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Değerli Su Dünyası Okurları,
Dergimizin 122. sayısıyla yeniden huzurlarınızda olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sayımızda DSİ Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayı
açılış ve temel atma merasimlerini, Dicle Nehri'nin
Altın Gerdanlığı Ilısu Barajı ve HES Projesini,
Kavuşmanın Mimarisi Köprüleri sayfalarımıza taşıdık.......
İlginizi çekeceğini düşündüğümüz diğer haberler ile birlikte
keyifle okumanız diliyoruz...................................................

Devlet Su işleri Vakfı’nın Ücretsiz Yayınıdır
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Kavuşmanın Mimarisi :Köprüler

İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden
kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’ nın
aylık ücretsiz yayınıdır.
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Değerli Okurlar;
Dünyanın birçok bölgesinde iklim değişikliğine de bağlı
olarak aşırı bölgesel yağışlar sebebiyle yaşanan ve
yaşandığı bölgenin iklim koşullarına, jeoteknik ve topografik
niteliklerine bağlı olarak gelişen taşkınlar, günlük hayatı,
her türlü ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz yönde
etkilemektedir.......................................................................
Son 25 yıl içerisinde dünya genelinde 7,000'in üzerinde afet
meydana gelmiş ve bu afetlerde 2 milyondan fazla insan
yaşamını yitirmiş, 1.2 trilyon dolar civarında maddi kayıp
ortaya çıkmıştır. Bu afetlerin %95'ini doğal afetler
oluşturmaktadır. Can kayıplarının %72'si ve ekonomik
kayıpların da %75'i, özellikle kuraklık ve sel gibi meteorolojik
ve hidrolojik afetlerin neticesidir. Sadece 2009 yılında
meydana gelen sel felaketlerinden 11 milyon kişi olumsuz
etkilenmiştir...........................................................................
Dünya nüfusundaki hızlı artış ile artan su talebi, iklimsel
ve çevresel değişimlere bağlı olarak azalan su kaynakları
gibi sebepler ile mevcut kaynaklarının etkin ve verimli bir
şekilde işletilmesine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
Yıllık ortalama yağış ve akımları açısından su zengini
olmayan ülkemizde de mevcut ve planlanan su kaynaklarının
gerek sürekli su temini, gerekse de taşkınların yönetilmesi
açısından verimli bir şekilde işletilebilmeleri büyük önem
taşımaktadır...........................................................................
Çağdaş yönetim anlayışı içinde tabii afetlerle mücadele, her
şeyden önce tabiattaki mevcut tehlikelerin iyi bilinmesi ve bu
tehlikelerin doğurabileceği riskleri azaltmak için doğanın en
akılcı yöntemlerle kullanılmasını gerektiren çok bileşenli bir
mücadeledir. Bu mücadele içerisinde en sade vatandaştan
en yetkili kurumlara kadar herkese görev ve sorumluluk
düşmektedir.
Acı örneklerin de gösterdiği üzere ülkemizde taşkınların
yol açtığı can kayıpları yanında ekonomik kayıpların da
giderek artması, taşkın yönetimi çerçevesinde her aşamada
yapılması gereken çalışmaların daha geniş bir perspektif
içinde eşgüdümlü olarak ele alınması ihtiyacını beraberinde
getirmektedir. İşte bu maksatla Başbakanlık tarafından
09.09.2006 tarihinde Taşkın Genelgesi yayımlanmıştır.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla
yayınlanan 2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesinde, akarsu
yatakları üzerinde yapılacak bütün mühendislik çalışmalarında
DSİ'nin bilgisi ve onayının alınması mecburi kılınmış,
taşkınların önlenmesi ve yol açtığı kayıpların giderilmesi için
alınması gereken tedbirler belirtilmiştir. Taşkınla alakalı 2006 yılı
Başbakanlık Genelgesi 2010 yılında 2. defa yayımlanmıştır.
Başbakanlık Genelgesi titizlikle uygulanmaktadır. Bu çerçevede
81 il Valilikleri ile koordineli olarak "Taşkın Tesisleri İşletme Tebliği"
yayınlanmıştır..............................................................................
Havza bazında bir bütün olarak ele alınmaya başlanan
taşkınların yönetimi için Yeşilırmak Havzası'nın pilot bölge
olarak alındığı Taşkın Risk Yönetim Planlarının Hazırlanması
Projesi yürütülmektedir. Proje ile ülkemizdeki 25 havzanın taşkın
tehlike ve taşkın risk haritalarını ihtiva edecek olan taşkın yönetim
planlarının 2023 yılına kadar hazırlanması hedeflenmektedir.
Ayrıca taşkın öncesinde, esnasında ve sonrasında iyileştirme,
müdahale etme gibi çalışmaların planlanması da sağlanacaktır.....
Proje ile insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik
faaliyetler üzerinde tehdit oluşturan, geçmişte meydana gelmiş
ve gelecekte meydana gelmesi muhtemel taşkınların
değerlendirilmesi yoluyla, taşkın riski altında olan sahalar daha
ayrıntılı olarak tespit edilecektir. Buradan yola çıkarak, Taşkın
TehlikeHaritalarında riskli olarak tespit edilen sahalarda ikamet
eden insan sayısının, ekonomik faaliyet seviyesinin, muhtemel
ekonomik zararların ve taşkında meydana gelebilecek çevresel
zararın belirlendiği Taşkın Risk Haritaları hazırlanacak, bu haritalara
göre de risk yönetimi ve tedbirleri içeren Taşkın Yönetim Planı
hazırlanacaktır.Sonuç itibariyle bilimsel verilere ve bölge şartlarına
dayanan gerçekçi bir yaklaşımla taşkınlara karşı önceden hazırlıklı
olunacak, sadece can değil mal kayıplarının da önüne geçilmesi
sağlanacaktır.

Akif ÖZKALDI
DSİ Genel Müdürü
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Ülkemizin 2023 Yılı Vizyonuna Yakışır Projede İnceleme

Alaköprü Barajı ve Taşucu'ndaki Fabrikada
İnceleme yapıldı.
Taşıdığı teknik özellikler ile
Dünya'nın sayılı projelerinden biri olan
“KKTC Su Temin Projesi" kapsamında
Türkiye tarafında inşa edilmekte olan tesisler yerinde
incelendi.

27 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilen inceleme
kapsamında ilk olarak Alaköprü baraj şantiyesinde
Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir
tarafından "KKTC Su Temin Projesi" kapsamında devam
eden çalışmalar hakkında genel bilgi verildi.................

Toplantıya; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Mustafa Eldemir, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Mersin Vali
Yardımcısı Kadir Okatan, Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk,
Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bektaş, DSİ yetkilileri,
KKTC Proje Müdürü Birol Çınar ve müteahhit firma temsilcileri
iştirak etti.......................................................................................

Ardından Su temin projesinin kilit tesisi olan Alaköprü Barajı
şantiyesinde incelemelerde bulunuldu. Taşucu'nda bulunan boru
üretim fabrikasında da incelemelerde bulunan heyet, burada
çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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1.Dünya Sulama Forumu'na Sayılı Günler Kaldı

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ülkemiz Eylül ayı sonunda dev bir foruma ev sahipliği yapacak.
1. Dünya Sulama Forumu; 29 Eylül-5 Ekim 2013 tarihleri arasında
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun himayelerinde
Ülkemizin tarihi ve hoşgörü şehri Mardin'de düzenlenecek.
Forumun ana teması "Değişen Dünya'da Sulama ve Drenaj: Küresel
Gıda Güvenliği Sorunları ve Fırsatları”................................................

Dünya'nın dört bir yanından politikacıların, uzmanların, araştırma
enstitülerinin temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektör
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek forum birçok büyük su
projeleri geliştirerek sulama ve drenaj işlerinin uygulanmasında
uzun ve zengin bir geçmişe sahip olan Ülkemizde gerçekleştirilecek
olması foruma ayrı bir renk katacak..................................................

Dünya genelinde daha iyi sulama ve drenaj yönetimine, tarımda suyun
daha verimli kullanımı konusuna ve küresel ısınmaya bağlı olarak su
kaynaklarının daha iyi yöneltilmesine duyulan ihtiyaç, böylesi devasa
bir forumun düzenlenmesinin başlıca sebepleridir...........................................

Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) ile birlikte
gerçekleştirilecek olan Forum süresince; tematik oturumlar, yuvarlak
masa ve panel oturumları, uluslararası çalıştaylar, paydaşlar,
hükümetler, sivil toplum örgütleri, özel sektör, uluslararası kuruluşlar
ve birleşmiş milletler örgütünün alt birimleri tarafından organize edilecek
özel oturumlar gerçekleştirilecek.
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Akbaş Gölet'i ve Sulaması İnşaatında Çalışmalar
Tüm Hızıyla Devam Ediyor...

“Antalya Serik Akbaş Göleti ve Sulama Projesi” Antalya İlinin
60 km kuzeydoğusunda yer almakta ve Koca Dere üzerinde
yapılıyor. Projenin amacı; gölette depolanacak su ile Serik
İlçesi Akbaş ve Karataş Köylerindeki 7300 dekar tarım arazisinin
borulu sistemle cazibeli olarak sulanmasıdır..............................

Antalya Serik Akbaş Gölet'i Kil Çekirdekli Geçirimli Dolgu tipinde
yapılmakta olup, Gölet'in Gövde Yüksekliği 30,30 metre ve Kret
Uzunluğu 469,50 metredir. Gövde Dolgu Hacmi 715 582 m3 Göl
Hacmi ise 5,39 milyon m3'tür......................................................
"Antalya Serik Akbaş Gölet'i ve Sulaması" Projesi kapsamında
41.821 metrelik borulu sulama hattının 37.500 metresi
tamamlanmış olup, Gölet'in gövde kazı ve enjeksiyon çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya Kemerde Taşkınlara Son

Kemer Ağva Deresi İkmali 4. Kısım işi kapsamında,
Antalya ili Kemer ilçesi Çamyuva Beldesi Ağva Deresi
üzerinde yapılan projenin tamamlanması ile 6.000 dekar
alanın taşkından korunması sağlanacaktır. Kemer Ağva
Deresi İkmali 4. Kısım işinin tamamlanması ile birlikte
bu bölgede geçmiş yıllarda görülen büyük taşkınların
önüne geçilecek, bölgedeki yerleşim yerlerinin de zarar
görmesi engellenmiş olacaktır...........................................
2013 Haziran ayı itibari ile Kemer Ağva Deresi İkmali
4. Kısım işinin 35 adet Brit yapısı tamamlandı. Sağ sahilde
taş tahkimat çalışması tamamlandı. Sol sahilde ise taş
tahkimat işleri ile kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.
16.05.2012 tarihinde yapımına başlanan Kemer Ağva
Deresi İkmali 4. Kısım işinin iş bitim tarihi 04.06.2014
olmasına rağmen, yüklenici firmanın taahhüdü
doğrultusunda söz konusu Kemer Ağva Deresi İkmali
4. Kısım işi süresinden önce 2013 yılı içerisinde
tamamlanacaktır.
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DSİ'de Bayramlaşma Merasimi…

06.08.2013 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda;
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları; Güven
Karaçuha, Ali Rıza Diniz, Ömer Özdemir, Yakup Başoğlu ile Daire
Başkanları, Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin
katılımıyla bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi..............................
Merasimde konuşan Akif Özkaldı;"Öncelikle bayramınızı tebrik
ediyor, bu bayramın bağlarımızı güçlendirip, dayanışma
duygumuzu artırmasını, huzur ve mutluluğumuza vesile olmasını
diliyorum" diyerek sözlerine başladı.................................................

Özkaldı "Bu ay yine millet olarak ihtiyaç sahiplerine yardımın
daha da arttığı bir ay olması bakımından da son derece önemlidir.
Ramazan ayı milletçe kaynaşmanın üst noktaya çıktığı bir aydır.
Bu bağlamda; Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ
ailesine çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü vatandaşlarımızın
sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin
enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanlarının ve
yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikârdır.
Bu bağlamda geriye dönüp baktığımda, 770 adet baraj ve gölet,
62 adet hidroelektrik santrali işletmeye alınmış, 3 milyon 400 bin
hektar alan sulamaya açılmıştır. .........................................................
Genel Müdürlüğümüzce bu güne kadar işletmeye aldığı içme suyu projeleriyle yaklaşık 34 milyon kişiye yılda 3 milyar 360 milyon m3
içmesuyu sağlanmış, 1 milyon 700 bin hektar arazi taşkın zararlarından korunmuştur." dedi......................................................................

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı sözlerine son verirken,
“ Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber
sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyor, Cenâb-ı Haktan
bizleri bundan sonra daha nice yıllar mübarek günlere,
andillere, Ramazanlara, bayramlara sağlıkla, esenlikle,
mutlulukla nâil ve vasıl eylemesini temenni ediyorum.
Bu mutluluklar, güzellikler cümleniz üzerinde ömür boyu
devam etsin. " dedi.
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Milletvekili Sadık Badak
Gökçeler Barajında İncelemelerde Bulundu

Antalya Milletvekili Sadık Badak ve beraberindeki heyet
Antalya ili Gazipaşa İlçesi Gökçeler Çayı üzerinde
yapımı devam eden Gökçeler Barajındaki çalışmaları
DSİ Antalya Bölge Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde
yerinde incelediler.

Öncelikle Baraj inşaat sahasını gezen Antalya Milletvekili
Sadık Badak ve beraberindeki heyete DSİ 13. Bölge
Müdürü Turkay Özgür tarafından bilgi verildi.
Gökçeler Barajının 3 maksatlı bir proje olduğu vurgusunu
yapan Bölge Müdürü Turkay Özgür;.................................

Gökçeler Barajının.............................................................
1-Sulama Maksadı ile: Gazipaşa Ovasında ülkemizin
önemli ihraç ürünlerinin yetiştirildiği toplam 4740 ha tarım
arazisinde kurulu sera, muz ve birçok tropikal iklim meyvesi
bahçelerinin modern sulama sistemleri ile sulanması
sağlanacağını, .....................................................................
2-Enerji Maksadı ile: 2,5 Kurulu gücündeki HES tesisi ile
yıllık 10,85 GWh enerji üretimi sağlanacağını ve,........................
3-İçme Suyu Maksadı ile: Gazipaşa İlçesine bağlı 10 adet
yerleşim biriminin (Beyobası ,Beyrebucak, Çobanlar, Hoşdere,
Kahyalar, Karalar, Kığıcık, Korubaşı, Macarköy ve Aydıncık
köyleri) 11 hm³/yıl içme suyu ihtiyacı karşılanacağı belirtti.
Gazipaşa Gökçeler Barajında detaylı incelemeler yapan Antalya
Milletvekili Sadık Badak eskiden bu projeler 15-20 yılda biterdi,
artık bu projeler 2-3 yılda bitiyor. Bu başarının altında yatan
tek gerçek; Türkiye'yi kalkındıran verimli bir zihniyetin iş başında
olmasıdır....................................................................................
Antalya Milletvekili Sadık Badak sözlerini Devlet Su İşlerini
ciddiyetinden, hizmetlerinden ve Antalya'ya yaptığı yatırımlardan
dolayı kutlayıp, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürü Turkay Özgür'e,
Dsİ çalışanlarına ve yüklenici firmaya teşekkür ederek tamamladı.
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Sulama Birlikleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Devlet Su İşleri Diyarbakır Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda
28 Ağustos 2013 tarihinde Sulama birlikleri ile gerçekleştirilen toplantıya;
DSİ yetkilileri, 11 Sulama Birliği Başkanı ve Sulama Birlikleri Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DSİ Genel Müdürlüğü
İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı Seyit Aksu,
DSİ 10.Bölge Müdürlüğü alanlarında faaliyet gösteren
Birliklerimizin"2014 Yılı Su Kullanım Hizmet Bedeli" tarifelerinin
bütün boyutlarıyla görüşülmesi için toplandıklarını ifade etti.

Aksu" Tesislerimizin daha verimli çalışması, suyumuzun heba
olmaması ve sulama alanlarına yeterli suyun sağlanabilmesi
adına sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi gereklidir"
dedi. Aksu yapılan toplantının hayırlı olmasını dileyerek katılımda
bulunan herkese teşekkür etti.

Su Dünyası Eylül 2013
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Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’nun
81. Yıllık Toplantısı Gerçekleştirildi

Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’nun 81. Yıllık Toplantısı 11-16 Ağustos Tarihleri arasında
Amerika'nın Seattle kentinde gerçekleştirildi.

Dünya'nın dört bir yanından katılımın gerçekleştiği
toplantıya Ülkemizi temsilen DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı,
Genel Müdür Yardımcısı Güven Karaçuha, Barajlar ve HES
Dairesi Başkanı Ergün Üzücek, Barajlar ve HES Daire Başkan
Yardımcısı ve TRCOLD (Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
Türk Milli Komitesi) Genel Sekreteri Tuncer Dinçergök, Barajlar ve
HES Daire Başkan Yardımcısı Dinçer Aydoğan ve Jeoteknik
Hizmetler ve YAS Dairesi Başkan Yardımcısı Nurettin Pelen katıldı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, ICOLD (Uluslararası Büyük Barajlar
Komisyonu) Genel Kurulu'nda yaptığı sunumda DSİ'nin ve
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi' nin Afrika
Faaliyetleri ile alakalı bilgi verdi ve toplantıya katılanları
29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Ülkemizde gerçekleştirilecek
1. Dünya Sulama Forumu'na davet etti.

14 Su Dünyası Eylül 2013
Ana teması "Değişim Zamanı; Altyapı Gelişiminden Altyapı Yönetimine" olan toplantı kapsamında;
* Yaşlanmış Altyapının Yönetimi için Teknik Yaklaşımlar,
* Baraj Emniyeti, Güvenliği ve Risk Yönetimi ile ilgili Gelişmeler,
* Barajların Hizmet Sürelerinin Uzatılması için Uygulanacak Stratejiler,
* Baraj Davranışının Takibi ve Ölçülmesi için Yeni Teknikler,
* Faydalı Hizmet Sürelerinin Sonunda Barajların Devre Dışı Bırakılması,
* Sürdürülebilir Hidroelektrik Enerji Gelişimi konulu toplantılar gerçekleştirildi.
Toplantı çerçevesinde ayrıca;
* Servis Ömrü Uzatma Teknolojileri ve Stratejileri,
* Baraj Emniyeti Risk Yönetimi,
* Dolusavak ve Rezervuar Kapasitesindeki Değişimler,
* Beton Barajların Yaşlanması / Yıpranması,
* Baraj ve Sedde Davranışının İzlenmesi için Teknolojiler,
* Atık Barajların Kapatılması,
* Seddeler ve Dolgu Barajlar,
* Barajların Devre Dışına Alınması,
* Dolgu Barajların Sismik Analizi konularında da çalıştaylar düzenlendi.
Ayrıca Ülkemizi temsilen; DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Ergün Üzücek Barajlar ve Nehir
Havzalarının Yönetimi Komitesi'ne, Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yrd. Tuncer Dinçergök Baraj Emniyeti Komitesi'ne,
Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yrd. Dinçer Aydoğan Beton Barajlar Komitesine, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi
Başkan Yrd. Dr. Nurettin Pelen ise Dolgu Barajlar Komitesine üye olarak seçildi.

Su Dünyası Eylül 2013
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DSİ'den Ağustos Mesaisi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını Ağustos ayında da tüm hızıyla sürdürdü.
Ağustos ayı boyunca toplamda 529.000.0000 TL'lik yatırım ile 118 tesisi ülkemize kazandırdı.
Bu tesisler ile 286.710 dekar tarım arazisinin sulanması ; 1 il, 19 ilçe, 69 yerleşim yerinin taşkınlardan korunması,
14.750.000 m3 içme suyu temini hedefleniyor.

Yapılan açılış ve temel atma merasimlerine Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, , Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça,
Dsİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdür Yardımcıları Ömer Özdemir ve Ali Rıza Diniz iştirak etti.

16 Su Dünyası Eylül 2013
TSK - Orman ve Su İşleri Bakanlığı İşbirliği ile
Mamak Göletinin Temeli Atıldı

Bağ Deresi üzerinde yer alan Mamak Göleti,
beton ağırlıklı dolgu tipinde olup, gövde hacmi
21 200 m³, depolama hacmi ise 305 000 m³'.
Göletin gövde yüksekliği talvegden 22,50 m,
temelden 31,20 m , kret uzunluğu ise 117.78 m'dir.
Merasimde söz alan DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı temeli atılacak gölet ile alakalı
bilgi verdi. Özkaldı "Bugün burada temelini
atacağımız Mamak Göleti, bizim için son
derece önemli ve anlamlı bir tesistir.
12 Nisan 2013 tarihinde ihale edilen Mamak
Göleti, 3 160 000 TL'ye mal olacak............
Bu proje; Genaral Eşref Akıncı Kışlası'nın
sulanması amacı dışında mansapta bulunan
Mamak İlçesinin yerleşim bölgelerinin de
taşkından koruma amacına hizmet edecektir."
Dedi.Konuşmaların ardından temel atma
gerçekleştirildi.

Su Dünyası Eylül 2013
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Çorum'a 15 Tesis Birden
Temeli atılan ve hizmete alınan 15 adet tesisin; 4 adedi gölet, 1 adedi sulama tesisi, 10 adedi de taşkın koruma tesisidir.
Tesislerin tamamının hizmete girmesiyle 22 bin 600 dekar tarım alanı sulamaya açılacak, 4 ilçe ve 7 yerleşim yeri taşkınlardan
korunacak.
Açılış ve temel atma merasiminde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bugüne kadar birçok projeyi bitirdik.
42 dere ıslahı yapıldı. Çorum'a 2050 yılına kadar yetecek içme suyu projesi hazırladık.
Bunun yanı sıra çok sayıda sulama göletleri yapıyoruz. Her ilçeye birer tane gölet yapmak için azmettik. Özel idarelerin ellerindeki
tüm projeleri alıyoruz ve yapıyoruz. Burada 750 bin dekarlık arazide ağaçlandırma çalışması yapıldı. 38 milyon 500 bin adet fidanı
toprakla buluşturduk." Dedi.

18 Su Dünyası Eylül 2013

Çankırı Akhasan Sulamasının Temeli Atıldı
Açılış ve temel atma merasimi katılımcıların
konuşmaları ile başladı. Yapılan yatırımlar
ve açılışı yapılacak ve temeli atılacak 11 adet
tesisin Çankırı iline faydaları değerlendirildi.

Törende söz alan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu;
Çankırı'ya elleri boş gelmediklerini belirtti. " Çankırı için büyük
yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Geçen yılsonuna
kadar Çankırı'ya 1,6 milyar TL yatırım yapıldı. Bu dönemde Akhasan
Barajı'nı tamamladık. Çankırı'nın içme suyu meselesini Güldürcek
Barajı'ndan temin ettik, bu şehrin hayali olan Koyunbaba Barajı'nda
ciddi mesafe kat ettik, 95 000 dekar tarım alanına sulama suyu
sağlayacağımız Hamzalı Sulaması'nda da çalışmaları devam
ettirmekteyiz." şeklinde konuştu....................................................

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir ise "Temeli atılacak
ve hizmete alınacak 11 adet tesisin; 2 adedi gölet, 3 adedi sulama
tesisi, 6 adedi taşkın koruma tesisidir. 33 milyon 770 bin TL'ye
mal olacak bu tesislerle; 32 250 dekar tarım alanı sulamaya
açılacak, 3 680 dekar tarım alanı, 1 il ve 6 yerleşim yeri taşkından
korunacaktır. "dedi..........................................................................
Konuşmaların ardından temeli atılacak olan Akhasan Sulamasına
canlı bağlantı yapıldı ve butona basılarak açılış ve temel atma
merasimi sonlandırıldı.

Su Dünyası Eylül 2013
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Muğla Boğalar Seki Barajı'nın Temeli Atıldı.............
Aralarında uzun zamandır beklenen Seki Barajı'nın
da bulunduğu toplam 65 milyon TL maliyetli 19 adet
tesisin açılış ve temel atma merasimi; gerçekleştirildi.
GÖLSU projesi kapsamında 51 Gölet ve Sulamasının
Muğla iline kazandırılacak olmasına dikkat çeken
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
konuşmasına Ülke genelinde yatırımların büyük bir
hızla devam ettiğini ifade ederek başladı..................

"Ülkemizde 2060 yılına kadar bütün şehirlerin içme suyu meselesini
çözmek adına çalışmalar yapıyoruz................................................
Ülkemizde sulanmadık arazi bırakmamak adına GÖLSU Projesi'ni
hayata geçirdik. "1000 Günde 1000 Gölet ve Sulama" Projesi ile
Ülkemizde, su kaynaklarımızı değerlendirme adına ciddi yatırımı
gerçekleştirmiş olacağız. Muğla'ya GÖLSU projesi kapsamında
51 Gölet ve Sulamasını hizmete kazandıracağız." dedi.

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle alakalı teknik bilgiler
veren DSİ Genel Müdür Vekili Ali Rıza Diniz konuşmasında Seki
Barajına da yer verdi. Diniz " Seki Barajı, Yukarı Eşen Projesi;
Muğla ili sınırları içerisinde Fethiye İlçesinin kuzeydoğusunda ve
ilçe merkezine 75 km. mesafede yer almaktadır. Kil çekirdekli kaya
dolgu tipinde inşa edilecek barajın temelden yüksekliği 62 metredir.
26 milyon TL'ye mal olacak barajda depolanacak 23,3 milyon m³ su
ile Seki ovasında bulunan 34.200 dekar tarım arazinin sulanması
sağlanacaktır. Barajın tamamlanması ile ekonomiye yıllık toplam
20.520.000 TL katkıyla birlikte 1140 kişiye de istihdam sağlanacaktır."
dedi.

20 Su Dünyası Eylül 2013
Niğde ve Aksaray'a 20 Tesis............................................................
Ülkemizin dört bir tarafında yatırımlarını büyük bir hızla
devam ettiren DSİ Genel Müdürlüğü, Niğde ve Aksaray
illerinde 20 adet tesisin açılış ve temel atma merasimini
gerçekleştirdi. ................................................................
Temeli atılacak ve açılacak tesislerle alakalı bilgi vererek
sözlerine başlayan DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
" Temelini atacağımız Hançerli Göleti ve Sulaması Merkez
İlçeye bağlı Hançerli Köyünün 2,5 km kuzeybatısında
Çağlağa Deresi üzerinde inşa edilecektir. Ön yüzü
membran kaplamalı kaya dolgu gövde tipinde inşa
edilecek, temelden yüksekliği 34,0 m ve 431 000 m³
depolama hacmindeki gölet ile; 1000 dekar arazinin
modern sistem ile sulanması sağlanacaktır.........................................
Proje tamamlandığında ekonomiye yıllık katkısı ise
350 000 TL olacaktır. Temeli atılacak tesislerden bir
diğeri ise Azatlı Göleti ve Sulamasıdır. Çiftlik İlçesi Azatlı
Kasabasının 3,5 km güneydoğusunda ve Göğüs Çayı
üzerinde inşa edilecek bu gölet ise 3200 dekar tarım
arazisinin modern sistem ile sulanması sağlanacaktır.
Bu proje tamamlandığında ekonomiye yıllık katkısı ise
1 200 000 TL olacaktır."dedi...................................................
Konuşmaların ardından temeli atılacak olan Hançerli
Göleti ve Sulamasına canlı bağlantı yapıldı ve butona
basılarak açılış ve temel atma merasimi sonlandırıldı.
Niğde'de gerçekleştirilen merasimin ardından Aksaray'a
geçen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
ve beraberindeki heyet, burada aralarında Sağır Karaca
Göleti ve Sulamasının ve Ağaçören Kütüklü Göleti ve
Sulamasının da bulunduğu toplam 7 adet tesisin açılış
ve temel atma merasimini gerçekleştirdi.
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Afyonkarahisar'a 1 Günde 2 Törenle 4 Tesis............................
25
ve
Bu
ve

Ağustos günü Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Döğer
Beyköy Kasabalarında 2 ayrı merasim gerçekleştirildi.
merasimlerde öncelikle Döğer'de Emre Göleti Sulamasının
Bayramaliler Göleti Sulamasının açılışı gerçekleştirildi.

Ardından Beyköy'e geçilerek Beyköy Göleti ve Sulaması ile
İhsaniye Kıyır Köyü Taşkın Koruma Tesisinin temeli atıldı.............
Açılışı yapılan 2 adet tesisin toplam maliyeti 2 milyon 70 bin TL.
Bu 2 adet tesis ile 3 880 dekar tarım arazisi sulamaya açılmıştır.
Sulama alanından yıllık toplam 2 milyon 885 bin 517 TL net gelir
artışı sağlanacak.....................................................................
Döğer'deki törenin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyet Beyköy'e geçti ve burada
Beyköy Göleti ve Sulaması ile İhsaniye Kıyır Köyü Taşkın Koruma Tesisinin temel atma merasimi gerçekleştirildi.
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Başkentimize 122 milyon TL'lik 16 Tesis.......................
28 Ağustos günü Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde 16 adet
tesisin açılış ve temel atma merasimi gerçekleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
"Bugün bir kalemde 122 milyon TL'lik yatırımı Ankara'mıza
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi. Ankara Çayı
Islah Projesi ile alakalı da bilgi veren Prof. Dr. Eroğlu
"Geçmişte çok büyük acılar yaşadık. Ölümlere sebep
olmuş bu çay. 1957 yılında 185 vatandaşımız hayatını
kaybetmiş. Bu çok üzücü bir olay. Biz bu tip olaylarla
karşılaşmamak adına Ülkemizde 650 dereyi ıslah ettik.
Ankara'da da 27 dere ıslah ettik.......................................
Ankara Çayı da bunlardan biri. Hem ıslah edeceğiz hem de
mesire alanı armağan etmiş olacağız Ankara'ya.
120 milyon TL'ye mal olacak bu ıslah projemiz. Ankara'ya
yakışır bir hizmet olacak. "dedi.Tesislerle alakalı bilgi veren
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı "Temelini atacağımız ve
açılışını yapacağımız 16 adet tesis 122.130.366 TL'ye mal
olacak ve bu tesisler tamamlandığında 14600 dekar tarım
alanı sulanacak, Yenimahalle, Etimesgut, Şereflikoçhisar,
Çubuk ve Sincan ilçeleri ve 1 yerleşim yeri taşkından
korunacaktır." dedi..............................................................
Konuşmaların ardından Türkşerefli Göleti'ne ve Ankara Çayı
Islahı 4. Kısım işine canlı bağlantı yapılarak, açılış ve temel
atma merasimi sonlandırıldı.
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Düzce'mize 29 Milyon TL'lik 5 Tesis
Akçakoca Barajı'nın Temeli Atıldı

29.08.2013 tarihinde Sakarya ili Kocaali ilçesine geçen
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı devam etmekte olan
Melen Barajı'nda incelemelerde bulundu, projenin son
durumu hakkında yetkilerden bilgi aldıktan sonra
Akçakoca ve Düzce'nin 2043 yılına kadar içmesuyu,
ihtiyacını karşılayacak Akçakoca Barajı ile 5 adet tesisin
açılış ve temel atma merasimine katıldı.......................
Temeli atılan, açılışını yapılan 5 adet tesisin toplam
maliyeti 28 536 101 TL , bu tesislerle Akcakoca
ilçesine yılda 5 milyon m3 içme suyu sağlanacak, 2 ilçe,
3000 dekar arazi ve 1 mahalle taşkından korunacak.
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Balıkesir ve Çanakkale'ye Yatırımlar
Hızla Devam Ediyor...
Bir günde toplamda 186 milyon TL'lik 27 adet tesis
Balıkesir ve Çanakkale iline kazandırıldı.

Balıkesir ilimizde açılış ve temel atma merasimleri
gerçekleştirilen 74 milyon 407 bin 593 TL'ye mal
olacak 12 adet proje ile 78.250 dekar tarım alanı
sulanacak, 10 yerleşim yeri taşkından korunacaktır.
Tahirova Sulaması İkmal İnşaatı'na canlı bağlantı
yapılıp ve butona basılarak açılış ve temel atma
merasimi gerçekleştirildi.........................................
Gönen'deki açılış ve temel atma programından
sonra Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu ve beraberindeki heyet 15 tesisin açılış
ve temel atma merasimi için Çanakkale'nin
Çan ilçesine geçti..................................................
Açılışı yapılan ve temeli atılan 15 adet tesisin
5 adedi sulama projesi,10 adedi ise taşkın
koruma tesisi.10.895.358 TL'ye mal olacak
tesislerle; 104.060 dekar tarım alanına sulama
suyu sağlanacak, 1 ilçe ve 9 yerleşim yeri
ise taşkından korunacak.

Su Dünyası Eylül 2013
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HABER ILISU BARAJI VE HES
Bir Barajdan Fazlası
Dicle Nehri üzerinde dünyanın en büyük su projelerinden olan GAP'ın can damarlarından biri yükseliyor.

Türkiye'de Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik
potansiyele sahip Dicle Nehri üzerinde inşası devam eden
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi sağlayacağı
enerjinin yanı sıra Dicle Nehri akımlarını ekonomik ölçüler
dahilinde düzenleme yeteneğine sahip yegane depolama
tesisi..................................................................................
Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında Dargeçit İlçesinin
15 km doğusunda ve Suriye sınırına 45 km mesafede
Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı ve HES,

hem ülkemizin enerji ihtiyacı hem de yörenin ekonomik kalkınması
bakımından büyük önem taşıyor. Enerji, sulama, balıkçılık, su sporları
ve turizm alanlarında fayda sağlaması amaçlanan projenin inşası,
tarihi ve kültürel değerlerin mümkün olan en iyi şartlarda devamını
sağlamayı ön planda tutarak, yeniden yerleşim ve sosyal
sorumluluk faaliyetleri ile birlikte büyük bir özveri ve hassasiyetle
devam ediyor. Bu yönüyle Ilısu Projesi bir barajdan daha fazlasını
ifade ediyor.

26 Su Dünyası Eylül 2013
Geçmişten Bugüne Ilısu Projesi...............................................
Ilısu Projesi ile Diyarbakır ilinin Bismil ilçesinden akış aşağı
yönünde Ilısu Barajı eksenine kadar Dicle Nehri ana kolunun
su potansiyelinden, hidroelektrik enerjisi üretimi hedefleniyor.
Dicle Nehrinin bu kısmının hidroelektrik enerji potansiyelini
değerlendirmek amacıyla yapılan ilk çalışmalar, 1967 yılında
Diyarbakır'da Fırat Planlama Amirliği'nce hazırlanan Dicle
Havzası İstikşaf Raporu" kapsamında yer aldı. Bu raporda,
Dicle Nehri'nin aşağı bölümünde, enerji amaçlı olarak, taban
kotu Ilısu Barajının kotundan 10 m daha aşağıda olan
Çelikhan Barajı (390 m), en yüksek su kotu 500 m olan
Üçağaç Barajı ve Cizre Barajları öneriliyor.................................
Çelikhan ve Üçağaç Barajlarının Dicle Nehri'nin 15 Milyar m3'e
ulaşan yıllık ortalama doğal akımını düzenlemekten uzak
olması nedeniyle, Dicle Nehri üzerinde 9'u Midyat kireçtaşları
ve 1'i de killi kireçtaşı ve marndan oluşan Germav formasyonu
üzerinde olmak üzere yeterli düzenleme yapılabilecek boyutta
toplam 10 Baraj yeri incelenmiş.İncelenen bu seçeneklerden
gerek ekonomik ve gerekse jeolojik koşullar nedeni ile Germav
(Ilısu) köyünün kuzeyinde, 400 m kotunda ve 130 m yüksekliğinde,
kaya dolgu tipinde, 1200 MW Kurulu gücünde tesis edilecek
Ilısu HES ile yılda ortalama 3678 GWh enerji üretilmesi önerilmiş.

ILISU Projesi, dünyanın en büyük su projelerinden birisi olan
GAP'ın can damarlarındandır. Ülkemizin enerji ihtiyacı ve yöre
halkının kalkınması bakımından ayrı bir önem arz eden Ilısu
Barajı Suriye sınırına 45 km mesafede, Dicle Nehri üzerinde
inşa edilmektedir. ILISU; yalnızca enerji ve tarım projesi olmayan
aynı zamanda da bölgesel olarak ekonomik, kültürel ve sosyal
gelişimi sağlayacak bir yapısal dönüşüm projesi olarak
görülmektedir............................................................................................
Proje tabii kaynak ve zenginliklerimizi koruma, geliştirme ve gelecek
nesillere daha modern bir miras bırakma gayesi ile milletimizin hizmetine
sunulacaktır...........................................................................................
Ilısu Barajı, enerji üretimi yanında Dicle Nehri'nin mevcut olan su
potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek alternatifi olmayan
tek barajdır. Ilısu Barajı ve HES İnşaatı 25.10.2004 tarihinde ihale
edilmiş ve işe 14.08.2007 tarihinde başlanmıştır. Eylül 2013 itibariyle
baraj gövdesinde % 61 'lik gerçekleşme sağlanmıştır..................
Baraj; Sadece Elektrik Enerjisi Üretiminden Ekonomiye yılda 825 milyon
TL katkı sağlayacaktır. 2014 yılında gövde inşaatının, 2015 yılında
ise hidroelektrik kısmının tamamlanması ve projenin hizmete
alınması hedeflenmektedir.
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Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerji
potansiyelimizden azami ölçüde faydalanılması hem
ülkemizin sosyoekonomik kalkınması hem de çevre
koruması açısından büyük önem arz etmektedir.
Üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği'nin enerji
sektöründeki en önemli stratejik yaklaşımlarından birisi,
2010 yılı itibariyle ülkelerin enerji üretimlerinin en az
%12'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını
öngörmektedir. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne
taraf olmuş ve AB'ye üyelik yolunda ilerleyen ülkemizin,
elindeki en ekonomik yenilenebilir enerji kaynaklarından
biri olan hidroelektrik enerji kaynaklarından mümkün
olduğunca faydalanması gerekmektedir.
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Bu noktadan hareketle, ülkemiz enerji üretiminde önemli bir paya
sahip olacak Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin gerçekleştirilmesi
büyük önem arz etmektedir.
Ilısu Projesi, mansabındaki sulama ve enerji maksatlı Cizre Barajı
için de, olmazsa olmaz bir özellik arz etmektedir...............................
Mansabındaki Cizre Barajı ile birlikte 89 bin hektarlık
Nusaybin-Cizre-İdil tarım alanları ile 32 bin Hektarlık Silopi ovasının
sulanması 121 000 hektar alanda planlanmıştır............................
Proje hayata geçirildiğinde 7 bin civarında ailenin doğrudan
istihdamı sağlanmış olmakla bölgedeki sosyal ve ticari hayatında
canlanmasına önemli katkılarda bulunacağı açıktır.

ILISU BARAJI VE HES KARAKTERİSTİKLERİ
Başlama - Bitiş Tarihi :
2007 - 2015
Baraj Karakteristikleri :
Barajın Tipi
Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu
Temelden Yükseklik
135 m
Kret Uzunluk
2 289 m
Dolusavak Tipi
Boşaltma kanali ve siçratma eşikli
Rezervuar Hacmi
10 410 hm³
Rezervuar alanı
300 km²
Gövde dolgu hacmi
24 hm³
Sulama sahası
Santral karakteristikleri:
Ünite adedi
6
Ünite gücü
200 MW
Kurulu güç
1 200 MW
Yıllık enerji üretimi
3 833 GWh
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Çarpık Şehirleşmeden, Modern İlçeye.....................................
Ilısu Projesi Çerçevesinde Mardin, Şırnak, Siirt, Batman
ve Diyarbakır illerinin arazileri projeden etkilenmektedir.
Buna göre projeden 1 ilçe (Hasankeyf), 27 köy ve 42 mezranın
yerleşim yerleri Baraj göl alanında kalmaktadır. Toplamda ise
1 ilçe 107 köy projeden etkilenmektedir.........................................
Ilısu Baraj göl alanında, kamulaştırmaya konu olacak parsel
sayısı yaklaşık 15 806 adet ve bu parsellerin toplam alanı yaklaşık
17 879 hektardır. Projenin kamulaştırma maliyetinin tahmini
1 440 000 000 TL olacağı öngörülmüştür.

Bunun yanında Ilısu Projesi kapsamında yapılacak çalışmalardan
etkilenecek tüm Hasankeyf Halkı modern yerleşim yerlerine
kavuşacaktır. Yeni Hasankeyf'te yapılması planlanan konutlar
modern mimarisi yanında ikamet eden vatandaşlar için geliştirilen
sosyal donatı ve çevre düzenlemesiyle de her ihtiyaca cevap
verecektir. Konutların ortalama büyüklüğü ve diğer özellikleri
Hasankeyf'te yaşayan hanelerin ortalama büyüklüğü gibi
demografik analizler ve yapılan sosyo-kültürel çalışmalar
çerçevesinde belirlenmiştir. Yeni Hasankeyf'te yapılması planlanan
konutların ortalama büyüklüğü 119 m2 olarak belirlenmiştir.

Hasankeyf Yeniden Yerleşim Eylem Planı Çalışmaları
* Hasankeyf Yeni Yerleşim yeri Yeniden Yerleşim Eylem
Planına göre 3 farklı alternatif arasından mevcut
Hasankeyf'e en yakın şehircilik açısından en güzel
Hasankeyf halkınınkatılımıyla seçilmiştir................................
* Bu maksatla Yeni Hasankeyf'in 1/1.000 ölçekli
İmar Uygulama Planları ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar
Planları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Eylül 2009'da
onaylanmıştır..........................................................................
*Mevcut Hasankeyf 50,82 ha iken Yeni Hasankeyf
294,86 ha olarak planlanmış ve imar planı yapılmıştır.
*İmar Planında konut alanı, kamu binaları, sosyal
donatılar, mesire alanları ve turizme yönelik alanlar
oluşmuştur...............................................................................
*İmar Planında; 13.002 m yol, 9.603 m kanalizasyon,
14 836 m İçmesuyu şebekesi, 10 796 m yağmur suyu
şebekesi, elektrik telefon hatlarına ait alt yapı işlemleri
tamamlanmıştır.......................................................................
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* Yeni Hasankeyf'te 30 yataklı modern bir hastane inşa
edilmektedir. İhale edilmiştir.
* 24 derslikli İlkokul hizmete hazırdır.
* Lise inşaatına başlanacaktır.
* Yeni Hasankeyf'te yöresel mimariye uygun mezarlık inşa edilmektedir.
* Mevcut Hasankeyf'te bir Üniversite yoktur.
* Yeni Hasankeyf'te Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu inşaat
halindedir.
* Mevcut Hasankeyf'te turizime yönelik düzenli bir otel yoktur.
YeniHasankeyf'te 100 yataklı Uygulama oteli inşa edilmektedir.
*Hasankeyf tarihi bir şehirdir ancak Hasankeyf'te bir Müze yoktur.

*Mevcut Hasankeyf'te çarpık bir kentleşme vardır yeni
Hasankeyf modern alt yapıya sahip bir şehir olmuştur.

* Turizme yönelik faaliyetler kapsamında toplam alanı 138,6 da olan
yarımadada, 6.000 m2'lik Müze ve Açık Sergi alanları bulunmaktadır.

*Yeni Hasankeyf'te sizlere hizmet edecek kamu
binalarının hizmet alanı 10 kat artmıştır. Kaymakamlık
hizmet binası 270 m2'den 2500 m2 çıkacak şekilde
inşa edilmiştir............................................................................

* Yeni Müze inşaat halindedir.

* Evsel katı atıklar ve arıtma tesisi yoktur yeni
Hasankeyf'te modern ve çevre ile uyumlu arıtma tesisi
inşa edilmiş ve hizmete alınmıştır.............................................
* Yeni Hasankeyf Çevre ile uyumlu bir ilçe olarak
kurulmaya devam etmektedir............................................... .
* Mevcut Hasankeyf'te kanalizasyon sistemi yoktur
ve sıvı atıklar doğrudan nehre deşarj edilmektedir.
* İçme suyu arıtma tesisi bulunmamaktadır..........................
Yeni Hasankeyf'te arıtma tesisi yapılmıştır.............................
* Hasankeyf'te Gelir İyileştirme kapsamında bedelsiz
f i d a n l a r d a ğ ı t ı l a r a k Ye n i H a s a n k e y f b ö l g e s i n d e
vatandaşlara verilecek ve tarım ve orman teşkilatı ile
gerekli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam
edilecektir..............................................................................
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*Yeni Hasankeyf'te Tarihi Kültürel Yarımada Bağlantı Köprüsü
yapılmaktadır.
* Mevcut Hasankeyf Yukarı Şehir güçlendirilerek Turizme açılacaktır.
* Zeynel Bey Türbesi Yeni Hasankeyf'te belirlenen alana taşınarak turizme
açılacaktır.
* Tüm bu işlemler neticesinde Hasankeyf'in turizm geliri; Hasankeyf'te
istihdamda 39 kat, yıllık gelirde 83 kat artan Turizm Sektörü ile
kalkınacaktır.
* Mevcut Hasankeyf'te oturulan konutlar ortalama 55-60 m2'dir. Hanımlar
için bir modern mutfak yoktur.
* Yeni Hasankeyf'in konutları ortalam 118 m2'dir. Modern Bir mutfağa,
banyoya ve Tuvalete sahiptir. 3+1 ve 2+1 olarak balkonlu olacak şekilde
yapılmıştır yapılacaktır.

* Eski Hasankeyf'te modern olmayan ve sağlık şartların
tam olarak taşımayan su deposu yerine Yeni Hasankeyf'te
800 ve 500 m3'lük Su deposu yapılmıştır.................................

* Mevcut Hasankeyf'te yeşil alan 0,87 ha iken yeni Hasankeyf'te bu alan 90
kat artışla 78,9 ha çıkartılmıştır.

* Buraya kadar belirtilen tüm imar planı, alt yapı ve çevre
düzenlemeleri için yapılan maliyetler DSİ Genel Müdürlüğünce
karşılanmış ve İskan Kanununda olmasına rağmen protokol ile
konut bedellerine yansıtılmamış ve yansıtılmayacaktır.

* Yeni Hasankeyf Alt yapısı, kamu binaları, park ve bahçeleri, modern
konutları ve tarihi kültürel yarım adası, müze ve Üniversitesi ile Modern bir
ilçe olacaktır

* Gerçüş Batman Karayolu Yeni Hasankeyf'ten geçecek
şekilde inşa edilecektir. Söz konusu yoldaki köprü ihale edilmiş
ve bu köprü inşaatında sadece Hasankeyfliler çalışacaktır.
Gerekli talimat firmaya bildirilmiştir............................................
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HABER

Kavuşmanın Mimarisi: Köprüler

Türkülere ve hikayelere konu olan, savaşlara şahitlik eden,
estetik formları ile iki yakayı bir araya getiren kavuşmanın mimarisidir köprüler.

Taş Kemer Köprü / Rize

İnsanlığın doğada var olma yolculuğunda karşısına çıkan sorunlardan biri de derin vadileri ve akarsuları aşmak olmuştur.
İlk zamanlar bir ağaç kütüğü köprüyü oluştururken, daha sonraları bu ihtiyaç taş köprülerle karşılanmıştır.
Köprüler, yolların devamlılığını sağlarken aynı zamanda farklılıkları da birbirine bağlayıp uygarlıkların gelişmesine katkıda
bulunmuştur.
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Tarihin en eski yapılarından biri olan köprülerin inşa tekniği, insanların
kültür ve teknoloji gelişimine paralel ilerlemiştir. Köprüler, genel olarak
taşıyıcı sistemine göre düz tabliyeli, kemer ve asma köprüler olarak
sınıflandırılmaktadır. Fonksiyonları bakımından ise, yaya köprüleri ve
araç geçiş köprüleri olarak adlandırılır. Yaya geçiş köprüleri, şehir
merkezleri dışında köy ve kasabalarda genellikle bir akarsudan geçişi
sağlamak amacıyla yapılan ve yapısı basit olarak seçilen köprülerdir.
Bunların birçok örnekleri daha çok asma ahşap köprüler, kemerli taş
köprüler ve günümüzde de çelik köprüler olarak görülmektedir.
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Köprü mimarisinin en büyük gelişimi kemerlerle başlamış
ve bu sayede büyük açıklıklar geçilmiştir. İlk kemer köprüler,
Mısır ve Mezopotamya'da görülür. Özellikle Roma döneminde
yaygın olarak kullanılmaya başlayan kemer, köprü mimarisinde
daha geniş açıklıkları aşmayı sağlamıştır. Kemer köprü
sisteminde yükler kemerler tarafından alınır ve yönü
değiştirilerek basınç kuvveti olarak kemer boyunca nakledilerek
köprü ayaklarında zemine verilir. O zamandan beri kemer köprü
şekli klasik köprü tipi olarak kalmıştır. Zamanla mimarlık tarihinde
her dönemde ve günümüzde de yapılmaya devam edilmektedir.

Kemer köprü görünüşü.

Köprü mimarisinde evrensel bir plan anlayışı vardır. Yapıldıkları dönem ve uygarlıklar farklı olsa da yapısı itibariyle bazı üslup
farkları dışında birbirlerine benzerlik gösterirler.
Taş kemer köprüler, Osmanlı'nın mekânsal ve anıtsal anlayışıyla her zaman uyum içinde olmuş, düzenlilik ve geometri kurallarına
uygunluk göstermiştir.
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Mostar köprüsü, kemer köprüler içerisinde
ilk akla gelenlerdendir. Kanuni Sultan Süleyman
tarafından yaptırılan ve Avrupa'nın ortasında
mimari zarafetiyle duran bu köprü, 1566 yılında
Mimar Sinan'ın öğrencisi Hayrettin tarafından inşa
edilmiştir. Hilal şeklindeki köprü, tek kemerli olup
iki ayak arası 28,59 m genişliğinde ve yüksekliği
20 m'dir. Üst döşemesi düz olmayıp basamaklıdır.
1993'te Sırplar tarafından bombalanarak tahrip
edildikten sonra 2004 yılında aslına uygun olarak
restore edilmiştir.
Mostar Köprüsü / Neretra Nehri (Bosna Hersek)

Red Bridge (Hollanda).

Zamanla teknolojinin gelişmesi ve geniş
açıklıkları geçme ihtiyacı insanları yeni
strüktür ve yapım sistemlerini keşfetmeye
zorlamıştır. Taş yerine betonarme ve çelik
gibi yeni malzemeler kullanılmaya
başlanmıştır.

Ren nehri üzerinde tesis edilen çok
sayıdaki köprülerden biri.
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Ülkemizde bazıları zaman içinde harap olmuş, bazıları da hala kullanılabilecek düzeyde ayakta kalabilmiş çeşitli mimari özelliklerde,
farklı malzeme ile inşa edilmiş her döneme ait tarihi köprü görebiliriz. Anadolu'da Roma dönemine de ait birçok köprü bulunmaktadır.
Bergama, Cendere ve Adana Taş Köprüleri gibi.

Taşköprü / Adana

Adana kentinin en önemli simgelerinden biri olan
Taşköprü iki bin yıla yakın bir geçmişe sahiptir ve
Roma döneminin önemli örneklerindendir.
Uzunluğu 310 m olan Taşköprü, günümüzde de
hizmet vermeye devam etmektedir......................
11. Yüz -yıldan sonra Selçuklu ve Beylikler
döneminde köprü yapımı yine önem kazanmıştır...
Malabadi Köprüsü (Silvan) bu döneme ait en ünlü
köprülerdendir. Köprü, sivri kemerli olup toplam
boyu 150 m ve talvegden yüksekliği 19 m'dir.......
Açıklığı 38,60 m ile dünyada tek açıklıklı taş kemer
köprüler içerisinde en uzun olanıdır.........................

Malabadi Köprüsü / Diyarbakır
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Tarihi Kemer Köprüler
Günümüze ulaşan köprülerin büyük çoğunluğu
Osmanlı dönemine aittir. Bu dönemde özellikle
Bursa ve çevresi, Edirne ve İstanbul'u Balkanlara
bağlayan yollar üzerinde muhteşem köprüler inşa
edilmiştir.............................................................
Osmanlı mimarisinin köprülere verdiği önem
onların girişlerinin babalar ve sütunlarla
vurgulanmasından, üstlerine büyük yazıt
taşlarının yerleştirilmesinden, ortalarına ise
köşk adı verilen dinlenme yerlerinin
yapılmasından da anlaşılmaktadır.......................

Osmanlılar yuvarlak kemer de kullanmakla birlikte daha çok sivri
kemer kullanmayı tercih etmişlerdir. Avrupa köprü mimarisindeki
heykeller ve kabartmalı süslemeler Osmanlıda görülmez. Ancak
bazılarında kuş, aslan veya koç gibi hayvan figürlerine rastlayabiliriz.
İlk çağlardan itibaren farklı zaman ve mekanlarda farklı toplumlar
tarafından kullanılan bu formun, tercih edilmesindeki temel neden
kullanımından doğan işlevidir. Ayrıca görünüşleri gözü okşayan,
doğayla bütünleşen ekolojik ve estetik bir güzellik sergiler.
Bütün köprülerin atası olan kemer köprülerin ilk örnekleri taştan
yapılmıştır. Anadolu'da Selçuklular ve sonrasında Osmanlılar çok
sayıda kemer köprü inşa etmişlerdir..............................................

Kemer köprü yapı elemanları
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Kanuni Köprüsü / Sarayiçi Köprüsü -Edirne

Osmanlının baş mimarı olan Mimar Sinan da,
cami ve medrese dışında pek çok kemer köprü
yapımına da imza atarak adını ölümsüzleştirmiştir..
Mimar Sinan'ın şaheserleri arasında yer alan ve
Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1560 yılında inşa
edilen Sarayiçi köprüsü, Sarayiçi semtini Edirne'ye
bağlayan güzel bir köprüdür. 60 m uzunluğundadır.
En geniş kemer gözü 9,5 m dir...................................

Köprüde selyaranlar dışında başka bir mimari eleman
görülmemektedir. Her iki yönündeki baba taşları da
köprüyü tamamlamaktadır. Membada üçgen kesitli,
mansapta dört köşeli üst kısmı külah şeklinde
selyaranları bulunur. Köprü üzerinde bir korniş
devam etmektedir................................................

Silivri Köprüsü, sel taşkınlarının sık
yaşandığı bir vadide kurulmuş olup
kesme taş malzeme ile inşa edilmiş,
350 m uzunluğunda, basık kemerli ve
32 gözlüdür. Alçak bir vadide oldukça
uzun oluşundan ötürü de köprü gözleri
sivri kemerli olmayıp hafifçe basık
kemerlidir. Köprünün her iki yanında
ikişer tane baba taşı bulunmaktadır.
Bu taşlar birbirinin eşi olup son derece
sanatkârane işlenmişlerdir.

Silivri Köprüsü- İstanbul
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Büyük Çekmece Köprüsü (İstanbul), 4 ayrı köprünün
birleşiminden meydana gelmiş olup Mimar Sinan'ın
önemli yapıtlarından birisidir. 1564-1568 yılları
arasında yapılmıştır. Köprü, 638 m uzunluğunda
ve 7,30 m genişliğindedir. Usta Mimar, 16.yy.da
köprüyü selden etkilenmeyecek şekilde gerekli
hesapları yaparak tasarlamış ve taşkın sularının
sorunsuz bir şekilde denize ulaşmasını sağlamıştır.

Büyükçekmece Köprüsü-İstanbul

Çevresi geniş rıhtımlarla çevrili, inişli çıkışlı
köprünün Büyükçekmece yönündeki bir ve ikinci
bölümlerde yedişer göz, üçüncüsünde beş,
dördüncüsünde dokuz göz olmak üzere toplam
28 kemer bulunmaktadır. Ancak bunların
yükseklikleri birbiriyle eş değildir.......................
Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile
birleştiği noktada inşa edilen 450 yıllık köprü,
sayısız deprem ve sel felaketlerini atlatmıştır.

Büyükçekmece Köprüsü-İstanbul

Büyükçekmece Köprüsü'nün en ilginç
özelliklerinden biri de taş konsollara
oturtulmuş kitabeli balkonlardır............
Bu balkonlar Türk köprülerinde dinlenme
ve sohbet yeri olarak yapılmıştır.
Balkonlardan dördüncüsünün üzerinde
Mimar Sinan'ın ismi ve imzası vardır.

Büyükçekmece Köprüsü-İstanbul
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Anadolu köprülerinin önemli bir
bölümünü de 18. ve 19. yüzyıllarda
yapılan yüksek kemerli taş köprüler
oluşturur..........................................
Köprü kemerleri düzgün kesme
taşlardan, ayaklar ve diğer kısımlar
ise moloz taşlardan inşa edilmiştir.
Korkuluklar tek sıra taş olarak yapılmış
olup, bazılarında sonradan eklenen
demir korkuluklar yer almaktadır.
Taş kemer köprüler talvegden itibaren
2-3 m yükseklikte inşa edildikleri gibi
45 m yükseklikte de olanları vardır.
Karadeniz' deki tarihi kemerli taş köprülerden biri.

Çifte Köprüler / Artvin

Artvin - Çifte Köprüler, iki derenin birleştiği
bir noktada yapılmıştır. Tek kemer şeklinde
yapılan bu köprüler 18.yy eserleridir.
Bu zarif köprülerin membalarında araç
trafiği için inşa edilen düz tabliyeli köprüler
görsel açıdan tezat oluşturmuştur................

Varda Köprüsü (Alman Köprüsü) / Adana

Doğanın geçit vermediği coğrafyalar
insanoğlunu zorlar ve bu durumda bilimsel
yöntemler devreye girer. Tıpkı derin bir
vadiye konumlanan Adana-Varda Köprüsü
gibi. Alman köprüsü olarak da anılan köprü,
200 m uzunluğunda ve 99 m yüksekliğinde
tarihi eser niteliğinin yanı sıra bir mühendislik
harikasıdır. 1900'lü yılların başında yapımına
başlanan köprü 15 yılda tamamlanmıştır.
Doğanın geçit vermediği coğrafyalar insanoğlunu
zorlar ve bu durumda bilimsel yöntemler devreye
girer..................................................................
Tıpkı derin bir vadiye konumlanan Adana-Varda
Köprüsü gibi. Alman köprüsü olarak da anılan
köprü, 200 m uzunluğunda ve 99 m yüksekliğinde
tarihi eser niteliğinin yanı sıra bir mühendislik
harikasıdır. 1900'lü yılların başında yapımına
başlanan köprü 15 yılda tamamlanmıştır.
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Dünya üzerinde birçok şehir, akarsuların
etrafında kurulmuştur. Kentlerin içinden
geçen nehirlerin kentlere ayrı bir hava
kattığını Eskişehir'de görebiliriz.................
Son yıllarda yapılan ıslah çalışmaları
ve çevre düzenlemesi ile kentin ortasından
geçen ve 13 km uzunluğunda olan nehrin
üzerinde sağlam ve aynı zamanda estetik
görünümlü köprüler inşa edilmiştir.

Eskişehir Porsuk köprüleri
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Vitava Nehri (Prag) üzerindeki köprüler.

Kentlerin oluşumunda su etkeninin belirleyici
rolü ve yarattığı etkiler konusunda en iyi
örneklerden biri de Venedik'tir. Yolların
neredeyse sudan oluştuğu bir kent olan
Venedik, kanalların üzerinde bulunan çok
sayıda kemer köprülerle bezenmiştir.
Venedik kentinin en renkli mekanlarından biri de
Rialto Köprüsü'dür. Kentin en eski ve en ünlü taş
köprülerinden olan Rialto Köprüsü, yalnız iki yakayı
birbirine bağlamakla kalmaz aynı zamanda hareketli
bir alışveriş mekanıdır.

Rialto Köprüsü
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Bazı köprülerin üzerleri kapatılarak
çarşı olarak da kullanılmaktadır.Floransa'daki
Ponte Vecchio köprüsü de bunlara bir örnektir.

Venedik'de büyük kanal üzerindeki
Constitution Bridge (Anayasa Köprüsü),
Mimar Calatrava'nın eseridir..................
94 m uzunluğunda ve çelik strüktürle
inşa edilmiş olan kemer şeklindeki
modern köprünün zemini kesme taş ve
camdan oluşuyor. Zeminden aydınlatılan
köprünün parapetleri de yine temperli
camdan yapılmıştır.

Constitution Bridge (Anayasa Köprüsü)
Köprülerin somut ulaşım işlevinin ötesinde simgesel, anlamsal ve kültürel içerikleri de vardır. Tüm modern köprülerin önderi kabul
edilen köprü ise İngiltere'deki İron Bridge (Coalbrookdale) olarak bilinen köprüdür.
Kemerli formda inşa edilen ilk metal köprü olma özelliğini taşıyan köprü, 1779 yılında tamamlanmış olup 30 m uzunluğundadır.

İron Bridge (Severn nehri-İngiltere).
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Sandö Köprüsü -İsveç

Kemerlerde büyük açıklıkların geçilebilmesi
ancak eğilmeye dayanıklı malzemelerin
gelişmesi ile sağlanmıştır. Yirminci yüzyılın
başında beton kemer köprüler kullanılmaya
başlanmıştır.
Daha büyük açıklıkların geçilebilmesi ise çelik
köprüler ile mümkün olmuştur.
Betonarme köprülerin tarihi XIX. yüzyılın
sonlarına dayanır. İlk betonarme köprülerin
ana açıklıkları, bütünüyle kemerlerden
yapılıyordu. En ilgi çekici örnekleri arasında,
264 m açıklığıyla İsveç'teki Sandö köprüsü
(1934) ve açıklığı 304 m, yüksekliği 60 m
olan Sidney'deki Gladesville köprüsü (1964)
gösterilebilir.

İkinci Dünya savaşından sonra geliştirilen ön
gerilmeli beton (içinden geçen çelik çubuk
ya da tellerin gerilmesiyle basınç altında tutulan
beton), köprü tasarımlarında da bazı kolaylıklar
sağlamıştır. İlk ön gerilmeli beton köprüler
1936'da Almanya'da ve daha sonra Fransa'da
yapılmıştır. Günümüzde ön gerilmeli beton
köprüler, büyük açıklıkların aşılmasında
kullanılabilmektedir.

Gladesville Köprüsü-Sidney, Avusturalya

Yugoslavya'da Zagreb yakınındaki Krka Köprüsü
1980 yılında tamamlanmış olup dünyanın en büyük
betonarme kemer köprüleri arasında yer almaktadır.
Açıklığı 390 metredir.
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Eynel Köprüsü/ Çarşamba, Samsun

İnşaatı 2009 yılında tamamlanan Çarşamba Eynel Köprüsü ise ülkemizde yakın zamanlarda inşa edilen modern köprülere bir örnektir.
Köprü, çelik kemer taşıyıcı sisteme sahip olup kemer açıklığı 186 m dir. Samsun ili' nde bulunmakta ve Suat Uğurlu Baraj Gölü'nün
ayırdığı köyleri birbirine bağlamaktadır. Taşıyıcı sistemi üstten tabliyeli olup, köprü toplam uzunluğu 216 m dir.

Douro nehri üzerindeki
Dom Luis köprüsü de kemerli,
çelik karkas, iki katlı bir köprüdür.
Üst katı her iki kıyının üst semtlerini,
alt köprü ise nehrin kıyılarını
birbirine bağlamaktadır.
Üst ve alt köprü üzerinde yayalar
için yürüyüş yolu bulunmaktadır.

Dom Luis Köprüsü-Portekiz
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HABER 8,5 Yılda 7,4 Milyon Balık
Tabiata Bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
biyolojik çeşitliliğin en önemli parçası olan
hayvan varlığının neslinin devamına büyük
ehemmiyet verdiklerini ve 20052 ten bu yana
ürettikleri 7 milyon 405 bin balığın tabiata
salındığını bildirdi.............................................
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre
Eroğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de
çevresel etkiler ve aşırı avlanma sonucu doğal
alabalık popülasyonlarında önemli azalma
görüldüğünü belirtti......................................

"Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırması" projesinin 2005 yılında uygulanmaya başlandığını
anımsatan Eroğlu, projeyle, orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının elverişli düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık
habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynakların korunmasının sağlandığını bildirdi. Veysel Eroğlu, programa alınan orman içi dere,
göl ve göletlerden alınan anaçlardan üretilen yavru balıkların, anaçların alındığı kaynağa bırakıldığını aktardı.
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Trabzon ve Mersin'de bulunan 2 istasyonun; Trabzon,
Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Tunceli, Giresun, Ordu,
Sinop, Bolu, Rize, Sakarya, Mersin ve 24 su kaynağında
balıklandırma çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan
Bakan Eroğlu, projenin başladığı günden bu yana
istasyonlarda üretilen 7 milyon 405 bin balığın tabiata
salındığını açıkladı..........................................................
Eroğlu, 2005 yılında 260 bin ile başlayan tabiata salım
miktarının 2012'de 2 milyonu aştığını, 2013 yılında da
temmuz sonu itibarıyla 3 milyon 172 bin ile en yüksek
seviyesine çıktığını bildirdi.................................................
Bolu Abantta bir alabalık üretme istasyonu daha kurulmasının
planlandığını kaydeden Eroğlu, şöyle devam etti: "Alabalık
üretimimizin yarıdan fazlasını oluşturan Abant Alası halen
Trabzon Maçka-Altındere Üretme İstasyonunda üretilmekte
ve uygun ortamlara yerleştirilmektedir...............................

Bolu'da yeni üretme istasyonun kurulması ile Altındere
Üretme İstasyonunun yükü önemli ölçüde azalacak ve
bölgesel düzeyde birçok derede çalışma imkanı doğacaktır."
Eroğlu, biyolojik çeşitliliği koruma ve gelecek nesillere
sağlıklı bir şekilde bırakma çalışmalarının artarak devam
edeceğini cumhuriyetin yüzüncü yılı olan 2023 yılında
50 milyon alabalık yavrusunun yetiştirilerek orman içi
sulara bırakılmasının hedeflendiğini aktardı.
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ALABALIKLAR ORMAN İÇİ DERE, GÖL VE GÖLETLERE KAVUŞUYOR

İnsanlığın ilk gıda maddelerinden biri olan balık, besinsel öneminin yanı sıra istihdam sağlaması,
genetik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve sportif olta balıkçılığı yönüyle dinlenme ve eğlenme açısından
büyük öneme sahiptir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz çevresel etkiler ve aşırı avlanma
sonucu doğal alabalık popülasyonlarında önemli oranda azalma görülmektedir...................................
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülkemizde yetiştiricilik yoluyla balık üretiminin henüz
yapılmadığı 1969 yılında Yedigöller Milli Parkı içerisinde 50.000 yavru kapasiteli bir alabalık üretme
istasyonu kurarak bir ilke imza atmış olup, 50 yılı aşkın süredir devam eden üretim çalışmaları Trabzon
Altındere ve Mersin Çamlıyayla üretme istasyonlarında devam etmektedir.............................................
"Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi ise 2005 yılında
uygulanmaya başlamıştır. Bu projeyle; orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum
düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması,
doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması ile sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Gelen talep ve öneriler çerçevesinde programa alınan orman içi dere, göl ve
göletlerden alınan anaçlardan üretilen yavru balıklar, anaçların alındıkları kaynağa bırakılmaktadır.
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YIL

Üretme istasyonlarında üretilen
ve doğaya yerleştirilen
BALIK ADETİ

2005

260.000

2006

240.000

2007

260.000

2008

200.000

2009

90.000

2010

314.000

2011

827.000

2012

2.042.000

2013

3.172.000

Yürütülen proje kapsamında, 2005-2013 yılları arasında 7milyon 405 bin kırmızı benekli alabalık ve Abant alası yavrusu orman içi
sulara yerleştirilmiş olup 2023 yılında ise 50 milyon alabalık yavrusunun yetiştirilerek orman içi sulara bırakılması
hedeflenmektedir.
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HABER Uşak Ulubey Kanyonu
Tabiat Parkı Olarak İlan Edildi…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Uşak Ulubey Kanyonu'nu
"Tabiat Parkı" ilan etti........................................................
Genel Müdürlük tarafından Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun onayıyla ilan edilen Ulubey
Kanyonu ile birlikte tabiat parkı sayısı 189'a yükseldi.

Tabiat turizminin gelişimine katkı sağlayacak Ulubey
Kanyonu, Uşak ili Ulubey ilçesi sınırları içinde toplam
1.190 dekar alan üzerinde yer alırken, Uşak'a 29 km
uzaklıkta bulunuyor...........................................................
Uşak ve Ulubey için büyük önem taşıyan Ulubey
Kanyonu sahip olduğu tabii güzelliği ve tarihi zenginliğiyle
ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
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Ulubey Kanyonu, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı
boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna
bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan
oluşuyor. Ulubey Çayı görsel güzelliğiyle bütün
kanyonu adeta saklı bir cennete çevirmiştir............
Ulubey Kanyonu akarsu yatağı olması, saklanma
ve barınmaya uygun olması sebebiyle binlerce yıl
öncesinden günümüze kadar birçok medeniyetin
yerleşim alanı olmuştur..............................................
Alan, Lidyalılar'dan sonra sırayla Pers
İmparatorluğu, Makedonya Devleti, Bergama
Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans
hâkimiyetinde kalmıştır.............................................
1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'nun
Türkleşme sürecinde önce Germiyanoğulları
sonra da Osmanlı Devleti'nin topraklarına
katılmıştır......................................................................
Lidyalılar zamanında Ege Bölgesi'ni yakın
doğuya bağlayan tarihi "Kral Yolu" Uşak'tan
g e ç m i ş t i r. S a h a y a k ı n ı n d a z i y a r e t ç i l e r i
c e z b e d e n b i r ç o k t a r i h i e s e r m e v c u t t u r.
Tabii ve turistik değere sahip muhteşem kanyon;
Clandras Köprüsü, Duraklı kaya mezarları,
Hasköy Asarı, Pepuza Antik Kenti, Salma Deresi,
Bakraçlı gibi çok sayıda tarih öncesi çağlara ait
yerleşim alanları ile ziyaretçilerini tarihin eski
dönemlerine götürüyor................................................
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı olmaya aday
Ulubey Kanyonu'nun il turizmi için büyük bir kazanç
olduğunu belirterek "Bakanlığımızın vazife alanındaki
tabii değerlerimizi korumak ve geliştirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz..............................................
Ülke genelinde 188 olan tabiat parkı sayısını Ulubey
Kanyonu ile 189'a çıkarmış olduk. Ulubey Kanyonu
Tabiat Parkı Uşak halkına hayırlı olsun." açıklamasında
bulundu.
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HABER Tuz Gölü’nün
20 Yıllık Vizyonu Belirlendi
UNESCO dünya doğal miras alanları geçici listesine kabul edilen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin 20 yılda
"çevre bilincine sahip, mutlu insanların yaşadığı, potansiyelini koruyarak kullanan dünyaca tanınmış bölge" olması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, gölün biyolojik çeşitliliğinin korunması, tarım ve
hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve
sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi hedefleniyor...........................

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğünün Tuz Gölü ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama Projesi,
dünya mirası olmaya aday Tuz Gölü'nün 20 yıllık vizyonunu
ortaya koyuyor............................................................................

UNESCO Dünya Doğal Miras Alanları geçici listesine kabul
edilen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin (ÖÇKB) 20 yıllık
vizyonu "çevre bilincine sahip, mutlu insanların yaşadığı,
potansiyelini koruyarak kullanan dünyaca tanınmış bölge" olarak
belirlendi.........................................................................................

Bakanlar Kurulu kararıyla 2000 yılında ÖÇKB ilan edilen Tuz Gölü,
sahip olduğu doğal değerlerin yanında tarım, hayvancılık, tuz
işletmeciliği gibi etkinliklerle insan kullanımının yoğun olduğu
bölge özelliği taşıyor.
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Bu kapsamda, Tuz Gölü ÖÇK bölgesinde
mevcut sosyal, ekonomik, yasal, ekolojik
ve hidrolojik şartları inceleyerek, akılcı
kaynak oluşturmak üzere yapılan yönetim
planı hazırlama çalışması kapsamında,
bölgede yetki ve sorumlulukları olan kamu
kurum ve kuruluşları ile yerel sivil toplum
örgütleri işbirliğiyle 5 paydaş toplantısı
yapıldı......................................................
Toplantılar sonucunda, bölgenin vizyon
tasarımı gerçekleştirildi. Belirlenen vizyon
çerçevesinde, gölün uzun vadeli temel
stratejileri ile 5 yıllık yönetime esas amaç ve
hedefleri detaylı şekilde tespit edildi.............

Bölgedeki ekonomik faaliyetler doğa
ekseninde geliştirilecek.....................................
Tuz Gölü ÖÇKB'nin 20 yıllık vizyonu,......................
"çevre bilincine sahip, mutlu insanların yaşadığı,
potansiyelini koruyarak kullanan dünyaca
tanınmış Özel Çevre Koruma Bölgesi olmak"
şeklinde belirlendi.................................................
Yönetim Planı kapsamında saptanan 6 ideal
hedef ise şöyle:.................................................
"Biyolojik çeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini
korumak, su kaynaklarının tüm sektörlerde etkin
kullanımını sağlamak, tarım ve hayvancılık
faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak, bölgedeki
ekonomik faaliyetleri doğa ekseninde geliştirmek,
sürdürülebilir turizmi geliştirmek, Tuz Gölü ÖÇKB'yi
etkin yönetmek.”
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Korunan alan nedir?
Korunan alan, uzun dönemli ekosistem hizmetleri ve kültürel değerleriyle doğa koruma hedeflerine erişmek için
belirlenmiş, tahsis edilmiş, yasal ve diğer etkin araçlar aracılığıyla yönetilen ve belirgin şekilde coğrafi olarak
tanımlanmış bölgeyi kapsıyor.
Korunan alan yönetim planları ise mevcut durumu korumak ve hedeflenen ideale ulaşmak, ekosistem ilişkilerini
ve insan kullanımlarını düzenleyerek kaynak değerlerini akılcı kullanmak ve doğal yaşamın devamlılığını
sağlamak amacıyla yapılıyor.
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HABER

Ege Bölgesi Baraj Gölleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü' nün Ege Bölgesinde yaptığı barajlar yeni yapay göllerin oluşmasını sağladı.
Göllerin alanı 5 bin km2 'yi aştı.

Devlet Su İşleri kurulduğu günden bugüne Ege bölgesinde
yapımını tamamladığı ve inşaatını sürdürdüğü barajlar ile
bölgede var olan göllerin dışında birçok yeni gölün oluşmasını
sağladı......................................................................................

Bölgenin en büyük doğal gölleri olarak bilinen Bafa gölü
(3.516 hektar), Acıgöl (850 hektar), Köyceğiz gölü (5.500 hektar)
ve Ödemiş-Bozdağ'da bulunan Gölcük Gölü (80 hektar) yanında
bölgedeki baraj göllerinin sayısı da 67'ye ulaştı.........................

Ege Bölgesindeki doğal göllerin genişliği yüzey alanı olarak
32.729 hektar iken baraj göllerinin yüzey alanı yaklaşık
527.000 hektara ulaştı...........................................................

Oluşan baraj göllerin büyük bir bölümü alabalık, yayın, sazan
gibi birçok tatlı su balığı türünün doğal üreme ve yaşam alanı
haline geldi.
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DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mevcut balık stoklarının
korunması, ekonomik değeri yüksek balık türlerinin arttırılması,
yerli balık ırklarının varlığının devamının sağlanması amacıyla
sürdürülen balıklandırma çalışmaları doğrultusunda balık
yavruları belirlenen su kaynaklarına bırakıldı...........................
Oluşan göller, bu sayede balıkçılığa da hizmet ederek amatör
balıkçıların uğrak yeri haline geldi. Göllerin çevresinde yöre
halkının güzel vakit geçirdiği, doğayla buluştuğu rekreasyon
alanları, piknik alanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve
yerel yönetimlerin katkılarıyla oluşturuldu.................................
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Barajların "İçmesuyu, Sulama, Enerji, Taşkın Koruma"
faydalarına ek olarak rekreasyon maksatlı faaliyetlere izin
verilmesi ve bu tür faaliyetlerin desteklenmesi, yöre halkının
turizme ve su sporlarına olan ilgisini arttırmakta, böylece
doğayla dost ve sağlıklı zaman geçirme fırsatları sunmaktadır.
Günümüzde barajlar bölge için bir yaşam alanı haline gelmiştir.
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Baraj Gölleri
Adıgüzel Barajı, Demirköprü Barajı, Gördes Barajı bölgeninn büyük baraj gölleridir.
Denizli'de inşa edilen Adıgüzel barajı 1076 hm3 su hacmine sahiptir. 2590 hektarlık göl alanına sahip barajdan 94825 hektar
tarım arazisi sulanmaktadır.

Adıgüzel Barajı / Denizli

Demirköprü Barajı / Manisa

Manisa Salihli'de inşa edilen
Demirköprü barajı 1320 hm3 lük göl
hacmine sahip, göl alanının genişliği
ise 4766 hektardır..........................
Balık bol olduğu için baraj gölünün
çevresi amatör balıkçıların uğrak
yeridir.
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Gördes Barajı

Gördes barajıda Gördes çayı
üzerinde içmesuyu ve sulama
amacıyla inşa edilmiştir...........
448.46 hm3 lük su hacmine
sahip olan Gördes barajının
göl alanının genişliği 1405
hektardır..................................
Geçen yıl hizmete giren Gördes
barajı da yakında amatör
balıkçıların uğrak yeri haline
gelecektir.

Tahtalı Barajı / İzmir

İzmir Tahtalı Barajı
İzmir'e içmesuyu sağlanması için
yapılan Tahtalı barajı ise 2.352
hektarlık göl alanına sahiptir.
Tahtalı barajının etrafı ağaçlandırıldı.
Göl yakın zamanda İzmir ilinin önemli
rekreasyon alanı haline gelecektir.
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2007 yılında açılışı yapılan sulama maksadı ile inşa edilen Beydağ Barajı ise 248 hm3 su hacmine sahiptir.
Göl alanının genişliği ise 1300 hektardır ayrıca barajdan 19.650 hektar alan sulanmaktadır.

Beydağ Barajı / İzmir

İkizdere Barajı / Aydın
Aydında İkizdere çayı üzerinde
inşa edilen İkizdere barajının göl
alanı yavaş yavaş doluyor.........
Baraj gölü 196 hm3'lük su tutma
kapasitesine sahip, göl alanı ise
tamamen su ile dolduğunda 547
hektara ulaşacaktır....................
Ayrıca barajdan 1050 hektar arazi
sulanmaktadır.
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Aydın ilinde 2010 yılında açılışı yapılan inşasını 141 yıl bekleyen "Çine Barajı" ise 350 hm lük su tutma kapasitesine sahip,
göl alanı ise 900 hektardır. Ayrıca barajdan 22.358 hektar alan sulanmaktadır.

Çine Barajı / Aydın
Bozdoğan yakınlarında inşa edilen Kemer Barajıda 544 hm3'lük su hacmine sahip. Balıkçılığın yaygın
olarak yapıldığı baraj gölünün genişliği ise bölgedeki birçok doğal gölden fazladır. Gölün alanı normal
su kotunda 1.500 hektardır.
Kemer Barajı
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Baraj Adı

Alaçatı
Balçova
Beydağ
Çaltıkoru
Güzelhisar
Kavakdere
Kestel
Seferihisar
Tahtalı
Ürkmez
Yortanlı

BarajınYeri

İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir

Barajın Amacı

İçmesuyu
İçmesuyu
Sulama
Sulama
İçmesuyu
Sulama
Sulama
Sulama
İçmesuyu
İçmesuyu
Sulama

Normal Su
Kotunda
GölHacmi(hm3)
17
8
248
41
158
14
37
29
307
7
67

Normal Su
Kotunda Göl Alanı
(km2)
2
0
13
2
6
1
2
2
14
1
4

Balçova Barajı

Kestel Barajı

Baraj Adı

Afşar
Buldan
Demirköprü
Gördes
Sevişler

BarajınYeri

Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa

Barajın Amacı

Sulama+Taşkın Koruma
Sulama
Sulama+Enerji+Taş.Koruma
Sulama+İçmesuyu
İçmesuyu

Normal Su
Kotunda
GölHacmi(hm3)
69
46
1320
448
127

Normal Su
Kotunda Göl
Alanı (km2)
5
3
48
14
6
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Baraj Adı

Akgedik
Akköprü
Bayır
Gedik
Kazan
Mumcular

Baraj Adı

Akçaova
Çatak
Çine Adnan
Menderes
Hıdırbeyli
İkizdere
Kemer
Topçam
Yaylakavak

BarajınYeri

Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla

BarajınYeri

Barajın Amacı

İçmesuyu
İçmesuyu
Sulama
Sulama
İçmesuyu
Sulama

Barajın Amacı
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Normal Su
Kotunda
GölHacmi(hm3)
31
384
7
41
2930
19

Normal Su
Kotunda Göl Alanı
(km2)
1,45
9
0
4
307
1

Normal Su
Kotunda Göl Alanı
(km2)
295
190
9,34
380
5,645
15
4
1

Aydın
Aydın
Aydın

Sulama
Sulama
Sulama+Enerji+Taşkın Koruma

Normal Su
Kotunda
GölHacmi(hm3)
2440
1670
350

Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın

Sulama
Sulama+İçmesuyu
Sulama+Enerji+Taş.Koruma
Sulama+Taşkın Koruma
Sulama

3490
196
358
84
31

Akköprü Barajı

Güzel Hisar Barajı
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HABER Ayamama Deresi
Taşkın Geciktirme Yapısı Tamamlandı

Ayamama deresi üst havzasında, Kadıyakuplu ve Kirazlıkeçe derelerinin birleştiği noktanın mansabında yer alan ve 09.09.2009
tarihli taşkında yıkılan, askeri amaçlı Ata Göleti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, taşkın geciktirme amacına da uygun
olarak yeniden inşa edildi.

İstanbul İlinin Avrupa Yakasında, başlıca İkitelli, Mahmutbey,
Güneşli, Bahçelievler ve Ataköy yerleşim yerlerinden geçerek
Marmara denizine dökülen Ayamama deresi üst havzasında,
Kadıyakuplu ve Kirazlıkeçe derelerinin birleştiği noktanın
hemen mansabında ve 66. Mekanize Piyade Tugayı
Komutanlığı arazisi içinde bulunan Ata Göleti askeri amaca
hizmet ediyordu. Tankların sulardan geçiş eğitimi için 1973
yılında askeri birlik imkanları ile inşa edilmiş ve 1974 yılından
itibaren kullanılmaya başlanmıştı.

Ancak, gölet İstanbul'da yaşanan 09.09.2009 tarihli taşkında
yıkılmıştı...................................................................................
Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri amaca hizmet
etmek üzere, yıkılan göletin yerine yenisinin yapılması talep
edilmiş ve DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede,
2009 yılında yaşanan taşkın da göz önünde bulundurularak
söz konusu göletin hem askeri eğitim amaçlı, hem de taşkın
geciktirme yapısı olarak inşa edilmesi uygun görüldü.
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Bu itibarla 15.02.2011 tarihinde "İstanbul-Ayamama Deresi Kadıyakuplu Deresi Kolu Menbaı Üzerinde Taşkın
Geciktirme Yapısı Proje ve Uygulama Yapımı İşi" nin ihalesi yapılarak 27.05.2011 tarihinde işe başlanıldı.
Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 03.08.2013 olmasına rağmen, iş bitim tarihinden yaklaşık 9 ay önce 06.11.2012 tarihinde
tamamlanarak işletmeye açıldı.

İstanbul-Ayamama Deresi Kadıyakuplu Deresi Kolu Menbaı Üzerinde Taşkın Geciktirme Yapısı doğa ile bütünleşmiş bir
görüntü elde etmek için, Harçlı Kagir Bent şeklinde imal edilmiştir.
Taşkın Geciktirme Yapısı; Taşkın kontrolü ve askeri eğitim amaçlı olup, talvegden yüksekliği 17,10 m, temelden yüksekliği 21,6 m,
4 m kret genişliği ve 170,5 m kret uzunluğunda harçlı kagir benttir.
3

Dolusavak Gövde üstü karşıdan alışlı, serbest, 130,137 m /s kapasiteli olup, dipsavak yapısı sağ sahilde 37.7 m uzunluğunda
1500 mm çapında kondüvili ve derivasyon yapısı, 2 adet 1800 mm çapında, 85 m uzunluğunda çelik boruludur.
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Taşkın geciktirme yapısının 66. Mekanize Piyade
Tugayı Komutanlığı arazisi içinde bulunmasından dolayı,
göletin askeri eğitim amacıyla kullanılabilmesi için,
askeri tank su altı geçiş eğitimi ve tatbikat çalışmalarına
imkan verecek şekilde membada ve göl alanı içinde tank
yolları yapılmıştır.

Membadan Görünüm

Membadan Görünüm
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Mansaptan Görünüm
Taşkın geciktirme yapısı, 105 m3/s Q500 yıllık frekans debisinin mansaba kontrollü ve maksimum 15 m3/s olarak bırakılmasını
3
3
sağlayacaktır.Böylece yeniden inşaa ettiğimiz Taşkın Geciktirme Yapısından dolayı 105 m /s yerine 15 m /s debinindere yatağına
geçmesi sağlanarak taşkının mansaba etkisi azaltılmış olacaktır.

Mansaptan Görünüm
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HABER

Ulusal Su Bilgi Sistemi Kuruluyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ilgili bütün kurumların verilerini
bir araya getirerek, ülke genelinde suyun durumunu detaylı
şekilde ortaya koyacağı Ulusal Su Bilgi Sistemi'ni kuruyor.
Sistem, suyun ülke ihtiyaçları gözetilerek yönetilmesine imkân
sağlayacak...........................................................................
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
çalışma kapsamında, Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü
Projesi'ni başlattı...................................................................
Projede paydaş kurumlar ile hali hazırda tutulan su ile ilgili
veri yapıları, ihtiyaç duyulan su verileri, kullanılan bilişim
teknolojisi altyapısı hakkında analiz çalışması yapılacak.
Edinilen bilgiler sonucunda Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilite
Raporu, Kamu Yönetiminde Modernizasyon Eylem Planı
hazırlanacak.........................................................................

Projede yer alacak paydaş kurumlar; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Harita
Genel Komutanlığı ile belirlenen Üniversiteler, Belediyeler,
Valilikler olacak..................................................................
Paydaş kurumlar kendi bünyelerinde üretilen ve kullanılan
su verisi envanterlerine, Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarına,
ihtiyaç duydukları verilere dair bilgilerini paylaşacak. Bir araya
getirilecek olan bu bilgiler suyun miktar ve kalite, dağılım
ve kullanım, yasal ve kurumsal açıdan değerlendirmesine
imkân verecek..................................................................
Fizibilite çalışmasının ardından kurulacak Ulusal Su Bilgi
Sistemi ile suyun ülke ihtiyaçları ve menfaatleri gözetilerek
izlenmesi, kullanılması ve yönetilmesi sağlanacak.

