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AB İlerleme Raporunda Türkiye'nin Su Politikalarına Övgü
Türkiye'nin İlk Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanıyor
Hidroelektrik Enerji ve Afrika

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

Değerli Su Dünyası Okurları,
Bu ay sayfalarımızda, 2013 yılı AB ilerleme raporu kapsamında
Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği başlıklarında kaydedilen ilerlemeler
konusunu ele almamızın yanı sıra, DSİ Genel Müdürlüğünün
Ekim mesaisini, Türkiye'nin ilk kuraklık yönetim planını, Baraj altında
kalacak olan nadir bitkilerle ilgili yürütülen çalışmaları sayfalarımıza
taşıdık.............................................................................................
Ayrıca hidroelektrik enerji sektöründe Afrika'nın yeri ve önemini
inceleyen bir makalenin de yer aldığı yeni sayımızı ilgiyle
okuyacağınızı umut ediyoruz…
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Değerli Okurlar;
Dünyada su kullanımı oransal olarak incelendiği zaman tatlı su
kaynaklarının yüzde 7 ila 10'u evlerde, 10 ila 30'u ulaşım, yerel
yönetim hizmetleri, endüstriyel, yüzde 70'ten fazlası ise tarımda
kullanılmaktadır. Su temininin en önemli ayağını ise yerel su
temini oluşturmaktadır. Yerel su temini genellikle nehirlerden
veya kaynağını nehirden alan yeraltı sularından sağlanmaktadır.
Dünyadaki başlıca nehirlerin 70'i halihazırda aşırı kullanılıyor
ve bu nedenle nehirlerin denize ulaşıp ekosistemi beslemeleri
engellenmektedir........................................................................
Su kaynaklarının kullanımı ve idaresi dünyada bölgeden
bölgeye büyük farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse
Avustralya'da 7 yıl süren kuraklık boyunca kimse açlıktan ölmemiş
ve gayrisâfi yurtiçi hâsıla düşmemişken, Birleşmiş Milletlere göre
2011'de Somali'de 750 binden fazla insan açlıktan ölmüş ve
12 milyon insan yiyecek yardımına muhtaç hale gelmiştir.
Bu tahrip edici etkinin görüldüğü tek ülke Somali değildi...
Su kaynaklarının yanlış ya da yetersiz yönetiminden kaynaklanan
sel felaketleri de aynı büyüklükte meydana gelse de dünyadaki
farklı ülkeler oldukça farklı etkilenmektedir. Selle mücadele
konusunda Bangladeş önemli bir örnek oluşturuyor. Bangladeş'te
aynı büyüklükte bir selde on yıl önce on binlerce kişi ölmüşken,
yerel seviyede selle mücadelede kaydedilen gelişmelerle oldukça
bu oranlar oldukça büyük miktarda azalmıştır...................................

Dünyanın farklı bölgelerinde ve özellikle Afrika'da coğrafi şartlar,
uzun süreli kuraklık, altyapı eksikliği, sosyal ve siyasi istikrarsızlık
nedeniyle insanlar temiz ve sağlıklı içme suyu bulmakta zorluk
çekmektedir. Öte yandan, küresel ısınma, kaynakların kirletilmesi,
plansız büyüme ve su kaynaklarının kısıtlanmasıyla kullanılabilir
ve içilebilir temiz suya erişimde yaşanan sıkıntılar artıyor...................
Ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi
ve işletilmesinden mesul en yetkili kuruluş Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü; ülkemizdeki çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ederken,
sağlıklı suyun öneminin bilincinde olarak, su sıkıntısı yaşanan her yere
yardım elini uzatmaya çalışmaktadır........................................................
Su sıkıntısı çok ciddi boyutlara ulaşmış olan Afrika'da bilgi ve
tecrübelerini ihtiyacı olanlarla paylaşarak, Afrika kıtasında, insanları
sağlıklı ve temiz suyla buluşturmak adına çalışmalar yürütmektedir.
Bu kapsamda Somali, Burkino Faso, Nijer, Sudan ve Mali'de toplam
354 adet kuyu açılmıştır. Böylece toplam 1,3 milyon kişiye içmesuyu
temin edilmiştir. ......................................................................................
8 ülkede (Kenya, Senegal, Gine Bissau, Gine Conakry, Gambia,
Gana, Benin ve Togo) daha çalışma yapılması planlanmakta, ayrıca
teknik ve ekipman desteğinde bulunulmaktadır. Bunların yanında
gelecek dönemler de düşünülerek Afrikalı mühendislere eğitim
verilmiştir..............................................................................................

Su kaynaklarının kullanımında en büyük orana sahip olan tarımda da
tüm dünyada aynı verimlilik yakalanamamaktadır. Aynı pamuğun
yetiştirilmesi için Mısır'da yüksek miktarda su tüketilirken bu miktar
Kaliforniya'da çok daha düşük kalmaktadır..........................................
Halihazırda dünya genelinde 1,2 milyar insanın Birleşmiş Milletlerin
bir insan hakkı olarak kabul ettiği temiz ve güvenilir suya erişim
sıkıntısı yaşamaktadır. Başta çocuklar olmak üzere yılda 2 milyon
insan, kirli içme suyu ve sıhhi altyapı yetersizliği dolayısıyla hayatını
kaybetmektedir...................................................................................

Akif ÖZKALDI
DSİ Genel Müdürü
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Bozkır Barajında % 68'lik Gerçekleşme

24 Mart 2011 tarihinde ihalesi yapılan Bozkır Barajı'nın temeli
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından
25 Mayıs 2012 tarihinde atıldı. İş bitim tarihi 10 Ekim 2015
olarak belirtilen barajın yapım süresi 6 ay öne çekilerek iş bitim
tarihi 17 Aralık 2014 olarak belirlendi.......................................

Toplam 360,7 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan
Bozkır Barajının; şu anda gövde inşaatı, 2 milyon 800 bin
metreküp dolgu ile % 68 seviyesine ulaştı. İnşaat çalışmaları
hızla devam eden barajın gövdesinin kalan yüzde 32'lik kısmı
için 1 milyon 330 bin metreküp dolgu daha yapılarak baraj
kotunun 1352,50'ye ulaşması planlanıyor...................................
Konya Çumra Ovası 3. Merhale Projesine sulama suyu temin
edecek olan Bozkır Barajı, Konya ili Bozkır ilçesi sınırları
içerisinde Göksu deresi üzerinde, baraj aksı, Konya ilinin
yaklaşık olarak 85 kilometre güneyinde Söğüt köyü mevkiinde
yer almaktadır.........................................................................
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu olan barajın gövde dolgu hacmi
3.951.813 hm3 (3.9 milyon m3) olup, temelden yüksekliği 116
metredir. III. Merhale Projesi'nde Afşar Barajı ve Bağbaşı
Barajıyla beraber Bozkır Barajının da tamamlanmasıyla toplam
223.410 hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır...........
Bozkır Barajı ile yıllık 35,27 milyon kWh enerji üretimi ve
3
168,50 milyon m suyun Bağbaşı Barajına regüle edilmesi
sağlanacaktır.............................................................................
2014 yılında kalan imalatlar 17 Aralık 2014 tarihi, saat 16.59'a
kadar tamamlanarak iş ikmal edilecektir. İşin toplam maliyeti
(2013 yılı fiyatlarıyla) yaklaşık 120 milyon TL olacaktır.
Proje tamamlandığında meydana gelecek net gelir artışı ise
395,76 TL/dekar 'dır.

Yapım süresinin 6 ay öne çekilmesi nedeniyle 2012 yıl sonu
itibariyle %46 gerçekleşme sağlanan Bozkır Barajı inşaatında,
2013 yılında çalışmalara hız verildi. Eylül ayı itibari ile gövde
dolgularında %68, dolusavakta %50, derivasyonda %100,
yol işlerinde %75 ve enjeksiyon işlerinde %30 gerçekleşme
sağlanarak projenin tamamında %57 fiziksel gerçekleşmeye
ulaşıldı.....................................................................................
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II. Jeoteknik Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı…

II. Jeoteknik Çalıştayı, DSİ 14. Bölge(İstanbul) Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri'nde 07-11 Ekim 2013
tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı.
Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Ali Faruk Öztan'ın başkanlık ettiği çalıştaya; ilgili daire başkan yardımcıları,
DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar, Bölge Müdürlüklerindeki Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürleri ile ilgili
mühendisler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşması Bölge Müdürü
Sedat Özpınar tarafından yapıldı.............................
İstanbul'un tarihi ve stratejik önemine vurgu
yapan Özpınar; Büyük İstanbul Melen Projesi
ve Melen Barajı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Su kaynaklarının ve yeraltı sularının korunması,
geliştirilmesi ve bilinçli kullanımının insanlık için
alternatifsiz bir yol olarak gözüktüğünü ifade eden
Bölge Müdürü; savaş, afet gibi olağanüstü
durumlarda yeraltı sularının stratejik önemine vurgu
yaptı.......................................................................
Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı
Ali Faruk Öztan ise konuşmasına Jeoteknik Hizmetler
ve YAS Dairesi'nin tarihçesi ve faaliyetleri hakkında
katılımcıları bilgilendirerek başladı...............................
Daire Başkanı Öztan; DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
yüzey sularını değerlendirmek amacıyla planlanan,
projelendirilen, inşa edilen ve işletmesi yapılan baraj,
gölet, tünel, santral binası, sulama kanalı, arıtma tesisi
gibi su yapılarının temelini oluşturan jeolojik birimlerin;
jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılarak emniyetli ve
ekonomik olarak yapılabilirliğine karar verilmesinin daire
başkanlığının ana görevi olduğunu ifade etti..................
Öztan olumsuzlukların belirlenmesi ve iyileştirilme
çalışmalarının planlanması ve yönlendirilmesi ile su
yapılarının inşasında kullanılacak malzemelerin yerinin,
rezervinin ve kalitesinin etüt edilmesinin yine jeoteknik
hizmetler kapsamında olduğunu sözlerine ekledi.

Çalıştayda önceden belirlenen ana konuların tartışılacağını ifade eden Öztan bunların; Göl-Su Projeleri, etüt planlama, projelendirme
ve inşaat, yeni enjeksiyon teknik şartnamesine göre enjeksiyon karışım deneylerinin uygulamalı olarak gösterilmesi ve değerlendirilmesi;
doğal yapı gereçleri etütleri eğitimi, arazi laboratuvar çalışmaları ve jeoteknik amaçlı jeofizik çalışmalar olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
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Dünya Su Zirvesi Budapeşte'de Yapıldı...
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de,
insanlığın ortak sorunu olan içme suyu konusunda yapılması gerekenler ve ortak projeler ele alındı.

Zirvenin genel oturumlarına Birleşmiş Milletler(BM) üyesi
ülkelerin su ile ilgili bakanları ve BM kuruluşlarının üst
düzey temsilcileri katıldı......................................................
Dünya Su Zirvesi'nin ikinci gününde Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "İklim Değişikliği Ortamında
Artan Nüfusa Suyla Nasıl Hizmet Verilir?" başlıklı sunum
ile Türkiye'de içmesuyu probleminin nasıl çözülmeye
çalışıldığını anlattı. ..............................................................
Zirveye, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Mustafa Eldemir, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Etüd,
Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Bülent Selek katıldı.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde Dünya Su Konseyi
Guvernör Toplantısı yapıldı, toplantıya Guvernör olarak
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı katıldı.
Zirvede; su yönetimi konusunda uluslararası işbirliği
imkanları, suya dünya çapında erişim için çaba gösterilmesi,
entegre su kaynakları yönetimi, kirliliğin önlenmesi,
atık su yönetimi, toprak ve yeraltı sularının korunması,
gıda güvenliği, sel ya da kuraklık ve insan kaynaklı
tahribatlar dahil afet risk yönetimi, suyun depolanması
ve geri dönüşümü ile su, gıda ve enerji bağlantısı konuları
ele alındı.

Su Dünyası Kasım 2013

Kısa

09

Küçük Aksu Barajının Yapım İşi Sözleşmesi İmzalandı...

04 Haziran 2013 tarihinde ihalesi yapılan Küçük Aksu Barajının sözleşmesi 10 Ekim 2013 tarihinde imzalandı.

Antalya Küçük Aksu Barajı projesi Antalya'ya 45 kilometre
mesafedeki Gebiz Kasabasının 5 kilometre kuzeydoğusunda
Küçük Aksu Deresi üzerinde yer almaktadır.......................................
Projenin gerçekleşmesi ile Gebiz Beldesi, Hacıosmanlar köyü,
Akçapınar köyü ve Çatallar köyü sınırları dahilinde 22.850 dekar
(brüt) sulama alanı sulamaya açılacak, Gebiz kasabası ile çevre
3
köyler ve turizm tesisleri için 44.4 hm /yıl içmesuyu temin edilecek
ve 1,2 MW-9,05 GWh/yıl enerji üretimi yapılacak.............................

Bununla birlikte yağışlı dönemlerde Küçük Aksu Barajı işletme
kotu düşük tutularak taşkın amaçlı çalıştırılacak...........................
Küçük Aksu Barajı ihale bedeli 57.822.352 TL olup, yüklenici firma
STY. Turizm Ticaret ve Sanayi Şirketi + Enerji Su A.Ş. İş Ortaklığıdır.
İşin Süresi 1500 takvim günüdür.
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Bayramlaşma Merasimi Gerçekleştirildi...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda;
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları Güven Karaçuha, Yakup Başoğlu, Ömer Özdemir ile
Daire Başkanları, Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin katılımıyla bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.

Merasimde konuşan Akif Özkaldı konuşmasına
“Kurban bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın
bağlarımızı güçlendirip, dayanışma duygumuzu
artırmasını, huzur ve mutluluğumuza vesile olmasını
diliyorum" diyerek başladı.............................................
Bayramların; insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran
yüreklerde sevgiye ve saygıya dayalı, içten, samimi
dostlukların gelişmesine, güçlenmesine vesile olan
önemli ve değerli günler olduğunu ifade ederek devam
eden Özkaldı "Bayramlarda dargınlıklar ve kırgınlıklar
unutulmakta, bireysel sevinçler ortak mutluluğa
dönüşmektedir. Küçüklerin hatırlandığı, büyüklerin
sayıldığı, kucaklaşmanın, kavuşmanın ve buluşmanın
millet fertlerinde davranış haline geldiği bayramların,
milletin kültür hayatındaki önemi büyüktür." dedi.........
DSİ Genel Müdürlüğü çalışmalarından da kısaca
bahseden Özkaldı "sözlerini "Bayramı sevdiklerinizle
beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyor,
bayramın ulusumuzun dirliğine, insanlığın huzur, barış
ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyorum."
diyerek tamamladı.
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Deriner Barajı ve HES Tüm Üniteleri İle Hizmette…
Deriner Barajı ve HES, 03 Ekim 2013 tarihi itibariyle bütün üniteleriyle işletilmek üzere EÜAŞ'a devredildi. Her biri 167 MW kurulu güce sahip
dört üniteden oluşan santral bütün üniteleri devreye girdiğinde yılda 2 milyar 118 milyon KWh hidroelektrik enerji üretilmesi sağlanıp, yaklaşık
750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Üretilecek enerji Türkiye'de üretilen enerjinin %1,1'ine ve Çoruh
Havzası'ndaki projelerde üretilecek toplam enerjinin ise %14'üne denk gelmektedir.

Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Türkiye'nin kuzeydoğusunda
bulunan Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin sınırları içerisinde Çoruh
Nehri üzerinde ve Artvin il merkezini Erzurum il merkezine bağlayan
Devlet karayolu üzerindeki köprünün 5 kilometre menbasındadır.

Çoruh Nehri üzerindeki ilk kilit baraj olan Deriner Barajı 249 metre
yüksekliğiyle Çift eğrilikli beton kemer barajlar arasında Dünya'nın
6. büyük barajıdır.

12 Su Dünyası Kasım 2013

Toplam gövde hacmi 3 milyon 400 bin metreküp olan,
3
1 milyar 970 milyon m su depolanacak olan Deriner Barajı
2
26,5 km 'lik bir göl alanı ile Tuz Gölü'nden daha büyük bir
göl oluşacaktır....................................................................
Üretilecek enerjinin karşılığında milli bütçeye tek başına
yıllık 550 milyon TL katkıda bulunulacaktır.......................
Ayrıca mansabında bulunan Borçka ve Muratlı barajlarına
regüle edilmiş su sağlayarak bu barajların yıllık üretimine
25 milyon TL'lik ilave katkıda bulunacak. Böylece Deriner
Barajı'nın toplamda yıllık faydası 575 milyon TL'ye
ulaşacaktır........................................................................
Barajın inşaatında, muhtemel bir depreme karşı barajı
çevreleyen tepelerin sağlamlaştırılması için her biri
200 tonluk çivilerle zemin birbirine bağlandı.
Deriner Barajı, her birimiyle yeryüzündeki en sağlam
yapılardan biridir. Şimdiye dek inşa edilmiş en büyük
yeraltı elektrik santrallerinden birine sahip olan baraj,
Dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında
gösterilir..........................................................................
Baraj ayrıca Türkiye'nin en çok sediment taşıyan
nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri üzerinde bulunan
Borçka ve Muratlı barajlarının da ekonomik ömrünü
uzatacaktır. Deriner Barajı kendisini 7 senede amorti
edecektir.
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150.000 Adet Yavru Pullu Sazan Balığı
Göksu Baraj Gölüne Salındı...

Devlet Su İşleri 10. Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğü, Atatürk Barajı ve Keban Barajı Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen
150.000 adet yavru pullu sazan balığını Göksu Baraj Gölüne saldı.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Gölet ve
Barajlardaki mevcut balık stoklarının korunması
ve ekonomik değeri yüksek balık türlerinin
artırılmasını sağlamak amacıyla sürdürülen
balıklandırma çalışmaları kapsamında,
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü faaliyet sahasında
bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve
Şırnak illerindeki Baraj ve Gölet rezervuarlarına,
DSİ Genel Müdürlüğü "2013 Yılı Balıklandırma
Çalışması" çerçevesinde toplam 2.750.000 adet
pullu sazan yavrusundan 150.000 adedi Göksu
Barajına törenle bırakıldı.

Törende bir konuşma yapan DSİ 10.Bölge Müdürü Okan Bal;
"2013 Yılı Balıklandırma Çalışması" çerçevesinde toplam
2.750.000 adet pullu sazan yavrusundan, 150.000 adedini,
Nakil Tankı Sistemi ile Atatürk Barajı ve Elazığ Keban
Su Ürünleri üretim istasyonundan sağlıklı bir şekilde
getirerek Göksu barajında yeni yuvalarına kavuşturuyoruz.
Bilindiği üzere, DSİ balıklandırma programı ile 1991 yılından
bugüne kadar Bölge Müdürlüğümüz faaliyet sahasında
bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerindeki
baraj ve gölet rezervuarlarına toplam 30.985.000 adet balık
yavrusu bırakmıştık. Bu yılda rezervuarlarımıza bırakılacak
2.750,000 adet balık yavrusu ile birlikte bu sayı toplam
33.735.000 adede ulaşacaktır. Burada önemli olan balık
stoklarının sürdürülebilirliğidir." dedi.
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Sarıkamış Destanı Konferansı Gerçekleştirildi…

Tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan,
Çanakkale Zaferi'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının
mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen Sarıkamış Destanı
Prof. Dr. Bingür Sönmez'in katılımıyla gerçekleştirilen
konferansta tekrar masaya yatırıldı. Bu destanın bilinmeyen
yönleri, kahramanlıkları, mağlubiyete sebep olan hataları
ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalar bütün
yönleri ile ele alındı........................................................................
Konferansta Prof. Dr. Bingür Sönmez, araştırmaları ile Sarıkamış
Destanı'nın hiç bilinmeyen taraflarını aktardı. Sanatçı Özhan Eren'in
ise bestesini yaptığı müzikler eşliğinde Sarıkamış'ın izlerini
yansıtan görüntüler verildi................................................................

Konferansın ardından kısa bir konuşma yapan Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, böyle anlamlı konferanstan dolayı
ilgililere teşekkür etti.
Kendisinin de bir tarihçi olduğunu hatırlatan Eroğlu, Sarıkamış'ta
çok büyük acılar yaşandığını, çocuk yaştaki gençlerin, ayağında
çoraplar, üzerlerinde yazlık gömleklerle harp etmesinin ne kadar
destansı hareketler olduğunu dile getirdi.

Eroğlu, "Bugün bu millet ayaktaysa, onların sayesinde var." diye
konuştu. Bakan Eroğlu, Sarıkamış Destanı olmasaydı Çanakkale
Zaferi'nin olamayacağına dikkat çekerek, bu destanların yazıldığı
yerlerde bakanlık olarak yapılan çalışmalardan bahsetti. Eroğlu,
Çanakkale'de muhteşem bir tanıtım merkezi kurduklarını belirterek,
Allahu Ekber Dağlarının da milli park ilan edildiğine değindi.
Bakan Eroğlu, katkılarından dolayı Prof. Dr. Bingür Sönmez'e
günün anısına bir plaket hediye etti.
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Sonbahar Yöresel Ürünler Panayırı Gerçekleştirildi

Devlet Su İşleri Vakfı'nın düzenlediği ve 81 İlden gelen ürünlerin sergilendiği "Sonbahar Yöresel Ürünler Panayırı"
26-27 Ekim 2013 tarihleri arasında DSİ 5. Bölge (Ankara) Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

İki gün süren panayırın açılışı Erzurum ve Aydın halk oyunu
ekiplerinin gösterisi ile başladı...........................................................
Panayıra; DSİ Genel Müdürü ve DSİ Vakfı Başkanı Akif Özkaldı,
DSİ Genel Müdür Yardımcıları Güven Karaçuha, Ömer Özdemir,
Yakup Başoğlu emekli Genel Müdür Yardımcısı Döndü Tatlıdil,
Bölge Müdürleri, DSİ çalışanları ve aileleri katıldı...........................
Fuar kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen Bölge
Müdürlükleri sorumluluk sahalarındaki illeri tanıtan stantlar,
ziyaretçilerden büyük ilgi topladı.......................................................
Burada kısa bir konuşma yapan DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
"Bu tip merkez ve taşra teşkilatının bir araya geldiği, kaynaşma
ortamının sağlandığı organizasyonlar "aile" olarak nitelendirdiğimiz
Genel Müdürlüğümüz için son derece önemli. Bu organizasyonların
artmasını umuyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."
dedi.
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Kandil Barajı ve HES'in Kabulü Yapıldı...

Kandil Barajı ve Hidroelektrik santrali,
Kahramanmaraş İli, Ekinözü İlçesinde
Ceyhan nehri üzerindedir.
Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu
tipinde olup, maksimum su kotu
1098,55 metredir.

Kandil Barajı'nın, 25 Eylül 2013 tarihinde
Devlet Su İşleri tarafından su yapılarının
(baraj gövdesi, enerji tüneli, dipsavak,
dolusavak) kabulü, 22 Ekim 2013 tarihinde,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca
Hidroelektrik santralinin kabulü yapıldı...............
Kurulu Gücü 207.92 MW olan Kandil Barajı ve
HES'in üreteceği toplam enerji 476,16 GWh/yıl'dır.
Böylelikle üretilen enerji ile ülke ekonomisine
yıllık 95 milyon TL katma değer sağlanacak.
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“Türkiye Yarasaları Sempozyumu” Sonuçlandı…

“Türkiye Yarasaları Sempozyum " Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü desteğinde, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği tarafından düzenlendi.
Sempozyum Devlet Su İşleri 25. Bölge (Balıkesir) Müdürlüğü Çayırhisar Eğitim Tesislerinde 25-26 Ekim 2013 tarihinde
gerçekleştirildi.

Sempozyumda; Prof. Dr. İrfan Albayrak, Türkiye Tabiatı Koruma
Derneği Başkanı Yunus Ensari, DSİ Balıkesir Bölge Müdürü
Erol Şenöz, Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı
Sait Tahmiscioğlu birer konuşma yaptı.................................................
Proje danışmanı Prof. Dr. İrfan Albayrak yaklaşık 7 yıldır yarasalar
için oluşturulan yapay habitatda çalışmalarda bulunduğunu ifade
ederek yeni mağaraya şu ana kadar 8 türün geri döndüğünü ve
burayı benimsediklerini anlattı. Dünyada ilk defa bu miktarda bir
yarasa topluluğu için yapay bir mağara oluşturulduğunu, bu çalışmanın
Türkiye'nin prestijini artırdığını, bundan da öte çevreye ve doğal
değerlere ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

18 Su Dünyası Kasım 2013
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi
Başkan Yardımcısı ve Havran Barajı Yarasalarını Kurtarma
Projesi yöneticisi M. Sait Tahmiscioğlu ise Havran barajındaki
yeni mağara ile ilgili olarak barajda kışın değil de yazın su
tutularak İnboğazı mağarasındaki yarasaların kış uykusunda
telef olmamalarını arzu ettiklerini ifade etti.............................
Bu doğrultuda, Havran barajının maksimum su kotlarının
üzerinde, paralel yeni bir mağara açıp, burada uygun bir
habitat oluşturup, yarasaları buraya taşıyacak projeyi nasıl
gerçekleştirdiklerini, AB komisyonundan ilgili uzmanların
gerçekleşen bu projeye hayranlıklarını ifade ettiklerini anlattı.
Ayrıca Sempozyuma katılanların da mağarayı gezme
şanslarının olabileceğini ve yarasaların yazın yaklaşık
10.000'e çıkan kolonilerinin varlığına ve kalıntılarına şahit
olabileceklerini ifade etti.......................................................
DSİ Bölge Müdürü Erol Şenöz sempozyuma konu olan
yarasalar ile ilgili gerçekleşen alternatif projeden bahsedip
konuşmasını, "Kurum olarak gerçekleştirdiğimiz bütün
çalışmalarımızda olduğu gibi, bu çalışmada da " Çevresel
Etki Değerlendirme" sürecine uygun davranılması ile bu
konudaki hassasiyetimizi ortaya koymuş bulunmaktayız."
diyerek sonlandırdı...............................................................
Sempozyum sonuç bildirgesi son şeklini aldıktan sonra
medya aracılığı ile duyurulacak, ilgili Kurum ve Kuruluşlara
bildirilecektir.
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Uluslararası Su Tahsisi Çalıştayı Gerçekleştirildi…

30-31 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Su Tahsisi Çalıştayında
"Türkiye'de Su Tahsisi - Politikalar ve Uygulamalar", "Diğer Ülkelerdeki Su Tahsisi Yapılanması Türkiye için Değerli Örnekler",
"Uluslararası Deneyimler Doğrultusunda Türkiye'nin Su Tahsisi Politikalarında Belirlenen Hususlar ve Eksikliklerin Değerlendirilmesi"
konuları tartışıldı.
Çalıştayın sabahki bölümünde Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın,
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser'in ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun
açılış konuşmaları yer aldı.

“Türkiye Su Diyalogu".......................................................
Florian Fichtl (Dünya Bankası Heyeti Başkan Yrd.)
çalıştayda yaptığı konuşmada; "Sürdürülebilir Kalkınma
Türkiye hükümeti ile olan işbirliğimizin temel direklerinden
birisi olarak kabul edilmiştir ve su yönetiminin iyileştirilmesi
üzerinde özellikle durulmuştur. Çalışma arkadaşlarım,
"Türkiye Su Diyalogu" adı verilen bir dizi çalıştay yoluyla
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bu önemli geçiş sürecine
destek sağlanması talebine büyük bir heyecanla cevap
vermiştir. Bu diyalog, sadece bugünkü neslimiz için değil
aynı zamanda gelecek nesiller için büyük öneme sahip
konularda kamu kurumları, uzmanlar ve sivil toplum
arasında bir analiz, tartışma ve bilgi paylaşımı platform
oluşturmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu uluslararası
çalıştay böyle bir vizyonun daha ileri aşamalara taşınmasında
önemli bir adımdır ve bugün yapacağınız katkılar önemli
olacaktır." dedi.

20 Su Dünyası Kasım 2013
Sektörel Talepler, Mevcut Su Kalıpları...................
Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün asli görevlerinden
bahseden, su yönetiminin önemine dikkat çeken
Prof. Dr. Cumali Kınacı yaptığı sunumda "Su tahsisi,
kurak dönemlerde problem haline gelmektedir.
Su kaynaklarının tahsis edilmesi durumunda, sektörler
arasındaki öncelik belirlenmeli, suyun nasıl paylaşılacağı
doğru şekilde hesaplanmalıdır. Hangi sektöre hangi
durumlarda öncelik verilmeli, sektörel talepler nedir,
mevcut su kalıpları nelerdir, gibi hususlar detaylı analiz
edilmelidir. Amacımız sektörler arasındaki paydaşları
doğru planlamaktır." dedi.

“Su medeniyettir… Susuz şehir olamaz."...................
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu;
"Uluslararası Su Tahsis Çalıştayının, karşılıklı fikir
alışverişleriyle başarılı sonuçlara ulaşmasını temenni
ediyorum. Kalkınmanın temel unsurlarından bir tanesi
de doğru su yönetimidir. Özellikle Türkiye gibi yarı kurak
ülkelerde, su yönetimi daha da önem kazanmaktadır.
Türkiye'de içme suyu tahsisine çok önem verdik.
Büyük bir eylem planı hazırladık. Şu anda içme suyu
meselesi çözülmüştür." dedi. Sulamada ülkemiz için
büyük önem taşımaktadır, büyük çoğunluğunu bu alanda
kullanmaktayız. Sulama sistemlere göre çeşitli planlamalar
yaptık. Bu yönde de Dünya'ya örnek olacak çalışmalar
yapıyoruz." Su medeniyettir… Susuz şehir olamaz." Diye
konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ise DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı "Su Tahsisi Politikaları ve Uygulamaları"
konulu bir sunum gerçekleştirdi.
2 gün süren çalıştayda yerli ve yabancı konuklar
su tahsisi ile alakalı olarak gerçekleştirilen panellere
katıldı, farklı görüşler ve yapılması gereken hususlar
masaya yatırıldı.
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“Prof. Dr. Veysel Eroğlu Teknoloji Merkezi" Açıldı...

Ülkemizin en modern Veri Merkezlerinden birisi olan ve Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adını taşıyan
"DSİ Teknoloji Merkezi"nin açılışı yapıldı. Açılışa Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Müsteşar
Prof. Dr. Lütfi Akça, Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları ve
Daire Başkanları katıldı.

60 metrekare olan eski sistem odasının yerine çağın gereklerine uygun,
ileri teknoloji ürünleri kullanılarak 240 metrekare alana sahip yeni bir
Veri Merkezi yapılarak, DSİ Genel Müdürlüğü kamera sistemleri, sıcaklık
sensörleri, yangın erken uyarı sistemi, parmak izli kapı geçiş sistemi ile
modern bir sistem odasına kavuştu...........................................................

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Teknoloji Merkezi; Network Operasyon Merkezi
(NOC), Ana Sistem Odası, Veri Tabanı sunucularının yüksek fiziksel
güvenliği için oluşturulan Kök Hücre Odası, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
Odası, Soğutma Sistemi Pompa Odası ve Depo, bölümlerinden oluşuyor.

22 Su Dünyası Kasım 2013
Yeni sistem odasında özellikle bahar ve kış aylarında dış hava
sıcaklığının 14 C 'nin altında düştüğü anlarda, çok düşük enerji
ile doğal soğutma yapabilme yeteneğinden faydalanarak
enerjide tasarruf edebilen, doğal soğutmalı (free cooling) klima
sistemleri kullanıldı. Kabin yerleşimleri yapılırken kabin sıraları
arasında sıcak hava koridorları oluşturulmuştur.............................
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 kapatılmıştır. Böylelikle sıcak havanın odada
yayılması önlenmiş ve koridordan direk soğutmaya alınması
sağlanmıştır...................................................................................

Teknoloji Merkezi bünyesinde DSİ network mühendislerinin dev
ekrandan tüm ağı izleyip, kontrol edecekleri Network Operasyon
Merkezi kurulmuştur...................................................................
Yangına en az 30 dakika dayanıklı yangın kapıları ve duvar
malzemeleri kullanılarak oda içinde veya dışında meydana
gelebilecek yangınlarda, yangının diğer taraflara geçişi
engellenerek kısa sürede yayılmasının önüne geçilmiştir.
Yangın algılama ve alarm sistemi; 12 adet ısı ve duman sensörü,
yangın tüpleri ve kontrol panellerinden oluşmakta olup, sistemde
Novec gazı kullanılmaktadır. Yangın anında ortama salınacak
bu gaz sayesinde, ortamdaki oksijen azaltılarak cihazlara zarar
vermeden yangın söndürülmektedir. Sistem Odası içi ve girişi
6 adet kamera ile 7 / 24 kayıt altına alınmaktadır...........................
Ayrıca sistemde çıkabilecek sıcaklık artışı, yetkisiz giriş gibi
işlemlerde sistem tarafından tespit edilmektedir. Klima, Enerji,
Omurga Anahtarlar ve kritik sunucuların birebir yedeklendiği
sistem odasında 2X250 KVA lık Modüler yapıda Kesintisiz Güç
Kaynağı mevcuttur. Kesintisiz güç kaynakları ile sistemi tam yükte
1 saate kadar besleyebilen Veri Merkezinin anahtar teslim ihale
bedeli 1.950.000 TL'dir.
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Macaristan Heyeti Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Ganz Mühendislik ve Enerji Makinaları yetkililerinden oluşan bir heyet
DSİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Macar Müsteşar ülkesi
ve bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Aralık ayında
Macaristan Başbakanının da Türkiye'ye ziyarette bulunacağını belirten
Müsteşar, Türkiye ile faaliyetlerini artırmayı arzu ettiklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan Budapeşte Su Zirvesinden de bahsedilen
toplantıda, Türkiye ile birlikte çalışılan faaliyetlerden mutluluk duyulduğu
dile getirildi...................................................................................................
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki su
kaynaklarının yönetiminden sorumlu bir kamu kurumu olduğunu belirterek
kurum yapılanması ve faaliyet gösterdiği sektörler hakkında özet bilgiler
verdi. DSİ'nin gerçekleştirdiği büyük projelerden de bahseden Özkaldı,
önümüzdeki 10 yıl içinde 8,5 milyon hektarlık sulanabilir alanın tamamını
sulamaya açmayı ve toplamda 770 olan baraj sayısını 3 katına çıkarmayı
hedeflediklerini belirtti. Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası
organizasyonlara da değinen Genel Müdür Özkaldı, Dünya Su Forumu ve
Sulama Forumlarının da başarısından bahsetti.

24 Su Dünyası Kasım 2013
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DSİ'den Ekim Mesaisi

Kurulduğu 1954 yılından bu yana Türkiye'nin su kaynaklarını en akılcı seviyede kullanmayı ve geliştirmeyi hedefleyen
Devlet Su İşleri Ekim ayında da çalışmalarına yenilerini ekledi. Amasya, Tokat ve Bilecik illerinde yapılan yatırımlarla
su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi adına önemli adımlar atıldı. Ekim ayında 49 adet projenin
açılışı gerçekleştirilirken, 26 adet projenin ise temeli atıldı.

Amasya ve Tokat'a 63 Tesis
3-4 Ekim tarihlerinde sırasıyla Amasya ve Tokat illerinde
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tesisleri ile Bakanlığa
bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen yatırımların açılış ve
temel atma merasimleri gerçekleştirildi...............................
DSİ tarafından Amasya iline kazandırılan 25 tesisin maliyeti,
58 milyon 890 bin TL olup, bu tesislerin 3 adedi sulama
projesi,22 adedi ise taşkın koruma tesisidir..........................
DSİ tarafından Amasya iline kazandırılan 25 tesisin maliyeti,
58 milyon 890 bin TL olup, bu tesislerin 3 adedi sulama
projesi,22 adedi ise taşkın koruma tesisidir........................

Bu tesislerle; 98.450 dekar tarım alanına sulama suyu
sağlanacak, 25 yerleşim yeri taşkından korunacak.
Temeli atılan Geldingen Ovası Sulaması 2. Kısım Projesi
36 milyon TL'ye mal olacak, bu proje ile 94 750 dekar
tarım alanına sulama suyu sağlanacak. Ayrıca projenin
tamamlanması ile birlikte 4.949 TL yıllık gelir artışı elde
edilecek. Açılışı yapılan sulama projeleri ise Merzifon
Karatepe Köyü YAS Sulama Şebekeleri ve Merzifon
Yakup Köyü YAS Sulama Şebekeleri'dir............................
Toplamda 1 milyon 150 bin TL'ye mal olan bu iki tesis ile
3.700 dekar arazinin sulanması sağlanacak.
Açılışı yapılan ve temeli atılan diğer 22 adet iş ise taşkınla
mücadele kapsamında inşa edilecek projelerdir.

Su Dünyası Kasım 2013

25

Merasimde yapılan konuşmaların ardından Geldingen Ovası Sulaması'na canlı bağlantı yapıldı ve 30 adet tesisin açılış ve temel atma
merasimi gerçekleştirildi.
Daha sonra ise fidan dikim merasimi gerçekleştirilerek program sonlandı.

Ardından Tokat'a geçen Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada
aralarında Tokat'ın uzun zamandır beklediği
Turhal Barajı'nın da bulunduğu DSİ tarafından
inşa edilecek 36 adet tesis ile Bakanlığa bağlı
kuruluşlarca gerçekleştirilen yatırımların
temel atma ve açılış merasimini gerçekleştirdi.

26 Su Dünyası Kasım 2013

Bilecik'e Yatırımlar Hızla Devam Ediyor
Hizmete aldığı tesislerle ülkemizin sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkılar sağlayan Devlet Su İşleri hizmetlerine yenilerini
ekledi. Bilecik ilimizde 4 tesisin açılış, 8 tesisin temel atma merasimi 10 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılış ve temel atma merasimleri gerçekleştirilen 12 tesisin maliyeti
13 milyon 106 bin 400 TL olup bu tesislerin;2 adedi gölet ve sulama
projesi, 8 adedi taşkın koruma tesisi, 2 adedi ise taşkın koruma tesisi
onarımıdır...............................................................................................
Bu tesislerle; 5.680 dekar tarım alanına sulama suyu sağlanacak,
4 ilçe ve 6 yerleşim yeri taşkından korunacak.................................
Temel atma ve açılış merasiminde DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
tesislerle ilgili teknik bilgiler verdi. Özkaldı "Temelini atacağımız
tesislerden 1 milyon 700 bin TL'ye mal olacak Selöz Göleti Sulaması
ile 2.870 dekar tarım alanına sulama suyu sağlanması planlanmaktadır.
Projenin 2014 yılında tamamlanması hedeflenmektedir...........................
Sulama sahasında Buğday, Ayçiçeği, Taze Fasülye, Barbunya, Yonca
ve Meyve üretimi yapılacaktır. Proje tamamlandığında yıllık 851.298 TL
gelir artışı sağlanacaktır." dedi.
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Özkaldı konuşmasını Oğulpaşa Göleti Sulaması hakkında
teknik bilgiler vererek sürdürdü. "İnşa edilecek göletimizin
maliyeti 1milyon 600 bin TL olup, borulu sistem sulama
inşaatı ile 2 810 dekar tarım alanına sulama suyu sağlanması
planlanmaktadır.....................................................................
Projenin 2014 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
Sulama sahasında hububat, Mısır, Domates, Sebze, Bostan
Meyve ve Yonca üretimi yapılacaktır. Proje tamamlandığında
yıllık 833 500 TL gelir artışı sağlanacaktır." dedi.
Özkaldı sözlerini "Bu tesislerin Ülkemize ve Bilecik ilimize
hayırlı olmasını temenni ediyorum." diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından temeli atılan tesislerden Selöz Göleti
Sulaması'na canlı bağlantı gerçekleştirildi ardından açılış ve
temel atma merasimi sonlandırıldı......................................
Açılış ve temel atma merasiminden sonra Bilecik Valiliğini
ziyaret eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyet
Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar'ı makamında ziyaret etti.
Bilecik Valiliği ziyaretinin ardından Eroğlu Bilecik 33.DSİ Şube
Müdürlüğünün de açılışını gerçekleştirdi.
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Baraj Suları Altında Kalacak Olan Nadir Bitkiler Taşınacak…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde su tutulacak barajlarda risk altında olan veya ekonomik değeri olan,
endemik, lokal endemik, nadir ve nesli tehlikede olan bitki türlerini taşıyarak uygun alanlara nakledecek.
Proje kapsamında Bartın Kirazlıköprü Baraj alanında tespit edilen Türk Zambakları uygun alanlara nakledildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM)
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında yapılan ortak protokol çerçevesinde
ülke genelinde baraj suları altında kalacak ekonomik değeri olan ya da risk altında bulunan bitkiler tespit edilerek su tutma öncesinde uygun
habitatlara taşınarak kurtarılacak.
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Proje 2013 ile 2015 Yılları Arasını Kapsıyor..............

25 Barajda Çalışma Yapılacak..............................................

2013 ile 2015 yılları arasında uygulanacak proje ile
tamamen su altında kalacak alanda yayılış gösteren,
koruma biyolojisi, ekonomiklik gibi yönlerden özellik
arz eden bitkilerin sürekliliğinin sağlanması ve bu
bitkilerin alandaki varlığı ve potansiyelleri hakkında
gerekli olan verilerin toplanması hedefleniyor...........
Bu proje ile ayrıca bitkilerin doğal habitatları hakkında
bilgiler toplanacak, yörede benzer ekosistem
özelliklerine sahip alanlar tespit edilecek ve bu bitkilerin
ayrıca toplu üretimleri için bitki materyallerinin
sağlanması çalışmalarına katkı sağlanacak.................

2013 ve 2015 yılları arasında toplam 25 barajda çalışmalar
yapılacak. 2013 yılı için Başköy, Pazaryolu, Büyük Karaçay,
Kirazlıköprü, Pamukluk, Hamzabey, Kars ve Morgedik barajları
olmak üzere 8; 2014 yılı için Naras, Gökçeler, Artvin, Karareis,
Rahmanlar, Girme, Sorgun, Arsuz- Gönençay, Gümüşören ve
Geben barajları olmak üzere 10; 2015 yılı için ise 7 adet su
tutulacak baraj alanında teknik çalışmalar yapılacak.

.

Projeyi 4 Genel Müdürlük Ortaklaşa Yürütecek............................
DKMP Genel Müdürlüğü, ÇEM Genel Müdürlüğü,
DSİ Genel Müdürlüğü ve OGM'nin imzaladıkları ortak
protokol gereğince protokol tarafları arasında işbirliği ve
koordinasyondan ÇEM Genel Müdürlüğü sorumlu olacağını
ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
OGM'nin ise, projede tespiti yapılan özellikli bitki türlerinin
uygun alanlara nakledilmesi, çoğaltılması ve yetiştirilmesini
sağlayacağını söyledi......................................................................
DSİ Genel Müdürlüğünün 2013, 2014 ve 2015 yılında yapılacak
barajlardaki mevcut durum ile ilgili bilgileri temin edeceğini belirten
Prof. Dr. Veysel Eroğlu,"DKMP Genel Müdürlüğü de baraj göl aynası
altında kalacak olan özellikli bitki türlerinin tespiti, taşınabilecek
olanların belirlenmesi ve taşınabilecek uygun habitatların tespit
edilmesini sağlayacak. Ayrıca DKMP Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen bu proje kapsamında özellikli bitki türlerinin taşınmasına
ilişkin uygun yöntemler ortaya konulacak" diye konuştu...................

Kirazlıköprü Barajı'nda Tespit Edilen...........................................
Türk Zambakları Taşındı.............................................................
Proje kapsamında Bartın Kirazlıköprü Barajı'nda Haziran
ayında ofis ve arazi çalışmaları başladı. Özellikli bitkilerden
nakledilmeye ve dolayısıyla korumaya konu edilebilecek türler
tespit edildi........................................................................................
Tespit edilen özellikli bitki türlerinden Lilium Martagon L.
(Türk Zambağı) türüne ait 12 adet soğan özel bir söküm aparatı
ile sökülerek hırpalanmadan polietilen kaplar içindeki nemlendirilmiş
torf içinde benzer habitata taşındı.....................................................
Söz konusu çalışma kapsamında baraj göl aynasında
bulunması muhtemel diğer özellikli bitkilerin tespitine yönelik
çalışmalar ise devam ediyor.

30 Su Dünyası Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Türkiye'nin Su Politikalarına Övgü

AB ilerleme raporunda Çevre ve İklim Değişikliği Faslı altında yürütülen su kalitesi, gürültü kirliliği ile mücadele,
atık yönetimi ve hava kalitesi çalışmalarından övgüyle bahsedildi.

Raporda;
" Türkiye'de atıksu arıtımı kapasitesi arttı, gürültü konusundaki mevzuat uyumu ileri düzeydedir,
Türkiye'de ki Ayırma ve geri dönüşüm kapasitesi arttı,
Marmara Temiz Hava Merkezi, 11 ilde 39 istasyonu ile hâlihazırda işlevsel durumdadır" denildi.
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Atık Su Arıtımı Kapasitesi Arttı.................................
Son yıllarda çevre alanında Kentsel Atıksu Arıtımı
direktif kapsamında yatırımların artmasıyla birlikte
Türkiye genelinde atık su arıtımı kapasitesi önemli
düzeyde artış gösterdi. Bu gelişmeler AB ilerleme
raporunda da yer aldı. Raporda "Son dönemdeki
yatırımlara bağlı olarak atık su arıtımı kapasitesi
artmıştır" ifadesine yer verildi............................................
Çevre Kanunu ve AB çevre müktesebatı çerçevesinde
ülke genelinde Belediyelerin atıksu arıtma kapasitesinin
artırılması için 2008-2012 yıllarını kapsayacak şekilde
"Atıksu Arıtımı Eylem Planı" hazırlandı ve uygulamalar
bu çerçevede yapıldı. Buna göre; Nüfus bazında 2002
yılında belediye nüfusunun % 35'i atıksu arıtma tesisine
bağlı iken, 2012 yılında bu oran % 72'ye ulaştı.
İzmir

Gürültü Konusundaki Mevzuat Uyumu İleri Düzeyde...............
Son dönemde gürültü kirliliği ile mücadelede alınan önlemlerin ve
denetimlerin artmasını dikkate alan AB, Türkiye'nin üyeliğine ilişkin
önem arz eden ilerleme raporunda "Gürültü konusundaki mevzuat
uyumu ileri düzeydedir. Gürültü haritalarının ve eylem planlarının
oluşturulmasına yönelik pilot çalışmalar için hazırlıklar devam
etmektedir" ifadesine yer verdi.....................................................
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve
Adana İllerinde seçilen pilot alanlar için gürültü haritaları ve eylem
planları hazırladı. Direktifin Türkiye'de uygulanması için kapasite
artırımı ve geliştirilmesine yönelik ulusal ve yerel düzeyde eğitimler
verilirken, gürültü haritalarının hazırlanması ve gürültü kontrol
tedbirlerine yönelik rehber kitaplar hazırlandı................................
Proje kapsamında; İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli yerleşim
alanlarında; karayolu, demiryolu, endüstri kaynaklarının stratejik
gürültü haritası yapılacak. Diğer taraftan, Adana yerleşim alanında
havaalanı, Samsun yerleşim alanında limanların stratejik gürültü
haritaları oluşturulacak. Türkiye genelinde 7 bölgede belirlenen
10 ilde gerçekleştirilecek 10 pilot çalışma ile gürültü haritaları ve
eylem planları hazırlanacak
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Hava Kalitesi İzleme Faaliyetleri Daha Etkin Hale Geliyor
Hava kalitesi izleme faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi
amacıyla "Planlanan yedi merkezden ilki olan Marmara Temiz
Hava Merkezi, 11 ilde 39 istasyonu ile hâlihazırda işlevsel
durumdadır" ifadesine yer verilen AB ilerleme raporunda
Marmara bölgesine kurulan istasyonların önemine vurgu
yapıldı......................................................................................
Maliyeti 7,08 milyon Avro olan "Marmara Hava Kalitesi Projesi"
ile Marmara Bölgesinde yer alan 11 İlde 39 adet
hava kalitesi ölçüm istasyonunun kurulumu ile bölgenin
hava kalitesi 24 saat izleniyor.Uzun Menzilli Sınır Ötesi
Hava Kirliliği Sözleşmesi çerçevesinde yürütülmesi gerekli
olan faaliyetlerin farklı kurumlar arasında koordine edilmesi
amacıyla Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulunun
kurulmuş olmasına vurgu yapıldı...........................................

Ayırma ve Geri Dönüşüm Kapasitesi Arttı.............................
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürütmüş olduğu atıkların
dönüşümü çalışmalarına değinilen AB ilerleme raporunda
"Düzenli depolama tesislerinin AB standartlarına getirilmesine
yönelik çabalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık yürütmüş olduğu çalışmalarda vahşi atık depolarını
rehabilite ederek 2013 yılı itibari ile Türkiye'de düzenli
depolama tesis sayısını 69'a ulaştırdı. Bu tesisler ile 903
b e l e d i y e d e 4 4 , 5 m i l y o n n ü f u s a h i z m e t v e r i l i y o r.
2013 yılı itibariyle 381 adet toplama ayırma tesisi ve 417
adet geri dönüşüm tesisi Bakanlıktan lisans aldı. Ambalaj
atığı toplama çalışmaları belediyelerin hazırlamış oldukları
ambalaj atığı yönetim planları kapsamında gerçekleştiriliyor.
Planı uygun bulunan belediye sayısı 410'a, nüfus ise 39 milyona
ulaştı............................................................................................
Türkiye'de Atık Yakma ve beraber yakma tesis sayısı 38,
Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi (1. Sınıf) 6 ve Tehlikeli Atık
Geri Kazanım Tesisi 282, Tanker temizleme tesis sayısı 46 ve son
olarak ara depolama tesis sayısı 14 olarak belirlendi.
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Su Kalitesi Konusunda İlerleme Kaydedildi...............
Raporda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen
su kalitesi izleme ve geliştirme çalıştırmalarında ilerleme
kaydedildiği belirtildi. Nehir havzası yönetimi ve yüzey
sularının yönetimine ilişkin mevzuatın kabul edildiğine
değinilen raporda, nehir havzası koruma eylem planlarının
nehir havzası yönetim planlarına dönüştürülmesine yönelik
teknik yardım projesi için ihale sürecinin devam ettiği,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Havza Yönetimi Heyetlerinin
görev ve sorumluluklarının tanımlandığı vurgulandı..............
Su konularıyla ilgili sınır ötesi istişarelerin ilerlemekle birlikte,
hâlâ erken bir aşamada olduğu, son dönemdeki yatırımlara
bağlı olarak atık su arıtımı kapasitesinin ise arttığı belirtildi.

Su Kalitesi İzleme AB Eşleştirme Projesi....................................................................................................................
Avrupa Birliği'nin Su Çerçeve Direktifi, entegre nehir havzası yönetimine ilişkin genel prensipleri ortaya koymaktadır.
Direktifin odak noktası su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini teminat altına almak için ekonomik ve çevresel
hususları bir araya getirmektir. Temel hedefi ise iyi su durumuna ulaşmaktır. Söz konusu direktifin uygulanması
hem AB üyesi ülkeler hem de aday ülkeler için önemli bir güçlük teşkil etmektedir.......................................................
Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılım yolunda yirmi beş nehir havzası için nehir havzası yönetim planlarını hazırlamak
istemektedir. Bu nedenle söz konusu nehir havzalarındaki yüzey su kütlelerinin kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik
durumuna ilişkin çok fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır.......................................................................................................
Bu Eşleştirme Projesi, Meriç-Ergene, Susurluk, Akarçay, Sakarya, Büyük Menderes ve Konya havzaları için izleme
planları hazırlayarak ve aynı zamanda Türkiye için ulusal çapta bir izleme programı hazırlayarak bu amaca katkıda
bulunacaktır. Bu da uzun vadede Türkiye'nin yirmi beş nehir havzası için nehir havzası yönetim planları hazırlamasına
yardımcı olacak ve bu planların uygulanması iyi su durumuna ulaşılmasını sağlayacaktır.

34 Su Dünyası Kasım 2013
Dünyanın En Etkili Doğa Koruma Aktörleri
Antalya’da Buluşuyor
Türkiye, doğa koruma alanında uluslararası bir başarıya imza attı. Uzun yıllar süren müzakereler sonucunda, biyolojik çeşitlilik
ve ekosistem hizmetleri konusunda bilim ve politikayı bir araya getirmek üzere kurulan "Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik
ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Platformu (IPBES), ikinci genel kurulu önümüzdeki 9-14 Aralık 2013 tarihinde
Antalya'da yapacak..

Tarihi öneme sahip toplantıya BM'den de üst düzey katılımlar olacak. Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu
(IPBES)'nun yönetim organı olan IPBES Bürosuna Rusya ile birlikte Doğu Avrupa'yı temsilen seçilen Türkiye, IPBES'in 2.Genel Kuruluna
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. IPBES'in Norveç'in Bergen kentinde gerçekleşen birinci resmi Büro toplantısında platforma üye devletler
adına yapılan oylamada ikinci genel kurul için oybirliği ile Antalya'nın seçilmesi, doğa koruma konusunda Türkiye'nin uluslararası başarısı
olarak değerlendiriliyor.
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BAKAN EROĞLU: GURURLUYUZ.......................................................
Tarihi toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl büyük çapta uluslararası iki toplantıya
birden ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Prof. Eroğlu, "İlk olarak UNFF toplantısını çok başarılı bir şekilde
İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Aralık ayında da IPBES 2. Genel
Kurulu'nu Antalya'da gerçekleştireceğiz ve inşallah Antalya'mızdan
tüm dünyaya Antalya Konsensüsü'nü ilan edeceğiz. Türkiye'nin doğayı
koruma konusundaki hassasiyeti uluslar arası platformlarca çok iyi
bilinmektedir. Bunun sonucu olarak da dünya devletleri IPBES'in genel
kurulunun Türkiye'de yapılmasına karar vermişlerdir" dedi.

IPBES'E EN ÇOK ÜYE DE TÜRKİYE'DEN..........................................
Almanya'nın Bonn kentinde bu yılın ocak ayında yapılan IPBES 1'de
platformun yönetim organı olan IPBES Bürosu'na Doğu Avrupa'yı
temsilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü personeli Şube Müdür Vekili Adem Bilgin’in, Rusya
Federasyonu UNEP Daimi Temsilci Yardımcısı Sergey Trepelkov'la
birlikte seçildiği ifade edildi. IPBES'in bilimsel organı olan Çok Disiplini
Uzmanlar Paneli'ne (MEP) ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Günay Erpul ile Abdullah Gül Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Niğmet Uzal seçildi. Böylece ülkemiz 10'u Büro ve
25'i MEP kapsamında olmak üzere toplam 35 kişilik kurucu ekip
içerisinde 3 kişi ile en çok temsiliyete sahip ülke oldu.

AVRUPA'DAN AFRİKA'YA….........................................................................
IPBES 2'nin Antalya'da gerçekleşecek genel kurulu, gece geç saatlere
kadar sürecek müzakereleriyle yoğun bir program içeriyor.............................
9-14 Aralık 2013 tarihleri arasındaki genel oturumdan önce; Afrika Grubu
7-8 Aralık 2013'te, Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve Diğerleri, Asya-Pasifik,
Latin Amerika ve Karayipler grupları ise 8 Aralık 2013'te "Bölgesel Danışma
Toplantıları" yapacak. Antalya'da gerçekleşecek olan IPBES 2'ye BM'den de
çok sayıda üst düzey katılım olacak. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve
UNEP İcra Direktörü Achim Steiner'in yanı sıra UNDP, FAO ve UNESCO
gibi BM organlarından üst düzey BM bürokratları, ayrıca Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi, Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES Sözleşmesi), Özellikle
Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkında Sözleşme (RAMSAR Sözleşmesi), Bonn Göçmen Türler Sözleşmesi,
Dünya Kültürel Miras Sözleşmesi, Gıda ve Tarım için Bitki Genetik Kaynakları
Uluslararası Antlaşması ve Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin Genel
Sekreterler veya Başkan seviyesinde katılımı bekleniyor. Ayrıca doğa koruma
sektörünün önde gelen aktörlerinden olan IUCN, WWF, Birdlife International
gibi yarı sivil ve sivil oluşumların da karar verici seviyesinde katılması
bekleniyor. Bunun yanı sıra Harvard, Oxford, Yale, Princenton gibi dünyanın
önde gelen üniversitelerinin de gözlemci olarak katılımı bekleniyor.
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ANTALYA KONSENSÜSÜ HAZIRLANACAK
Bilindiği üzere IPBES-1'de müzakerelerdeki tıkanma neticesinde IPBES faaliyete geçememiş yani operasyonelleşememişti.
Antalya'da gerçekleşecek müzakerelerde ise, IPBES'in 2014-2018 iş programı ve bütçesi, bölgesel yapılanma ve IPBES kavramsal
çerçevesi gibi idari ve mali konulara ilişkin "Antalya Konsensüsü" ile sonuçlanması hedefleniyor. Böylece IPBES'in miladı Antalya
olacak.
IPBES'in aktörleri devletlerin yanı sıra, sözleşmeler, uluslar arası örgütler ve BM'ye akredite uluslar arası sivil toplum örgütleri.
Dolayısıyla Antalya'da yapılacak toplantı, Türkiye'nin prestiji açısından tarihi bir önem ve anlam taşıyor.

IPBES NEDİR?.......................................................................................
IPBES, "biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitliliğin
korunması ve sürdürülebilir kullanımı, uzun vadeli insan refahı ve
sürdürülebilir kalkınma" için bilim-politika arayüzünü güçlendirmek
misyonuyla kurulan bağımsız bir BM organıdır. Sekretaryalığını geçici
olarak UNEP yapmaktadır ve UNEP, UNESCO ve FAO ile kurumsal
bağ kuracaktır. 21 Nisan 2012'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
94 ülke tarafından Panama'da kurulmuştur. IPBES, hükümetlerin ve
uluslar arası sözleşmelerin taleplerine göre düzenli raporlar yayınlayarak
konuları kapsamındaki durum ve eğilimleri bilimsel dayanaklarla gösterecek,
çok opsiyonlu senaryolara dayanan politik tavsiyeler yapacaktır.
Politik tavsiyeler kural koyucu nitelikte olmayıp, karar verici otoritelerin
politika oluşturmasını güçlendirmeye yönelik olacaktır.
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Dinçer AYDOĞAN
DSİ Genel Müdürlüğü
Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı

Giriş
Afrika, 43,8 milyon km² alana sahip Asya ve 42 milyon km2 alana sahip Amerika kıtalarından sonra dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip
üçüncü kıtasıdır.
Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 30,2 milyon km²'lik alanı ile dünyanın % 6'sını ve dünya üzerindeki kara alanlarının % 24,4'ünü
kapsamaktadır. 1 milyarlık nüfusuyla dünya nüfus yoğunluğunun %15'ini oluşturur. Dünyanın en genç nüfusunu barındıran kıta olup nüfusun
% 50'sini 19 yaş ve altı oluşturmaktadır. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası,
Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrelenmiş bir kıtadır. Kıta aynı zamanda Madagaskar ve çeşitli takımadaları da bünyesinde barındırır.

Şekil 1. Afrika Genel Görünüm
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Afrika'nın Hidroelektrik Enerji Potansiyeli.........................................................................................................................................
Afrika gerek kapsadığı alan gerekse üzerinde bulunan nehirler sayesinde dünyanın önemli hidroelektrik enerji potansiyeline sahip kıtalarından
bir tanesidir. Asya ve Güney Amerika'dan sonra potansiyel ve ekonomik hidroelektrik enerji miktarı 1 100 TWh/yıl ile Kuzey Amerika beraber
en büyük 3. kıtasıdır. Bununla birlikte, 85 TWh/yıl kullanılan hidroelektrik enerji miktarına tekabül eden % 8'lik oran ile en düşük hidroelektrik
enerjiyi kullanan kıtadır. Kıtalara göre potansiyel ve ekonomik hidroelektrik enerji miktarı ile kullanılan hidroelektrik enerji miktarı gösteren Tablo
aşağıda verilmektedir [1].

Tablo 1
Potansiyel ve Ekonomik
Hidroelektrik Enerji

Kullanılan Hidroelektrik
Enerji

Yüzdesi

(TWh / yıl)
790

(TWh / yıl)
560

(%)

Asya

4 000

950

24

Afrika

1 100

85

8

Kuzey Amerika

1 100

670

67

Güney Amerika

1 600

600

38

90

55

61

8 580

2920

34

Avrupa

Okyanusya
Dünya

Afrika ülkeleri son yıllarda dünyada var olan
ekonomik durgunluğa rağmen hızlı bir şekilde
büyümeye başlamışlardır. Uluslararası Para
Fonunun 2012 yılı göstergelerine göre Aşağı
Sahra Bölgesi ülkeleri ortalama % 5,4 oranında
büyüme sağlamıştır. Ayrıca Mozambik % 8,4 ve
Zambiya % 7,7 büyüme oranları ile Afrika'nın
en yüksek oranlarını elde etmişlerdir......................
Ancak enerji sıkıntısı bu büyümeyi olumsuz
etkilemektedir. Enerjide dışa bağımlı ülkeler
büyük miktarlarda enerji ithalatı yapmakta ve
bunun neticesinde de borçlanma hızla artmaktadır.
Bu sebeple, bu ülkeler bulundukları hidroelektrik
enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanma
yollarını aramaktadırlar. .........................................
Örnek olarak Etiyopya ekonomik büyümenin
hidroelektrik enerji kaynaklarının verimli bir şekilde
kullanılması halinde mümkün olabileceğinden
hareketle 15 yıllık enerji programını yürürlüğe
koymuştur. Bununla birlikte Afrika'da yer alan
nehirlerin büyük çoğunluğunun sınırı aşan su olması
sebebiyle bu kaynakların kullanılırken diğer kıyıdaş
ülkeler ile anlaşma yapılması mecburiyetini de
beraberinde getirmiştir.

71
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Genel bir yorumlama yapılacak olunursa Afrika'daki hidroelektrik enerji üretimini etkileyen hususlar;
* Ülkelerin finansman sorunluları,
* Ülkelere ait iç ve dış siyasal problemler,
* Hidroelektrik enerji kaynakları ile yerleşim yerleri arasındaki binlerce km'lere varan mesafeler, bunların maliyete ve verimliliğe etkisi,
* Yeterli oranda yerli tecrübeli eleman bulunmaması,
* Nehirlerin çok büyük çoğunluğunun sınırı aşan su olması ve bu ülkeler arasında yaşanan problemler şeklinde sıralanabilir [2].
Afrika'da yer alan ülkelerin ve bu ülkelere ait hidroelektrik enerji potansiyelleri ve bunların kullanım miktarlarına ait Tablo 2 aşağıda
verilmektedir.
İşletmedeki
Toplam Kurulu
Güç

Üretilen Toplam
Enerji

İnşa Halindeki

150 000

(MW)
760

(GWh / yıl)
3141

(MW)
2770

Benin

1 676

1

Burkina Faso

1 316

Burundi

1 500

Ülke

Hidroelektrik
Enerji Potansiyel
(GWh / yıl)

Angola

Cezayir

1

0

32

97

2,5

53,5

150

1,4

4 000

228

560

0

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

419 210

2 442

7 509

159

Etiyopya

260 000

2 178

5 000

7 378

5 203

1 306

3 498

170

Fildişi Sahili

12 400

604

1 789

275

Gabon

32 500

170

900

160

Gana

10 600

1 203

6 200

267

Gine

19 300

128

520

240

Güney Afrika

14 000

660

3 147

0

Güney Sudan

9 000

0

0

0

115 000

721

4783

245

5 200

812

3 450

0

10 000

209

1 000

16

1 450

75,7

486

0

Fas

Kamerun
Kenya
Kongo Cumhuriyeti
Lesotho
Liberya
Madagaskar

1 100

4

180 000

164

1 350

64
0

Malavi

6 000

285

1 809

64

Mali

5 000

156,3

724

46

Mısır

>50 000

2 800

12 934

32

Mozambik

37 647

2 187

14 500

2 865

Namibya

10 000

350

1 171

0

1 300

0

0

130

Nijer
Nijerya

32 450

2040

7 670

3 860

Orta Afrika Cumhuriyeti

3 000

24,6

150

10

Ruanda

1 050

64,5

130

20

Senegal

4 250

66

289

21

Somali

600

0

0

0

Sudan

19 000

2 250

8 000

135

Tanzanya

20 000

562

2 640

0

1 700

65

200

0

250

62

130

0

Togo
Tunus
Uganda

12 500

700

2 500

26

Zambiya

77 000

1 881

12 358

495

Zimbabve

17 500

750

5 521

306
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Şekil 2. Afrika'daki Önemli Nehirler

Afrika'daki Önemli Nehirler
Nil Nehri:..............................................................................
Afrika kıtası denince ilk akla gelen nehir herkesin bildiği gibi
Nil Nehridir. 6 853 km uzunluğu ile dünyanın en uzun nehri
olup havza alanı 3 400 000 km2'dir. Yıllık ortalama debisi
3
3
2 830 m /s olup yıllık ortalama akımı yaklaşık 90 milyar m 'dür.
Kaynağı Beyaz ve Mavi Nil'dir. Geçtiği ülkeler Burundi,
Tanzanya, Ruanda, Kenya, Uganda, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Etiyopya ve Mısırdır.
Kongo Nehri:........................................................................
Diğer adı Zaire Nehri olan ülkemizde çok da fazla bilinmeyen
ancak hidroelektrik enerji yönünden Nil Nehrinden çok daha
önemli yere sahip bir diğer nehir de Kongo Nehridir. Dünya'nın
toplam hidroelektrik potansiyelinin %13'ünü oluşturduğu
belirtilmektedir. Kongo Nehri yıllık ortalama debi bakımından
3
Amazon (Q=209 000 m /s) ve Ganj Nehirlerinden sonra
3
3
(Q=42 470 m /s) en büyük üçüncü nehirdir (Q=41 200 m /s).
Uzunluğu 4 700 km olan Kongo Nehri bu özelliği ile Nil
Nehrinden sonra Afrika kıtasının 2. dünyanın ise 9. en uzun
nehridir. Kaynak noktaları Mweru Gölü, Tanganyika Gölü,
Luahala Nehridir. Havza alanı 4 014 500 km2'dir.Geçtiği
ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti
ve Orta Afrika Cumhuriyetidir..................................................

Nijer Nehri:......................................................................................
4 180 km uzunluğu ile Afrika'nın 3. En uzun nehri olan Nijer
Nehrinin kaynak noktaları Sokoto Nehri, Kaduna Nehri, Benue
Nehri ve Bani Nehridir. Yıllık ortalama debisi 5 589 m3/s olup
3
yıllık ortalama akımı 176 milyar m 'dür. Havza alanı 2,1 milyon
2
km 'dir. Geçtiği ülkeler Gine, Mali, Nijer, Benin ve Nijerya'dır.
Zambezi Nehri:.........................................................................
Afrika'nın dördüncü büyük nehridir. Nehir, Orta Afrika Platosundan
doğar ve S biçimli bir vadi izleyerek Hint Okyanusu'na dökülür.
3
Uzunluğu 2 574 km'dir. Ortalama debisi 3 400 m /s'dir. Yıllık
3
ortalama akımı 107 milyar m 'dür. Havza alanı 1,4 milyon km2'dir.
Geçtiği ülkeler, Zambiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Angola,
Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Malavi ve Tanzanya'dır.

Nijer Nehri

Kongo Nehri

Zambezi Nehri
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Senegal Nehri:........................................................................
Afrika'nın batısında yer alan Senegal Nehri kaynağını Semete
ve Bafing Nehirlerinden almaktadır. Havza alanı 270 000 km2
3
olup yıllık ortalama debisi 680 m /s'dir. Bu değere karşılık gelen
3
yıllık ortalama akım ise yaklaşık 21 milyar m 'dür.
Uzunluğu 1 790 km olan Senegal Nehri Mali, Moritanya ve
Senegal ülkelerinden geçmektedir.............................................
Limpopo Nehri:.....................................................................
Afrika'nın güney doğusunda yer alan Limpopo Nehri kaynağını
Marico ve Crocodile Nehirlerinden almaktadır. Yıllık ortalama
3
debisi 170 m /s olup buna karşılık gelen yıllık ortalama akımı
5,4 milyar m3'dür. Havza alanı 415 000 km2 olup uzunluğu
3 078 km2'dir. Geçtiği ülkeler Güney Afrika, Zimbabve, Mozambik
ve Botsvana'dır..........................................................................

Senegal Nehri

Volta Nehri:................................................................................
Beyaz Volta ve Kara Volta'dan kaynağını alan Volta Nehri, Gana
v e B u r k i n a F a s o ü l k e l e r i n d e n g e ç m e k t e d i r.
Yıllık ortalama debisi 1 210 m3/s olup buna karşılık gelen yıllık
3
2
ortalama akım 38 milyar m 'dür. Havza alanı 407 000 km olup
uzunluğu 1 600 km'dir..................................................................
Volta Nehri
Afrika kıtası görüldüğü üzere ülkemizle kıyaslanmayacak büyüklükte nehirlere sahiptir. Bununla birlikte bu nehirler birçok ülkeyi geçtikten
sonra denize dökülmektedir.

Afrika Kıtasında İşletmedeki, İnşa Halindeki ve Planlanma Aşamasındaki Önemli Projeler:
Afrika kıtasının gerek geçirdiği debi gerekse uzunluk bakımından
dünyanın sayılı nehirlerine sahip olması dolayısıyla bu nehirler
üzerine yapılmış ve yapılmakta olan barajların boyutları da nehirler
gibi çok büyük olmaktadır. Yukarıdaki tablolardan da görülebileceği
üzere 2013 yılı itibarı ile potansiyel hidroelektrik enerjisinin % 8'ini
kullanan Afrika ülkelerinin yapacakları önemli projeler ile bu potansiyeli
ileriki yıllarda arttıracağına kesin gözle bakılmaktadır. Bugünlerde başta
Etiyopya olmak üzere Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zimbabve,
Uganda ve Gana gibi ülkeler hidroelektrik projelerini gerçekleştirmek
için gerek ülke içi gerekse ülke dışı finansman arayışları içerisindedir.
Hidroelektrik enerji kaynaklarının gelişiminde Etiyopya'nın bir adım
önde olduğu kolaylıkla görülebilir. Özellikle devasa bir proje olan
Grand Ethiopian Renaissance Barajı tamamlandığında 6 000 MW
kurulu güç ve yıllık 15 milyar KWh'lik enerji ile sadece kendi ülkesinin
değil çevre ülkelerinin de enerji ihtiyacını karşılayacaktır. 2013 yılı
Nisan ayında Afrika'daki hidroelektrik enerji dünyasının dünü, bugünü
ve yarını ile ilgili konferansın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da
yapılması bu bağlamda dikkat çekicidir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, tamamlandığında dünyanın en büyük
projesi olacak Grand Inga Projesi için finansman arayışları içerisindedir
[13]. Kongo Nehri üzerinde yapılacak Grand Inga ve bu projenin bir
parçası olacak olan Inga III projeleri tamamlandığı takdirde Güney
Afrika'dan Mısır'a tüm kıtanın elektrik ihtiyacı tek başına
karşılanabilecektir........................................................................................
Grand Inga Projesi işletmeye alındığında 52 x 750 = 39 000 MW'lık
kurulu gücü ile Çin'de inşa edilmiş olan Three Gorges Barajını (22 500 MW)
geçerek dünyanın en büyük hidroelektrik enerji projesi olacaktır. Ülkemizin
toplam hidroelektrik enerji potansiyelinin 47 391 MW olduğu düşünüldüğünde
bu projenin büyüklüğünün ne boyutta olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır.
İnşası sırasında ve sonrasında dünya gündemini fazlaca meşgul eden
ve Mısır'da inşa edilen Aswan Barajı da Afrika kıtasının önemli
projelerinden bir tanesidir.....................................................................
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Afrika'da yapılmış ve yapılmakta olan bazı önemli barajlar hakkında bilgiler aşağıda verilmektedir.
Grand Ethiopian Renaissance Barajı......................................................................................................................................................
Bugün itibarı ile Afrika'daki işletmedeki ve inşa halindeki hidroelektrik projelerin en büyüğü olan Grand Ethiopian Renaissance Barajı için
ilk araştırmalar 1956-1964 yılları arasında yapılmıştır. 2011 yılında inşaat çalışmalarına başlanmış ve 2013 yılında nehir derivasyonu
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara başlanmasını müteakip 44. ay sonunda ilk iki ünitenin işletilmesine başlanması planlanmaktadır .
Projenin tamamlanmasını müteakip gerek ülke içerisinde yaşanan enerji açığının karşılanması gerekse komşu ülkelere yapılacak enerj
ihracatı (Sudan, Mısır vb.) sayesinde önemli bir oranda girdi sağlanması amaçlanmıştır. Projeden etkilenen sayıları 5 000 ile 20 000
arasında değişen yerli halkın başka yerlere taşınması gerekecektir.........................................................................................................
Nehir

Mavi Nil

Ülke

Etiyopya

Tip

Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj

Yükseklik (m)

170

Uzunluk (m)

1 800

Depolama Hacmi (m3)

63 milyar

Kurulu Güç (MW)

16*375=6 000

Yıllık Üretim (KWh)

15 milyar

Barajın Nil nehrinin önemli kollarından biri olan Mavi Nil üzerinde inşa edilecek olması sebebiyle Etiyopya ile Mısır arasında problemler
yaşanmaktadır. Özellikle barajın yapılması akabinde Nil Nehrince taşınan sedimentin önemli oranda azalacağı ve bu sebeple tarım
arazilerinin bundan olumsuz yönde etkileyeceği iddiası ile Mısır projeye karşı çıkmaktadır.
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Gibe III Barajı
Etiyopya'nın şu aşamada Grand Ethiopian Renaissance Barajı ile birlikte en önemli projelerinden bir tanesi olan Gibe III Barajı
üreteceği enerji ile bugün itibari Etiyopya'nın işletmedeki kurulu gücünü % 234 oranında arttıracaktır.
Projenin 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

Nehir

Omo Nehri

Ülke

Etiyopya

Tip

Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj

Yükseklik (m)

243

Uzunluk (m)

610

Depolama Hacmi (m3)

14 milyar

Kurulu Güç (MW)

10*187=1 870

Yıllık Üretim (KWh)

6,5 milyar
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Aswan Barajı.......................................................................................................................................................................
Yapıldığı tarih itibarı ile Afrika kıtasının en büyük barajı olan Aswan Barajı Mısır'da ve Nil Nehri üzerinde inşa edilmiştir.
Enerji, sulama ve taşkın koruma maksatlı olarak tasarlanmıştır. 1960-1970 yılları arasında inşaatı çalışmalarına devam
edilmiş ve 1971 yılında baraj hizmete alınmıştır. 44,3 milyon m3'lük dolgu hacmi ile dünyanın en büyük 15. barajıdır .
Aswan Barajından yıllık ortalama 55 milyar m3 su mansaba bırakılırken bu suyun yaklaşık 46 milyar m3'lük kısmı sulama
maksadı için kanallara alınmaktadır. Ayrıca ürettiği enerji ile ülkenin enerji ihtiyacının %50'sini karşılanmaktadır .
Barajdan etkilenen 100 bin ila 120 bin insan yeniden yerleşim faaliyetleri ile başka alanlara yerleştirilmiştir.

Nehir

Mavi Nil

Ülke

Etiyopya

Tip

Silindirle Sikistirilmis Beton Baraj

Yükseklik (m)

170

Uzunluk (m)

1 800

Depolama Hacmi (m3)

63 milyar

Kurulu Güç (MW)

16*375=6 000

Yillik Üretim (KWh)

15 milyar
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Ebu Simbel tapınağının taşınması

Baraj tamamlandığında göl alanında kalacak olan
Ebu Simbel Tapınağının durumu sebebiyle barajın
yapımı öncesi ve yapım sırasında konu uluslararası
platformlarda sık sık gündeme getirilmiştir.........................
Baraj göl alanında kalan 22 kültürel varlık UNESCO'nun
katkıları ile taşınmıştır ...........................................................
Ramses dönemi MÖ 1301-1235 yılları arasında yapıldığı
tahmin edilen 300 bin ton ağırlığında ve yükseklikleri
33 m'yi bulan Ebu Simbel tapınağı ve tapınağa ait heykeller
herhangi bir zarara uğramadan taşınmışlardır.

Ebu Simbel tapınağının yeni yeri
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Tekeze Barajı........................................................................................
Tekeze Barajı, Etiyopya'da Nil nehrinin önemli kollarından bir tanesi olan
Tekeze Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Tekeze Nehri, Sudan'ın başkenti
Hartum'un 322 km mansabında Nil nehri ile birleşmektedir.
Barajın inşaatı, 2001-2009 yılları arasında 8 yılda tamamlanmıştır.
188 m yüksekliği ile Afrika'nın en yüksek barajıdır. Tekeze Nehrinin
debisinin fazla olması sebebiyle 2 adet olarak planlanan derivasyon
tünelleri kurak sezonda gelebilecek düşük ölçekli taşkınları geçirebilmek
maksatlı tasarlanmıştır..............................................................................
Bu sebeple 2006 ve 2007 yıllarında ıslak sezonda meydana gelen
taşkınlar baraj gövdesi içerisinde bırakılan boşluklar vasıtasıyla mansaba
aktarılmıştır. Bu zaman zarfında baraj gövdesinde ihmal edilebilir zararlar
meydana gelmiş ve kısa zamanda bu zararlar giderilmiştir. Ayrıca baraj
gövdesi tamamlanmadan su tutma işlemine başlanmış ve bu sayede
enerji üretimine erkenden başlanmıştır
Tekeze Nehri

Nehir

Tekezie

Ülke

Etiyopya

Tip

Kemer Baraj

Yükseklik (m)

188

Uzunluk (m)

710

Depolama Hacmi (m3)

9,3 milyar

Kurulu Güç (MW)

4*75=300

Yıllık Üretim (KWh)

1 milyar

Tekeze Barajı Su Tutulması

Tekeze Barajı Taşkın
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Grand Inga Projesi........................................................................................................................................................................................
Tamamlandığında dünyanın en büyük hidroelektrik enerji projesi olacak olan Grand Inga projesi Demokratik Kongo Cumhuriyetinde
Kongo Nehri üzerinde olup 6 aşamalı yapılacaktır. Inga III projesi projenin ilk aşamasıdır. Kongo nehrinin debisi çok yüksek olduğundan
herhangi bir kapama seddesi yapılması mümkün değildir. Bu sebeple nehir bir kanal vasıtası ile yan vadiye alınacaktır.
Projenin yaklaşık maliyetinin 80 milyar Amerikan Doları olduğu tahmin edilmektedir . Proje tamamlandığında tüm Afrika kıtasının
enerji ihtiyacının karşılayacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte proje ile ilgili birçok soru işareti bulunmaktadır. Finansmanın ne şekilde
tedarik edileceği, sediment taşınımının azalması gibi çevresel problemler halen tartışılmaktadır [12]. Kongo nehrinin çıkış ağzında
bulunan ve Congo Plume olarak adlandırılan verimli arazilerin baraj sonrasından ne şekilde etkileneceği hususu da soru işaretidir.
Bugün itibarı ile Grand Inga Projesinin ilk aşaması olan Inga III projesi fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. 2015 yılında inşaat
çalışmalarına başlanması planlanmakladır
Nehir

Kongo Nehri

Ülke

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Inga I Projesi

Isletmede

Kurulu Güç (MW)

6 x 58,5 =351 MW

Inga II Projesi

Isletmede

Kurulu Güç (MW)

8 x 178 =1 424 MW

Inga III Projesi

Planlama

Kurulu Güç (MW)

4 320 MW

Grand Inga Projesi

Planlama

Kurulu Güç (MW)

52 x 750 = 39 000 MW

Grand Inga Barajı Gösterim

Inga I ve II Projeleri
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Ilısu Barajı

Türkiye'nin Hidroelektrik Enerji Sektöründeki Deneyimleri
ve Afrika için Önemi
Ülkemiz son yıllarda özellikle hidroelektrik enerji alanında büyük
atılım yapmıştır. Türkiye'nin dört bir tarafında birçok önemli proje
kısa zamanda tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Her bir baraj
tipinde ve her türlü zemin koşullarında yapılan projeler başarı ile
gerçekleştirilmektedir. Çoruh Nehri üzerinde çift eğrilikli kemer
baraj tipinde inşa edilen Deriner Barajı 249 m yüksekliği ile kendi
tipinde dünyanın en yüksek 6. barajıdır. Çoruh Nehri üzerinde
inşaatına 2013 yılında başlanılan çift eğrilikli kemer baraj tipinde
olacak olan Yusufeli Barajı ise 270 m yüksekliği ile tamamlandığında
kendi tipinde dünyanın en yüksek 3. barajı olacaktır.........................
Deriner Barajı

Dicle Nehri üzerinde inşa edilen 1200 MW kurulu gücünde ve yılda
3,8 milyar KWh enerji üretecek olan Ilısu Barajı, önyüzü beton kaplı
dolgu barajlar tipinde dolgu hacmi bakımından dünyanın en büyük
barajı olacaktır. Ayrıca 2012 yılında hizmete giren Çine Adnan
Menderes Barajı 137 m yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek Silindirle
Sıkıştırılmış Beton Barajıdır. 1992 yılında tamamlanan Atatürk Barajı
ise 84 milyon m3'lük dolgu hacmi ile dünyanın en büyük 5. barajıdır.
Özel sektör tarafından Botan Çayı üzerinde inşası devam eden
Çetin Barajı 160 m yüksekliği ile Çin'deki Quxue Barajından sonra
(170 m) dünyanın en yüksek 2. asfalt çekirdekli kaya dolgu barajı
olacaktır.
Yusufeli Barajı
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Ancak, yukarıda bazı örnekleri verilen ve 1930'lu yıllardan günümüze kadar birçok önemli projeyi hayata geçirmiş ülkemizin
Afrika'daki durumu çokta parlak değildir. Nurol Holding tarafından tamamlanan Cezayir'deki Douera Barajı dışında Afrika'daki
herhangi bir projede ülkemizin sahip olduğu hidroelektrik enerji deneyimi ne yazık ki değerlendirilememiştir.

Douera Barajı

Bununla birlikte 2013 yılında, Mapa Firması Uganda'da Nil Nehri üzerinde inşa edilmesi planlanan ve 600 MW kurulu gücünde
olacak Ayago Projesi için mutabakat anlaşması imzalamıştır.
Tunus'ta yer alan su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması kapsamında Tunus'un kuzeyinde yer alan Madjerda Nehri
taşkınlarının önlenmesi için bir baraj yapılması ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Tunus yetkilileri arasında ikili
görüşmeler yapılmaktadır.
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Sonuç ve Öneriler.................................................................
18. yüzyılda gerçekleşen sanayi ve 20. yüzyılda başlayarak
ve günümüzde çok büyük ivme kazanan teknoloji alanındaki
gelişmeler neticesinde dünyanın enerji talebi hızlı bir şekilde
artmaktadır. ......................................................................................
Bu talebin karşılanması için tüm dünyada var olan enerji
kaynaklarının tam kapasiteli kullanılmasına yönelik yoğun şekilde
planlama ve araştırmalar gerçekleştirilmekte, farklı enerji politikaları
ve projeksiyonları hayata geçirilmektedir. Küreselleşme ile birlikte
ülkeler arası siyasi ve ekonomik rekabet enerji kaynaklarının artırımı
ve etkin kullanımı ekseninde ivme kazanmaktadır. Kaynakların
giderek azalması, enerjiye olan ihtiyacın da sürekli artması,
söz konusu rekabeti daha da tetiklemektedir....................................

Bu gerekçelerle son yıllarda, söz konusu kaynaklardan en temiz ve güvenilir olan hidroelektrik enerji kaynaklarının, özellikle az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde etkin bir şekilde kullanımına yönelik faaliyetler önemli ölçüde artmıştır.
Ayrıca, kendi ülkelerinde önemli ölçüde tamamlamış ya da tüketmiş oldukları potansiyel sebebiyle, özellikle gelişmiş ülkeler ve bu ülkelere
ait proje ve inşaat firmaları, hidroelektrik enerji konusunda sahip oldukları tecrübeleri aktararak bu sektörde yeni pazarlar bulma ihtiyacı ve
arayışı içerisindedirler.
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Yukarıda da izah edildiği üzere, gerek hidroelektrik enerji potansiyeli gerekse potansiyelin mevcutta kullanımı dikkate alındığında,
Afrika ülkelerinin bu potansiyeli değerlendirme noktasında ciddi bir arayış içerisinde olması hiçte şaşırtıcı görülmemektedir.
Mevcut kaynaklarının sadece % 8'ini kullanan Afrika kıtası ülkeleri gelecek 30 yıl içerisinde bu oranları % 50 mertebesine çıkarmak
için devletlerarası düzeyde çalışmalar ve planlamalar gerçekleştirmektedirler. Bu faaliyetler uluslararası zeminde ilgili ülkeler ve özel
sektör kuruluşlar nezdinde de takip edilmekte ve Afrika özelinde yoğunlaşan bir açılım söz konusu olmaktadır.

Su kaynaklarının daha etkin kullanımı anlayışı çerçevesinde, ülkemizin 1930'lu yıllarda Çubuk 1 Barajı ile başlayan ve son yıllarda
önemli ölçüdeki artışla uluslararası düzeye çıkarmış olduğu deneyimlerin ve sahip olduğu sektörel gücün özel sektör firmalarının
yurtdışında gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirmekte olduğu projeler dışında bir devlet politikası dahilinde ele alınmasında büyük
fayda olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, Ülkemizin hidroelektrik enerji yönünden elde etmiş olduğu tecrübeleri bahsi geçen
şekilde bir perspektif dahilinde aktarmak ve yeni pazarlar bulmak gayesi ile Afrika kıtasını ön planda değerlendirmesi büyük önem
arz etmektedir.

Çubuk 1 Barajı

52 Su Dünyası Kasım 2013

Kaynaklar
Africa's Time To Leap, Basson G., Water Power & Dam Construction, Mart 2013
Spotlight on Africa, Water Power & Dam Construction, Mart 2013
Hydropower & Dams World Atlas 2013
Water Power & Dam Construction Yearbook 2012
http://www.grandmillenniumdam.net
Procurement Method, Design And Construction Of Ethiopia's 1870 MW Gibe III Scheme,
Asnake A. Hydro Power & Dams Issue 2, 2013
Aswan Dam, http://en.wikipedia.org
Abu Zeid M., Shibini Z., Egypt's High Aswan Dam, Water Resources Development ,
Vo13, No.2, pp. 209-217, 1997
The Rescue of Nubian Monuments and Sites
Hydropower in Ethiopia - The Staged Construction of Tekeze Arch Dam,
Water Power & Dam Construction 11 Mayıs 2009
Strategic Plan for Hydropower Development in the Congo Basin, Kenfack J., Tondo B.L.,
Hydro Power & Dams Issue 2, 2013
http://www.internationalrivers.org/campaigns/grand-inga-dam-dr-congo
http://www.theguardian.com/environment/2013/may/21/dr-congo-funding-world-largest-hydropower-dam
Not: Bu makalenin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi
Başkanlığı elemanlarından Sn. Mehmet KOÇ'a teşekkür ederim.

Su Dünyası Kasım 2013

Haber

53

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, vatandaşlarımıza hayvan varlığımızı el birliğiyle koruma çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Gayemiz el ele vererek, hayvanların hayat hakkına sahip çıkmak ve onların hayat şartlarını daha da
iyileştirmektir." dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla
bir mesaj yayınlayan Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak yabani
ya da evcil ayrımı yapmaksızın bütün hayvanların
yaşama haklarının korunması için çalıştıklarını
vurguladı. Türkiye'nin hayvan hakları konusunda
önemli adımlar attığına işaret eden Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, 1978 yılında yayımlanan "Hayvan Hakları
Evrensel Beyannamesi" ve ülkemiz tarafından 2003
yılında imzalanan "Ev Hayvanlarının Korunmasına
Dair Avrupa Sözleşmesi" kapsamında 2004 yılında
yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan
Yönetmelik kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü
ifade etti.
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Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlıkça yapılan çalışmaları şöyle özetledi:
Hem Yaban Hayatı Hem de Sokak Hayvanları Korunuyor
"-Belediyelerce ve Bakanlık desteğiyle toplam 308.783 adet sokak hayvanı kısırlaştırılarak, aşılanmıştır.
-Bakanlığımızca sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için belediyelere 2009-2011 yılları arasında 4.311.000 TL
kaynak aktarılmıştır.
-250 hayvan kapasiteli geçici hayvan bakımevi tip projesi hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında bakımevi yapımı ile
alakalı olarak bugüne kadar Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat Şefaatli, Kars, Ardahan, Niğde, Kütahya, Mardin, Erzincan,
Ankara Elmadağ olmak üzere 10 belediyeye bakımevi yapımı için ödenek desteği verilmiştir.

-2013 yılı içinde Trabzon ve Kocaeli Belediyelerine 800.000 TL geçici bakımevi yapımı için ödenek aktarılmıştır....................
Diğer taraftan şu an itibariyle 64.000 kapasiteli, 197 adet geçici hayvan bakımevi bulunmaktadır. 2004 - 2012 yılları arasında
317.266 sahipsiz hayvanının rehabilitasyon işlemi sağlanmıştır.....................................................................................................
-Sokak hayvanlarının korunması, yaşatılması ve sahiplendirilmesinin sağlanması maksadıyla; 2010 yılında 'Koru ve Yaşat'
kampanyamız kapsamında 2011 yılında 24.000 adet sokak hayvanının rehabilitasyonu sağlanmıştır.
'Susuyorum Ama Konuşamıyorum' sloganıyla 81 ile dağıtılmak üzere sokak hayvanları için oluşturulan 40.000 adet su kabı
dağıtılmıştır.................................................................................................................................................................................
-Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile alakalı problemlerin çözümlenebilmesi maksadıyla 81 ilimizde İl Hayvan Koruma
Kurulları oluşturulmuştur............................................................................................................................................................ .
-Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde deney hayvanı kullanan,
98 adet kurum ve kuruluşun hayvan deneyleri yerel etik kurulları oluşturulmuştur.
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-Bakanlık olarak faaliyetlerimiz sokak hayvanları ile sınırlı kalmayıp, kışın zor şartlarında açlıktan telef olmamaları için yabani
hayvanlara da helikopterler ile yiyecek bırakılması işlemini de yürütmekteyiz. Bu maksatla 2012 yılı içinde 330 ton yiyecek
bırakılmıştır........................................................................................................................................................................................
-Bireyleri azalan türleri koruma altına alarak nesillerinin devamını sağlamak maksadıyla üretilerek yaban hayat sahalarına
yerleştirmekteyiz. Bunlara misal olarak kelaynak, alageyik, ceylan, kırmızı benekli alabalık, Anadolu yaban koyununu sayabiliriz."

Sivil Toplum Kuruluşlarımızı Kutluyoruz.......................................
Hayvanların tabii şartlar altında yaşayabilmelerini temin etmek için
Bakanlık olarak büyük bir gayret içinde bulunduklarını kaydeden
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
vesilesiyle; hayvan haklarının korunması konusunda özveri ile
çalışma yapan sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin bu konuda
yapmış oldukları faaliyetleri destekliyor, kendilerini can-ı gönülden
kutluyor, başlattıkları başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini
ve Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu..................................
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hayvan haklarının korunması ve geliştirilmesi
maksadıyla hem mevzuatta hem de idari sahada Bakanlık çalışmalarının
devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Türkiye'nin İlk Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanıyor…

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'de ilk kez Konya Havzası için Kuraklık Yönetim Planı hazırlanmasına
başlandığını açıkladı. Havzanın uzun vadeli kuraklık riskini, kuraklık çeşitleri, şiddeti ve sektörler bazında alternatifli olarak tespit
edecek çalışma, daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması İşi Protokolü imzalandı.
Çalışmanın maksadının Türkiye'nin 25 nehir havzasından biri olan Konya Havzası için "Kuraklık Yönetim Planı" hazırlanması olduğunu belirten
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hazırlanacak plan ile kuraklık halinde içme-kullanma suyunun, tarımsal sulamanın, enerji üretiminin ve sucul ekonominin
ne şekilde etkileneceğinin tespit edileceğini ve tedbirlerin belirleneceğini bildirdi.
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Konya Havzası'nın Konya, Niğde, Isparta, Aksaray, Ankara, Karaman,
Nevşehir, Mersin ve Antalya illerine bağlı bazı bölgeleri kapsadığını
kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, havzanın geçmiş dönem ve
mevcuttaki bütün kuraklıkla alakalı verilerinin toplanacağını ifade etti.
Projede meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal olmak üzere üç kuraklık
şeklinin esas alınacağını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
her bir çeşit için de düşük, orta ve şiddetli olmak üzere üç ayrı şiddet
derecesine göre çalışma yapılacağını anlattı....................................
Havzadaki yer altı ve yüzeysel su kaynaklarının, iklim değişikliğinin
tesirleri de dikkate alınarak meydana getirilecek modellerle tespit
edileceğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hazırlanacak çalışmayı
şöyle anlattı:
2050'ye Kadar Projeksiyon...............................................................
"Havzadaki yüzey akışı, su derinliği, yer altı suyu seviyeleri,
su miktarları ve benzeri veriler tespit edilecek. Elde edilen veriler
son 40 yıllık verilerle karşılaştırılacak. Projeksiyonlar ve çalıştırılacak
modeller havzanın tümünü kapsayacak şekilde 2015-2020 yılları
arası dönem için yıllık, 2020-2050 yılları arası dönem için 5 yıllık
periyotlarla yapılacak. Model kapsamında bölgesel iklim modelleri
çalıştırılacak, model çıktılarıyla havzada sıcaklık, yağış, buharlaşma,
akış projeksiyonları elde edilecek.".......................................................

Riskli Sektörler Tespit Edilecek.........................................
Muhtemel kuraklık ve su kıtlığının içme ve kullanma suyu,
tarım, sanayi ve ekosistem olmak üzere 4 sektöre tesirinin
analiz edileceğini kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
"Bu kapsamda sektörel su tüketimleri tespit edilecek.
Nüfus artışı, bölgesel yatırım planları ve benzeri değişiklikler
dikkate alınarak 2015-2050 dönemi için sektörel su ihtiyacı
ve yüksek riskli sektörler tespit edilecek." dedi....................
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çalışmada muhtemel kuraklığın
tesirlerini azaltmak için alınacak tedbirlere ilişkin tavsiyelere
de yer verileceğini kaydetti.
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SEL OLUP GİTMESİN DİYE…

Son 25 yıl içerisinde dünya genelinde 7 binin 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.

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.
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Dünya nüfusundaki hızlı artış ile artan su talebi, iklimsel ve
çevresel değişimlere bağlı olarak azalan su kaynakları gibi
sebepler ile mevcut kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
işletilmesine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
Yıllık ortalama yağış ve akımları açısından su zengini
olmayan ülkemizde de mevcut ve planlanan su kaynaklarının
gerek sürekli su temini, gerekse de taşkınların yönetilmesi
açısından verimli bir şekilde işletilebilmeleri büyük önem
taşımaktadır....................................................................................
Akarsu yatak kesitinin suyu iletmede yetersiz olması nedeniyle
akarsuyun yatağından taşarak çevresine zarar vermesi taşkın
olaylarına yol açmaktadır. Aşırı yağmur, ani kar erimesi,
barajdan kontrolsüz su bırakılması gibi olaylar taşkınların ana
nedenleridir. Taşkın riski olan yerlerde yapılaşma olmasının
taşkın zararlarını arttıracağı aşikârdır. Bu nedenle taşkınların
insan sağlığına, çevreye, altyapı ve yatırımlara olan zararların
azaltılması esastır........................................................................
Bir akarsuyun muhtelif nedenlerle yatağından çıkarak çevresindeki
arazilere, yerleşim yerlerine ve canlılara zarar verecek şekilde bir
akış büyüklüğü oluşturması olarak tanımlanabileceğimiz taşkınlar,
ülkemizde depremlerden sonra en büyük can ve mal kayıplarına
sebebiyet veren doğal afetlerdendir. Taşkın sebebiyle oluşan
zararların, taşkın korunma projelerine yapılan yıllık harcamaların
yaklaşık üç katını oluşturması bu konunun ne kadar önemle ele
alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Doğal Olanı Afete Çeviren Sebepler
Afet niteliğindeki taşkınların yalnızca meteorolojik oluşumlara bağlı
olarak ifade edilmesi ya da sıklıkla küresel ısınma ile ilişkilendirilmesi
hatalı ve eksik bir yaklaşım olur. Taşkın, esas itibariyle doğal bir olay
olmasına rağmen bu doğal olayı can ve mal kaybına neden olacak
nitelikte afet haline dönüştüren birçok neden bulunmaktadır.
Bunların en önemlileri;
* Bitki örtüsünün ve ormanların azaltılması veya yok edilmesi,
* Akarsu yataklarına usulsüz yapılan insan müdahaleleri,
* Taşkın riski taşıyan akarsu yataklarının özellikle yerleşim yerlerinden
geçen kesimlerinde halihazır şartlarda yapılan ihlaller (daraltma,
yapılaşma, üzerini kapatma vb.)
* Erozyon gibi nedenler sayılabilir.
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Uygun Olmayan Geçiş Yapıları.....................................................
Doğal olanı afete çeviren en önemli sebeplerden biri de uygun
olmayan yol geçiş yapılarıdır. Özellikle gabarisi az ve/veya kesiti
yetersiz geçiş yapıları taşkın için tehlike oluşturmaktadır.
Taşkın zararlarının minimuma indirilmesi için köprüler ve menfezler
gibi önemli sanat yapılarının tasarımı büyük önem arz etmektedir.
Türkiye'de pek çok köprü, taşkınların söküp getirdiği ağaçların
köprü altını kapatması ile membada biriken suyun basıncından
zarar görmekte, taşkın sırasında akışı engellemeyecek yapıda
inşa edilmeyen mimari yapılar, geri kazanımı mümkün olmayan
can ve mal kayıplarına sebebiyet verirken ulaşımı da aksatmaktadır.

Köprünün membadan görünüşü

Örneğin Giresun'da 2009 yılında yaşanan taşkında yetersiz kesit,
uygun olmayan gabari ve sık orta ayak etkisiyle köprü girişinde
biriken yoğun rüsubat malzemesi membada taşkın oluşturmuştur.
Bu nedenle taşkına maruz akarsularda tasarlanacak yol geçiş
yapılarının fen ve sanat kaidelerine göre hesaplanarak
boyutlandırılmasına özen gösterilmektedir. Özellikle kış aylarında
büyük taşkın sularına maruz kalan yüksek eğimli vahşi derelerde,
dağ akarsularında, erozyonun çok olduğu, iri daneli sediment ve
ağaç taşıyan derelerde yol geçiş yapısı olarak kemer köprü tipleri
tercih edilmektedir.

Köprünün mansaptan görünüşü

Köprünün alçak olması, set etkisi yaparak ev ve iş yerlerinde su baskınına sebep olmuştur (Karadeniz).
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Taşkına Maruz Akarsu Yataklarında
Yol Geçiş Yapılarının Mimari Tasarımı
Köprü tasarımında özelikle hidrolik tasarım başta olmak üzere
genel olarak; emniyet, ekoloji, estetik, ekonomi kriterleri dikkate
alınmalıdır.
Emniyet..........................................................................................

Yetersiz gabari sebebiyle taşkın riski oluşturan düz tabliyeli bir
köprünün görünüşü (Of, Trabzon).

Köprüler öncelikle yapısal açıdan emniyetli olmalıdır. Ancak bu şart
yeterli değildir. Çünkü taşkın anında birçok kazıklı köprünün bile
yıkıldığı bilinmektedir. Büyük açıklık geçilen düz tabliyeli köprülerde
özellikle kalın döşeme ve yüksek kiriş nedeniyle köprü açıklığındaki
gerekli hava payı yetersiz kalmaktadır. Feyezan debilerini sorunsuz
mansaba atamayan köprülerin membaında şişen sular sebebiyle
köprü aksında alt basınçların artması, köprü mansabında oluşan
yüksek su hızlarının mansapta oyulma meydana getirmesi, köprü
kenar ayakları arkasından dolanan suyun mansaba intikali sırasında
kenar ayaklarda hasar oluşturması gibi nedenlerle yüksek güvenliğe
sahip köprülerin de yıkıldığı müşahede edilmiştir.....................................
Bu nedenle tasarım aşamasında hidrolik, zemin ve yapısal faktörler
etkileşimli olarak birlikte ele alındığında, olumsuz hidrolik koşulların
en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir. Bunun sonucunda köprü
tipinin, ayak sayısının, boyutlarının ve kesit alanı içindeki konumlarının
gözden geçirilmesi ve mümkün olan yapısal değişikliklerin
yerine getirilmesi zaruri olmaktadır..........................................................

Yerleşim yerinde menfez imalatları taşkın riski oluşturmaktadır.

Taşkına maruz dere yataklarının özellikle meskun mahal geçişlerinde
taşkın risklerini azaltmak için yol geçiş yapılarının tasarımında
aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir.......................................................
* Hidrolik hesaplarda, yukarı havzadan rüsup ve malzeme taşıyan
taşkın sularının etkisi göz önünde bulundurulmalıdır............................
* En az orta ayak gerektiren ve maksimum deşarj kapasitesi sunarak
kesintisiz akış şartlarını sağlayabilecek yol geçiş yapıları
tasarlanmalıdır........................................................................................... .
* Düz tabliyeli - düşük gabarili köprüler ile tek veya çok gözlü menfez
yapıları ve büzlü geçişlerin tasarımından mümkün mertebe kaçınılmalıdır.
* Yüksek hava payı sağlayan ve feyezanla gelebilecek her türlü
malzemeyi (eşya, ağaç, kaya vb.) mansaba geçirebilen geniş açıklıklı
kemer köprü tipleri tercih edilmelidir............................................................

Rize, İyidere'de kemer bir köprü ile düz tabliyeli bir köprünün birlikte
görünüşü. Burada kemer köprü, taşkın riski taşımazken düz tabliyeli
köprü, yetersiz gabari nedeniyle güven vermemektedir.
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Estetik görümleri sebebiyle de tarihin her döneminde tercih
edilen kemer köprüler, yüksek deşarj kapasitesine sahip
olduklarından günümüze değin birçok taşkınla karşılaşmış
olmalarına rağmen uzun yıllar ayakta kalmayı başarmışlardır.
Uzunköprü, 1266 metrelik uzunluğuyla adının hakkını verir.
Köprü uzundur, çünkü üzerine kurulduğu Ergene nehrinin yatağı
hayli geniştir. Özellikle taşkınlarda nehir geçilemez hale gelir.
İşte bu geniş yatağı geçen köprü, farklı büyüklüklerde 174
gözden oluşur. Köprü gözlerinin çoğu taşkınlar haricinde
kurudur. Nehrin her zaman aktığı bölümde ayaklar yüksek,
kemerler daha geniştir. Kesme taştan inşa edilen yapı her
dönem tamirlerle ayakta kalmayı başarmıştır. Bazı kemerler
ve ayaklarda rozetler ve kabartmalar kullanılmıştır. Memba
ve mansap taraflarında sel yaranlar üçgen şeklindedir.
Bazı ayaklar arasında boşaltma kemerleri yapılmıştır.
Uzunköprü / Edirne

Ekoloji
Ekolojik yapı, enerji ya da fosil enerji tüketmeden enerji döngüsünü
sağlayan yapıdır. Ekolojik mimarlık, bir yapının enerji ihtiyacını en aza
indirmek amacıyla, tasarımın ve malzeme seçiminin bu yönde
gerçekleşmesidir................................................................................
Ekolojik mimarlık kapsamında yapıların, tasarım aşamasından
ekonomik ömrünün bitmesiyle sonlanan yıkım aşamasına kadar
çevreye zarar vermemesi gerekir.
Kemer köprüler, bulunduğu topoğrafyanın sunduğu yerli malzemelerle
kaplanarak ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlarlar.

Yaban hayatın doğal yaşam alanlarının bölünmemesi için
otobanlara tasarlanan "ekolojik köprüler".

Orman ekosistem köprüsü.

Sağlam işçiliklerinin yanı sıra çevrelerine gösterdikleri uyumla dikkat
çeken bu yapılar Karadeniz yöresinde doğal güzelliklere derinlik
kazandırmaktadır. Doğal çevreye zarar vermeden, estetik anlayışla inşa
edilmişlerdir.

Akköprü (Ankara) Selçuklu Sultanı I. Keykubat adına yaptırılmış
olup kesme bazalt taşından inşa edilmiştir.
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Estetik................................................................................................
Tüm mimari yapılarda olduğu gibi köprülerde de estetik; şekil, renk,
boyut ve malzeme gibi görsel özelliklerle tanımlanır. Ayrıca peyzaj
içindeki yerleşimi, çevreyle ilişkisi ve uyumu da estetik değerleri
etkileyen unsurlardır. Öyle ki köprü tasarımcılarının ortak yargısı
olarak köprünün estetik başarısında en büyük pay çoğu zaman
çevreye uygunluğuna verilmiştir. Bu nedenle ekolojik tasarım
bir bakıma estetiği de beraberinde getirmektedir..........................
Topoğrafyaya, iklime ve yöresel malzemelere uyum sağlandığında
çoğunlukla estetik görünüm de kendiliğinden sağlanmış olmaktadır.

Çevresindeki yapılarla bütünleşen Mostar Köprüsü
(Bosna Hersek)

Alpullu Sinanlı Köprüsü Kırklareli...................................................
Mimar Sinan'ın eseri olan Alpullu köprüsü, 123 m uzunluğundadır
ve Sinan'ın en güzel köprülerden biri olarak kabul edilir.
Sinan bu köprüde, 20 metrelik bir açıklığı tek kemerle geçmeyi
başarmıştır. Bu büyük kemerin dışında, seyir terası ve Bursa kemerli
tahliye gözleri görülmeye değerdir.

Cendere Köprüsü- Adıyaman.................................................................
Nemrut Dağı yolundaki Cendere Köprüsü en geniş kemerli eski
köprülerden biridir. 120 m uzunluğunda ve 7 m genişliğindedir.
Roma dönemine aittir ve tek yuvarlak kemer üzerine inşa edilmiştir.
Köprü girişlerinde yüksek sütunlar bulunur. Korkuluklarının da kemere
uygun form ve malzeme ile yapılmasıyla ayrı bir estetik kazandırılmıştır.

Ekonomi
Köprü tasarımında ekonomi de önemli bir parametredir. Ekonomi, özellikle köprünün tipi ve kullanılacak malzemenin cinsiyle alakalı olmakla
birlikte, köprünün açıklık sayısı ve inşa metodu da ekonomi ile ilgilidir.
Günümüzde beton, kemerli köprü tasarımına çok elverişlidir. Betonarme kullanıldığında ise, göze daha hoş görünen ve bazen de daha ucuz
köprüler tasarlanabilmektedir.
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DSİ Tarafınca İnşa Edilen Bazı Kemer Köprüler

Şanlıurfa Karakoyun Deresi üzerinde tek açıklıklı (12 m )
kemer köprü uygulaması

Afyonkarahisar Merkez Akarçay üzerinde inşa edilen dört açıklıklı
kemer köprünün ön görünüşü.

Afyonkarahisar Merkez Akarçay üzerinde inşa edilen kemerli su kontrol
yapısının ön görünüşü.

Afyonkarahisar Merkez Akarçay üzerinde inşa edilen dört açıklıklı
kemer köprünün görünüşü.

