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Değerli Su Dünyası Okurları,
Suyun kıymeti herkesin malumu
ancak yokluğunu bilen kıymetini de daha iyi anlıyor.
Afrika kıtası su kaynakları bakımından pek de şanslı değil.
Az gelişmişliğin pençesindeki birçok Afrika ülkesi
susuzluk tehdidi altında yaşıyor.
Bu sayımızda kıt su kaynaklarına sahip Afrika ülkelerine
DSİ’ nin uzattığı yardım elini konu edindiğimiz haberimizi
bulabilirsiniz.
Yine bu sayımızda ülkemizin kalkınma hamlelerine katkı
sağlayacak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
10. Kalkınma Planı Çerçevesinde nasıl ele alındığını
okuyabilirsiniz.
Dünya Kültür Mirası Listesine Türkiye’nin
katkılarını, Acarlar Longozu ile alakalı bilmediklerinizi,
DSİ’nin Temmuz Ayı çalışmalarını ve daha
birçok haberi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
Su Dünyası Ekibi

www.su-dunyasi.com.tr
sudunyasi@dsi.gov.tr
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Değerli Okurlar;
Ülkemiz tarımsal sulama alanında büyük mesafe kat etmiştir.
Gerek ürün verimliliğini gerek ürün çeşitliliğini ve kalitesini
arttıran ve tarımın en önemli girdilerinden birini teşkil eden
sulama faaliyetleri vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi
ve ülkemizin kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir.

Ülkemiz GAP ile edindiği tecrübeyi 14 ili kapsayan kapsayan
DAP ile Doğu Anadolu'da; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde
illerini kapsayan KOP ile de Orta Anadolu'da değerlendirme
çabasındadır. Her iki projede de çalışmalarımız bütün hızıyla
devam etmektedir...............................................................................

Ülkemiz tarımsal sulama alanında büyük projelere imza
atmıştır ve atmaya da devam etmektedir. Güneydoğu Anadolu
Projesi (GAP) bunlar arasından ön plana çıkmaktadır. Entegre
bir kalkınma projesi olarak geliştirilen GAP'ın en önemli ayağını
sulama projeleri teşkil etmektedir. 32 milyar dolar maliyeti
bulunan, 13 büyük projeden oluşan ve 9 ili (Diyarbakır,
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Şırnak
ve Siirt) kapsayan GAP ülkemizin tarım potansiyelinin % 20'sini
oluşturmaktadır.........................................................................
Bu dev proje tamamlandığında 1 milyon 58 bin hektar tarım alanı
sulamaya açılacaktır. GAP bünyesinde Avrupa'nın ve dünyanın
sayılı sulama sistemleri Türkiye'ye kazandırılmıştır.
Dünyanın en modern tesislerinden, ana kanal uzunluğu
28.500 metre, kanal genişliği 49 metre olan Mardin-Ceylanpınar
Ovaları Sulaması Aşağı Mardin Ana Kanalı taşıdığı
187 metreküp/saniyelik su debisi ile Ülkemizdeki birçok nehirden
daha büyük su kapasitesine sahiptir. Yine GAP kapsamında
yer alan Yaylak Ovası Sulaması Projesi ile Bozova Pompaj
1. Kısım Sulaması Projesi de modern sistemlerle tesis edilmiş
önemli projeler olarak ön plana çıkmaktadır. Örnekleri arttırmak
mümkündür.

Bu projeler gibi büyük öneme sahip diğer bir projemiz de GÖL-SU
(Bin Günde Bin Gölet) Projesidir. Büyük Sulama Projeleri alanları
dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma
geçilmesinin hedeflendiği bu dev proje 01.01.2012 tarihinde
başlatılmıştır...................................................................................
27 Eylül 2014 tarihinde neticelendirilecek bu proje ile 1,6 milyar m3
depolama kapasitesi geliştirilerek 420 000 hektar alanda sulama
yapılacaktır. Ayrıca proje ile yılda 450 000 vatandaşımıza iş imkanının
sağlanması, göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdamı ve yıllık
1,7 milyar TL mertebesinde gelir artışı sağlanacaktır.

2002 yılına kadar GAP sulama sahasının %19'u (201.000 hektar)
sulanmış iken, bugün bu oran %35'e (374.000 hektar) çıkarılmıştır.
Özellikle 2008 yılında yürürlüğe konulan GAP Eylem Planı ile
sulama projelerine ivme kazandırılmıştır. GAP'ta sadece tarım
sektörü için 2003 yılında ayrılan ödenek 188.347.000 TL iken,
sulama projelerine 2012 yılında 1.317.051.000 TL, 2013 yılında da
1.247.000.000 TL ödenek ayrılmıştır..............................................

Sulama alanında dev projeler geliştirmenin yanında sulama
metotlarının modernizasyonu kapsamında da çalışmalarımız
devam etmektedir. 2003 yılından bu yana uygulanan tarımsal
sulama politikaları ile vahşi sulama yöntemleri bir kenara
bırakılmıştır. Sulamada büyük tasarruf sağlayan ve aşırı su
sarfiyatının önüne geçen yağmurlama ve damlama sulama
yöntemlerine ağırlık verilmiştir. Bu sayede 2003 yılından önce
tarım arazilerimizin sadece % 6'sında kullanılan borulu sistem
% 18 seviyesine yükseltilmiştir. İnşaası devam eden sulama
projelerinde ise bu rakam % 85 mertebesine ulaşmıştır.
2014 yılına kadar ihale edilmesi planlanan işlerde borulu
sistemin kullanılma oranı %99'a ulaşmaktadır...........................
Sulama randımanında % 40'a varan artışa vesile olan
modern sistemlere yönelik çalışmalarımız devam edecektir..
Genel Müdürlüğümüzün amacı yıllık su potansiyelimizin %70'ini
kullandığımız tarım sektöründe harcanan suyu, modern sulama
sistemleri vasıtasıyla daha düşük oranlara çekmek ve
geliştirdiğimiz projeler ile bu suyu rasyonel biçimde kullanarak
ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Akif ÖZKALDI
DSİ Genel Müdürü
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DSİ Bereket Getirdi

Yaylabayır Göleti ve Sulaması Projesi ile
Balıkesir Sındırgı ilçesinde bulunan
2430 hektar tarım arazisi modern sulama
imkânı ile tanıştı.
Yaylabayır Göleti Balıkesir ili Sındırgı ilçesi
Yaylabayır Beldesinin 200 metre güney
doğusunda Almalı deresi üzerinde bulunuyor.
2011 yılında; gölet ve sulamasının
inşaatı birlikte tamamlanarak işletmeye açıldı.

Tamamında modern sulama (kapalı sistem) sistemlerinin
kullanıldığı projenin hayata geçirilmesi ile 2430 dekar
tarım arazisi su ile buluştu.............................................
Sulanabilir tarım arazilerinin % 91’i birinci ve ikinci
sınıf olan yörede toprakların suya kavuşmasından
sonra 2013 fiyatlarıyla projeli durumda net gelir
dekar başına 336 TL’ye çıktı.........................................
296 işletmenin faydalandığı projeden, tarım
arazilerindeki dekar başına gelir artışındaki bu büyüme
ile Belde ekonomisinde gözle görülür bir değişiklik oldu.
Tarım araçları hem daha modern hale getirildi hem de
sayıları arttı tümbunların neticesinde Beldeye hareketlilik
geldi..............................................................................

Proje ile gerçekleştirilen modern sulama sonucunda tarım arazilerindeki bitki ekim oranlarında büyük değişiklikler yaşandı.
Projeden önce yetersiz sulama ile tarım topraklarının %19’u sulanabilirken proje ile tarım topraklarının tamamı sulanabilir
hale geldi...
Projeden önce tütün %61 oranında ekilirken proje ile bu oran %15’e çekilerek yerine sebze ve yem bitkisi gibi geliri yüksek
olan sulu tarıma elverişli bitkiler ekilmeye başlandı.
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Beydağ Barajı’ndan İlk Kez Düzenli Su Veriliyor.

Küçük Menderes’in ilk ve en büyük barajı olan Beydağ Barajı’ndan sulama maksadıyla
ilk kez düzenli su verilmeye başlandı.
Daha önce şebeke olmadığından ana yatağa
bırakılan su, artık basınçlı borulu sistemle
vatandaşlara hizmet verecek...................................
Bölge çiftçisinin yıllardır beklediği bu uygulama
ile öncelikle 10 bin dekarlık alanın basınçlı
borulu sistemle sulanması sağlanacak...................

Projenin bütünüyle bitirilmesi ile 196 500 dekar
tarım arazisi sulanacak.............................................
Bu çerçevede proje kapsamında regülasyon
deposu, sağ ve sol sahil ana boru, iletim ve yedek
boru hatlarında imalatlar devam ediyor....................

Uygulama ile vatandaşlar daha az su ile daha
bol ürün elde etme imkânına sahip olacak.

Sağ ve sol sahilde tamamlanansulama sistemi ile
şu an için 10 bin dekarlık tarım arazisi sulanmaya
başlandı.....................................................................

Ayrıca uygulama öncesinde yeraltı suyunu
kullanmak için yapılanelektrik sarfiyatı da ortadan
kalkacağından enerji tasarrufu da sağlanmış olacak.

Sulama sistemitamamlanan diğer tarım arazileri de
peyder peysulamaya açılarak yöre halkının istifadesine
sunulacak..................................................................
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Ülkemizin En Uzun Tünelinde 2 TDM ile Yola Devam

Ankara İçme suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi inşaatında önemli bir aşamaya ulaşıldı.
Ankara’nın 2045 yılına kadar içme kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Gerede İçme Suyu tünel inşaatında,
03.07.2013 tarihi itibariyle TDM (Tünel Delme Makinesi) 1 ile açılması gereken 9 588 metrelik tünel kısmının
tamamı açılarak şafta ulaşıldı.

TDM 2 ile açılması planlanan 11 612 metrelik kısmın 4 485 metresi, TDM 3 ile açılması planlanan 10 392 metrelik tünelin de
4 009 metresi açılarak toplamda 18100 metre tünel imalatı yapıldı.
Bu sayede toplam 31 592 metre uzunluğuyla Ülkemizin en uzun tünelinde % 57’lik fiziki gerçekleşme sağlanmış oldu.
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir, Jeoteknik ve YAS Dairesi Başkanı Ali Faruk Öztan, DSİ Ankara
Bölge Müdürü Hacı Haksal projeyi yerinde inceleyerek, gelinen durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

09
Ankara İcmesuyu 2.Merhale Projesi
Gerede Sistemi
Gerede projesi, Bolu İlinin sınırları dâhilinde yer alan
Gerede İlçesinin kuzeydoğusundan başlıyor
ve Ankara sınırları dâhilindeki Çamlıdere Barajı’nda
son buluyor.
Proje ile;
Gerede Havzası’ndan gelecek yıllık 226 milyon m3 su
Gerede-Ulusu Deresi üzerinde teşkil edilecek olan
Işıklı Regülatörü ile çevrilerek 31,6 km uzunluğunda
4,5 m çapında iletim tüneli vasıtasıyla
Çamlıdere Baraj Gölüne cazibeli olarak aktarılacak.

Gerede Sistemi çerçevesinde inşa edilmesi planlanan tesislerde son durum:
• Işıklı Regülatörü tamamlandı,
• 31,6 km uzunluğunda Su İletimTünelinde % 57’lik gerçekleşmeye ulaşıldı,
• Tünel Giriş ve Çıkış Yapıları ile Tünel Çıkışı Ulaşım Yolu tamamlandı,
• 3 adet Havalandırma Şaftı ise 2014 yılında tamamlanacak.
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Birinci Dünya Sulama Forumu
2. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Dünya’da ilk kez gerçekleştirilecek Dünya Sulama Forumuna yönelik çalışmalar
tüm hızıyla devam ediyor.
29 Eylül - 03 Ekim tarihleri arasında medeniyetlerin buluştuğu “Hoşgörü Şehri” Mardin’in ev sahipliğini yapacağı
1.Dünya Sulama Forumu’nun 2. Yürütme Kurulu Toplantısı, Dsİ Genel Müdürü Akif Özkaldı başkanlığında yapıldı.
DSİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantıya ICID Başkanı Dr. Gao
Zhanyı, ICID Genel Sekreteri Avinash C. Tyagi,
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Başoğlu,
DSİ Daire Başkanları ve diğer paydaşlar katıldı.
İlki Şubat ayında yine DSİ Genel Müdürlüğü’nde
gerçekleştirilen toplantıda; Forum ile ilgili hazırlıklar
masaya yatırıldı, yapılması gereken çalışmalar
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda kısa bir konuşma yapan ve sözlerine
gerçekleştirilecek Forumun önemine değinerek
başlayan DSİ Genel Müdürü Özkaldı “Hoşgörü
şehri Mardin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek
Forumun sorunsuz gerçekleşmesi adına
çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yapmalıyız.

Hedefimiz bu forumu sorunsuz gerçekleştirmek ve bu
forumun ileriki yıllarda gerçekleştirilecek forumlara
örnek olmasını sağlamaktır. Ülke olarak başarılı
bir forum gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.”
dedi. Özkaldı’nın ardından söz alan ICID Başkanı
Gao Zhanyı ise “İlk kez gerçekleştirilecek Sulama
Forumu’nun başarılı geçeceğine inanıyorum.
Bu forum dünyada büyük ilgi gördü. Dünya’nın
dört bir tarafından katılım olacağına inanıyorum.
Mardin gibi bir şehirde böyle bir forumu yapmaktan
dolayı büyük mutluluk duymaktayım” dedi.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilecek dev
organizasyon ile alakalı yapılacak çalışmalar masaya
yatırıldı, kalan kısa süre için yol haritası çizildi.
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Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu ICID’ın misyonu:
Sürdürülebilir sulu tarım için;
Sulama,drenaj, taşkın yönetimi ve nehir ıslahı uygulamaları ile ilgili mühendislik dallarının, araştırma,bu alanlarla ilgili,
geliştirme ve kapasite artırımını da içeren uygulamalarını teşvik etmek ve desteklemektir.
Milli Komiteler aracılığıyla çalışan ICID’ın, biri Türkiye olmak üzere, toplam 110 üye ülkesi bulunmaktadır.
Kamu kurumları, eğitim kurumları, bilim adamları ve mühendisler komisyon çalışmalarına milli komiteler aracılığıyla
katılabilmektedirler.

Ülkemizde ICID’ın milli komite temsilciliği (TUCİD) DSİ tarafından yürütülmektedir.

12

Kısa

Ülkemizin En Modern Sistem Odalarından Biri DSİ’ de...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nün bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını karşılayan ve web hizmetlerini
sağlayan DSİ Sistem Odası 25.07.2013 tarihinde yeni yerine taşınarak kapasitesi artırıldı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı,
Genel Müdür Yardımcıları
Ömer Özdemir ve Ali Rıza Diniz tarafından
yerinde incelenen sistem odası Türkiye’nin
en modern sistem odalarından biri haline geldi.
İnceleme sırasında Teknoloji Daire Başkanı Fatih
Mumcu yeni sistem odası hakkında teknik bilgiler
verdi.
Yeni sistem odasında Doğal Soğutmalı (free cooling)
klima sistemleri kullanılıyor. Özellikle kışın soğutma
ihtiyacı olduğu durumlarda düşük sıcaklıktaki havanın
doğal soğutma yapabilme yeteneğinden faydalanarak
enerjiden tasarruf edebilen bu sistem Türkiye’de sayılı
kuruluşlarda kullanılıyor...............................................
Sistem Odasında kabin yerleşimleri yapılırken, kabin
sıraları arasında sıcak hava koridorları oluşturuldu.
Sunucular önden soğuk hava emip, arkalarından sıcak
hava atacakları için kabin sıralarının yerleşimlerinde
sunucuların önleri aynı koridorda,arkaları ise bir başka
koridorda toplanıp arka koridorları kapatıldı.
Böylelikle sıcak havanın odada yayılması önlendi ve
koridorda hapsedildi....................................................

Klima, Enerji, Omurga Anahtarlar ve kritik sunucuların
birebir yedeklendiği sistem odasında 2 X 250 KVA lık
Modüler yapıda Kesintisiz Güç Kaynağı mevcut.
Ayrıca Sistem Odasının yanında DSİ Network
Mühendislerinin dev ekrandan tüm ağı izleyip monitör
edecekleri Network Operasyon Merkezi kuruldu. DSİ;
kamera sistemleri, sıcaklık sensörleri, yangın erken
uyarı sistemi, parmak izli kapı geçiş sistemi ile modern
bir sistem odasına kavuştu.
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Akgöl Sazlıkları’nın Canlanması İçin
Çalışmalar Başlatıldı

DSİ Genel Müdürlüğü;
Akgöl’ün sulak alan fonksiyonlarını yeniden kazanması
ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendirilmesi
maksadıyla bir restorasyon projesi başlattı.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan
Dsİ 4. Bölge Müdürü, “ geçmişte oldukça büyük bir
sulak alan olan Akgöl’ü canlandırma çalışmalarına
başladıklarını belirterek, Sulak alanların gittikçe artan
önemi ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel
Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda 5 bin dekar sulak
alanda, seddeleme çalışması yapacaklarını, 1,35 metre
yüksekliğe sahip olacak seddeleme için önce kazı
çalışması ve geçirimsiz sedde çalışmasının yapılacağını
belirtti..............................................................................

19.07.2013 tarihinde Konya milletvekili Cem
Zorlu, DSİ Konya Bölge Müdürü Mustafa Uzun,
Ereğli Kaymakamı Hasan Bağcı, Orman ve Su İşleri
8. Bölge Müdürü Mustafa Sungur, AK Parti
İlçe Başkanı Ömer Eğer Ereğli Akgöl Sazlık Alanında
incelemelerde bulundu.

Uzun, yaklaşık 3 aylık bir sürede bu çalışmaları
tamamlamayı ve burada yaklaşık 75 santimetre
su yüksekliği oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Uzun, Çeşitli kaynaklardan da su takviyesi yapılması
sonucunda kurtarma operasyonuyla sulak alanda
bir canlanma oluşacağını sözlerine ekledi
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Konya ve Karaman İçme Suyu Güzergahı
Çalışmalarında İncelemelerde Bulunuldu

DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanı
Ayhan Taşkın, Başkan Yardımcısı Erhan Demir
ve beraberlerindeki heyet, İçmesuyu projelerini
yerinde incelemek üzere Konya Bölge Müdürlüğünü
ziyaret ettiler............................................................

Ziyaret kapsamında Bölge Müdürü Mustafa Uzun,
Bölge Müdür Yardımcısı Bahtiyar Kabadayı,
ilgili Şube Müdürleri ve personelin de katılımı
ile “Konya Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı”,
“Karaman İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı” ve
“Karaman İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi”
inşaatlarına gidilerek yerinde incelemelerde bulunuldu.
Konya Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı işi kapsamındaki
Mavi Tünel-Arıtma Tesisi arası isale hattının Apa Hotamış
İletim (AHİ) kanalı ile aynı güzergâhı izlediği yaklaşık
7 km’lik kesimde gerekli olan proje revizyonunun
yerinde incelenmesinin ardından Karaman’a gidilerek
içmesuyu projeleri tetkik edildi ve yüklenici firma
performansları değerlendirildi.

23.11.2012 tarihinde ihale edilen “Konya Mavi
Tünel İçmesuyu İsale Hattı” 23.04.2015 tarihinde
tamamlanacak.....................................................
Proje kapsamında; Mavi Tünel çıkışından
alınan suyun Hamsu Pompa istasyonu vasıtasıyla
Seçme köyünde inşa edilecek Arıtma Tesisine,
arıtılmış suyun da Konya merkez, Çumra İlçesi
ve İçeri Çumra beldesine iletilmesine yönelik
çalışmalar yer alıyor.............................................
Çalışmaların tamamlanmasıyla söz konusu
yerleşim yerlerinin 2045 yılı içme ve kullanma
suyu ihtiyaçları karşılanmış olacak.......................
“Karaman İbrala Barajı İçmesuyu İsale Hattı” ise
03.02.2012 tarihinde ihale edildi ve 31.12.2013
tarihinde tamamlanacak. Proje kapsamında İbrala
Barajı çıkışından alınan suyun Hamsu Pompa
istasyonu vasıtasıyla Arıtma Tesisine, arıtılmış
suyun da Karaman merkez, Ağılönü ve Kayaönü
beldelerine iletilmesi çalışmaları bulunuyor.
Bu çalışmalarneticesinde Karaman merkez,
Ağılönü ve Kayaönü beldelerinin 2045 yılı içme
ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanmış olacak.
“Karaman İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma
Tesisi”nin de 28.08.2014 tarihinde tamamlanması
planlanıyor. Proje ile İbrala Barajı çıkışından
alınan su 82 250 m3/gün kapasiteli konvansiyonel
arıtma tesisinde arıtılacak.
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Manavgat Karpuz Çayı Islah Çalışmaları
Devam Ediyor

Taşkınlarla mücadele kapsamında Orman ve Su
İşleri Bakanlığı tarafından programa alınan “Turizm
Dereleri Taşkından Koruma ve Islah Projeleri”
çerçevesinde ülkemizin önemli turizm merkezlerinden
Antalya ili Manavgat ilçesi sınırları içerisinde bulunan
Karpuz çayının ıslah çalışmaları hızla devam ediyor.....

Karpuz Çayının denizden itibaren 4 871 m’ lik kısmında
54.160 m³ taş tahkimat, 600. 607 m³ kazı, 546.743 m³ de
dolgu yapılarak, 1 belde ve 6 100 dekar sahanın taşkından
korunması sağlanacak. Antalya Manavgat Karpuz Çayı
Islahı’nın 2013 uygulama yılı içinde bitirilmesi planlanıyor...
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Geleneksel DSİ - İNTES İftar Yemeği

DSİ ve İNTES’in (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendikası) işbirliği ile organize edilen “Geleneksel
İftar Yemeği” 15 Temmuz 2013 Pazartesi
günü Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu’nun katılımlarıyla DSİ 5. Bölge Müdürlüğü
Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.........................
İftar yemeğinin ardından İNTES Yönetim Kurulu
Başkanı M. Şükrü Koçoğlu, DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı ve Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu birer konuşma yaptı.

“DSİ yüz akımızdır”

Bakanlık ve DSİ temsilcilerinin iştirakiyle organize
edilen yemeğin ardından kısa bir konuşma yapan
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
“Müteahhittiler birlikte başarıya ulaştığımız,
mesai yaptığımız arkadaşlarımızdır................................
Türkiye huzur içinde; suni gündemlerle Türkiye’nin
önü kesilmek isteniyor. Biz bunu aşacağız, hep
beraber aşacağız. Türkiye’de muhteşem bir dönüşüm
oluyor. Sizlere çok teşekkür ederim kurumlar önünüzü
açtıkça güzel tesisler yapmaktasınız. 2003’ten bu yana
yapılan hizmetler ortada..................................................
DSİ yüz akımızdır. DSİ’li olmak ayrıcalıktır...................
Yaptığımız hizmetler ortadadır. DSİ 232 büyük baraj
yaptı ve toplamda da 2003 yılından 2012 yılı sonuna
kadar1215 tesisi hizmete aldı.......................................
Önceden toplanan verginin %86’sı faize gidiyordu.
Ama şimdi bu vergiler vatandaşımıza hizmet olarak
geri dönüyor. Yapılan yatırımlarla Ülkemizin milli
kaynakları harekete geçiyor, bu kaynaklar bizim ve
bu kaynakları millete kullandırıyoruz. HES konusu da
böyledir.........................................................................
Su bizim ve bu suyun enerjisinden faydalanıyoruz.
Yapılan bundan ibarettir. Türkiye’nin HES’lere ihtiyacı var.
Bu HES’ler dışa bağımlılığımızı azaltıyor.....................
Yaptığınız bu çalışmalar için teşekkür ederim.
Ama bir hususu gözden kaçırmayın.İşleri zamanında
tamamlamalıyız. Geciken iştehayır yoktur. Geciken iş
hem ekonomiye ve hem de yatırımcıya zarar verir.
İşlerinizi zamanında bitirmenizi istiyorum.Zaman
kaybına tahammülümüz yoktur. “dedi.
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İNTES, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Ülkemizi
başarıyla temsil eden, yürüttüğü faaliyetlerle takdir kazanmış
bir sivil toplum hareketidir.........................................................
Kurulduğu 1964 yılından bu yana Ülke kalkınmasına
büyük katkı sağlayan İNTES ile böyle bir organizasyonu
gerçekleştirmekten dolayı son derece mutluyum.
Ülkemizin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünün
başrol oyuncularından olan İNTES ile her alanda işbirliği
halinde olmanın mutluluğunu yaşıyor, Ramazan ayının
Ülkemize ve İslam âlemine hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum.”. .....................................................
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı da iftar yemeğinin
ardından şunları söyledi: .................................................
“Ramazan ayı, Milletçe,birbirimizle kucaklaştığımız,
güzel dinimizin bizlere emrettiği biçimde yaşamaya
çalıştığımız,ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzattığımız
çok müstesna aylardan biridir. Ramazan ayında sektör
temsilcilerinin bir araya geldiği, bu tip organizasyonları
çok önemli görüyorum....................................................

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Koçoğlu da DSİ ile
yaptıkları bu organizasyonun sektörü daha da
kaynaştırdığını ifade ederek “Aynı gemide olan
insanların bir araya geldiği bir yemek olarak
değerlendiriyorum ben bu ortamı......................
Burada sorunları,meseleleri konuşmayacağım.

Her zaman görüştüğümüz, sıkıntıları paylaştığımız,
mutlulukları beraber yaşadığımız sektörün değerli
temsilcileri ile Ramazan ayında bir araya gelmek daha
da anlamlıdır..................................................................

Burada güzel bir yemek yedik başka bir seferde
bu konuları dile getiririz.” dedi..........................
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Korkuteli Asar Göleti ve Sulaması İnşaatı
Dolgu Çalışmaları Devam Ediyor

DSİ 13. Bölge (Antalya) Müdürlüğü
tarafından 01.03.2012 tarihinde
başlanılan Korkuteli Asar Göleti ve
Sulaması inşaatında çalışmalar
%72 seviyesine ulaştı.................
Korkuteli Asar Göleti ve Sulaması ile
146 hektar sahanın sulanması
amaçlanıyor.

01.10.2012 tarihi itibariyle gölet
gövdesinde toplam 200 000 m³ filtre
ve Homojen kil dolgunun 99 888
m³’lük kısmı yapıldı. Dolusavak, su
alma yapısı inşaatı ile vana odası
yapım işleri ise devam ediyor...........
146 hektar sulama alanında 5200
metre PE100 boru montajı ile 40 adet
sanat yapısının 15 adedi tamamlandı.
Hidrant, vantuz ve vana bağlantıları
imalatları ise devam ediyor...............
Proje kapsamında 2013 yılında 30
000 m³ kil dolgu, barajlarda riprap
ve 23 000 m³ kaya ufağı ile koruyucu
tabaka dolgusu yapılması, 7200 m³
ocak sahalarından elde edilen filtre
malzemesi konulması, 400 metre
drenaj borusu montajının yapılması,
3000 metre rölekasyon ve ulaşım
yollarının yapılması ve su alma
yapısının imalatı hedefleniyor..........
Kamulaştırma çalışmaları ise devam
ediyor.
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Gönen Tahirova’da Toprak Su ile Buluştu…

DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından
21.06.2013 tarihinde Tasfiye Geçici Kabulü
yapılan ve Gönen Ovası Sulama Birliğine devir
işlemleri devam eden Gönen Projesi Tahirova
Sulaması İnşaatı’ nda, sistemin testi ve deneme
sulaması nedeniyle 12.07.2013 tarihinde 3600
dekar tarım arazisine su verildi.........................

Test sulaması; Gönen Biga ve Manyas Projeleri
İnşaat Kontrol Şube Müdürü ve DSİ personeli,
Gönen Ovası Sulama Birliği Başkanı ve
birlik personeli, Müteahhit Firma Yöneticisi
ve çalışanları, sulamadan fayda lanacak köy
muhtarları ve vatandaşlar ile yerel basının
katılımıyla gerçekleştirildi...............................
İkmal inşaatının tamamlanmasıyla Gönen
Projesi Tahirova Sulaması kapsamında
48 900 dekarlık tarım arazisi sulanabilecek......
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Korkuteli Kozağacı Çağman Göleti ve Sulaması’nda
Kazı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yapımına 12.06.2012 tarihinde başlanılan
Korkuteli Kozağacı Çağman Gölet’i ve Sulaması
projesinde kazı çalışmaları hızla devam ediyor...........
Korkuteli Kozağacı Çağman Gölet’i ve Sulaması
ile brüt 975 hektar tarım arazisinin sulanması
amaçlanıyor................................................................
Proje kapsamında brüt 975 hektar tarım alanı,
44,7 km uzunluğunda basınçlı borulu şebeke
sulanacak.................................................................
Korkuteli Kozağacı Çağman Göleti ve Sulamasında
23.07.2013 tarihine kadar 1 km’lik gölet ulaşım yolu
yapılarak 21.07.2013 tarihi itibarıyla katof kazısına
başlanıldı.....................................................................
Diğer taraftan Korkuteli Kozağacı Çağman Göleti ve
Sulamasının Sıyırma kazısı hızla devam etmekte olup,
toplamda 50.000 m³ kazı imalatı yapıldı.......................
Fiziksel gerçekleşme ise %1,86 seviyesine ulaştı

Çalışmaları hızla devam etmekte olan Korkuteli
Kozağacı Çağman Gölet ve Sulaması işinde
2013 yılında;..........................................................
Sıyırma kazısı, katof kazısı, dolusavak kazısı
tamamlanacak, Enjeksiyon bitirilecek, Ön batardo
tamamlanacak, 150 000 m³ gövde dolgusu bitirilecek,
180 m çelik cebri boru döşenip Kondüvi yapısı
tamamlanacak, Sulama sistemi kapsamında 3 km
uzunluğunda PE boru döşenecek............................
Korkuteli Kozağacı Çağman Gölet ve Sulamasının
Kamulaştırma çalışmaları ise devam ediyor.
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Manavgat Naras Barajın’da
SBS Dolgusunun %35’i Tamamlandı…

Antalya’nın Oymapınar ve Dim barajlarından sonra en büyük 3. Projesi olan Naras Barajı’nda
Silindirle Sıkıştırılmış Beton Gövde dolgusu %35 oranında tamamlandı.
Manavgat ilçesinin 20 km kuzeyinde Naras deresi üzerinde yapımı devam eden Naras Barajı ile Manavgat
sağ sahil ovasında pompajla sulanan brüt 5 555 hektarlık alanın yanında 1 587 hektar ek sahanın (7 142 ha)
cazibe ile sulanması ve Manavgat ilçe merkezinin taşkından korunması sağlanacak.
Barajın tamamlanması ile Oymapınar Barajı’nın enerji üretiminde 20,8 GWh/yıl artış kaydedilecek
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Üç Maksada Hizmet Eden Baraj
1-Sulama Maksadı:
Manavgat sağ sahil ovasında pompajla sulanan 5 555 hektarlık alanın yanında 1 587 hektar ek saha ile birlikte toplam
7 142 hektar tarım arazisi cazibe ile sulanacak. Pompajdan cazibeye dönüşecek olan kapalı borulu sulama sistemi,
enerji maliyeti ile su sarfiyatlarını azaltacak ve ülkemizin önemli ihraç ürünlerinin yetiştirildiği sera, muz ve tropikal iklim
meyvelerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayacak..

2-Taşkın Koruma Maksadı:...........................
Yağışlı sezonda Naras havzasından toplanarak
gelen yağmur sularının Manavgat Çayı ile
birleşmesiyle birlikte taşkınlar meydana gelmekte,
Manavgat ilçe merkezinin yanı sıra tarım arazileri ile
turistik tesisler de zarar görmekteydi......................
Barajın yapımı ile Naras Çayı kontrol altına
alınacak ve bundan sonra Manavgat İlçesinde
taşkın yaşanmasının önüne geçilecek..............

Dolaylı Maksadı ise;...................................
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 Barajı’nda
üretilen elektrik enerjisi yıllık 20,80 GWh
artacak.......................................................
Diğer taraftan Baraj rezervuarında
kalan toplam 143 hektarlık sahada
kamulaştırma çalışmalarına başlanılarak
rezervuar alanındaki meyve ağaçlarının
tespitleri tamamlandı. ...............................
Bu sahanın 113 hektarını özel mülkiyet,
28 hektarını 2B arazisi ve 2 hektarlık kısmını
ise maliye hazinesine ait sahalar teşkil ediyor.
Rezervuar alanında % 84 oranında
kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

23

Kısa

Solaklı Vadisi İkinci Kısım Çalışmaları Başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Lütfü Akca beraberinde
DSİ 22.Bölge Müdür Vekili Mustafa Altunok,
Orman Bölge Müdürü Mustafa Gediklili,
DSİ 221. Şube Müdürü Deniz Kenanoğlu
ve Proje İnşaat Şube Müdürü Olcay Çubukçu
ile Trabzon-Of Solaklı vadisinde yapılmakta
olan Taşkın koruma, Rehabilitasyon ve Çevre
düzenlemesi inşaatı işinin son halini incelediler.

Of Solaklı vadisinde inşaatı tamamlanıp Bölge
halkının hizmetine açılan birinci kısmın incelemesini
tamamlayan Müsteşar Akca’ya, ikinci kısım
inşaatı hakkında Bölge Müdür Vekili Mustafa
Altunok bilgi verdi.....................................................
Altunok inşaatın son durumu hakkında “Solaklı
rekreasyon projesi gölet 2 alanında; her iki sahil
sedde ve tahkimat çalışmaları tamamlanmış ve
sağ sahilde tahkimat üzerlerine doğal taş kaplama
işi 30/06/2013 tarihi itibari ile bitirilmiştir..................
Sol sahil doğal taş kaplama işine 01/07/2013 tarihi
itibari ile başlanmıştır. Göl yapısının %50’lik
kısmı bitirilmiştir. Sağ sahil Üst yapıda 14 adet
kamelyanın yapımı tamamlanmış olup büfe ve
mescit imalatlarının kaba inşaatı tamamlanmıştır.”
dedi.........................................................................
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Hızlı Tren Hattı Yeşilleniyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan proje kapsamında
Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının
geçtiği güzergâhlarda 303 bin fidan
dikilerek demiryolu kenarlarının
ağaçlandırılacağı bildirildi.
Proje kapsamında Polatlı-Konya arasında
özellikle kışın kar ve tipi tehlikesine karşı
önlem almak, meyilli, bayırlardan toprağın
raylara doğru akma ve kaymalarını önlemek
amacıyla 10 bin dekarlık alanda ağaçlandırma
çalışması yapılacak..............................................
Proje ile demiryolu boyunca oluşturulacak
yeşil alanla demiryolu hattına estetik bir
görünüm kazandırılması hedefleniyor. Güzergâh
boyunca şev alanı içindeki 4 bin 376 dekar ile
şev alanı dışındaki 6 bin 170 dekar olmak üzere
toplam 10 bin 546 dekarlık alanda çalışma
yapılacağı kaydedildi.

Kar ve tipi tehlikesine karşı koruma........................
Uzun vadede demiryoluna kar ve fırtınayla gelecek
tehlikeleri önleme amacıyla yürütülecek proje maliyetinin
3 milyon 230 bin lira olduğu ve sonbaharda hayata
geçirileceği vurgulandı.......................................................
YHT hattı boyunca ağaçlandırma faaliyetlerinde uzun boylu,
kazık köklü ve sağlam gövdeli orman ağacı türleri
kullanılacak. Karaçam, sabin ardıcı, kokulu ardıç, akasya,
dişbudak, aylantus, ılgın, iğde, ateş dikeni, kuşburnu ve
alıç olmak üzere toplam 303 bin 198 adet fidan dikilecek.

Bakanlık yetkilileri, Orman Genel Müdürlüğünü Tekirdağ-Muratlı demiryolu kenarında da bin 200 dekarlık bir alanda
çalışmalarını sürdüreceğini ve şu ana kadar 80 bin adet fidan için çukur açma çalışmalarının tamamlandığını aktardı.
Yine, sözkonusu bölgede sonbahar döneminde sedir, karaçam, fıstıkçamı, akasya, aylantus ve iğde fidanlarının
toprakla buluşturulacağı açıklandı.
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Nesli Tehlike Altında Olan Turnalar
Koruma Altına Alınıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
“Turna Ulusal EylemPlanı Projesi”
ile turnaları koruma altına alıyor.
“Turna Ulusal Eylem Planı Projesi”
çerçevesinde Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP)
ile Doğa Araştırmaları Derneği (DAD)
arasında işbirliği protokolü imzalandı
ve ulusal bir eylem planı hazırlıklarına
başlandı................................................
Bu yıl sonuna kadar tamamlanacak
proje ile turnaların Türkiye’ deki
nüfusunun ve yaşam alanlarının
korunması için yönetim araçları ve
şartları geliştirilecek......

Ana Hedef;
Türkiye’deki Turna Nüfusunun Korunması
ve Geliştirilmesi
Protokol gereği hazırlanacak “Turna Ulusal Eylem
Planı Projesi”nin bütün taraflarca benimsenmesi
ve projede sorumluluk üstlenmelerini sağlamak
için planlama sürecine ilgili bütün tarafların
aktif katılımı sağlanacak. Bu şartlarda hazırlanacak
Turna Ulusal Eylem Planı’nın ana hedefi ise
Türkiye’deki turna nüfusunun korunması ve
geliştirilmesi olacak...................................................
Ayrıca, eylem planı uygulama şartlarının
oluşturulması için taraflar arasında etkin bir iletişim
ağı oluşturulacak......................................................
Uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve olası
sorunlara müdahale etmek maksadıyla ilgili kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden
oluşan “Turna Ulusal Eylem Planı İzleme Komitesi”
de kurulacak.

Turna Eylem Planı Diğer Kuş Türleri
İçin Model Olacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da
yaptığı açıklamayla “Türkiye’de hızla azalan veya nesilleri
dünya çapında tehdit ve tehlike altında olan diğer kuş türleri
için yine model olacak proje sonucunda ilgili kurum ve
kuruluşların katılımıyla,yurt dışındaki ve yurt içindeki
tecrübelerinden faydalanılarak “Turna Ulusal Eylem Planı
Kitabı” ve “Tür Eylem Planı Rehberi” hazırlanacak”dedi.......

Türkiye, Turnaların Hem Ürediği
Hem de Kışladığı Nadir Ülkelerden
Turnanın hem ürediği, hem de kışladığı nadir ülkelerden biri
olan Türkiye’de, bugüne kadar turnaların 38 alanda ürediklerine
dair kayıtlar bulunuyor. 1998 yılında Türkiye’de üreyen nüfusun
190-270 çift olduğu tahmin ediliyordu. Ancak zaman içerisinde
alınankoruma tedbirleri ile sayılarının arttığı müşahede
edilmektedir. Bu hususun doğrulanması bu eylem planı çıktısı
olarak beklenmektedir
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DSİ Afrika’da…
DSİ Genel Müdürlüğü
Nijer, Burkina Faso,
Somali ve Mali’ de
yaptığı çalışmalarla
yüz binlerce
Afrikalıya temiz içme
suyu temin etti.
DSİ Genel Müdürlüğü Afrika’da 4 ülkede açtığı
350’yi aşkın su kuyusu ile yaklaşık 1 250 000 kişiye
içme ve kullanma suyu temin etti.............................
Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşları arasında
yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü su sıkıntısı
çeken Afrika ülkelerine de altyapı desteği veriyor......
1954 yılından bu yana su kaynaklarının geliştirilmesi
adına önemli yatırımlar gerçekleştiren DSİ, tecrübesi
ve bilgi birikimi ile dost ve kardeş Afrika ülkelerinde
yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak maksadıyla
kısıtlı su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik
çalışmalarına Afrika kıtasında da devam ediyor.........
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile Somali,
Burkina Faso, Nijer ve Mali’de şu ana kadar
1 milyon 250 bin kişiye su götürdü.
İnsanların su ihtiyaçlarının açılan kuyularla
karşılanması, bunun yanı sıra dolaylı olarak da
hastalıkların azaltılması hedeflenen çalışmalar
kapsamında bugüne kadar yüz binlerce kişinin
su sorunu giderildi.............................................

Ayrıca yine Türkiye’ nin katkılarıyla yapılacak hastane, okul ve yeni yerleşim yerlerinin imarlarında kullanılacak su ihtiyacı da açılan bu
kuyulardan karşılanacak.
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Nijer’e 214 Kuyu Açıldı
2012 yılında Nijer 7.Etap’ta (Maradi) 10 adet sondaj kuyusu inşa edildi ve 766 metre delgi yapıldı.
2012 Yılında Nijer’de yaklaşık 35.000 kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edildi.......................
2013 yılında Nijer 7.Etap’ta (Maradi) 43 adet sondaj kuyusu daha inşa edilerek yaklaşık 150.000 kişiye
yetecek içme ve kullanma suyu temin edildi. Bu çalışmalar kapsamında 3154 metre delgi yapıldı.
Nijer’de Su Sondaj Kuyusu İnşa Çalışmaları 06.04.2013 tarihi itibariyle tamamlandı.............................
Nijer’de bugüne kadar toplam 214 adet Su Sondaj Kuyusu inşa edildi ve 13 654 metre delgi yapıldı.
Açılan kuyuların 4 adedinden su alınamamasına karşın yaklaşık 740 000 kişiye yetecek içme ve kullanma
suyu temin edilmiş oldu.
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Burkina Faso’da
260 Bin Kişi
Temiz Suya Kavuştu
2012 yılında Burkina Faso’da
38 adet sondaj kuyusu inşa edildi
ve 2417 metre delgi yapıldı................
Bu çalışmalar neticesinde 2012
yılında yaklaşık 120.000 kişinin
ihtiyacını karşılayacak içme ve
kullanma suyu temin edildi.................
2012 yılının haziran ayında
Burkina Faso’da su sondaj kuyusu
inşa çalışmaları tamamlanarak
makina ve ekipmanları Mali’ye
nakledildi............................................
Burkina Faso’da bugüne kadar
Toplam 84 adet Su Sondaj Kuyusu
inşa edildi ve 5606 metre
delgi yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda
yaklaşık 260.000 kişiye yetecek içme
ve kullanma suyu temin edildi.

Somali ve Malide
Yüzbinler Suya Kavuştu
Somali’de Mogadişu bölgesinde 2012 yılında 20 adet sondaj kuyusu
inşa edildi ve 1308 metre delgi yapılarak yaklaşık 175.000 kişinin
ihtiyacını karşılayacak içme ve kullanma suyu temin edildi..................
15.09.2012 tarihi itibariyle Somali’nin Mogadişu Bölgesindeki
çalışmalar tamamlanmıştır. Somaliland Bölgesinde ise 2 ayrı
ekip tarafından ve ayrı zamanlarda gerçekleştirilen çalışmalar
neticesinde 300 metre delgi yapılarak 4 adet sondaj kuyusu açıldı.
Bu çalışmalar ile 25 bin Somali vatandaşına temiz içme suyu temin
edildi.
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Somali’de bugüne kadar Toplam 24 adet Su
Sondaj Kuyusu inşa edilerek 1600 metre delgi
yapıldı. Hâlihazırda bu kuyulardan 190.000 kişi
faydalanıyor.........................................................

DSİ tarafından Mali’de yürütülen çalışmalar
kapsamında da 36 adet sondaj kuyusu inşa edildi
ve 1650 metre delgi yapıldı. Bugüne kadar
Mali’de yaklaşık 62.000 kişiye yetecek içme ve
kullanma suyu temin edildi.
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HABER Kalkınma İçin:
Yerli ve Yenilenebilir Enerji
Yerli ve Yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye sokulmasıyla enerji ithalatı yoluyla
yurtdışına çıkan kaynakların ülke içinde altyapı yatırımlarına aktarılması mümkün olacak.

Toplam ithalatın dörtte birini oluşturan enerji ithalatı,
istikrarlı ve yüksek ekonomik büyümenin
önündeki en büyük engellerden birini teşkil ediyor.
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
1 Temmuz 2013 tarihinde TBMM’nin onayladığı
10. Kalkınma Planı, yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının değerlendirilmesi yoluyla bu engelin
ortadan kaldırılacağını öngörüyor...........................
10. Kalkınma Planında özellikle elektrik üretiminde
payı büyük olan doğal gaz ithalatına ve doğal
gaz ithal edilen ülkelerin sınırlı sayıda oluşuna
dikkat çekiliyor. Bu durumun enerji arz güvenliği
açısından bir tehdit unsuru olduğu belirtilen
planda elektrik üretiminde yaklaşık %46’lık payı
bulunan doğalgazın 2013 yılında payının %43’e
2018 yılında da %41’e düşürülmesi öngörülüyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleştirilen
elektrik üretiminin ise aynı dönemde (2014-2018)
%25’ten %29’a yükseltilmesi planlanıyor...................

Enerji ithalatının toplam ithalatımızın yaklaşık
dörtte birini oluşturması sebebiyle, küresel enerji
piyasalarındaki fiyat ve arz gelişmelerinin Türkiye
ekonomisini hem ekonomik büyüme hem de
cari açık açısından etkilediğine ve bu etkinin devam
edeceğine dikkat çekilen plana göre bu etkiden
kurtulmanın yolu Enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması. Bunun için enerji arzı tarafında yerli
kaynakların daha fazla değerlendirilmesi, hidroelektrik
başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının
enerji üretimindeki payının yükseltilmesi ve nükleer
enerjinin elektrik üretimi amacıyla kullanılması bir
zorunluluk olarak görülüyor..........................................
Talep açısından da enerji verimliliği tedbirlerinin
arttırılması ve komşu ülkelerle elektrik ticaretinin
geliştirilmesi öncelikli konular arasında görülüyor.
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Enerji Sektöründe Gelişmeler ve Hedefler

Ayrıca, Ortadoğu ve Hazar bölgesindeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasına
yönelik çeşitli projelerin Türkiye’nin hem arz güvenliğini arttırmasına hem de jeopolitik imkânlarını
avantaja dönüştürmesine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

10. Kalkınma Planı
Kalkınma Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana hazırlık çalışmaları devam eden 10. Beş Yıllık Kalkınma
Planı 1 Temmuz 2013 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı politika ve hedeflerini
ortaya koyan 4 ana başlıktan oluşuyor.
• Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
• Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
• Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre
• Kalkınma İcin Uluslararası İşbirliği
Bunun yanında planın hedeflerine ulaşması bakımından
önem taşıyan ve temel yapısal sorunlara çözüm üretecek
25 adet “Öncelikli Donuşum Programı”da planın
kapsamında yer alıyor..........................................................
Onuncu Kalkınma Planında Turkiye’nin uluslararası değer
zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkarak yüksek gelir
grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu
çözmüş bir ülke haline gelmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede,
2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma
Planı ile 2018 yılında Gayri Safi Yurtici Hasıla (GSYH)’nın
1,3 trilyon dolara,kişi başına gelirin 16 bin dolara
yükseltilmesi; ihracatın 277 milyar dolara çıkarılması;
işsizlik oranının yüzde 7,2’yedüşürülmesi hedefleniyor.
Bu hedeflerdoğrultusunda ülkemizin büyüme performansının
daha yüksek, istikrarlı vesürdürülebilir bir yapıya
kavuşturulması,rekabet gücünün ve toplumun refah
seviyesinin artırılması öngörülüyor.....................................

2018 yılı hedefi 2023 yılı hedeflerinin gerçekleşmesi
bakımından da bir basamak niteliği taşıyor.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılı hedefleri ise
şöyle: GSYH 2 trilyon dolara, kişi başına gelirin 25 bin
dolara yükseltilmesi; ihracatın 500 milyar dolara
çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 5’e düşürülmesi;
enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek
haneli rakamlara indirilmesi. Planda Enerji meselesiyle
alakalı amaç ise şu şekilde ifade ediliyor: “Enerjinin
nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle
arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini
esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını
mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer
teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören,
ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen,
israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren,
ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu
güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması
temel amaçtır................................................................

32
Bütün Dünyada Yenilenebilir Kaynaklara Yatırım Artacak
10. Kalkınma Planında enerji üretimi ve tüketimi ile alakalı olarak küresel ölçekte
tahminlere de yer veriliyor.

Plana göre;........................................................................
Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve
jeostratejik dengelerin yenidentanımlanmasına sebep
olabilecek önemli değişiklikler yaşanıyor.......................
Konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimlerinin
artmasına bağlı olarak dünyanın en büyük fosil yakıt
tüketicisi olan ABD’nin 2020 yılından önce dünyanın en
büyük petrol üreticisi olacağı, sonrasında ise net petrol
ihracatçısı konumuna geleceği öngörülüyor.....................
Diğer yandan, mevcut rezervlerin genişletilmesiyle
Irak’ın önümüzdeki 20 yıllık dönemde dünyanın ikinci
en çok petrol ihraç eden ülkesi haline gelmesi bekleniyor.
Küresel enerji dengesinde beklenen değişimin küresel
düzeyde ekonomik ve siyasi yansımaları olabilecek,
enerji güvenliği konusunda küresel ve bölgesel düzeyde
yeni politikalar geliştirilmesi gerekebilecek...................
Bu gelişmelerin dünyadaki fosil yakıt fiyatlarını yakından
etkileyeceği tahmin ediliyor...............................................

Özellikle kaya gazı teknolojisindeki gelişmelere paralel
olarak doğal gaz fiyatının Kuzey Amerika’ da düşebileceği
doğal gaz fiyatlarına paralel olarak Avrupa’ ya giren
taşkömürü fiyatlarının da düşme eğilimi göstereceği tahmin
ediliyor................................................................................
Gelişmekte olan ülkelerde kömür tüketiminin ve nükleer
enerji kullanımının artmaya devam edeceği, dünya
genelinde hem hidrolik santrallerin hem de diğer
yenilenebilir enerji santrallerinin üretim düzeylerinde ciddi
artışlar olacağı; elektrik için yapılacak yatırımların tutarının
fosil yakıtların aranması, çıkarılması ve dağıtılması için
harcanan tutarlar ile aynı seviyede olacağı tahmin ediliyor.
Enerji verimliliğini artırmaya yönelik kapsamlı programların
uygulanması da öngörüler arasında yer alıyor...................
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Türkiye’nin Enerji Meselesi Analizi
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde (2007-2013)
Türkiye’ nin enerji tüketimi büyümeye devam etti. Ancak yaşanan küresel krizin olumsuz
etkileri nedeniyle enerji tüketimindeki artış beklenenin altında gerçekleşti.

Birincil enerji tüketimi 2007-2011 döneminde yıllık
ortalama yüzde 2,8, elektrik enerjisi tüketimi ise
2007-2012 dönemin deyıllık ortalama yüzde 5,6 arttı.
Türkiye ekonomisinde krizin etkilerinin hafiflemeye
başladığı 2009 yılı sonrasında ise bu artışlar daha
belirgin bir nitelik kazandı.............................................
Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi, enerji sektöründe
serbestleştirme politikası çerçevesinde piyasalaşma
sürecinin hızlandığı bir dönem oldu...........................
Enerji yatırımlarına ilgisi artan özel sektörün elektrik
enerjisi kurulu güç içerisindeki payı yüzde 41,5’den
(2006) 2012 yılı sonu itibarıyla yüzde 56,6’ya, elektrik
üretimindeki payı ise yüzde 51,9’dan yüzde 62’ye
yükseldi........................................................................

Aynı dönemde enerji arz güvenliğinin sağlanması
amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik
üretimine yönelik teşvik sistemi iyileştirilerek yerli
ekipman imalatı desteklendi.........................................
Yerli kömür sahaları elektrik üretimi amacıyla özel
sektöre açılarak 4.800 MW gücünde Akkuyu Nükleer
Güç Santralinin (NGS) yapımı için Rusya Federasyonu
ile anlaşma imzalandı...................................................
Ayrıca, Sinop’ta 4.480 MW gücünde ikinci bir
NGS’nin kurulması için Japonya ile anlaşma imzalandı.
Enerji Verimliliği Kanunuyla enerjinin verimli kullanımını
teşvik eden ve zorunlu kılan düzenlemeler getirildi,
2012 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji
Belgesiyle 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunun en az
yüzde 20 oranında azaltılması hedeflendi.
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2013 - 2018 Döneminde Uygulanacak Enerji Politikaları
Bütün bu olumlu gelişmelere karşın, linyit haricinde fosil yakıtlar bakımından zengin rezervlere sahip olmayan Türkiye’nin
enerji arzındaki dış bağımlılığı önemli ölçüde devam ediyor.
Bu bağımlılığı azaltmak için, yerli kaynakların enerji
üretiminde mümkün olan en yüksek oranda
değerlendirilmesi gerekiyor. Benzer şekilde, enerji
üretiminden iletimine, dağıtımından kullanımına
kadar olan bütün süreçlerde verimliliğin artırılması,
israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun hem sektörel
hem de makro düzeyde azaltılması, enerji arzındaki dış
bağımlılığın etkilerinin hafifletilmesi açısından büyük önem
taşıyor.
10. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanacak politikalar
şu şekilde sıralanıyor:..............................................................
Kamu kesiminin düzenleyicive denetleyici rolü çerçevesinde,
bir taraftan rekabetçi piyasanın ve uygun bir yatırım ortamının
oluşumu desteklenirken diğer taraftan arz güvenliği yakından
takip edilecek..........................................................................

Kamu kesimi ancak piyasaların arz güvenliğini sağlamada
yetersiz kalması halinde yatırımcı olarak piyasanın sağlıklı
işleyişine katkı sunacak.........................................................
Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli bir bölümü ile dağıtım
varlıklarının tümünün özelleştirilmesi tamamlanacak.
Kamu kesimi özelleştirmelerin dışında tuttuğu santrallerle
elektrik üretimine devam edecek, iletim ve toptan satış
faaliyetlerini sürdürecek.........................................................
Birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak
çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidilecek,
üretim sistemi içinde yerli veyenilenebilir enerji kaynaklarının
payı azami ölçüde yükseltilecek...........................................
Kamu sahipliğinde kalacak elektrik iletiminde, yatırımlar
elektrik sisteminin güvenliğinikoruyacak şekilde sürdürülecek.
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Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik
üretiminin sistem güvenliğini riske atmadan şebekeye
entegrasyonu amacıyla gerekli yatırımlar gerçekleştirilecek.
Petrol ve doğal gazda olağanüstü durum arz stokları
yeterli düzeyde oluşturulacak..............................................
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile
Trakya’da yer alan doğal gaz depolama tevsii projeleri
tamamlanacak.....................................................................
Doğal gaz iletim ve dağıtım ağı ülke sathında genişletilecek
ve talep noktalarına doğal gaz ulaştırılacak.........................
Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin Plan dönemi içinde inşası
büyük oranda tamamlanacak..............................................
Ayrıca, Sinop’ta ikinci bir NGS’nin ilk ünitesinin inşasına
başlanacak. Plan döneminde 5.000 MW’lık üçüncü bir
NGS’nin saha belirleme,ön fizibilite ve yatırım hazırlıklarına
başlanacak.......................................................................
Nükleer enerji alanında hukuki ve kurumsal altyapı
güçlendirilecek. Nükleer alandaki faaliyetleringüvenli ve
emniyetli bir şekilde yürütülmesini tespit ve teyit etmek için
bağımsız, güçlü ve yetkin bir nükleer düzenleme ve
denetleme sistemi oluşturulacak..........................................
Radyoaktif atıkların depolanması, yönetimi,tasfiyesi
politikaları; kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi ve
şeffaflık hususlarına önem verilerek oluşturulacak.
Nükleer teknoloji alanındaülkemizde yetkinlik kazanılması
ve başta inşaat olmak üzere yerli katkının artırılması
desteklenecek...................................................................
Yerli kömür kaynakları özel sektör eliyle yüksek verimli
ve çevre dostu teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine
dönüştürülecek...................................................................
Afşin-Elbistan havzası linyit rezervleri elektrik üretimi için değerlendirilecek. Küçük rezervli kömür yataklarının bölgesel enerji
üretim tesislerin de değerlendirilmesi sağlanacak.
Enerji Verimliliği Stratejisi etkin bir şekilde uygulanacak ve enerjinin tüm sektörlerde verimli bir şekilde kullanımı sağlanacak.
Kamu elinde kalması öngörülen termik ve HES’lerin rehabilitasyonları tamamlanacak, elektrikte kayıp-kaçak oranları en alt
düzeye indirilecek.
Enerji sektöründe hızlı ve etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi sağlanacak.
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Serbest piyasada yatırım ve işletme kararları için bir referans fiyat oluşturması beklenen enerji borsasının
oluşumu tamamlanacak ve sağlıklı bir şekilde işlemesi temin edilecek.
Türkiye’ nin mevcut jeostratejik konumunun etkin bir biçimde kullanılmasıyla enerji üreticisi ve tüketicisi
ülkeler arasında transit ve terminal ülke olunması sağlanacak.
Ceyhan’ ın uluslararası petrol piyasasında ana dağıtım noktalarından ve petrol fiyatlarının teşekkülünde önemli
merkezlerden biri olması yolundaki çalışmalar sürdürülecek.
Avrupa’ ya gaz satışında ve iletiminde aktif bir rol üstlenilecek, komşu ülkelerle elektrik ticareti kapasitesinin
artırılmasına yönelik altyapı oluşturulacak.
TANAP projesi tamamlanacak, ENTSO-E sistemi ile tam entegrasyon sağlanacak, diğer komşu ülkelerle yürütülen
yüksek gerilim elektrik iletim hattı projeleri bitirilecek.

Konuyla İlgili Bakanlarımızın Görüşleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız

Enerji ithalatımızı azaltma noktasında yerli ve yenilenebilir
kaynaklarımızın tamamını harekete geçirmeyi planlıyoruz.
Bu anlamda 2002 yılında, 12.241MW olan hidrolik santral
kurulu gücü şu an itibariyle 20 bin MW’a çıktı.
Göreve geldiğimizde yok denecek kadaraz olan rüzgar
enerjisi kurulu gucu şu an itibariyle 2341 MW. 10 yıl önce
tamamen atıl vaziyette olan jeotermal kaynaklarımızı ülke
ekonomisine kazandırmaya başladık. Elektrik, ısınma, termal
turizm ve seracılık amacıyla 85 jeotermal sahayı ozel sektorun
yatırımına açtık. Son 10 yılda jeotermal uygulamalar elektrik
sektöründe 7 kat artarak 162 MW’a ulaştı.
Lisanssız elektrik üretiminde şirket kurmaya gerek kalmadan santral kurmadaki sınır, 500 kilovattan 1 megavata çıktı.
EPDK’ya güneş icin 500’e yakın başvuru gerçekleşti. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları tarafından elektrik
üretimindeki %25’ler %26’lar civarındaki payı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalama payına yaklaşık 2 katına eş değer.
Yani Türkiye daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyor. Biz bunları %30’lara çıkartmayı düşünüyoruz.
2023’e kadar hidrolik santralı kurulu gücü 36 bin MW’a, rüzgar kurulu gücünü 20 bin MW’a, güneş kurulu gücünü
3 bin MW’a, jeotermal kurulu gücünü 600 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz
Ekonomik büyümenin önündeki en önemli engel kaynak sorunu yani yurtiçi
tasarrufların yetersizliğidir. Bu nedenle dış kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.
İstikrarlı büyümenin temini için sağlam, güvenilir kaynaklarla finanse edilmesi
gerekir. Bunun için yurtiçi tasarrufların artırılmasına özel önem vermekteyiz.
Türkiye’ nin potansiyel büyüme oranı yüzde 4,5 civarındadır........................
Bu oranı daha da yukarı çekmek için üretken yatırımlara yönelmek, eğitim
kalitesini ülke genelinde iyileştirmek ve Ar-Ge konusunda hem özel kesimin
hem de kamu kesiminin yol almasını sağlamak gerekmektedir..............................
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Çünkü uzun vadede yüksek büyüme oranı ancak katma değeri yüksek, üretim surecinde yenilik, bilgi ve beceri barındıran
ürünlerin ortaya konmasıyla elde edilebilir. Ayrıca, iş yapma kolaylığının artması, bürokrasinin azaltılması, mevzuatın
sadeleşmesi vb. Gelişmeler de ekonomik büyümeye destek olacaktır..................................................................................
Sürdürülebilir yüksek büyüme oranlarına ulaşmak için uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü artırmak ve ileri teknoloji
urun ihracatımızı de artırarak sürdürmek durumundayız.........................................................................................................
Bu nedenle, üretim yapısı ve ihracatta gerekli yapısal dönüşümleri sağlayacak yapısal reformlara ve ileri teknolojiye
dayalı üretim ve yatırımların teşvikine devam edilecektir. Öte yandan, enerji ithalatı, büyümenin önünde önemli bir
engeldir. Bu nedenle, enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı çeşitli yatırımlara önem vermekteyiz. Nükleer santrallerin inşa
edilmesi, yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesi ve mevcut enerjinin verimli kullanılmasıyla bu sorunu aşmayı
amaçlıyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu
Dünyada teknik hidroelektrik potansiyel bakımından yüzde
1,5 paya sahip olan Türkiye, Avrupa’ da yüzde 17,5 payla
Rusya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor......................................
DSİ, Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümünün kutlanacağı
2023 yılına kadar bu potansiyeli yani 216 milyar kW/h olarak
hesaplanan teknik hidroelektrik potansiyelin çevresel, ekonomik
ve sosyal olarak yapılabilir kısmının tamamını özel sektör
işbirliğiyle ülke ekonomisine kazandıracak...............................
Elektrik talebimizin 2023 yılında bugünküne göre iki kat artmasını
bekliyoruz..................................................................................

2012 yılında fi ili enerji tüketimi 239 milyar kWh olduğu Türkiye’ de bu tüketimin yüzde 72,7’si termik santrallerden sağlanan enerji
ile karşılandı. 2012 yılında yüzde 4,4 olarak gerçekleşen talep artışını karşılayabilmek içinher yıl yaklaşık 8 milyar dolar tutarında
enerji yatırımı yapılması gerekiyor. Cari açığın yüzde 71,5’i enerji hammaddeleri ithalatından kaynaklanıyor. DSİ işletmeye aldığı
ve alacağı HES’lerle enerji hammaddesi ithalatından kaynaklanan cari açığın önüne set çekecek. 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.

Hidroelektrik Enerjide Son Durum
10. Kalkınma Planına göre tüm dünyada yakın dönemde yenilenebilir enerji yatırımları hızlanacak ve artacak.
Bu ivme özellikle hidrolik kaynakların değerlendirilmesi yönünde gelişecek.
Peki, ülkemizde hidroelektrik enerji üretimi nasıl bir tablo çiziyor ve yakın gelecekte durum ne olacak?
Ülkemizin elektrik enerjisi kurulu kapasitesi 58 bin MW. Bu kapasitenin %35’ni hidrolik kaynaklar oluşturuyor.
Hidrolik Santrallerin (HES) elektrik üretimi içerisindeki payı da yıllara göre değişmekle birlikte ortalama %25’ler seviyesinde
bulunuyor.
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Ülkemizin teknik, ekonomik ve çevresel yapılabilir hidroelektrik potansiyeli 165 milyar kWh seviyesinde bulunuyor.
Hâlihazırda bu potansiyelin %44,6’sına karşılık gelen 74 milyar kWh’lik bir üretim kapasitesi işletme halinde.
Teknik yapılabilir potansiyelin 18,4’üne karşılık gelen yaklaşık 30 milyar kWh üretim kapasitesine sahip olacak
HES’ler de inşa halinde bulunuyor. Potansiyelin geri kalan kısmını (%37) değerlendirecek tesisler ise planlama
ve proje safhasındalar. Ülkemizde hâlihazırda 409 adet hidroelektrik santral bulunuyor. Bu santrallerin 62 adedi
(11 625 MW) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından işletmeye alındı. Özel sektör ve diğer kuruluşlarca
işletmeye alınan 347 HES (9 175 MW) ile birlikte toplam kurulu kapasite yaklaşık 21 bin MW seviyesinde bulunuyor.

Su Kullanım Hakkı Anlaşması ile Yakalanan İvme
2003 yılında Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde yürürlüğe giren Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği (SKHA)
ile özel sektöre hidroelektrik enerji yatırımları yolu açıldı. Bu kapsamda toplam kurulu gücü 6 850 MW olan 271 adet küçük
ölçekli HES işletmeye alındı. Toplam kurulu gücü 6 866 MW olan 186 adet HES’te inşaat halinde bulunuyor. Bu tesisler
tamamlandığında yıllık yaklaşık 22 milyar kWh enerji üretimi gerçekleştirecek....................................................................
SKHA kapsamında HES inşaatları çok hızlı ilerliyor. 21.11.2012 tarihinden bu yana tam 41 adet HES işletmeye alındı.
Bu tesislerin enerji üretim kapasitesi 3 milyar kWh’yi aşıyor. 2013 yılı sonuna kadar ise toplam elektrik üretim kapasitesi
10 milyar kWh’yi bulacak 133 adet HES’in tamamlanması bekleniyor..................................................................................
2014 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen 34 adet HES’i ise yıllık enerji üretim kapasitesi 5,6 milyar kWh
seviyesinde. İnşaatına başlanılan tesislerden 19 adedi de 2015-2018 arasında tamamlanacak........................................
Diğer taraftan SKHA kapsamında lisans almış ancak inşaatına başlanmamış 142 adet proje bulunuyor.............................
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2013’ün İlk 6 Ayında HES’ lerin Ekonomiye Katkısı
6,1 Milyar TL...
6446 Kapsamında İşletmeye Alınan Özel Sektör HES Projelerinin Gelişimi

10. Kalkınma Planına göre 2018 yılında hâlihazırda 74 milyar kWh olan Hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin
yaklaşık 100 milyar kWh’ye çıkarılarak toplam enerji üretimi içindeki payının %29’a yükseltilmesi planlanıyor..........
Devlet ve Özel sektörün çalışmalarıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’te ise ülkemizin teknik yapılabilir
hidroelektrik potansiyelinin ekonomik ve çevresel yapılabilir kısmının (165 milyar kWh) devreye alınması
hedefleniyor.................................................................................................................................................................
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından işletmeye açılan HES’lerin yılın ilk yarısında ürettiği
elektriğin ülke ekonomisine katkısı 6,1 milyar TL olarak gerçekleşti.................................................................................
2013 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de üretilen 116 milyar 288 milyon kWh elektrik enerjisinin yüzde 29,2’si HES’lerden
sağlandı. Bu dönemde üretilen enerjide en büyük pay yüzde 41,3 iledoğal gaz ve lng yakıtlarından üretilen elektrik
enerjisinin olurken, kömürün payı yüzde 24,2, fuel-oil+motorin+asfaltit+lpg+naftanın payı yüzde 1,7, rüzgârın payı
yüzde 2,8, jeotermalin payı ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde elektrik üretiminde termik yakıtların payı
yüzde 67,5 olurken yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 32,5 oldu.
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DSİ’ den Temmuz Mesaisi
DSİ Genel Müdürlüğü
Temmuz ayında Eskişehir,
Bursa, Edirne,
Afyonkarahisar
ve Erzincan’da
açılış ve
temel atma
merasimleri
düzenleyerek
vatandaşlarımızla
buluştu.

Daha Fazla Hizmet Daha Kalkınmış Türkiye…
DSİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı süresince
toplam maliyeti 379 502 000 TL’lik 77 tesisle
geri dönüşümü son derece hızlı, katma değeri
yüksek yatırımlara imza attı. 6 i lde yapılan açılış
ve temel atma merasimlerine Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç, Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu,
Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı
Binali Yıldırım, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
iştirak etti...............................................................

Eskişehir’e Yatırımlar Hızla Devam Ediyor
Temmuz ayında Eskişehir’de toplam maliyeti 21
milyon 760 bin TL olan 10 adet tesisin açılış ve
temel atma merasimi gerçekleştirildi. 4 adedi sulama,
3 adedi taşkın koruma, 3 adedi de ulaşım
maksatlı olan 10 adet tesisle; 28 490 dekar tarım
arazisine sulama suyu temin edilecek, 3 yerleşim
yeri taşkından korunacak ve yerleşim yerlerine
ulaşım sağlanacak.
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4 adet sulama projesiyle hububat, pancar, mısır, ayçiçeği, sebze, haşhaş, soğan, patates, bostan,
fasulye, yonca, meyve üretimi yapılacak.
Projeler ile yıllık 8 933 700 TL gelir artışı sağlanacak.

Bursa’ya Buyukkumla Barajı

Edirne’ye 141 milyon TL’lik Yatırım

Gemlik’in içme suyu ihtiyacını temin edecek
Büyükkumla Barajı’nın temeli de Temmuz
ayında atıldı. 14 milyon m3 depolama hacmine
sahip, temelden 81 metre yüksekliğinde,
2 milyon 665 bin m3 gövde hacmi bulunan
Büyükkumla Barajı ön yüzü beton kaplamalı kaya
dolgu tipinde inşa edilecek. 57 milyon TL’ye mal
olacak Büyükkumla Barajı ile Gemlik körfezi
etrafında yer alan Gemlik İlçe Merkezi ile Narlı,
Karacaali, Büyükkumla,Küçükkumla, Kurşunlu,
Gençali ve Umurbey yerleşim alanlarında
249 114 kişinin ve GemlikOrganize Sanayi
Bölgesinin yıllık 19 milyon m3 içme, kullanma
ve endüstri suyu ihtiyacının 2045 yılına kadar
karşılanması sağlanacak....................................

Edirne’yi Meriç, Tunca ve Arda taşkınlarından koruyacak
7 adet taşkın koruma tesisinin de aralarında bulunduğu
12 adet tesisin açılış ve temel atma merasimi de DSİ’nin
Temmuz mesaisi kapsamında yer aldı.......................................
Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) kapsamında yer alan
ve gerek zirai gerekse sanayi bakımından ülkemizin önde
gelen illerinden birisi olan Edirne’de açılan ve temeli atılan
tesislerin maliyeti 140 milyon Tl’yi aşıyor. Bu tesislerle
522 867 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak,
492 240 dekar arazi ile 7 yerleşim birimi taşkınlardan korunacak.

Afyonkarahisar’a 4 Tesis Daha
Temmuz mesaisi kapsamında Afyonkarahisar
ilimizde de 4 adet tesisin temeli atıldı.....................
1 adet sulama ve 3 adet taşkın koruma maksatlı
tesisin maliyeti 25 milyonun üzerinde.....................
Bölge tarımına büyük katkı sağlayacak Çayhisar
27 Ağustos Göleti ve Sulaması Projesi kapsamında
inşa edilecek Gölet Kil Çekirdekli Zon dolgu tipinde
inşa edilecek.

Çayhisar 27 Ağustos Göleti ve Sulaması,
Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesine
bağlı Çayhisar Köyünün 2 km batısında yer
alıyor. Temelden yüksekliği 47,80 metre olan
gölet, sahip olduğu yükseklik bakımından
değerlendirildiğinde aslında baraj kategorisine
giren bir yatırım olarak göze çarpıyor. Gövde hacmi
682 252 m3 olan gölet ile 3 270 000 m3 suyun
depolanması sağlanacak.17 milyon 30 bin TL’ye
mal olacak bu proje tamamlandığında 9 870 dekar
tarım arazisinin borulu sulama sistemi ile sulanması
temin edilecek.
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Sulama alanından yıllık toplam 5 milyon 133 bin 190 TL net gelir artışı bekleniyor.
Temeli atılacak diğer 3 adet proje ise taşkın ile mücadele kapsamında inşa edilecek.
Toplam 25 milyon 370 bin TL’ye mal olacak 4 adet tesis ile 9 870 dekar tarım alanı sulanacak, 2000 dekar tarım alanı,
Sinanpaşa ilçe merkezindeki 40 adet bina ve 1 köy taşkın zararlarından korunmuş olacak, 10 dere ise ıslah edilecek.

Nevruz Barajı’nın Temeli Atıldı
Sivas’ta aralarında Nevruz Barajı ile Divriği
ilçesine 2045 yılına kadar içme suyu temin
edecek Divriği İlçesi ve Civarı İçmesuyu İsale
Hattı’nın da yer aldığı 40 tesisin temeli atıldı.
Toplam maliyeti 96 milyon 757 bin TL olan
projelerle; 73 490 dekar tarım alanına sulama
suyu temin edilecek, yıllık 1 milyon 990 bin m3
içme suyu sağlanacak, 4 ilçe ve 33 yerleşim yeri
taşkın zararlarından korunacak.........................
Temeli atılan tesislerden Nevruz Barajı 39 089
000 TL’ye mal olacak. Baraj ile 53 660 dekar
arazide basınçlı sulama sistemi ile sulu tarım
yapılacak.........................................................
12 246 kişi projenin imkanlarından faydalanacak.
54 metre yüksekliğinde inşa edilecek proje
tamamlandığında, yörede dekar başına
379 TL olmak üzere yıllık 20.337.140 TL gelir
artışı elde edilecek.

Erzincan’a 10 Tesis
Erzincan’da 10 adet tesisin açılış ve temel atma
merasiminde Turnaçayır Barajı’nın temeli atıldı.
Erzincan İli Çayırlı İlçesinde Balıklı Çayı üzerinde
bulunan baraj Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde
inşa edilecek........................................................
Temelden 92 metre yüksekliğinde inşa edilecek
baraj 3 milyon 160 bin m3 gövde dolgu hacmine
sahip olacak..........................................................
20.02.2013 tarihinde 33 milyon 787 milyon TL’ye
ihale edilen baraj ile yaklaşık 149 000 dekar arazi
sulu tarıma açılacak ve yıllık gelir artışı 66.129.695
TL olacak. 2017 yılında tamamlanması planlanan
barajdan 7 000 kişi faydalanacak......................
Temeli atılacak ve açılışı yapılacak diğer 9 adet
tesis ise taşkın koruma maksadına hizmet edecek.
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DSİ Laboratuvarlarının
Akreditasyon Belgesi 4 Yıl Süreyle Yenilendi

DS Genel Müdürlüğünün
yurt çapına
yayılmış bütün
laboratuvarlarının
akreditasyon belgesi
yenilendi.
Dsİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi
(TAKK) Laboratuvarları ile DSİ’nin yurt geneline
dağılmış 26 adet Bölge Müdürlüğünün laboratuvarlarının
akreditasyon yenileme denetimleri başarıyla
sonuçlandı.......................................................................
DSİ laboratuvarının akreditasyonu 2013-2017 dönemini
kapsamak üzere 4 yıl süreyle TÜRKAK tarafından
yenilendi.........................................................................
DSİ Laboratuvarlarında akreditasyon çalışmalarına
2000’li yılların hemen başında başlanılmıştı.
İlk etapta, 2004 yılında TAKK Daire Başkanlığına
bağlı deney laboratuvarları, 19 adet deneyden,
TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde
TÜRKAK tarafından akredite edilmişti.........................
2008 yılında, TAKK Daire Başkanlığı şemsiyesi
altında, “şubeli akreditasyon” modeliyle bölge
müdürlüklerinde kurulu kalite kontrol laboratuvarlarının
akreditasyonuna başlanıldı.................................................
2012 yılı itibariyle DSİ merkez ve bölge laboratuvarlarının
tamamının akreditasyonu tamamlandı.........................
Mayıs 2013 tarihi itibariyle TÜRKAK, Dsİ TAKK Dairesi
Başkanlığı Laboratuvarları ve tüm Bölge Laboratuvarlarının
akreditasyonunu 2013- 2017 dönemini kapsayacak şekilde
4 yıl süreyle yeniledi...............................................................
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK) olarak adlandırılan deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliklerinin
uluslararası kabul edilmiş kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi
anlamına gelen laboratuvar akreditasyonunun başlıca hedefleri;
• Laboratuvar faaliyetlerinin güvenirliğini artırmak,
• Laboratuvar faaliyetleri sonucu elde edilen deney ve analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını
sağlamak,
• Laboratuvarların kalite altyapısını geliştirmek,
• Laboratuvarlarda idari ve teknik bakımdan etkin bir kalite yönetim sistemi uygulamak,
• Uluslararası ticareti kolaylaştırmak olarak sıralanıyor.
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DSİ Laboratuvarları
DSİ TAKK Dairesi Başkanlığında laboratuvar
faaliyetleri aşağıda belirtilen laboratuvarlarda
yürütülüyor :
• Hidrolik Model Laboratuvarı
• Beton Malzeme Laboratuvarı
• Zemin Mekaniği Laboratuvarı
• Kimya Laboratuvarı
• İzotop Laboratuvarı
• Teknik Hizmetler (Pompa performans
deneyleri)
• Kalibrasyon Laboratuvarı
Düşük Ortam Saymalı Toplam Alfa- Toplam Beta Sayım Sistemi- İzotop Laboratuvarı

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire
Başkanlığı’nda ise laboratuvar faaliyetleri
Su veToprak Laboratuvarında yürütülüyor.
DSİ Bölge Müdürlüklerinde kalite kontrol ve
laboratuvar faaliyetleri bölge müdürlükleri
merkezinde kurulu bölge laboratuvarı ile
şube ve şantiyelerde kurulu kalite kontrol
laboratuvarlarında yürütülüyor.

DSİ’de
Laboratuvar faaliyetlerinden
görünümler:
Arazide Yerinde Sıkılık Kontrolu- Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Bilgisasayar Kontrollu Dinamik 3 Eksenli Kesme Cihazı- Zemin Mekaniği Laboratuvarı

İzotop Oranayıcı Kütle Spektrometresi (IRMS)-İzotop Laboratuvarı
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Ultra Düşük Ortam Saymalı Sıvı Sintilasyon Sayım
Sistemi-İzotop Laboratuvarı

ICP-MS Agilent 7500a Cihazı-Kimya Laboratuvarı

ICP-MS Perkin Elmer Nexion 300 D- Kimya Laboratuvarı

İyon kromatografi cihazı (Dionex)-Kimya Laboratuvarı
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HABER Türkiye’den Dünya Kültür Varlığına
4 Hediye Daha…
Ceneviz Kale ve Surlu Yerleşimleri,
Denizli’ de yer alan Laodikeia Antik Kenti,
Manisa’ da bulunan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya
Tümülüsleri ile Tuz Gölü Dünya Miras Geçici Listesine alındı.

Dünya Kültür Mirası Listesinde 11 tane doğal ve
kültürel varlığı bulunan Türkiye geçici listedeki
varlıklarına 4 yeni doğal ve kültürel varlık daha
ekleyerek bu listedeki varlık sayısını 41’e yükseltti.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
(UNESCO) Dünya Miras Komitesi tarafından
belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak korunması
için çalışmalar yapılan kültürel ve doğal varlıkların
yer aldığı Dünya Kültür Mirası Listesi’nde
bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen
evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıklar
bulunuyor. Bu listede Türkiye’nin de 11 adet kültürel
ve doğal zenginliği var.............................................
Dünya Kültür Mirası listesine girebilmek için 10
adet kriterden en az bir adedinin taşınması gerekiyor.
Bu kritere sahip doğal ve kültürel varlıklar
listeye girmenin önemli bir aşaması olarak
değerlendirilen Dünya Mirası Geçici Listesine
alınıyorlar...............................................................

Dünya Mirası Amblemi,
Amblemin çevresinde
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca
“Dünya Mirasları” yazıyor.

2013 yılında Ceneviz Kale ve Surlu Yerleşimleri,
Denizli’de yer alan Laodikeia Antik Kenti, Manisa’da
bulunan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya
Tümülüsleri ile Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle
çevrili olan Tuz Gölü geçici listeye kaydedildi.
Böylelikle Türkiye’nin Dünya Kültür Mirası Geçici
Listesinde bulunan doğal ve kültürel varlıklarının
sayısı da 41’e ulaştı. Dünya Kültür Mirası Listesinde
2013 yılı itibarıyla Dünya genelinde 981 kültürel ve
doğal varlık bulunuyor, bunların 759 tanesi kültürel,
193 tanesi doğal, 29 tanesi ise karma (hem doğal
hem kültürel) varlıklar oluşturuyor. İtalya 49 adet
varlık ile listede en çok varlığı bulunan ülke.
Türkiye ise 11 adet doğal ve kültürel varlığı ile
24. sırada yer alıyor...............................................
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İtalya
Çin
İspanya
Fransa
Almanya
Meksika
Hindistan
Birleşik Krallık
Rusya Federasyonu
ABD

Dünya Kültür Mirası Listesinde
En Çok Varlığı Bulunan 10 Ülke

49
45
44
38
38
32
30
28
25
21

Dünya Miras Listesi
Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda
söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin
yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17.
Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul
edilmiştir......................................................................................................................................................................................................
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü
tanınmaktadır. Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
(ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda
tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.
2013 yılı sonu itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dunya Miras Listesi’ne kayıtlı 981 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların
759 tanesi kültürel, 193 tanesi doğal, 29 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi
toplantıları ile bu sayı artmaktadır.

Bölgelere göre
Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan doğal ve kültürel varlıkların dağılımı

BÖLGE

Kültürel

Doğal

AFRİKA

48

36

4

88

9

ARAP ÜLKELERİ

68

4

2

74

8

ASYA ve PASİFİK

154

57

10

221

23

AVRUPA ve KUZEY AMERİKA

399

60

10

469

48

LATİN AMERİKA ve KARAYİPLER 90

36

3

129

13

193

29

981

100

TOPLAM

759

Karma Toplam

%
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Ülkemizin,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ nün
sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde
bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ ne
11 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır.

Bu varlıklardan;
•İstanbul’un Tarihi Alanları [1985]
•Divriği Ulu Camii ve Daruşşifası (Sivas) [1985]
•Hattuşaş (Boğazkoy) - Hitit Başkenti (Corum) [1986]
•Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
•Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
•Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
•Truva Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
•Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
•Catalhoyuk Neolitik Kenti (Konya) [2012]
kültürel olarak;
•Goreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
•Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.
Galata Kulesi de Cenevizliler tarafından inşa edilen
“Kale ve Surlu yerleşimler ” kapsamında
Dünya Mirasları Geçici listesindeki yerini aldı.

Dünya Miras Geçici Listesi
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair
Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras
Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini
(geçici liste) UNESCO Dunya Miras Merkezi’ne iletmekle
yükümlüdürler. UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yayınlanan
bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları
Dünya Miras Komitesi’ne sunulmaktadır. Gecici Listeler
hazırlanırken varlıkların Dunya Miras Komitesi’nce belirlenen
kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve
kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de
dikkate alınmaktadır....................................................................
İlk kez 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilen
Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında
güncellenmiş olup bu listede 2 karma (kültürel/doğal) 1 doğal
ve 38 kültürel olmak üzere toplam 41 adet varlık bulunmaktadır.

Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü
çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO
Dünya Mirası Listesine 11 adet varlığımızın
alınması sağlandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü gerek Dünya Mirası Komitesine
üye olmak, gerekse de korunması ve geleceğe
taşınması gereken varlıkların UNESCO
Dünya Mirası Listesi’nde yer alması için yoğun
gayret gösteriyor..................................................
Bu çalışmaların olumlu sonuç vermesi neticesinde
aşağıda bilgileri bulunan 4 adet Doğal ve
Kültürel zenginliğimiz Dünya Miras Geçici Listesine
eklendi.
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Laodikeia Antik Kenti (Denizli)

Denizli İli’nin 6 km kuzeyinde yer alan Laodikeia Antik Kenti de geçici listeye dahil edildi.

Laodikeia Antik Kenti, Denizli İli’nin 6 km. kuzeyinde
yer almaktadır. Helenistik kent, M.Ö. 3. yy.’ın ortalarında
Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike
adına kurulmuştur.........................................................
M.Ö. 130/129 yılında ise bölge tamamen
Roma’ya (önce Cumhuriyet, sonra İmparatorluk)
bağlanmıştır. Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine
sahip olan kent, Erken Bizans Dönemi’nde
metropollük seviyesinde dini bir merkez haline
gelmiştir. Laodikeia’da yapılan kazı çalışmaları,
Erken Kalkolitik Dönem (Bakır Çağı, M.Ö. 5500’den
M.S. 7. yy.’a kadar kesintisiz yerleşimlerin varlığını
ortaya koymuştur. Laodikeia, önemli arkeolojik
kalıntılara sahiptir........................................................

Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan Laodikeia’nın
önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları
içinde; Anadolu’nun en büyük stadyumu (ölçüleri
285x70 m.), 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası,
5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı,Bouleuterionu,
tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal
caddeleri sayılabilir.....................................................
Kentin dört tarafını ise nekropol alanları çevirir.
Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası için çok önemlidir.
Çünkü kent M.S. 4. yy.’dan itibaren Kutsal Hac Merkezi
olma gibi dinsel bir özelliğe sahip olmuştur. Bu nedenle
İncil’de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy
gönderilen bir kentte Laodikeia Kilisesi’nin ortaya
çıkarılması, bu kutsallığı bir kat daha artırmaktadır.
Kilise, Büyük Constantinus zamanında (M.S. 306-337),
Hıristiyanlığın M.S. 313 yılında Milano Fermanı ile
serbest olmasıyla birlikte yapılmıştır. Bu yönüyle
Hıristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli
kutsal yapılarından biri olma özelliğini korumaktadır
ve bu nedenle yapı bir hac kilisesidir..........................
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Manisa Salihli’de bulunan
Sardes, antik dünyanın
önde gelen şehirleri
arasında yer almaktaydı.

Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa)
Manisa İli, Salihli İlçesi, Sart Beldesi sınırları
içerisindeyer alan Sardes Antik Kenti, Demir Çağı
Lidya Krallığının başkentidir...............................
Batı Anadolu’yuhakimiyeti altına almış bir
imparatorluğun başkenti, sikkenin doğum yeri
ve adı hayal bile edilemeyecek zenginlikle
özdeşleşen Krezüs’ün (Karun) vatanı olan
Sardes, antik dünyanın önde gelen şehirleri
arasında yer almaktaydı....................................
Şehir, kent planlaması konusunda emsalsiz
olup, Mezopotamya dışındaki en büyük
savunma duvarı ile çevrelenmiştir........................

Günümüze kadar koruna gelmiş olan dünyanın
belki de en görkemli İon düzeni tapınaklarından
birine ev sahipliği yapan antik kent, korunmuş
Roma yapıları içerisinde anıtsal bir hamamgymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük
havrasına sahiptir.................................................
Lidyalıların başkenti ve tek şehri olan Sardes’ten
başka hiçbir şehir ortadan kalkmış bu uygarlıkla
doğrudan bağlantılı değildir.......................................
Marmara Gölü’nün güney kenarında yer alan
ve Lidya tümülüs mezarlık alanı olan Bin Tepeler,
dünyanın en büyük tümülüs alanıdır....................

Lidya tümülüsleri, M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda
bu peyzajın önemini ortaya koyan unsurlardır.
Kraliyet mezarlığı olarak Sardes’e sıkı bir şekilde
bağlı olan Bin Tepe, daha erken ve daha geç
dönemlere tarihlenen kalıntıları ile Lidya dönemine
ait sadece bir mezarlık alanı değil, kültürün
devamını gösteren bir anıttır.

Sardes Antik Kenti
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Ceneviz Ticaret Yolu’nda
Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar
Kale ve Surlu Yerleşimleri

İzmir Dikili’ deki Çandarlı Kalesi
sağlamlığı ve görkemli yapısıyla dikkat çekiyor…

Cenevizliler, 11. ve 15. yüzyıllar arasında Akdeniz,
Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey
Avrupa’da ticaret kolonileri kurmuş ve kıyılarda
kaleler inşa etmiş veya eski kale kalıntılarını
onarıp kullanmışlardır. Tarih boyunca önemli
ticaret yollarının kavşağında yer almış Anadolu
kıyılarında da Cenevizlilerin bir dönem kullandığı
birçok yerleşim bulunmaktadır. Bu yerleşimler
arasında İstanbul’da Boğaz’ın Karadeniz
çıkışında Anadolu Kavağı’nın hakim bir tepesi
üzerinde yer alan Yoros Kalesi ve bir kale yapısı
olmamasına rağmen Cenevizlilerden kalan
kentsel savunma sistemindeki önemi nedeniyle
Galata Kulesi, Karadeniz’de özellikle Cenevizliler
döneminde ticari canlılığın merkezi olmuş
Amasra Kalesi, Sinop Kalesi ve günümüzde de
Ceneviz Kalesi olarak adlandırılan, denizcilik
ve ticarette önem taşıyan Akçakoca Kalesi,
Ege’de ise Cenevizliler döneminde önemli bir
ticaret limanı olan ve kentin savunmasında
önem taşıyan Foça Kalesi ile sağlamlığı
ve görkemli yapısıyla dikkat çeken Çandarlı
Kalesi sayılabilir.

Tuz Gölü Özel Çevre
Koruma Alanı

Ülkemizin tuz ihtiyacının %70’ini karşılayan Tuz Gölü
geçici listeye alınan doğal varlıklarımız arasında bulunuyor.

Ankara, Konya ve Aksaray illeri ile çevrili olan Tuz Gölü,
Van Gölü’nden sonra Türkiye’nin ikinci büyük gölüdür.
Yer altı sularıyla beslenen Tuz Gölü, kapalı bir havza
olan Konya Havzası’nda yer almaktadır............................
Ortalama derinliği 50 cm.’nin altında olan Tuz Gölü,
Doğuda Kızılırmak, Güneyde Obruk, Batı’da Cihanbeyli
ve Kuzeyde Haymana Platoları ile çevrilidir.......................
Gölün bulunduğu bölge, Türkiye’nin en az yağış alan
bölgesidir. İlkbaharda gölün genişliği 164.200 hektara
ulaşırken yaz aylarında göl yüzeyinde oluşan yaklaşık
30 cm.lik tuz tabakası, bölgedeki aşırı buharlaşmanın
bir kanıtıdır. Türkiye’nin tuz ihtiyacının % 70’i Tuz Gölü’nden
sağlanmaktadır. Sayılamayacak kadar çok çeşitli kuş türüne
ev sahipliği yapan Tuz Gölü havzası, yaklaşık 6.000 kadar
kuş yuvalama alanına sahiptir. Bunun yanında bölgede
279 bitki ve bakteri türünün yaşadığı tespit edilmiştir.
Dünyanın önemli doğal alanlarından biri olan Tuz Gölü Özel
Çevre Koruma Bölgesi, sahip olduğu bu özellikleri nedeniyle
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kaydedilmiştir.
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Dünya Miras Listesi’ne Alınma Kriterleri
Bir alanın Dünya Miras Listesi’ne dahil edilebilmesi için
Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen olağanüstü evrensel
değerini ölçen 6 kültürel ve 4 doğal kriterden en az birini karşılaması gerekmektedir.

Bu kriterler:
1. İnsanın yaratıcı dehasının üst düzeyde bir temsilcisi olması,
2. Dünyanın bir kültür bölgesinde veya bir donemde mimarlık veya teknoloji, anıtsal sanatlar, kent planlama veya
peyzaj tasarımı alanlarında önemli gelişmelere ilişkin insani değer alışverişlerine tanıklık etmesi,
3. Yaşayan veya yok olan bir kultur geleneğinin veya uygarlığın istisnai, ender rastlanan bir temsilcisi olması,
4. İnsanlık tarihinin önemli bir aşamasını veya aşamalarını gösteren bir yapı tipinin, mimari veya teknolojik bütünün
veya peyzajın istisnai bir örneği olması
5. Özellikle geri dönülmez bir değişimin etkisi altında hassaslaşmış olan çevre ile insan etkileşiminin veya
bir kültürün/ kültürlerin temsilcisi olan, geleneksel insan yerleşimi, arazi kullanımı veya deniz kullanımının istisnai
bir örneği olması,
6. İstisnai evrensel önem taşıyan sanatsal veya edebi eserler, inançlar, fikirler,yaşayan gelenekler ve olaylarla
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olması (Komite bu kriterin tercihen diğer kriterler ile birlikte kullanılması gerektiğini
kabul etmektedir.)
7. Üstün doğal görüngelere veya eşsiz doğal güzelliklere ve estetik öneme sahip alanları içermesi,
8. Yaşamın kaydı, yer şekillerinin oluşumunda devam eden önemli jeolojik süreçler veya önemli jeomorfik veya
fizyografik özellikler dahil dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil eden istisnai örnekler olması,
9. Kara, tatlı su, kıyı ve deniz eko sistemleri ve hayvan ve bitki topluluklarının evrim ve gelişiminde devam eden
önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri sunan istisnai örnekler olması,
10. Bilim veya koruma acısından istisnai evrensel değere sahip tehlike altındaki türleri içeren yerler de dahil,
biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve dikkat çeken doğal habitatları içermesi.
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HABER

2 TABİAT PARKIMIZ DAHA OLDU
Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu :
“Gürcüoluk Tabiat Parkı ve Tunca Vadisi Tabiat Parkı
ile turizm potansiyelimizi daha da yukarılara taşımak istiyoruz.”

Rize Tunca Vadisi ile Bartın Gürcüoluk Mağarası tabiat parkı
ilan edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu
düzenlemeyle birlikte ülkemizdeki tabiat parkı sayısı 188’e
ulaştı......................................................................................
Tabiat parkı olarak ilan edilen Tunca Vadisi Ardeşen ilçesi
sınırları içinde toplam 40 bin 820 dekar alan üzerinde yer
alırken, Rize’ye 55 km. Ardeşen’e ise 18 km uzaklıkta
bulunuyor.............................................................................

Tamamı orman arazisinde bulunan Tunca Vadisi Tabiat
Parkı akarsularının yoğunluğu ve 2400 metre rakımdan
sonra çok sayıda buzul gölleri ile ziyaretçilerine eşsiz
manzaralar sunuyor........................................................
Kaçkar ve Altıparmak Dağlarının yüksek yamaçlarına
serpilmiş bulunan bu inci gibi göl çanaklarının, yakın
bir jeolojik geçmişte buzul oymaları ve setleşmeler ile
oluştuğu biliniyor..............................................................
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Buzul gölleri ile flora ve faunasıyla tabiat
tutkunlarının gözde mekanları arasında yer
alan Tunca Vadisi, alan içi ve çevresindeki
yerler ile Anadolu’nun diğer bölgelerinden
coğrafi yapısıyla olduğu gibi kültürel yapısı
ile de ayrılıyor............................................
Bölgede geleneksel giyim, yöresel yemek
ve mimari kullanılıyor. Tunca Vadisi’nde
ayrıca tahta kaşık, yün çorap dokuması,
yöre kültürünün yansıtıldığı halk oyunları
ve müziği ile geleneksel olarak yapılan yayla
festivalleri icra ediliyor.

Doğa Koruma Alanları
Doğanın tahrip edilmemesi, kendine özgü kaynak değerlerini yitirmemesi için yürürlüğe konan 2873 sayılı
Milli Parklar Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenendoğa koruma alanlarının kanunun 2.maddesindeki yasal
tanımları;
Milli Park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile
koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını,
Tabiat Parkı; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenmesine uygun
tabiat parçalarını,
Tabiat Anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değerlere sahip ve milli park esasları
dahilinde korunan tabiat parçalarını,
Tabiatı Koruma Alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş,
eko sistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup
sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarını ifade etmektedir.

55
Sarkıt ve Dikitlerle Bezeli Mağara
Tabiat parkı ilan edilen diğer doğal zenginliğimiz
Gürcüoluk Mağarası ise Bartın’a bağlı Amasra
ilçesinin yaklaşık 10 km güneydoğusunda,
geniş bir karstik platonun üzerinde bulunan
Gölleryazı mevkiinde, Makaracı köyünün 2 km
doğusundaki iki büyük dolini birbirinden ayıran
bir sırtın kenarında yer alıyor.............................
Tabiat turizminin gelişimine katkı sağlayacak
Gürcüoluk Mağarası Amasra’ya gelecekler için
önemli bir durak olma potansiyeline sahip tabii
değer olarak dikkat çekiyor..................................
Toplam yatay uzunluğu 169 metre olan
Gürcüoluk Mağarası tek bir galeri şeklinde kat
edilemezken; ana girişten sonra karşılaşılan geniş
salondan ayrılan odalar sebebiyle bir çekirdek
etrafında oluşmuş hücreleri andıran yapıya sahip
rengârenk bir tabii güzellik oluşturuyor................
Genişliği 2-2.5 metre, yüksekliği 1-7 metre
arasında değişen mağaranın içi, görünümleri
son derece güzel sarkıt, dikit, sütun, duvar ve
perde damlataşları ile kaplı bulunuyor.
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Ayrıca tabanında, özellikle doğu giriş galerisinde
kalın bir erime ve birikim toprağı yer alıyor.
Bu topraklar büyük ölçüde fosilleşmiş durumda
bulunuyor.................................................................
Gelişimini tamamlamış ancak, mağara içi
şekillenmesi devam eden Gürcüoluk Mağarası
gerek görünümleri son derece güzel damlataşları
gerekse kolay ulaşım imkanı ve güzel tabii bir
çevreye sahip olması sebebiyle cazibesini koruyor.
Giriş salonundan sonra karşılaşılan odaların
neredeyse tamamı sarkıt, yavru sarkıt, dikit,
sütun, örtü damlataşı, duvar damlataşı,
mağara iğnesi, mağara incisi gibi jeomorfolojik
oluşumların misalleriyle bezeli durumda bulunuyor.
Turizm potansiyeli yüksek Amasra ilçe
merkezine, Küre Dağları Milli Parkı’na ve
Safranbolu’ya ulaşan turistik rotaya yakınlığının
mağaranın ziyaretçi potansiyelini artırması
bekleniyor...............................................................
İki yeni tabiat parkı ile alakalı olarak Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Türkiye’nin dört bir yanında şehir ormanları,
tabiat parkları ve mesirelik alanlar kurduklarını
ifade ederek, “Bakanlığımızın vazife alanındaki
tabii değerleri korumak ve geliştirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz.........................................
Ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralayan
Gürcüoluk Tabiat Parkı ve Tunca Vadisi Tabiat Parkı
ile turizm potansiyelini daha da yukarılara taşımak
istiyoruz...............................................................
Ülke genelinde 186 olan tabiat parkı sayısını
188’e çıkarmış olduk. Tabiat Parklarımız
ülkemize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
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HABER Acarlar Gölü Longozu
Dünyaya Tanıtılıyor
Acarlar Gölü Subasar Ormanı, sadece dünyada ender rastlanan bir oluşum değil, ev sahipliği yaptığı nadir su bitkileri
ve kuş türleri ile doğa severler için bulunmaz bir alan…
Bir orman düşünün, bildiğiniz dişbudak, kızılağaç,
karaağaç ve söğütlerden oluşuyor. Ama kökleri
her mevsim suyun içinde, göğe bakan dallarında
irili ufaklı kuşlar ötüşüyor. Bir göl düşünün, içinde
yüce ağaçlar yükseliyor......................................
Aralarında kadife ördekler, elmabaş patkalar
(Aythya ferina), bahriler (Podiceps cristatus)
geziyor. Burası bir subasar orman, Acarlar
Gölü Subasar Ormanı. Göl tabanının yoğun bir
ormanla kaplı olduğu, dünyada ender rastlanan
bir doğal oluşum.....................................................
Daha bilimsel bir açıklamayla, ‘Longoz’ olarak da
adlandırılan subasar orman “yılın belli dönemlerinde
veya yıl boyunca taban suyunun yüksek olmasına
bağlı olarak bataklık ve göllerde oluşan orman”a
deniyor.
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Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük su basar
ormanı olan Acarlar Longozu’nun tanıtımı
amacıyla, düzenlenen “Acarlar Longozu Nilüfer
Şenliği” 6 Temmuz 2013 Cumartesi günü sahanın
batısında yer alan Turnalı ve kuzeybatısında
yer alan Başoğlu köylerinde gerçekleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın desteğiyle ilk
kez yapılan ve geleneksel hale getirilmesi
amaçlanan Şenlik Acarlar Longozu’na yapılan
yürüyüşle başladı...................................................
Fasulyelik Mevkii’nde hazırlanan şenlik alanında
kemençe ve klarnet eşliğinde oyunlar oynanmasıyla
devam eden şenlikte köyün gençleri longozda çamur
içerisinde en hızlı koşmak için yarıştı. 3 kategoride
yapılan çamur yarışmalarında dereceye girenlere
ödüllerini Sakarya Valisi Mustafa Büyük verdi.

Vali Büyük, “Acarlar Longozu’nun tanıtımına katkı
sağlamak için bu ve buna benzer festivallerin
düzenlenmesi gerekiyor. Tabiat varlıklarımızın
değerini anlatmak, kullanımıyla ilgili kuralları,
tahribatının önlenmesi ve muhafazası için bu
çalışmalar yapılıyor” dedi.......................................
Gerçekleştirilen şenlikle ilgili olarak basın
mensuplarına bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ziyaretçilerini cezbeden
bir güzelliğe sahip olan Acarlar Longozu’nu
dünyayatanıtmayı hedeflediklerini belirterek
“Ülkemizdesadece 3 tane bulunan su basar
ormanlardan biri olan Acarlar Longozu’nu
dünyaya tanıtacağız. ..............................................
Acarlar Gölü Longoz Ormanı’nın geniş kitlelere
tanıtımı ile hem yörenin kültür ve turizm
potansiyeline katkı sağlayacağız, hem de burayı
gelir getiren bir alan haline getireceğiz” dedi.
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Tertiplenen Nilüfer Şenlikleri’nin Acarlar Longozu’nun tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu
kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu,..................................................................................................
“Daha önce varlığı bile bilinmeyen Sakarya’daki Acarlar Longozu, şimdilerde Türkiye’nin en çok
ziyaret edilen tabiat alanlarından. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, sulak alan yönetim planının
revize edilmesi ve turizme dönük altyapı tesislerinin tamamlanması ile Acarlar Longozu’nu bölgenin
tabiat turizmi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Pek Çok Canlı Türüne Ev Sahipliği Yapıyor
Sakarya’ da bulunan Acarlar Longozu deniz,
göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada
barındıran dünyanın nadir tabiat köşelerinden
biri olma niteliğini taşıyor......................................
Acarlar Gölü Subasar Ormanı, sadece dünyada
ender rastlanan bir oluşum değil, ev sahipliği
yaptığı nadir su bitkileri ve kuş türleri ile
doğa severler için bulunmaz bir alan....................
Sadece burada bulunan su menekşesi,
keşfedildiği günden beri, yurtiçi ve yurtdışından
büyük ilgi görüyor...................................................

Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü
alanın yakınında yer alan Longoz, zengin
bitki ve hayvan türlerini barındırıyor. 243 kuş
türüne ev sahipliği yapan longoz biyolojik
çeşitliliğiyle görenleri hayran bırakıyor...................
Orman ve sulakalan ekosistemlerinin tüm
özelliklerinin iç içe geçmesi nedeniyle flora
ve fauna açısından oldukça zengin bir alan.
Nemli iklim şartları nedeniyle hem orman,
hem de orman altı bitki örtüsü çok çeşitlilik
gösteriyor burada..................................................
Bir anlamda ender bir biyolojik çeşitlilik alanı
var karşımızda. Hakim ağaç türü dişbudak olmakla
birlikte, kızılağaç ve karaağaç da yoğun
olarak görülüyor....................................................
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Su içinde yetişen zarif bir bitki olan su menekşesini Türkiye’ de sadece Acarlar Longozu ve
çevresindeki birkaç sulak alanda görebilirsiniz.
Gene ülkemizin nadir su bitkilerinden göl soğanı ve bataklık eğreltisi de bu alanda yetişiyor.
Bunların dışında su küpesi, sarı nilüfer, beyaz nilüfer, su keneviri alanda görülen türler arasında.

Kuşların Göç Yolu İçerisinde

1. Dereceden Doğal Sit Alanı

Acarlar Longozu kuşlar için de vazgeçilmez bir
alan. Anadolu’nun üzerinden geçen iki önemli
göç yolundan birisinin üzerinde bulunması nedeniyle
longozda yıl boyunca 200’e yakın kuş
türü ya konaklıyor ya da kuluçkaya yatıyor..............

Sakarya İlinin Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında
yer alan, Adapazarı’na 60km, Karasu İlçesine
10 km mesafede yer alan Acarlar gölü,
taban suyu ve hidrolojik yapısı nedeni ile göl
olarak nitelendirilmekte, su rejimi, iklime ve yıl
içindeki mevsimlere göre değişmektedir.................

Kuşuzmanlarının yaptığı gözleme göre yerli, yaz
göçmeni, kış göçmeni ve geçit yapan birçok kuş
türü Acarlar Longozu’nda barınma, saklanma,
üreme ve beslenme imkânı buluyor......................
Bu kuş türlerininarasında alaca balıkçıl, kaşıkçı,
çeltikçi,karabatak, dalgıç türleri, bahri,
elmabaş pakta,altıngöz, kadife ördek, deniz ve
balık kartalları sayılabilir.........................................
Acarlar Longozu bu özelliği ile Önemli
Kuş Alanı (ÖKA) statüsünde ve Sakarya Deltası
Önemli Kuş Alanı sınırları içinde yer alıyor.
Longoz tavşan, tilki, çakal, yaban domuzu gibi
çeşitli memeli türlerine de ev sahipliği yapıyor.
Gölde ise sazan, yayın, yılan balığı, kızılkanat,
turna, kefal gibi balık türleri yaşıyor........................
Her yıl düzenli olarak kuş sayımları yapılan
Longozda 243 kuş türü sayılmış, ayrıca 2005
yılında görülen Telkuyruk adlı tür ülkemizde
son 15 yıldaki ilk kayıt olarak geçmiştir.

AcarlarLongozu, Sakarya Nehri’nin ağzından
batıyadoğru 26 km uzanan ve kumul, bataklık,
açık su ve subasar orman habitatlarının bir
mozaiğini içeren, Kefken-Karasu Kıyıları Önemli
Bitki Alanı (ÖBA) sınırları içinde kalıyor..............
Saha 1. derece doğal sit alanı ve Yaban hayatı
geliştirme sahası olarak koruma altındadır.
Korumadakiana hedef, yöre halkının olumsuz
etkilenmesi olmayıp, bilakis bu mekandaki doğal
güzelliklerin korunarak gelecek kuşakların da
istifadesine sunulması ile özellikle son yıllarda
gündeme gelen sürdürülebilir kullanım ilkesidir.
Bu halde hedeflenen amaç, yöre halkı ile diğer
kesimlerin yararına olarak değerlendirilmelidir.
Türkiye’deki üç önemli subasar ormandan biri
olması sebebiyle büyük önem taşıyan Acarlar
Longozu’nda yapılacak çalışmaların yer aldığı
yönetim planı revizyonu ile sahanın 3 farklı
yerinde kuş gözlem kule ve kulübeleri, ahşap
yürüyüş yolları, ziyaretçi merkezleri yapılması
hususları öne çıkarıldı ve bu kararlara plan
revizyonunda yer verilmesi sağlanacak...............
Planda ayrıca, sahada var olan ve çözüm bekleyen
sorunlar ilgi gruplarıyla toplantılar yapmak
ve katılımcı yaklaşım sergilemek suretiyle
değerlendirilerek çözüm yolları ve ileriye dönük
hedef ve stratejiler belirlenecek.
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HABER

Sabır ve Umudun Sembolü

OKAVANGO

İskoç misyoner ve kaşif olan David Livingstone’nun 1848 yılında keşfettiği Okavango Deltası, Botsvana’da yer alan
delta, dünyanın denize dökülmeyen en büyük iç deltasıdır.
Deltayı besleyen ana kol Angola’dan çıkan
Okavango Nehri’dir. Denizle buluşmayan nehir
olarak tanımlanan Okavango Nehri, lagün,
kanal ve adalardan oluşan 6.000 mil²’lik bir alan
içerisinde kaybolur. Nehir sistematik olarak yıllık
yaklaşık 2 milyon tonkum ve alüvyonu deltaya taşır.
Okavango Deltası Kalhan kumlarının ortasında
Afrikanın en büyük ve en güzel vahasıdır.
Angola’nın dağlık bölesinden yükselen Okavango
Nehri asla denize ulaşmaz ve Kalahari Çölünün
susuzluk ateşini zümrüt sazlıklarıyla, tatlı sularıyla,
mavi-yeşil doğasıyla söndürür...............................

Okavango dev cüsseli canlılar için doğal bir
sığınak ve dev bir su çukurudur. Su, beklenmedik
yaşam formlarını da beraberinde getirir.
Zira Okavango’da, kumlar üzerinde güneşlenen
balık ve timsahları da, yeşilliklerde otlayan
hipopotamlarıve bataklık antiloplarını da izlemek
mümkün................................................................
Makgadikgadi Gölü Orta Kalahari’de hayatta
kalan son su kalıntısıdır. Ayrıca Kwando, Linyanti
ve Chobe bataklık ve nehir sistemleri ile yakından
ilişkilidir. Çok uzun zaman önce Okavango
Nehri’nin Kwondo, Chobe ve Yukarı Zambezi
su yolları ile Limpopo Nehrine katılan; oradan da
Hint Okyanusuna dökülen dev bir nehir olarak
Orta Kalahari boyunca aktığı düşünülüyor.

Çölden
Yeryüzü Cennetine Dönüşüm Hikayesi
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Delta her yıl muhteşem bir dönüşüm geçiriyor
ve tek damla yağmurun dahi düşmediği çöl
adeta bir yeryüzü cennetine dönüşüyor..............

Tam anlamıyla bir çöl olan deltaya gelen sel,
Angola’da ekim ayında başlayan ve nisana
kadar devam eden yağmurlarla da birleşerek
deltaya doğru ilerler ve ancak 9 ay sonra,
yani temmuz ayında deltanın sonuna ulaşır........
Ekosistem bu selle birlikte yeniden hayata döner.
Kurak dönemde kumların altında gizlenen uyuşuk
canlılar suların gelmesiyle yeniden canlanır.

Deltada kurumasına sadece birkaç gün kalmış
bir bataklıkta ölmek üzere olan yayın balıklarının
suyun gelişi ile birlikte kaybolan yaşam umutlarının
yeniden yeşermesi, Okavango’yu sabır ve umudun
sembolü yapmaya yetiyor. Kuraklık yüzünden yiyecek
bulamayan ve bu yüzden yavrularını emziremeyen filler
yeşeren otlar sayesinde yavrularını yeniden emzirme
imkânı buluyor. Eğer seyretme imkanı bulursanız
Okavango Deltası ile ilgili onlarca belgesel var ve ben
gülen bir fil yavrusunu ilk defa burada gördüm.
Okavango Deltasında bulunan yaklaşık 200.000
memelinin büyük bir kısmı sellerin gelişi ve muhteşem
dönüşümle birlikte deltaya göç ederler. Kurak mevsimin
başlamasıyla birlikte ise hepsini yeni bir göç bekler.
Bu muhteşem dönüşüm sadece bir iki hafta içerisinde
gerçekleşir. Filler ve mandalar sürüler halinde bu bölgeye
gelirler............................................................................
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Sürü halinde olan fillere yanaşamayan aslanlar,
geride kalacak olan bir yavruyu beklemeye koyulurlar
ve suyla beraber oluşan otlakların içlerine saklanıp,
doğru anı beklerler.....................................................................
Sel sularının gelmesiyle oluşan bu otlaklar aslanların
avlarını yakalamalarına olanak sağlasa da, bir yandan da
oluşan delta suları aslanların hareketlerini yavaşlatır.
Bu da leçve (antilop) gibi birçok hayvana avantaj sağlar.
Suyun içerisinde uzun bacaklarıyla zıplayarak hızlıca
hareket edebilen bu hayvanlar, aslanlardan daha rahat
bir şekilde kaçabileceklerinin güvencesiyle otlaklarda
rahatça dolaşabilirler...................................................................
Diğer taraftan da suyla beraber su altı yaşamı da gelir.
Kurak dönemde küçük bir çamur birikintisi içinde aylarca
yaşamak için çırpınan ve yırtıcı kuşlara yem olmaktan
kurtulabilen yayın balıkları, hayat kaynakları olan suya
kavuşurlar..............................................................................
Bunun yanı sıra, çeşitli balıklar ve Nil timsahı da Okavango
Deltası içinde gözlemlenebilir hale gelmektedir. Bu muhteşem
delta her yıl binlerce turist ağırlamaktadır. Bu bölgede basit
kampların dışında, lüks otellerde bulunmaktadır. Gelen
ziyaretçiler bölgede safari yaparak bu muhteşem güzelliğe
şahit olabilmektedir.
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Bu deltaya gelen sular, hiçbir denize dökülmez
ve buna rağmen bu delta bir süre sonra tekrar
aynı kurak hale döner. Bunun nedeni ise suların
%95 inin sıcaklıkla beraber buharlaşması ve
atmosfere karışmasıdır.............................................
Yerkabuğu hareketleri dev çatlaklar ve sonrasında
bir dizi karmaşık bataklık oluşmasına neden
oldu, bu da akıntıyı engelledi. Zimbabve – Kalahari
eksen sürtüşmesinin oluşturduğu eksen
hareketleri sonucunda kanallar tıkandı ve su,
yoluna devam edebilmek için başka yollar aradı.
Akarsuyla beraber gelen yaklaşık iki milyon
tonluk alüvyon ve kum ise Kalahari üzerinde birikerek
karakteristik şekiller oluşturdu..................................
Son milyon yılda meydana gelen değişiklikler
iklim dalgalanmalarına, Okavango sularında
bulunan koni şeklindeki yapılar ise suyun yönünün
değişmesine ve suya karışan kumlarla su yükünün
artmasına neden oluyor. Çatlaklar kurak
dönemlerde suların çekilmesine sebep olurken,
yağışlı zamanlarda kombine su kanallarına dönüşerek
dev bir göle doğru akan dev su kanallarına
dönüşebilirler............................................................

Devasa bir dönüşüm geçiren Okavango suları
80 türden yaklaşık 35 milyon balığa habitatlık
yaparken, en bol balık türünün çipura olduğu
biliniyor. Çipura, timsahların kaplan balığıyla
besleniyor olması nedeniyle, kaplan balığına
nazaran daha güvendedirler......................................
Orman bölgesiyamaçlarında uzun ağaçlar gölgelik
görevi yapmakla birlikte, aslan, çita, vahşi köpekler
gibi vahşi ailelerin eşlik ettiği müthiş bir manzaraya
ev sahipliği ediyor. Bu ormanlarda zürafalara,
samurlara, fillere, bufalo, kudu, meşin ve her türlü
antiloba rastlamak mümkün.......................................
Okavango doğadaki hassas ve eşsiz dengeye
müthiş bir örnek olmasıyla birlikte “en güzel
yer” ünvanını fazlasıyla hak ediyor.

