkçeşme tesisleri
50 milyon akçeye mal olmuştur. Kırkçeşme tesislerinin inşasına başlanılmasıyla ilgili bilgiler
Tezkiretü’l-bünyûn’da ve Eyyûbî’nin şiirlerinde
teferruatlı olarak yer almaktadır.
Kaynaklar arasında en güvenilir olanları, Mimar Sinan tarafından arkadaşı Sâî Mustafa
Çelebi’ye yazdırılan Tezkiretü’l-bünyûn ve
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Cebeciköy Kemeri

Tezkiretü’î-ebniye ile şair Eyyûbî’nin Menâkıb-i
Sultân Süleyman Hân (Risâle-i Pâdişâh nâme)
adlı eserinin Kirkçeşme tesislerine ayrılan elli sekiz sayfalık bölümüdür. Tezkiret-ül Emniye’nin
giriş kısmında;
İstanbul’da çekilüb suya kıllet
Yine ol semtde sular bulundu
Yapub kaus-i kuzah gibi kemerler
Olub cari ol âbı pür safa da
Azaldı Kırkçeşme yaşı gayet
Su yolları yapılmak emrolundu
Çıkardık suları şehre beraber
Yapıldı çeşme üçyüzden ziyade
İfadeleri yer almaktadır.
Peçevî, Selânikî, Ahmed Refik gibi tarihçilerin
eserlerinde de Kırkçeşme’ye ait bilgiler mevcuttur. Bu bilgilere göre o dönemde İstanbul’un nüfusunun bir hayli arttığı ve su sıkıntısı çekilmeye
başlandığı anlaşılmaktadır. Kanunî bir gün av
maksadıyla Kâğıthane civarında gezinirken eski
bir suyolundan sızan suları görerek o civardan
İstanbul’a su getirmenin mümkün olup olmadı-

ğını araştırmaya başlar. İstanbul’a eskiden suyun
ne şekilde getirildiğini tespit için komisyonlar
kurup bilgiler alır ve bu suların toplanarak şehre
getirilmesinin mümkün olup olmadığının tespiti
için Mimar Sinan’ı görevlendirir. Mimar Sinan,
Belgrad Ormanı’ndan gelen suları ve dereleri
inceler, bunların İstanbul’a getirilmesinin mümkün olduğunu padişaha arz eder. Bunun üzerine
padişah suyollarının yapımını emreder. Ancak
devrin sadrazamı Rüstem Paşa ile diğer bazı
kişiler bu suların İstanbul’a getirilmesine muhalefet eder; hatta Rüstem Paşa, Sinan’ın yanında çalışan Kiriz (Gürz) Nikola adındaki bir su
uzmanını hapsettirir. Rüstem Paşa, şehre bol su
getirilirse devletin çeşitli yerlerinden insanların
İstanbul’a geleceğini, şehrin nüfusunun artacağını, iaşesinin zorlaşacağını ileri sürerek suyun
getirilmesinin doğru olmayacağını söylerse de
Kanunî Sultan Süleyman suların kendi vakfı
olarak getirilmesi ve inşaata devam edilmesi emrini verir. İnşaata başlanınca bu defa Sinan’ın
bu işi beceremeyeceğini, paraların boşa gidece-
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ğini, yeteri kadar suyun bulunmadığını, suyun
İstanbul’a gelmesinin mümkün olmadığını iddia
edenler padişahı kararından vazgeçirmeye çalışırlar. Kanunî söylenenleri bizzat tahkik ederek
bunların yanlış olduğunu tespit eder ve inşaatın
sürdürülmesi yönünde emir verir. Nihayet 1554
yılında yapımına başlanan Kırkçeşme tesisleri 1563’ten önce bitirilir. 20 Eylül 1563’teki sel
felâketinde yıkılan kemerler onarılarak 1564 yılında tesis tekrar hizmete alınır.
Kırkçeşme su yolları, İstanbul’un Rumeli yakasını besleyen üç büyük sistemin ikincisi olup, şehrin kuzeyindeki su kaynaklarının bir bölümünü
derlemektedir. Bu sistem Kâğıthane Deresi’nin
Belgrad Ormanları’ndaki iki ayrı su kolunun
sularını derlemekte, Başhavuz’da birleşip kargir
galerilerle Eğrikapı Mahzenine ulaşmakta ve
oradan, şehrin çeşitli semtlerine dağılmaktadır.
Günümüzde İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasında mütevazi bir katkıda bulunan ve büyük
ilgi çeken Kırkçeşme su yollarının toplam uzunluğu 46 kilometre olup, her iki koldaki katılımlarla 50 kilometreye yaklaşmaktadır.
İstanbul’un su sorunu çözülmüş halk suya kavuşmuştur. Bununla beraber, İstanbul’un o dönemde en büyük problemlerinden biri olan susuzluğu
yenip, devrin en güçlü devletinin başkentini suya
kavuşturan, Milletimiz adına inşa ettiği eserlerle adını tarihe altın harflerle yazdıran Sinan’ın
vefatı sırasında karşılaştığı durum hepimiz için
ibret vericidir.
Mimar Sinan bir çok zorluğa rağmen yukarıda belirtildiği üzere İstanbul’un dışındaki suları Kağıthane civarında belli yerlerde toplayıp,
oradan da dere içlerine büyük geçitler yaparak
İstanbul’a getirir ve şehrin belli meydanlarında
umumi çeşmeler yaparak suyu akıtır. Bu çeşmelerin tamamı da kırkı bulur. Ve Kırk Çeşme
suları akmaya başlar. O güne gelinceye kadar,
musluk gibi bir adet olmadığı için sular boşa
akıp gitmektedir. O gün çok pahalıya mal olan
suyu artık bostanlara, yollara akıtmak istemedik-

lerinden ilk defa İstanbul’da lüle dedikleri musluğu çeşmelere koyarlar.
Su böylesine pahalıya geldiği ve kıymet kazanmaya başladığı için Kanuni bir ferman çıkarır,
der ki: “İstanbul meydanlarındaki umumi çeşmeler halkın malıdır. Hiç kimse bu çeşmelerden
gizlice yeraltından evine su almayacaktır.”Bu
umumi kaidenin bir istisnasını da koyar Kanuni. O da özel olarak Sinan’a iletilir. Denir ki:
“Sen İstanbul’a böylesine güzel bir çalışma sonunda kırk çeşme sularını getirdin. Evine özel
olarak bir lüle su alabilirsin.” Ve Süleymaniye
civarındaki meydan çeşmesinden Sinan’ın evine

Maglova Kemeri
iç kısım
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Maglova Kemeri

özel olarak yol yapılır ve su akıtılır. Böylece Mimar Sinan evinde özel suyu olan tek kişi olur.
Devir hep aynı kalmaz ve Mimar Sinan yaşlanır. Kendisinin kıymetini takdir edenler bir bir
bu dünyadan göçmüşlerdir. Dünyaya hükmeden Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiş, yerine başka padişahlar geçmiş ve Sinan100 yaşına
gelmiştir. Çevresindeki dostları göçtüğü için de
kendisi İstanbul’da adeta yapayalnız kalmıştır ve
yeni bir nesil yetişmiştir.
Ahmet Refik’in Türk Mimarları kitabında
Hazine-ı Evrak kayıtlarına dayandırarak aktardığına göre bir gün Sinan’ın kapısına birisi gelip
dayanır. Kapıyı çalar. Sinan bastonuna dayanarak kapıyı açar, “Buyurun” der. Gelen meçhul
insan, “Ben Topkapı Sarayı postacısıyım. Sizi
divana çağırıyorlar. Herhalde bir soruşturmaya

tabi tutulacaksınız” der. Saraya gittiğinde görür
ki, orada bir soruşturma heyeti kurulmuştur:
Kadılar, ulemalar, müftüler, o günün vükelasından oluşan bir heyet toplanmıştır.
Sinan’a şöyle derler: “Sinan Ağa, hakkında şikayet var. Eve su almak yasak olduğu halde, hiç
kimse evine özel olarak su almasın diye padişah
fermanı olduğu halde, sizin evinizde özel su varmış.”
“Evet,” der, “Cihan Padişahı bana özel olarak
müsaade etmişti. İstanbul’a yaptığım, su hizmetinden dolayı sadece benim şahsıma bu müsaade
verilmişti.”
“O zaman şu müsaadenizi gösteren fermanı
görelim de ses çıkarmayalım. Kimseye verilmemesine rağmen sizinki devam etsin. “Sinan’ın
cevabı şu olur: “Ben o zaman Cihan Padişahın-
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dan ferman istemekten hicap etmiştim. Fermanım
falan yok, ama su benim evimde akıyor.” Divan
müşkül durumda kalır, konuşmalar olur: “Sinan
büyük hizmetler etmiştir, evinde suyu aksın.” Oradan başkaları cevap verir: “Bu Âl-i Osman’a hizmet eden sadece Sinan mı? Sinan gibi daha nice
hizmet edenler vardır. Ya onların da evine özel su
verilsin, ya da Sinan’a da bu ayrıcalık tanınmasın.”
derler.
Divanda uzun münakaşalar olur, son olarak verilen karar şudur: “Sinan gibi diğer hizmet edenlerin de evine su bağlanamayacağına göre, Sinan’a
verilen su kesilmeli, fakat şimdiye kadar fermansız
kullandığı için bir cezaya mucip olmamalıdır.” Ve
bu karardan sonra Sinan evine gelir. Bezgin, fakat
fazla müteessir değildir. Çünkü Sinan hizmetini
Allah için yapmıştır. Kendisine bir ayrıcalık tanınsın, özel bir mükafat verilsin diye değil.
Ve Sinan kısa bir süre sonra hastalanarak yatağa düşer. Vefatı sırasında bir bezi suya batırıp da
dudağına sürmek isterlerken bakarlar ki, evindeki
musluktan su akmıyor. Bu olayı başında konuşanlara verdiği cevap enteresandır: “Biz hizmetimizi
dünyada bir bardak suya satacak kadar menfaat
düşkünü değiliz. Biz hizmetimizi Allah için yaptık ve mükafatını da ahirette bekliyoruz. Dünyada
evimize su verilmediği için müteessir değiliz” der.
İstanbul’a su getiren Sinan, susuz evde vefat eder.
Onun bu durumu, bizlere, yine o devrin büyük şairi Bakinin şu mısralarını hatırlatır;
Minnet Hûda’ya, devlet-i dünya fenâ bulur
Bâki kalır, sâhife-i âlemde adımız.
Evet Onların adları, “sâhife-i âlemde” baki kaldı,
unutulmadı ve hayırla yâd edildiler.

Uzun Kemer
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YAĞMUR VE DAMLALAR...
Bu yazıda yağmuru yazıyoruz ya da yağmur olup dergimizin
sayfalarını doldurmak istiyoruz. Önce biraz hüzün ve incelikle
yağmurun, sözcüklerle resmini çizelim: Duman rengi bulutlar daha bir koyulaştı. Gökyüzü, karanlığın en ürkütücü halini
yaşıyor. Belli ki birazdan yağmur yağacak. Ama ben, çocukluğumda duyduğum toprak kokusunu, kendi imgelem dünyamın
öz kokusunu, yine hissedemeyeceğim. Şehrin bitmeyen hırslarına
boyanmış asfaltların zift kokusu bir kere daha yoracak ruhumu.
Ve kaldırımlar; oldum olası bana hep soğuk gelen haliyle daha bir
yalnızlaşacak ve ben yalnızlığımı ve hüznümü besleyeceğim ıslak

kaldırımlarla. İlkbaharın telkih edici sert rüzgarlarıyla kaldırım
taşlarında hece hece yıllanmış arzularım, hüzünlerim ve pişmanlıklarım yankılanacak. Yağmur haﬁften yağmaya başlıyor. Bu
ilkabahar gününde bir şemsiyelik hazırlığım var. Ama evden çıkarken aldığım şemsiyeyi açmıyorum. Her bir damlası meleklerin
kanatlarıyla yeryüzüne indirildiğine inandığım yağmur damlalarıyla ıslatmak istiyorum saçsız başımı...Yağmur şiddetini artırarak
devam ediyor. Asfaltın kokusu daha dayanılabilir bir hal alıyor.
Çocukluğumun yollarını hatırlıyorum yeniden. Söğüt ve çınar
ağaçlarının ıslak serinliğini özlediğimi fark ediyorum.
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Evet, yağmurun kendi muhayyilemizdeki aksi
bu...İsterseniz şimdi biraz daha bilimsel bir
perspektiften yağmuru tanımaya çalışalım.
Soğuk ama bilimsel bir tanım şöyle diyor :
Yağmur,bulutlardan su şeklinde yağan yağış biçimidir. Yağmur taneleri düşme esnasında kuru
havadan geçerken bir kısmının veya tamamının
buharlaşması sonucu bulut tabandan aşağı doğru sünüyormuş gibi görünür buna virga denilir.
Bilim adamlarının yağmurun oluşumu ve yağışı
ile ilgili açıklamaları Bergeron Süreci olarak adlandırılır. Ayrıca yazın bazı günlerde bulut olduğu halde yağmur yağmamasının sebebi hava
kütlesinin taşıdığı toplam su miktarının az olması sebebiyle yeterince yağış yapacak kadar yoğunlaşmamasıdır. Yapay yağmurlar ise havanın
bulutlu olduğu günlerde bulutlara gümüş iyodür
bulutu sıkılarak yağdırılır. Havada bulut olmazsa asla yapay yağmur yağdırılamaz. Yağmur
Deniz, göl, neh,r gibi yeryüzü suları güneş enerjisinin etkisiyle buharlaşır. Bu nedenle soluduğumuz hava, miktarı değişmekle beraber su buharı
içerir. Biz bu su buharını göremeyiz.Su buharı
atmosferden yükselirken soğuk hava ile karşıla-

şır. Bu karşılaşma su buharının su zerrecikleri
şeklinde yoğuşmasına neden olur. Yoğuşma sonucu bulut meydana gelir. Bulutu oluşturan su
zerrecikleri birleşerek su damlalarına dönüşür.
Su damlaları bulutta tutunamayacak ağırlığa
ulaştığında yeryüzüne yağmur olarak düşer
Yukarıya doğru olan akımlar bulutları desteklediği için bulutlar içinde yoğunlaşan suyun çoğu
yağış olarak düşemez. Yağışın meydana gelebilmesi için önce çok küçük zerrelerin yoğunlaşması lazımdır. Su zerreleri çarpışır ve bulutların
yağış olarak düşmesini sağlayacak kadar yeterli
büyüklüğe ulaşırlar. Tek bir yağmur damlası
milyonlarca bulut damlacığından oluşur.
Yağmur günlük yaşantımızın çok önemli bir
parçasıdır. Bazı yerlerde kuraklıktan yağmur
duasına çıkılırken, bazı yerlerde de caddelerde
sandallarla dolaşılıp, sel basan evlerden, eşyaları
kurtarmaya uğraşırlar. Peki nasıl oluyor da başımıza böyle gökten sular geliyor?
Aslında mekanizma basit. Güneş ışığının etkisi
ile yeryüzünden su buharlaşıyor, yani gaz haline
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geçiyor. Bu durumda havadan hafif olduğundan atmosferde yükseliyor. Yükseldikçe hava
soğuyor ve hava basıncı azalıyor. Su buharı soğudukça havadaki toz parçacıklarına tutunarak
su damlası haline dönüşüyor ve bunların milyonlarcası havada birleşerek gözümüze bulut
olarak görülüyorlar. Bulutları oluşturan bu su
damlacıkları hemen yakınlarındakilerle sürekli
birleşiyorlar, büyüdükçe büyüyorlar, ağırlıkları
artıyor, yeterli ağırlığa ulaşınca yer çekiminin
etkisi ile yere düşmeye başlıyorlar. Yeryüzünden
buharlaşıp, bulut oluşturup sonra yağmur olarak
yeryüzüne dönen su buharının havada geçen bu
macerası ortalama 8 gün sürüyor.
Ancak bulutun içindeki su damlacıklarının tümü
yağmur olarak yeryüzüne inmiyor. Bir bulutun
en fazla yarısı yağmur olarak yağabilir ve bu da
normalde 30 dakika sürer ama bulut devamlı
olarak yeniden oluştuğundan yağmur saatlerce,

hatta günlerce sürebilir. Bu arada rüzgara bağlı olarak bulutlar devamlı hareket ettiklerinden
yağmur çok geniş bir alana yağabilir. Bugüne
kadar dünyamızda tespit edilebilmiş en yoğun
yağış 26 Kasım 1970 tarihinde Guadaloupe’de
olmuş, sadece bir dakikada 3.81 santimetre yağmur yağmıştır.

Yağmur Damlalarının Ölçüsü
Yağmur damlalarının yarıçapları 0.5 milimetreden 6.35 milimetreye kadar değişebiliyor. 5.0 milimetre yarı-çapındaki bir
yağmur damlasının 1800 metre yükseklikteki bir buluttan çıkıp
başınızın üstüne düşmesi için geçen zaman yaklaşık 3 dakikadır. Yani aslında şemsiyenizi açabilmeniz için yeterli süre vardır.
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emilimi gerçekleştirilir. Emilen bu ısı dünyanın soğuk bölgelerine nakledilerek, hayata
müsait şartlara haiz vasatın devamlılığı temin
edilmiş olur.

Yağmur Miktarları Zamana ve
Bölgeye Göre Değişir
Yeryüzüne düşen yağmur miktarı dünyanın her tarafında,
hatta bir ülkede ve şehirde aynı olmaz. Mesela, yaz aylarında ABD’nin Georgia eyaleti Atlanta şehrinde görülen yaz
yağmurları bir sokağa bir inç yada daha fazlası yağmuru
bırakırken, birkaç kilometre ötesini kuru bırakabilmektedir.

Atmosferde, yani başımızın üzerindeki havada 13 milyar ton su buharı bulunuyor. Bunun
hepsinin bir anda yeryüzüne indiğini düşünebiliyor musunuz? Dünyamızda yağmurun çoğu,
yani yüzde 78’i okyanusların üzerine yağıyor.
Bu da çok normal, çünkü havanın içindeki su
miktarının kaynağı hemen hemen aynı oranda
okyanuslardan geliyor. Bilindiği gibi atmosfer
hadiselerini dengede tutan en mühim faktör
yağışlardır. Buharlaşma- yoğunlaşma yoluyla
ve bu arada geçen deveranla, su buharı, nemin
fazla olduğu yerden alınarak az olan veya ihtiyaç
duyulan yerlere nakledilir. Buharlaşma esnasında hususiyetle tropik kuşaklardan atmosfere ısı

Tabiatta yaratılmış kanunların zincirleme işlemesiyle atmosfere gelen güneş ışınlarının,
ancak canlıların ihtiyacı kadar olan üçte biri
yeryüzüne ulaşır. Bu da rahmetin (yağmurun)
devamlılığını temin eden buharlaşmayı sağlar.
Denizlerden ve toprak üzerinden kaldırılan su
aynı nisbette buharlaşır tekrar yere iner ve hayatın devamında vazife alır. Kudreti Sonsuz bir
yılda 450 katrilyon titre (450xl024 lt) suyu buharlaştırmaktadır. Keza, dakikada da yeryüzüne
bir milyar ton su yağmur olarak indirilmektedir.
Yağışlar, yeryüzünün değişik bölgelerinde farklı
miktarlarda olmasına rağmen - kâinatta israfa
yer verilmeyerek - bu rakam korunur ve bir yıl
içerisinde dünyaya düşen toplam yağmur miktarı, diğer yıllarda da hep aynı kalır ve bütün
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zaman boyu böylece devam eder.
Yağmur ve kar teşekkülü yükselen su buharının
soğuması ve yoğunlaşmasıyla başlar. Su buharının yeryüzüne ulaşmasına hava akımları, sıcaklık, nem gibi unsurlar tesir eder ve bunlar da yağış cinsini tayin eder. Su buharı, küçük nüveler
halinde, umumiyetle buz tanecikleri üzerinde
yoğunlaşarak bütün yağışların özünü oluşturur.
Bu nüveler böylece en küçük bulut parçasını teşkil ederler.
Bir de gök gürlemesi vardır. Böyle bir durumda
bulut içinde sıcaklığın 20 °C olduğu seviye civa-

rında pozitif elektrik ve 0 °C ile 10 °C arasında
kalan geniş bir sahada da negatif elektrik yüklü
bir merkez görülür. Bunlar esas elektrik boşalım
merkezleri olup ilk boşalma (şimşek) bu merkezler arasında bir kanal oluşarak gerçekleşir. Kanalın sıcaklığı lokal olarak saniyenin pek küçük
bir anında hemen hemen 10 000 °C’ye kadar
yükselir, bu ısınma sonucu süratle hacmi genişleyen havadan salınmaya başlayan dalgalan gök
gürültüsü olarak işitiriz.
Hakkında çok sayıda laboratuar deneyleri bulunan ve detayına dair hususlarda pek çok teori
üretilmiş olan gök gürültüsünün bütün bilimsel
açıklamaları onun bilinebilen veya deneye konu
olabilen yönüyle ilgili yaklaşımlardır. Esasında
gök gürültüsü ya da gök gürlemesi bilinebilen,
ileride bilinecek olan ayrıntılarıyla birlikte sağladığı faydalar itibariyle yağmur mucizesinin bir
parçasını teşkil eder. Zıt elektrik yüklü bulutların
elektron alış-verişine tabi tutulmasıyla meydana
gelen bu mucizenin gerçekleşme biçimi onun
çok güçlü bir arka planının bulunduğunu göstermektedir.
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Yağmur nasıl oluşur?
Yağmurun ilk habercisi bulutlardır. Atmosferdeki su buharı
yoğunlaşarak bulutları oluşturur. İki tip yoğunlaşma veya yoğuşma vardır. Bunlar Ani Soğuma ile Yoğuşma ve Isı Vermeden
Soğuma ile Yoğuşma olarak tarif edilmektedir. Bu iki yolla
oluşan bulutlardan bazıları yağmur getirir, bazıları ise güzel
hava. Bu nedenden dolayı değişik bulut türleri vardır.
Bulut türleri ise; Sırrüs Bulutlar (saçak bulutlar), Sırrokümülüs
Bulutlar (yumak bulutlar), Sırrosatatüs Bulutlar (tül bulutları),
Stratüs Bulutları (katman bulutlar) ve Nımbüs (kara bulutlar)
olarak adlandırılırlar.
Hemen üzerimizde hareket eden bulutlar, yağış olarak düşemeyecek kadar küçüklükte fakat görünebilir bulutlar meydana
getirebilecek kadar büyüklükte, su buharı ve su zerreleri ihtiva
eder.
Su gökyüzünde devamlı olarak buharlaşmakta ve yoğunlaşmaktadır.Şayet buluta yakından bakarsanız, bazı kısımların
gözden kaybolduğunu (buharlaştığını), bazı kısımların da büyüdüğünü (yoğunlaştığını) görebilirsiniz.
Pekii, bu suni yağmur nedir? Suni yağmur oluşturabilmek için günümüzde bazı teknolojiler
geliştirildi ki, temeli su damlacıklarının yapışabilmesi için çekirdek görevi yapabilecek tozları

bulutun içine gönderebilmektir. Bunun için bulut uçak veya helikopterden gümüş iyodür ile
bombalanıyor. Bu yöntemle yağmur miktarını
yüzde 13 oranında arttırabilmişler. Yağmurun
oluşabilmesi için ana etkenlerden biri olan toz
parçacıklarının, yani hava kirliliğinin artması ise
tam ters etki yapıyor, bu durumda damlacıklar
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küçülüyor ve yağmur olarak yere düşmeyi başaramıyorlar.
İlkbahar yağmurlarını ayrı bir severim. Sonbaharda yer ölüme doğru gider ve kışın ölür. Artık
ne yerde deprenen çeşit çeşit hayvan vardır, ne
ağaçların hayat yüklü yapraklan vardır, ne de
elvan elvan çiçekler burcu burcu kokular neşretmektedir. Baharda Allah’ın rahmet eserleri,
siğim siğim yağmurlar ve ılık ılık meltemlerle
tecelli etmeğe başlayınca yerde hayat başlar; kurumuş kütüklere can gelir; toprağa düşmüş tohumlar salkım salkım bire bin başaklar halinde
arz-ı endam etmek üzere yerin yüzüne çıkar. Bu
bakımdan, nasıl varlık bir ‘ölüm’ karanlığında
iken hayat sahnesine çıkmışsa, yeryüzünde de
her yıl ölüm ve ardından dirilme yaşanır. Varlık
sahnesine çıkmak için ölü olmak ve yeniden var
olmak için ölmek esastır; dolayısıyla ölüm, hayatın da, varlığın da kaynağıdır.

Kapibara Nedir?
Fotoğrafta gördüğünüz bir Kapibara’dır. İhtimal, pekçoğunuz
bu adı daha önce hiç duymamıştır. Yağmur altında duran bu
Kapibara (Hydrochoerus hydrochaeris), kemirici hayvanların
en irisidir. Anavatanı Güney Amerika’dır. Eti için beslenir. Oldukça tüylü bir yapıya sahip olan bir fare türü -25 dereceye
kadar düşen soğuk havalarda rahatlıkla yaşamaktadır. Güçlü
bir kemirgen olan dünyanın en büyük fareleri Kapibara’lar
şehirlerdeki elektrik kablolarını kemirerek elektriklerin kesilmesine de sebep olmaktadır. Boyu yaklaşık olarak 1.40 cm
ile 1.45 cm arasında değişmekte yerden yüksekliği 65 cm ve
ağırlığı ise 70 kg olarak Guinnes rekorlar kitabına dünyanın en
büyük faresi olarak girmişlerdir. Ayrıca hem suda hem karada
yaşayan bir canlıdır.

Ve damlalar...Yağmurun adeta ‘paketlenmiş’
halleri... İsterseniz bir küçük damlanın öyküsünü
yine onun ağzından dinleyelim ve bir yaprağın
üzerinde duran küçük bir damlanın aslında uzun
bir seyahatin sonucundaki ‘büyük sonuç’ olduğunu anlamaya çalışalım. Evet, bir küçük damla
diyor ki “Ben bir yağmur damlasıyım. Havalar
hızla ısınıyor. Fakat yuvamız olan bulutlar hâlâ
nemli ve serin. Benim gibi sayısız su damlacıkları yeryüzünden, deniz ve göllerden, bitkilerden
canlı-cansız birçok varlıktan buharlaşarak buralara kadar geliyor. Birazdan müthiş bir gürültü
kopacak. Farklı elektrikle, farklı basınçla, hattâ
çöl rüzgârları ile gelen demir vb. moleküllerle
yüklü dağlar cesametinde bulutların çarpışması
başlıyor. Şimşek parıltıları her yeri aydınlatıyor.
Gök gürlemeleri büyük bir azametle yeryüzünü
inletiyor. Aman dikkat! Yoğun elektrik akımı,
yıldırım hâlinde üstünüze düşebilir. Sivri uçlu
nesnelerden ve elektrik yüklü cihazlardan uzak
durun veya bu cihazları uygun pozisyonda tutun ki zarar görmeyesiniz. İşte su moleküllerimin
yoğunlaşması başladı! Artık yağmur damlaları
hâlinde yeryüzüne doğru belirlenmiş bir hızla
iniyorum.
Korkmayın; hızım ve iki hidrojen ve bir oksijenden ibaret moleküler yapım öyle takdir edilmiş
ki, diğer damlacık kardeşlerimle birleşip, büyüyüp, hızımızı artırıp kafalarınıza tonlarca ağırlıkta olan kayalar gibi düşmeyiz. Hava sürtünmesi,
hidrojen ve oksijen elektron bağları, itme-çekme
dengeleri ile rahmet olup tatlı bir şıpırtı ile yeryüzüne ineriz.
Her damlamızla derin bir dünyanın bilgisi var
adeta. Bahçeyi giderek daha net görüyorum.
Burası çevresinde kavak ağaçları olan bir kiraz
bahçesi... Rüzgârın da tesiriyle hızla kiraz ağaçlarının tepelerine doğru yaklaşıyorum. Bir kiraz
ağacının üst dallarına çarparak yaprak, meyve ve gövdeden süzülerek toprağa düşüyorum.
Toprak çok sıcak ve kuru... Hemen bir yarıktan
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ulaşmamı sağlar. Sekoya gibi dev ağaçların bile
bize olan ihtiyacı böylelikle kolayca ve süratlice giderilmektedir. Bu mükemmel tasarım; su,
iyon, mineral taşıyabilmek için özelleştirilmiş
hücrelerin üst üste dizilmesiyle meydana gelen
sütunun enine bölmelerini tamamen eriterek,
bizim için kılcal su kanallarına dönüştürmüştür.
Cansız olan su iletim demetlerinin şekilleri, merdiven biçiminde, düz, sütun gibi veya helezonik
olabilir. İletim demetlerinin etrafında destek olması için, iletim ve depo ksilem parankiması ve
aşağı çekiliyorum. Burası karanlık ve sırlı bir yer.
Toprağın içi çok yoğun bir şekilde kalın ve ince
köklerle sarılmış. Köklerden biri vakum gibi beni
içine çekiyor. Çok keyifleniyorum. Bu alâkayı
defalarca yaşadım. Yeni ve keyifli bir yolculuk
daha başlıyor. Emici köklerin epidermisini döşeyen tüycüklerin sitoplâzmasından, parankima
su kanalcıklarına, oradan da trake su borularına
davet ediliyorum. Hepsi de maşallah çok misafirperver. “Gelmem” dememi falan dinlemiyorlar; osmoz denen molekül yoğunluğu farkına
dayanan özel bir taşıma yoluyla, o da olmadı
enerji kullanarak (aktif taşımayla), bizi zorla içeri
çekiyorlar.
Bitkilerin kök hücreleri, fazla oranda çözünmüş
besin maddesi depoladığından, osmotik su çekim
güçleri artıyor. Ben de kendimi göz açıp kapayıncaya kadar bu moleküllerin yanında buluyorum.
Buradan su kanallarının çağladığı iletim demetlerine, oradan da yukarı doğru, diğer su molekülü arkadaşlarımla birlikte çıkmaya başlıyoruz.
Yer çekimine inat ben bitkinin gövdesinden yapraklarına doğru yükseliyorum. Yükselmek enteresan ve keyifli bir durum. Moleküler yapımdaki
hidrojen atomlarımın kohezyon çekimleri ve su
borularının (ksilem) adhezyon çekimleri, yukarıya doğru çıkışımı kolaylaştırıyor. Bu çekim kuvveti sâyesinde ağacın boyu ne kadar uzun da olsa
en tepe noktalarına kadar yükselirim. Bu güçlü
çekim gücü, benim 80–100 m. kadar zirvelere
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destekçi ksilem sklerankiması adı verilen yardımcı doku hücreleri de bulunur.
Yukarıya doğru çıktıkça yeni yollar ve ayrımlar
görüyorum. Hücre zarlarındaki elektrik yüklü
iyonlardan, sodyum-potasyum ve klorun arasındaki harika pompalama fonksiyonlarının da yardımı ile, madde alış-verişleri gerçekleşir. Bazı su
damlası kardeşlerim yapraklardaki stoma, lentisel ve hidadot denilen terleme kanallarından dışarı atılarak, ısı dengesinin korunmasında kullanılır. Bir kısmımız hücre zarı, organel veya doku
teşekküllerinde yapıcı-onarıcı olarak, bazılarımız
da, düzenleyici olarak enzimatik reaksiyonlarda
kullanılırlar. Kimileri ise, taşıyıcılıkta ve madde
çözünürlüğü işlemlerinde rol oynarlar.
Milyonlarca yıldır canlı-cansız bütün varlıklar,
dağlardan, pınarlardan, derelerden ve göklerden gönderilen biz su moleküllerini kullanır. İşte
ben de, bir dal ayrımından geçerken yemyeşil bir
odaya alındım. Bu oda çok güzel süslenmiş bir
saray gibi... Anladım ki birazdan kirazın yaprak
hücreleri içinde işlenecek, “hamdım, piştim ve

oldum elhamdülillah” sürecinden geçeceğim.
Önce bir hücrenin içine davet edildim; sonra
protoplastit, derken lökoplast isimli fabrikalarda
buldum kendimi. Işık vurdukça bağrımıza, bazı
moleküllerin yeşillendiğine şahit oldum. Klorofil
denen bu moleküller ışık aldıkça, elektron taşıma
sistemi reaksiyonları ile ATP enerjisi üretmekte
ve benim yeni formlara dönüşmeme yardımcı olmaktadır. Burası öyle bir sanayi sektörü ki
sormayın! Plâstitler çalıştıkça, madalya almış
kumandanlar gibi bir üst göreve terfi ediyorlar.
Önce lökoplast, sonra kloroplast ve en sonunda
rengârenk kromoplast hâline geliyorlar. Fotosentez reaksiyonları ile karbondioksit denen solunum artığı bir kardeşimle birleşerek tatlı bir
molekül olan glikoza dönüşüyoruz.
Bitkiler, nasıl oluyor da çamurlu suyun içinden
gerekli molekülleri seçerek tertemiz, muhtelif tat,
koku ve renklerde gıda maddelerini üretebiliyor?
Farklı molekül ve mineralleri uygun dozda, tam
zamanında işleyip, süzüp temizlemek için mikro
fabrikalar kurup işleten bu işleyiş ne müthiş, ne
baş döndürücü! Değişik nakışlarla paketlenmiş
hediyeler hâlinde elma, karpuz, portakal, muz,
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hurma, Hindistan cevizi gibi nimetler her daim
sofranızda... Ben tam bu düşünceler içindeyken,
moleküllerimin ışık ile parçalanması (fotolizi) neticesinde bir parçam oksijen olarak atmosfere
veriliyor. Diğer parçam ise, parankima hücrelerindeki fabrikalarda birçok gıdanın başlangıç
noktası olan tatlı glikoza dönüşüyor. Daha sonra
bu temel molekül, bazı bitkilerin özel fabrikalarında yağ, bazılarında protein, bazılarında nişasta olarak sentezlenerek depolanır.
Yolculuk, meyve sapındaki kalburlu borularda
(floem) yeni bir güzergâhta devam eder. Delik
deşik fakat canlı olan bu kalburlu borularda hızımız da oldukça yavaşlar. Sentezlenen organik
maddeler, kalburlu hücrelerden aktif taşıma ve

sıvı basıncı ile çift yönlü taşınarak ihtiyacı olan
dokulara iletilir.
Glikoz molekülü olarak yapraklardan, kalburlu
borulara, oradan da kırmızı kiraz meyvesinin
içine taşınıyorum. Bir de ne göreyim! Bir insanın
parmakları uzanmış ve beni sıkarak koparıyor!
Bahçe sahibinin küçük ve şirin torunu; dolgun,
güzel, kıpkırmızı kirazın içinde beni de bir hamlede midesine gönderiyor. Minik kızın vücudunda sırasıyla sindirim faaliyetlerinden geçirilip
bağırsaklarda emiliyor ve nihayet kan dolaşımı
ile beni bekleyen ihtiyaç sahibi hücrelere sevk
ediliyorum. Hücre solunum metabolizmasında
ATP ve ısı enerjisi üretimlerinde işleniyoruz.
Bir solunum reaksiyonunda artık glikoz yapım
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bozuluyor ve karbondioksit molekülü ile nihayet yollarımız ayrılıyor. Bazı moleküllerim
gözyaşı, ter ve muhtelif salgılar şeklinde vücut
dışına atılıyor. Bazılarımız minik kızın bedeninde yapıcı-onarıcı sentez reaksiyonlarıyla
insan mertebesine yükseltiliyor. Ben de buhar
hâlinde akciğer ve burun kanallarından süzülerek atmosfere geri dönüyorum. Hızla esen
bir rüzgâr beni çok yükseklere savuruyor. Bir
sonraki yolculuğum, turkuaz mavisi büyük bir
okyanus mu, yoksa yine rengârenk bir bahçe
mi veya kurumuş bir toprak parçasının yanmış
dudakları mı bilemiyorum. Benim için, sevk-i
İlahî’nin bin bir hikmetiyle dolu, gökyüzünün
dev bulutlarına doğru, uzun ve maceralı bir seyahat yeniden başlıyor.

Yağmur Nasıl Yağar?
Araştırmalardan çıkan sonuç, tek bir su damlasının yağmurun
tüm özelliklerini taşıyan bir damlacık sağanağı oluşturabileceğidir. Daha önceden yağmur damlalarının yeryüzüne vardığındaki büyüklüklerinin su damlalarının düşerken havada
çarpışması sonucunda oluştuğu düşünülüyordu.
Hızlanan su damlasına etki eden hava direnci, damlayı bir
arada tutan bağ kuvvetlerini aşana kadar artar, bu noktadan
sonra damla patlayarak bir damlacık sağanağına dönüşür.
Damlalar buluttan ayrıldıktan sonra birbirleriyle çarpışmaları
için gereken süreden daha kısa bir süre içinde damlacıklara
ayrılmış olur.
Araştırmalar, damlanın parçalanabilmesi için 10 metreden
daha yüksekten düşmesi gerektiğini ve bunun standart bir
laboratuvarda sağlanması zor bir koşul olduğunu söylüyor.
Araştırmacılar bu sorunun üstesinden gelebilmek için yukarı
doğru hava püskürten aletler kullanmış. Böylece 10 metre
yükseklikten düşerken maruz kalacakları hava direncini
daha kısa mesafede damlalara uygulamış oldular. Araştırmacılar damlaların önce disk gibi düz bir şekil aldığını, daha
sonra ters dönmüş bir kâseye benzer bir şekil aldıklarını ve
damlacıklar halinde dağıldığını gördüler.

Ve tabii ki bulutlar... Bulutların yapısında neler
vardır? Bulutların oluşumu, serbest atmosferde
buz kristalleri ve su damlacıkları gibi parçaların bir araya gelmesiyle meydana gelir.Bunun
için, yeryüzünün dengesiz bir biçimde ısınmasıyla ya da başka nedenlerle yükselen havanın
soğuyarak yoğunlaşması gerekir.Bulutlar, yeryüzüne ulaşan güneş enerjisini ve yeryüzünden
uzaya geri yansıyan enerji miktarını düzenleyerek iklim üzerinde önemli rol oynar.
Bulutlar, gökyüzünde bulundukları yükseklik,
yapıları ve içeriklerine bağlı olarak enerjiyi
farklı biçimlerde düzenlerler.Söz gelimi, bir
bulut tipi yeryüzünden yansıyan enerjiyi yeryüzüne geri yansıtarak sıcaklığı tutarken; bir
başka bulut tipiyse güneş ışınlarını yansıtarak
yeryüzünün ısınmasını engelleyebilir. Örneğin,
bulutsuz gecelerde havanın başka zamanlara
göre çok daha soğuk olduğunu farketmişsinizdir. Bulutların yalıtıcı etkisi olmadığı için, böyle gecelerde yeryüzünden çok daha fazla enerji
uzaya geri yansır.
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İSTANBUL’DA
BİR GARİP:
İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi
görmüştür.
Birinci kilise, İmparator Konstantios (337-361) tarafından 360 yılında yapılmıştır. Üstü ahşap çatı
ile örtülü, uzunluğuna gelişen (bazilikal) planlı birinci yapı, İmparator Arkadios’un (395–408) karısı
İmparatoriçe Eudoksia ile İstanbul Patriği İoannes Chrysostomos arasında çıkan anlaşmazlıklar
nedeniyle, patriğin sürgüne gönderilmesi üzerine
404 yılında çıkan halk ayaklanması sonucunda
yakılıp yıkılmıştır. (Bugün patriğin mozaik tasviri,
Ayasofya’nın kuzey tymphanon duvarında görülebilmektedir.)
Günümüzde ilk kiliseye ait herhangi bir kalıntı
bulunmamakla birlikte, müze deposunda bulunan
Megale Ekklesia damgalı tuğlaların bu yapıya ait
olduğu düşünülmektedir.

Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği
yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer
teşkil etmektedir.
Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun
İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup
aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında
Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal
Bilgelik) olarak tanımlanmıştır. Ayasofya Bizans

İkinci Kilise, İmparator II. Theodosios (408-450)
tarafından 415 yılında yeniden inşa ettirilmiştir.
Bu yapının, beş nefli, ahşap çatı ile örtülü ve anıtsal bir girişe sahip bazilikal planda olduğu bilinmektedir.
Kilise, İmparator Justinianos’un (527–565) 5. saltanat yılında, aristokrat kesimi temsil eden maviler ile esnaf ve tüccar kesimi temsil eden yeşillerin
İmparatorluğa karşı birleşmesi sonucunda çıkan
ve tarihte “Nika İsyanı” olarak geçen, büyük halk
ayaklanması sırasında 13 Ocak 532 yılında yıkılmıştır.
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1935 yılında İstanbul Alman Arkeoloji
Enstitüsü’nün A. M. Scheinder başkanlığında
yapılan kazılarda, bugünkü zeminin yaklaşık
2.00 m altında görülebilen II. yapının Propylon’una (anıtsal giriş kapısı) ait basamaklar, sütun
kaideleri ve On İki Havari’yi temsil eden kuzu
kabartmaları ile süslü friz parçaları bulunmuştur. Ayrıca anıtsal girişe ait diğer mimari parçalar ise batı kısımdaki bahçede görülebilmektedir.
Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos
(527-565) tarafından dönemin iki önemli mima-

rı olan Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li
(Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. Tarihçi
Prokopios’un aktardığına göre, 23 Şubat 532
yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 yılında törenle ibadete açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya’nın
açılış günü İmparator Justinianos’un, mabedin
içine girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri
yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun” dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. Süleyman
Mabedi’ni kastederek “Ey Süleyman seni geçtim” diye bağırdığı geçer.

AYASOFYA...
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Üçüncü Ayasofya’nın mimarisindeki yenilik geleneksel bazilikal plan ile merkezi kubbeli planın bir araya getirilmesidir. Yapının üç nefi, bir
apsisi, iç ve dış olmak üzere iki narteksi vardır.
Apsisten dış nartekse kadar uzunluk 100 m. genişlik 69.50 m.dir. Kubbenin zeminden yüksekliği 55.60 m, çapı ise kuzey güney doğrultusunda 31,87 m, doğu batı doğrultusunda ise 30.86
m.dir.
İmparator Justinianos Ayasofya’nın daha görkemli ve gösterişli olması için, maiyetindeki tüm
eyaletlere haber göndererek, en güzel mimari
parçaların Ayasofya’da kullanılması için toplatılmasını emretmiştir. Bu yapıda kullanılan sütun ve mermerler; Aspendos, Ephesos, Baalbek,
Tarsus gibi Anadolu ve Suriye’deki antik şehir
kalıntılarından getirilmiştir. Yapıdaki beyaz
mermerler Marmara Adası’ndan, yeşil somakiler Eğriboz Adası’ndan, pembe mermerler

Afyon’dan ve sarı mermerler Kuzey Afrika’dan
getirilerek Ayasofya’da kullanılmıştır. Yapının
iç kısmında yer alan duvar kaplamalarında;
tek blok halinde mermerlerin ikiye bölünerek
yan yana getirilmesi ile simetrik şekiller ortaya çıkarılmış ve damarlı renkli mermerlerin iç
mekânda kullanılmasıyla dekoratif bir zenginlik
oluşturulmuştur. Ayrıca, yapıda Efes Artemis
Tapınağı’ndan getirilen sütunların neflerde,
Mısır’dan getirilen 8 adet porfir sütununun ise
yarım kubbeler altında kullanıldığı bilinmektedir. Yapıda 40 tanesi alt galeride, 64 tanesi ise
üst galeride olmak üzere toplam 104 adet sütun
bulunmaktadır.
Ayasofya’nın mermer kaplı duvarları dışındaki
tüm yüzeyler birbirinden güzel mozaiklerle süslenmiştir. Mozaiklerin yapımında altın, gümüş,
cam, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan
malzemeler kullanılmıştır. Yapıdaki bitkisel ve
geometrik mozaikler 6.
yüzyıla, tasvirli mozaikler
ise ikonaklazma (Tasvir
Kırıcılık Dönemi 730- 842)
sonrasına tarihlenir.
Ayasofya Doğu Roma
Döneminde İmparatorluk
Kilisesi olması nedeniyle
İmparatorların taç giyme
merasimlerinin
yapıldığı mekândı. Bu sebeple
Ayasofya’da ana mekanın
(naos) sağında bulunan,
renkli taşlardan yuvarlak
ve geçmeli desenli yer döşemesi (omphalion), Doğu
Roma İmparatorlarının taç
giydiği bölümdür.
IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul Latinler tarafından 1204- 1261 yılları
arasında işgal edilmiş, bu
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dönemde gerek kent, gerekse Ayasofya yağmalanmıştır. 1261 yılında Doğu Roma kenti tekrar
ele geçirdiğinde, Ayasofya’nın oldukça harap
durumda olduğu bilinmektedir.
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed’in (1451-1481)
1453’te İstanbul’u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını
sürdürmüştür. Yapıldığı tarihten itibaren çeşitli
depremlerden zarar gören yapıya, hem Doğu
Roma, hem de Osmanlı Döneminde destek
amacıyla payandalar yapılmıştır. Mimar Sinan
tarafından yapılan minareler ise aynı zamanda
yapıda destekleyici payanda işlevi görmektedir.
Ayasofya’nın kuzeyine, Fatih Sultan Mehmed
Dönemi’nde bir medrese yaptırılmış, her dönemde bakım ve onarım çalışmalarından geçmiş,
en kapsamlı tamir çalışması Sultan Abdülmecid
Dönemi’nde (1839-1861) Fossati tarafından yapılmıştır. Sultan Abdülaziz Döneminde Ayasofya çevresinin yeniden düzenlenme çalışmaları
sırasında medrese 1869- 1870 yılları arasında
yıktırılmış ve1873- 1874 yılları arasında ise yeniden yaptırılmıştır. 1936 yılında yıkılmış olan
Medresenin kalıntıları 1985 yılında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır.
Osmanlı Dönemi’nde, 16. ve 17. yüzyıllarda,
Ayasofya’nın içine mihraplar, minber, müezzin
mahfilleri, vaaz kürsüsü ve maksureler eklenmiştir.
Mihrabın iki yanında bulunan bronz kandiller,
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) tarafından Budin Seferi (1526) dönüşünde camiye hediye edilmiştir.
Ana mekâna girişin sağ ve sol köşelerinde bulunan Helenistik Döneme (MÖ. 30-330) ait iki
mermer küp ise, Bergama’dan getirilerek, Sultan

III. Murad (1574-1595) tarafından Ayasofya’ya
hediye edilmiştir.
Ayasofya’da, Sultan Abdülmecid Dönemi’nde
1847-1849 yılları arasında, İsviçreli Fossati Kardeşlere kapsamlı bir onarım yaptırılmıştır. Bu
onarım çalışmaları sırasında, daha önce mihrabın kuzeyindeki niş içinde bulunan Hünkâr
Mahfili kaldırılmış, yerine mihrabın solunda,
sütunlar üzerinde yükselen, etrafı ahşap yaldızlı
korkuluklarla çevrili Hünkâr Mahfili yapılmıştır.
Aynı dönemde Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan 7.5 m. çapındaki 8 adet hat levhası ana mekânın duvarlarına
yerleştirilmiştir. “Allah, Hz. Muhammed, Hz.
Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin” yazılı bu levhalar İslam
âleminin en büyük hat levhaları olarak bilinmektedir. Aynı hattat kubbenin ortasına ise Nur
Suresi’nin 35. ayetini yazmıştır.
Ayasofya Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ve
Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş ve
1 Şubat 1935’de müze olarak, yerli ve yabancı
ziyaretçilere açılmıştır. 1936 tarihli tapu senedine göre, Ayasofya “57 pafta, 57 ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına Türbe,
Akaret, Muvakkithane ve Medreseden oluşan
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi” adına tapuludur.

Gidelim, Gezelim...
En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan
Ayasofya; sanat ve mimarlık tarihi bakımından
dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup,
dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir. Bu
yapı daha 6.yy’da Doğu Romalı Philon tarafından da, dünyanın 8.incisi harikası olarak nitelendirilmiştir.
Bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerin-
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den farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapıdır. Bu yapı, İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli Mimarı olan Tralles’li (Aydın) Anthemios ile Miletos’lu (Balat)
İsidoros’a yaptırılmıştır. Yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda geçmektedir. Yapımına 23 Şubat 532’de başlanmış, 5 yıl
10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537’ de ibadete açılmıştır.
916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından
İstanbul’un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanılmıştır. Atatürk’ün emri ve Bakanlar
Kurulu’nun Kararı ile ise 1935 yılında Ayasofya müze olarak kapılarını
ziyarete açmıştır.

Su Dünyas ı M a y ı s 2013

Ayasofya Müzesi Pazartesi
günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Kış tarifesine göre,
müzeye son giriş 16.00 olmak
üzere 09.00-17.00 saatleri arasında; yaz tarifesine göre ise,
müzeye son giriş 18.00 olmak
üzere 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.
Müze Kartları müzekart gişesinden temin edilebilmektedir.

İç Mekan
Ayasofya’nın mimarisindeki
en önemli yenilik, ölçülerinin
bir kilise için alışılmamış büyüklükte oluşu, orta mekâna
hâkim olan kubbenin büyüklüğü ve yüksekliğidir. Ana
mekânı örten kubbenin zeminden yüksekliği 55.60 m, çapı
ise kuzey güney doğrultusunda
31,87. m, doğu batı doğrultusunda ise 30.86 m.dir. Aya-

sofya inşa edilirken, mimarlar
tarafından binanın yapımında
mermer, taş ve tuğla kullanılmış, kubbenin depremlerde
kolay yıkılmaması için Rodos
toprağından özel olarak üretilen, hafif ve sağlam tuğlalar
kullanılmıştır.
İlk yapıldığında basık ve yayvan biçimdeki kubbe, Ağustos 553 ve Aralık 557 yılında
meydana gelen depremlerde
büyük kubbe ve doğu yarım
kubbe çatlamış, 7 Mayıs 558
de ise ana kubbenin doğu
kısmı çökmüştür. Kubbenin onarımı yapının baş
mimarlarından İsidoros’un
yeğeni Genç İsidoros tarafından yapılmıştır. İsidoros
kubbeyi dışarıdan payandalarla destekleyen alçak
bir kasnak ekleyerek, kırk
kaburgayla desteklediği ve
kırk pencere ile hafiflettiği
kubbenin yüksekliğini de 7
metre arttırmış ve böylece
kubbeyi daha hafif ve daha
küçük duruma getirerek çözüme ulaşmıştır.
Ayasofya 859 yılında büyük
bir yangın, 869 yılında ise
bir deprem geçirmiştir. 989
yılının Ekim ayındaki depremde ise binanın büyük
kubbesi yıkılarak, yeniden
onarılmıştır. 1344 ve 1346
yıllarında meydana gelen
depremlerde de kubbenin
bir kısmı ile kemerin bazı
bölümleri yıkılmış olup yeniden onarımı yapılmıştır.
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Osmanlı
Döneminde
Ayasofya’da Fatih Sultan
Mehmed tarafından başlatılan onarım çalışmaları daha
sonraki Sultanlar tarafından
da devam ettirilmiştir. Ayasofya’daki en önemli onarımlar
Sultan Abdulmecid’in (1839–
1861) emri ile 1847–1849 yılları arasında İsviçreli Fossati
Kardeşler tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında
kubbede görülen büyük çatlaklar doldurulmuş ve kubbe kasnağı demir çember ile
sarılarak emniyete alınmıştır.
Onarımlar sırasında dönemin
en önemli hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından, ana kubbenin 11,30
m. çapındaki alanına Kuran-ı
Kerim’in Nur Sure’sinin 35.
ayeti yazılmıştır.

Dış Yapı
Minareler, camilerde namaza
çağrıyı bildirmek ve sala (duyuru) okumak için inşa edilmiş
ana yapıdan yüksek tasarlanan
yapılardır.
Ayasofya camiye çevrildikten
hemen sonra, Fatih Sultan
Mehmed tarafından, yarım
kubbelerden birinin üzerine
ahşap bir minare yaptırılmıştır. Bu minare günümüze
gelmemiştir.
Güneydoğuda
bulunan tuğla minare üslup
bakımından
incelendiğinde

Fatih Sultan Mehmed veya II.
Bayezıd Dönemine tarihlendirilebilir. Bab-ı Hümayun tarafındaki minarenin, Edirne’deki
Selimiye Camii minarelerine
benzerliğinden dolayı II. Selim Dönemi’nde Mimar Sinan
tarafından yapılmış olabileceği
düşünülmektedir. Güneybatı
ve kuzeybatı yönündeki eş minareler ise, Sultan III. Murad
zamanında yine Mimar Sinan
tarafından yapılmıştır. Yüksekliği 60 m. olan minareler,

dir. Mimar Sinan, bu sorunu
çözmek için, kubbeyi taşıyan
payeler ve yan duvarlar arasındaki boşlukları kemerlerle
takviye etmiş, bunun yanı sıra
ağır dayanak duvarları yaparak yapıyı destekleme yoluna
gitmiştir. Ayrıca Doğu Roma
Dönemi’nde yapılmış olan
destek duvarları yeniden örülerek, taş muhafazalar içine
alınmıştır. Ayasofya’nın 24
adet payandası bulunmaktadır. Payandalardan bir kısmı

kalın gövdeli masif çizgileriyle
Ayasofya’nın ana yapısını tamamlamaktadırlar. 15, 16. ve
19. yüzyıllarda yapılan onarımlarda minarelere dönemin
değişik süslemeleri eklenmiştir.

tamamen, Doğu Roma, bir
kısmı Osmanlı ve bazıları da
Osmanlı-Doğu Roma olarak
yapılmıştır. Bu payandalardan 7 tanesi doğuda, 4 tanesi
güneyde, 4 tanesi kuzeyde, 5
tanesi batıda ve diğer 4 tanesi
de ağırlık kuleleri olarak yapıyı
desteklemektedir.

Ayasofya’nın duvarları, kubbesinin ağırlığı dolayısıyla,
hem Doğu Roma, hem
de Osmanlı döneminde
dışa doğru açılma tehlikesi göstermiştir. Doğu
ve batıdaki esksadralarla
genişletilmiş olan yarım
kubbeler, yan neflerdeki
sütünlar, onları birbirine bağlayan kemerler ve tonozlar ile ana
kubbenin çeşitli yönlere
baskısı
karşılanmaya
çalışılmış, ancak bunlar yeterli olmamıştır.
Önce Doğu Romalılar,
ardından da Osmanlılar
yapının dışından payandalar yaparak, kubbenin
baskısını
önlemişler-

