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Değerli Su Dünyası Okurları,
Yine dopdolu bir içerikle karşınızda olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu sayımızda yalnızca yağışsız günlerde aklımıza
gelen su tasarrufu konusunda bireysel olarak neler yapılabilir,
basit tedbirlerle büyük oranda su sarfiyatı nasıl önlenebilir ?
gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. Yağışsız günlere rağmen
İstanbul'un su sorunuyla karşılaşmasının önüne geçen
Melen Projesi'nin kilit tesislerinden Melen Barajı ile alakalı merak
edilenlere de cevap vermeye çalıştığımız bu sayımızda DSİ Genel
Müdürlüğü'nün Kasım ayında yaptığı çalışmaları da bulabilirsiniz.
Yanlış antibiyotik kullanımının nelere yol açtığı konusundaki
haberimizi de merakla okuyacağınızı düşünüyoruz......................
Keyifle okumanız dileğiyle…

Su Varsa Hayat Var
Devlet Su işleri Vakfı’nın Ücretsiz Yayınıdır

SU

2013

125

Melen Barajı
DSİ'nin Kasım Mesaisi
Su Tasarrufu İçin Pratik Öneriler

İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden
kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’ nın
aylık ücretsiz yayınıdır.
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Değerli Okurlar;
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak görevimiz kısıtlı
su kaynaklarını, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılayacak
seviyede kullanıma sunmaktır. Bu zor görevi yerine
getirmek Kuraklığın hâkim olduğu dönemlerde daha da
güçleşmektedir. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
sebebiyle kuraklık gibi tabii olayların sıklık ve şiddetinin
arttığı ifade edilmekle birlikte karşılaşılan kuraklık
hadiselerinin periyodik olarak meydana geldiği yönünde
görüşler de bulunmaktadır. Sebebi ne olursa olsun kuraklık
bütün insanlığı etkilemekte ve ciddi boyutlarda ekonomik
ve sosyal sorunlara sebep olmaktadır. Genel Müdürlüğümüz
bu sorunlarla mücadele edebilmek maksadıyla yetki ve
sorumlulukları çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu
kapsamda su arzının artırılması ve su talebinin azaltılması
yönündeki çabamız aralıksız sürmektedir. Su arzının
arttırılması yönünde baraj ve göletlerin süratle
tamamlanarak depolama kapasitemizin artırılması ve
havzalar arası su aktarımı çalışmaları yürütülmektedir.
Atıksuların kazanılarak tarımsal sulamada yeniden
kullanımına yönelik çalışmalarımız da bu kapsamda
değerlendirilmektedir.
Su talebinin azaltılması kapsamında ise su tüketiminde en
büyük kalemi oluşturan tarımsal su kullanımında önemli
ölçüde tasarruf sağlayan modern sulama metotlarının
yaygınlaştırılması ile şehir şebekelerinden ve iptidai su
iletim kanallarından kaynaklanan kayıpların önlenmesine
yönelik çalışmalar yer almaktadır. Diğer taraftan yine suya
olan talebi azaltmaya yönelik olarak yeraltısuyu çekiminin
kontrolü konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Zira
özellikle kurak periyotlarda yüzey sularının yetersizliği
nedeniyle yeraltısuyu kullanımına olan talep artmaktadır.
Bu durum sürdürülebilir bir yeraltısuyu yönetimi için
rezerv-çekim ilişkisinin modern sulama sistemleri ile
desteklenerek kontrol altında tutulmasını zorunlu hale
getirmiştir. Bu nedenle tüm kuyulardan çekilen veya
çekilecek yeraltı suyunun ölçülmesi ve buna yönelik "ölçüm
sistemlerinin" tespit ve tesis edilmesi gerekliliği doğmuştur.

Bu amaçla 167 sayılı yeraltısuları hakkında kanunda
yapılan bir düzenlemeyle ilk aşamada Konya ve Ergene
havzalarındaki tüm kuyulara ve ülke genelinde sanayi
maksatlı açılan kuyulara ölçüm sistemi kurulması
zorunluluğu getirilmiştir. Ölçüm Sistemlerinin
kullanılmasında temel amaçlar; yeraltısuyu kullanım
miktarını belirlemek, yeraltısuyu kullanıcısına tahsis edilen
miktarı kontrol altına almak, yeraltısuyunun etkin, verimli
ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak, stratejik bir kaynak
olan yeraltısuyunu sürdürülebilir olarak yönetmektir.
Çok değerli bir kaynak olan yeraltısularımızın öncelikli
olarak içme-kullanma amaçlı tüketilmesi ve olağanüstü
haller için rezervde tutulması hedeflenmekle birlikte yüzey
sularının olmadığı veya yetersiz olduğu sahalarda tarımsal
faaliyetler için de takviye olarak kullanılmaktadır.
Son zamanlarda gerek enerji maliyetlerinin artması ve
gerekse yeraltısuyu kullanıcılarının bilinçlenmesi gibi
nedenlerle su tasarrufunda büyük rol oynayan kapalı sistem
sulaması yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda DSİ, İl Özel
İdareleri ve sulama kooperatifleri arasında yapılan
protokoller kapsamında mevcut açık kanal sistemler
modern sulama sistemine dönüştürülmektedir.
Sonuç itibariyle gerek ölçüm sistemi ve gerekse
sulamalarda modern sisteme dönüşüm uygulamaları
vesilesiyle yeraltısuyu kullanımında büyük oranda tasarruf
ve sürdürülebilir su yönetimi sağlanacaktır.

Akif ÖZKALDI
DSİ Genel Müdürü
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Çine Adnan Menderes Barajı ve HES
Elektrik Üretimine Hazırlanıyor…

İkinci rotor montajı da tamamlanan Çine Adnan Menderes Santralinde
2013 yılı Aralık ayı içerisinde elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor.

10.10.2010 tarihinde yöre halkının yoğun
katılımı ile Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
tarafından su tutulma işlemi başlatılan baraj
bugüne kadar önemli taşkın ve sulama faydası
sağladı. ........................................................
Aralık 2013 itibarıyla elektrik üretimine
geçilmesi hedeflenen Hidroelektrik Santral
İnşaatında ise ikinci rotor, statorun içine
indirilerek montajı yapıldı.

İmalatı tamamlanan şalt sahasında ise 25 Kasım
2013 tarihi itibariyle test çalışmaları başladı.
Yardımcı teçhizat imalatı çalışmalarında ise son
aşamaya gelindi.
Çine Adnan Menderes Barajı ve HES 47,20 MW
kurulu güç ile yıllık 118 GWh enerji üretim
kapasitesine sahip.

Su Dünyası Aralık 2013

Kategorisinde Avrupa'nın en yüksek barajı olan
Çine Adnan Menderes Barajı ve HES üç ayrı
sektörde ülkemize hizmet sağlayacak. Bunlardan
en önemlisi can ve mal kayıplarına sebep olan
Çine Çayı taşkınlarının önüne geçilecek olması.
Ani ve şiddetli yağışlar neticesinde taşan Çine
Çayı tarih boyunca büyük kayıplara sebep oldu.
Barajın inşası esnasında bile 2 kere büyük taşkın
meydana geldi.
Bunlardan 2004 yılında yaşanan taşkında 75
milyon TL, 2009 yılında yaşanan taşkında ise 175
milyon TL maddi kayıp oluştu. Bu maddi kaybın
yanı sıra ortaya çıkan sosyal sorunlarda
taşkınların diğer bir olumsuz tarafı olarak
vatandaşlarımızı etkiledi.
Çine Adnan Menderes Barajı'nın inşa
edilmesiyle tarih boyunca Çine Çayı taşkınlarına
maruz kalan 9100 hektarlık bir arazinin emniyeti
sağlanmış oldu. Bu alanda ikamet eden
vatandaşlar ve tarım arazileri taşkın tehdidinden
kurtuldu.

07

Çine Adnan Menderes Barajı ve HES 22 bin hektar
araziyi sulayacak suyu da depoluyor. Baraj tarıma
iki yönlü bir fayda sağlıyor.
Birincisi taşkına maruz kalan tarım alanlarının
emniyetini sağlayarak taşkın suları altında
bulunduğundan ekilemeyen arazilerin ekilmesini
ve mahsul alınması barajla mümkün oluyor.
İkincisi ise verimli arazilerin sulama suyuna
kavuşması ile üretim artıyor.
Baraj ile yılda 2-3 defa mahsul alınması mümkün
olacak. Bölge çiftçisinin tarımsal gelirinde 5 ila 10
kat artış öngörülüyor........................................
Baraj, Santrali sayesinde de ülkemizin enerji arz
güvenliğine katkıda bulunacak.
Bilindiğini gibi gelişmekte olan ülkemizin enerji
ihtiyacının büyük bölümü ithalat yoluyla
karşılanıyor. Bu sebeple ülkemizin alt yapı
yatırımlarına aktarılacak kaynaklar yurt dışına
çıkıyor. Bu bakımdan HES'ler büyük önem taşıyor.
Çine Adnan Menderes Barajı' da 47 MW kurulu
gücü ve 118 GWh yıllık enerji üretim kapasitesi ile
ülkemizin enerji üretimine destek olacak.
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Kısa
Adatepe Barajında Su Tutuluyor

Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesinin 20 km kuzey
doğusunda Göksun Çayı üzerinde inşa edilen ve
toplamda 315 bin dekar tarım arazisine sulama suyu
temin edecek olan Adatepe Barajı'nda su tutuluyor.
Barajda 500 milyon m3 sudepolanabilecek. 236 milyon
TL'ye mal olacak proje ile yaklaşık 75 000 kişiye
istihdam sağlanacak ve 134 Milyon TL net gelir artışı
elde edilecek.

Bununla birlikte tamamı pompaj sulaması olan
Kalealtı sulamasına su takviyesi yapılarak 7 734
hektar pompaj sulamasının 5855 hektarı cazibeli
sulamaya dönüşecek.
Geriye kalan 1879 hektarın sulanması için terfi
yüksekliği ise 189 metreden 85 m'ye düşecek.
Böylelikle Adatepe Barajı ile sulanacak toplam alan
39 288 hektara yükselecek...
Adatepe Baraj Gölü sayesinde yöre halkı tarımsal
sulamanın yanında önemli bir rekreasyon alanı da
kazanacak. Ticari balıkçılığa ve olta balıkçılığına
imkân sağlayacak olan Adatepe Barajı rakım itibari
ile ideal Alabalık üretim merkezi olmaya aday.
Adatepe Barajı'nda % 98 fiziki gerçekleşme
sağlanmış durumda. Barajda 3 Aralık 2013 tarihinde
su tutulmaya başlanacak.....

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın
gövde dolgusu için 5,4 milyon m3 malzeme kullanıldı.
Tarım arazilerine sulama suyu temin edecek olan
Adatepe Barajı aynı zamanda Afşin-Elbistan Termik
3
Santralinin D ünitesine 1,5 m /s soğutma ve katma
suyu da sağlayacak..Adatepe Barajı ile cazibeli 23
244 hektar ve pompajlı 8 310 hektar olmak üzere,
toplam 31 554,00 hektar (315 540 dekar) saha
sulanacak.

Su Dünyası Aralık 2013
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Kısa
Atasu Barajı'nın Kesin Kabulü Yapıldı

Trabzon'a içme, kullanma
ve endüstri suyu temin
edecek olan ve 5 MW kurulu
gücü ile yıllık 27,14 Gwh
enerji üretimini sağlayacak
olan Atasu Barajı ve HES
inşaatının kesin kabulü
yapıldı.

Trabzon'a yılda 91,25 hm3 içme kullanma ve
endüstri suyu verecek olan ve 5 MW kurulu gücü
ile yılda 27,14 Gwh enerji üretimini sağlayacak
olan Atasu Barajı ve HES inşaatı'nın kesin kabulü
14.11.2013 tarihinde; Barajlar ve HES Dairesi
Başkanlığı personeli, DSİ 22.Bölge Müdürlüğü
personeli ye yüklenici firma yetkililerinin
katılımıyla gerçekleştirildi..................................
Atasu Barajı "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu"
tipinde temelden 118 metre yüksekliğinde inşa
edildi. Gövde hacmi 4,65 milyon m3 olan barajda
3
35,75 milyon m su depolamak mümkün.
10.03.1998 tarihinde inşaatına başlanan Baraj,
27.03 2012 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü
yapılmıştı.....................................
Cengiz İnşaat yükleniminde yapımı tamamlanan
projenin maliyeti 2013 fiyatlarıyla kamulaştırma
dahil 400 milyon TL olarak gerçekleşti.
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Kısa
İzmir Zeytinova (Burgaz) Barajı'nda Su Tutuldu

23.03.2011 tarihinde inşasına başlanılan Zeytinova
(Burgaz) Barajında mutlu sona ulaşılarak
08.11.2013 tarihinde su tutma işlemi yapıldı. Baraj;
İzmir Bayındır ilçe merkezinin yaklaşık 7 km
batısındaki Zeytinova Beldesinin 1 km kuzeyinde,
Falaka çayı üzerinde yer alıyor. Sulama maksadına
yönelik inşa edilen baraj Bayındır İlçesine bağlı;
Doyranlı, Derebaşı, Pınarlı, Yakacık ve Buruncuk
köyleri ile Zeytinova Beldesinde toplam 3 009
hektar tarım arazisini sulayacak.
Kil Çekirdekli Kum-Çakıl Dolgu tipinde inşa
edilen Zeytinova Barajı 4.25 milyon m³ gövde
dolgu hacmine sahip. 115 metre yüksekliğindeki
Barajda 33,00 milyon m³ su depolanabilecek.

Baraj 1,5 Yıl Önce Tamamlandı
Zeytinova Barajı 16.08.2010 tarihinde 36 511 363
TL ihale bedeli ile LİMAK İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ye
ihale edildi. Sözleşmesi 03.03.2011 tarihinde
imzalanmış olan Barajda işin bitim tarihi
09.03.2015 olmasına rağmen iş yaklaşık 1,5 yıl
önce tamamlandı....................................................
Zeytinova Barajı'nın sulayacağı sahada hâlihazırda
hububat, mısır, zeytin, pamuk, sebze, bostan ve
yonca tarımı yapılıyor. Zeytinova Barajı'nın
devreye girmesiyle yörede entansif tarımın
gelişecek, 2. ve 3. ürün tarımı yapılabilecek.
Projenin uygulanması ile 2013 yılı fiyatlarıyla
dekar başına 470 TL olmak üzere 3 009 hektar' lık
alanda toplam 14 150 000 TL yıllık net gelir artışı
sağlanacak ve yaklaşık 2750 kişiye istihdam
sağlanmış olacaktır.

Su Dünyası Aralık 2013
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Kısa
İzmir İçmesuyu Projesi Son Aşamasında...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in 2040 yılına kadar olan
içmesuyu ihtiyacını karşılayacak "İzmir İçmesuyu Projesi"nde son aşamaya gelindi. İçmesuyu İsale Hattı'nın 3.
Kısım inşaat ihalesi tamamlanarak, sözleşmesi imzalandı.

540 Gün İçinde Tamamlanacak
İzmir'in uzun vadeli su ihtiyacını
karşılayacak "İzmir İçmesuyu Projesi"
kapsamında yer alan ve son aşamayı
oluşturan İçmesuyu İsale Hattı 3. Kısım
inşaatı ihalesi sonuçlandı. Kapsamında 17
km uzunluğunda isale hattı, 20.000 m³
kapasiteli Bornova Dağıtım Deposu ve 2 km
uzunluğunda tünel bulunan projenin
çalışmalarına 2013 yılı sonunda başlanacak
ve iş 540 gün içinde tamamlanarak 2015
yılında hizmete alınacak.

Gördes'ten İzmir'e
Yıldırım Harekâtıyla Su Getirildi
İzmir İline içmesuyu sağlayan mevcut
Sarıkız ve Göksu kaynaklarında arsenik
oranının 2008 yılı itibariyle yüksek
olduğunun anlaşılması üzerine, yıldırım
harekâtıyla tamamlanan Gördes Barajı'ndan
İzmir'e su getirecek hattın, 35 km'lik 1.
Kısmı 9 Eylül 2010 tarihinde tamamlanmıştı.
Bu bağlantı ile Gördes Barajı'ndan yılda 59
milyon m³ su İzmir'e aktarılmaya başlandı.

12 Su Dünyası Aralık 2013

2. Kısım İsale Hattı'nda Sona Yaklaşıldı
1.Kısmın tamamlanarak İzmir'in acil içmesuyu
ihtiyacı karşılandıktan sonra 63 km
uzunluğundaki 2. Kısım İsale Hattı'nın temeli
21 Ocak 2012 tarihinde atıldı. Sona yaklaşılan
projede bugün itibariyle yüzde 95 oranında
gerçekleşme sağlandı. Projenin açılışı
11.12.2013 tarihinde 113 tesisin toplu açılış
merasimiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından gerçekleştirilecek.

“İzmir'i Susuz Bırakmadık"
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Veysel Eroğlu da, İzmir'i susuz bırakmadıklarını belirterek, Gördes Barajı ve
isale hattı ile ilin içme suyu problemini 2040'a kadar çözdüklerini söyledi.......................................................
Gördes Barajını normalde 2012'de tamamlamayı planladıklarını belirten Prof. Dr. Eroğlu, "İzmir'in 2007'de
yaşadığı içme suyu problemi ve Büyükşehir Belediyesinin kuyularındaki sularda arsenik miktarının yüksek
çıkması üzerine "yıldırım harekâtı" başlatarak, barajı süresinden önce tamamladık." dedi.

“29 Mayıs 2009 tarihinde temeli atılan
35 km uzunluğunda ve 2 metre çapındaki
dev isale hattının 1. Kısmını 9 Eylül 2010'da
tamamladık." diyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu
"10.10.2010'da Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Aydın
Çine'de düzenlenen toplu açılış merasimi
ile İzmir İçmesuyu İsale Hattı'nı devreye
aldık. Böylece İzmir'in susuzlukla
imtihanına son verdik. Gördes Barajı'ndan
İzmir'e başlangıçta yılda 59 milyon m³ içme
suyu temin ettik. " diye konuştu.

2. Kısım İsale Hattı'nın da tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, 3. Kısım İsale Hattı'nın
sözleşmesinin de imzaladığını ve en kısa sürede temelinin atılarak inşaatına başlanacağını vurguladı.

Su Dünyası Aralık 2013

Kısa
DSİ, Gazi ve Şehitlerin Mekânı Olan Tabyalara Yürüdü

Erzurum Valiliği'nin öncülüğünde oluşturulan Tabyalar Platformu'nun organizasyonunda,
Nene Hatun'un destanlaştığı 1877-1878 Rus Savaşı'nın (93 Harbi) 136. yıl dönümünde
Erzurum'da DSİ 8. Bölge Müdürlüğü personellerinin de iştirak ettiği 10 binlerce vatandaşımız
sabah namazının akabinde okunan selanın ardından Topdağı'ndaki Aziziye Tabyalarına yürüdü.

Sabah namazının ardından il merkezindeki bütün camilerde sela okundu. Selanın ardından DSİ 8.
Bölge Müdürü Sabahattin Çapkınoğlu ve Bölge Müdür Yardımcıları ile çok sayıda DSİ çalışanı
kendilerine tahsis edilen araçlarla Kars Kapı Asker Şehitliği önüne taşındı. Ellerinde bayraklarla
Şehitliği ziyaret eden DSİ personeli daha sonra şiddetli soğuk havaya rağmen 3 kilometre uzaklıktaki
Aziziye Tabyasına kadar yürüyerek o yıllarda çekilen sıkıntıları ve zorlukları yaşadı.
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Erzurum İl Müftülüğü'ne bağlı imam
hatiplerin okuduğu Kur'an-ı Kerimin
ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile
coşan kalabalık Erzurum İl Müftüsü
Hasan Çınar'ın duası ile duygulu anlar
yaşadı.
Duanın ardından tabyaları gezen
DSİ'liler Nene Hatun'un kabrini de
ziyaret ettiler.

Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, resmi bir davet ve çağrı olmadan onbirlerce kişinin şehitler ve gaziler
için tabyalara yürümesinin anlamlı olduğunu ifade etti. "Bay, bayan, 7'den 70'e ecdadımızı anmak için
tabyalara bu etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımız bu destanı bilmeli ve öğrenmelidirler. 93 Harbi'nin
136. yıl dönümünde tabyaları tüm dünyaya duyurmaya kararlıyız" dedi..............................................................
Yürüyüşe personelleriyle birlikte katılan DSİ 8. Bölge Müdürü Sabahattin Çapkınoğlu ise "93 Harbi olarak
bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda Aziziye Tabyası'nın düştüğü haberi üzerine kadınlı erkekli Erzurum halkı taş,
sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazdı. Bizde 93 Harbi'nin 136. yıl dönümünde şehit ve
gazilerimizi şükran ve minnetle anmak için DSİ olarak burada olmaktan son derece mutluyuz. Böyle güzel ve
anlamlı organizasyonların hep yanında olacağız. Erzurum Valiliğimize, O günün ruhunu yaşatmak için farklı
kurum ve kuruluşlarla birlikte Erzurumluları bir araya getirmeye vesile olduğu için çok teşekkür ederiz." diye
konuştu.

Su Dünyası Aralık 2013

15

Kısa
DSİ Balık Adamlarından Anlamlı Dalış

DSİ 13. Bölge (Antalya) Müdürlüğü çalışanlarından oluşan balık adamlar 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün 75. ölüm yıl dönümüne özel 4 dalış yaptılar.

Balık adamlar 29 Ekim 2013
tarihinde de Cumhuriyetimizin 90.
Kuruluş yıl dönümüne özel 4 dalış
gerçekleştirmişlerdi....
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nde
sportif ve sosyal faaliyetlerinin
pekiştirilmesi maksadıyla
21 Ekim 2013 ve 10 Kasım 2013
tarihleri arasında gerçekleştirilen 1.
Yıldız Balık Adam Dalış kursunu
başarıyla tamamlayarak bröve
almaya hak kazanan DSİ balık
adamları, Antalya Konyaaltı
Bölgesinde yapılan dalışlarda
denizin 18 metre altında DSİ

Türkiye Su Sporları
Federasyonu bünyesinde
bulunan, Yunus Diving
dalış okulu sahibi 3
yıldızlı Eğitmen ve Kurs
Direktörü M. Cumhur
Tug ve Dalış Eğitmeni
Muhittin Şahin'in
kontrol ve denetiminde
yapılan dalışlar başarı ile
sonuçlandı.................

Su Dünyası Aralık 2013

Kısa
Bakanımız KKTC'de

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve
beraberindeki heyet, 21-23 Kasım 2013 tarihleri
arasında yapımı devam eden projeleri yerinde
incelemek, çeşitli toplantılara katılmak ve resmi
temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti. Eroğlu'nun
beraberindeki heyette Türkiye Su Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı, Daire Başkanları ve Bölge Müdürleri yer aldı.

Ziyaret çerçevesinde DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı ve beraberindekiler
Karaoğlanoğlu Şehitliği ve Yavuz
Çıkarma Plajını ziyaret ettikten sonra
"Asrın Projesi" olarak da isimlendirilen
KKTC Su Temin Projesi kapsamında
Kuzey Kıbrıs'ta yapımı devam eden
üniteleri yerinde incelediler. Bu
kapsamda Güzelyalı Geçitköy Pompa
İstasyonu ve İletim Hattı, Geçitköy
Barajı, KKTC Tarafı İçmesuyu Arıtma
Tesisi Geçitköy Terfi İstasyonu - Arıtma
Tesisi - Lefkoşa Hattı şantiyelerinde
incelemelerde bulunuldu.
İncelemelerin ardından Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun
başkanlık ettiği "DSİ Tarafından
KKTC'de yapılmış ve yapılması
planlanan işler" konulu toplantı
gerçekleştirildi.
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Ziyaretin ikinci gününde İslam İşbirliği
Teşkilatı'na üye Ülkelerde Su ve Gıda Güvenliği
Konferansı'na katılım gerçekleştirildi..
Konferansta DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Afrika'da
yaptığı çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Resmi temaslar çerçevesinde KKTC makamları ile
görüşen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu KKTC
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Başbakanı ve
bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet Kıbrıs ziyareti
kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi'nde ağaç dikme
merasimine de iştirak ettiler.

Su Dünyası Aralık 2013
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Kısa
Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları Çıkarılıyor...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
taşkın zararlarıyla mücadele için taşkınların
meydana gelebileceği nehir havzaları bazında
Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları hazırlanacağını
açıkladı.
İlk çalışmanın Yeşilırmak Havzası için yapılacağını
belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hazırlanacak plana
göre tedbirlerin de tespit edileceğini belirtti.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Taşkın Risk Yönetim
Planlarının Hazırlanması Projesi kapsamında
Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı'nın
Hazırlanması çalışmasına başlandığını bildirdi.
Taşkınların havza bazında bir bütün olarak ele
alınacağını ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
taşkın öncesinde, esnasında ve sonrasında
iyileştirme, müdahale etme gibi çalışmaların
planlanması ve yönlendirilmesinin hedeflendiğini
kaydetti.
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Riskli Sahalar Tespit Edilecek
Ç a l ı ş m a d a ö n c e l i k l e Ta ş k ı n R i s k i Ö n
Değerlendirmesinin yapılacağını belirten Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, "Bilgi ve verilere dayanarak insan
sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik
faaliyetler üzerinde menfi tesire sahip, geçmişte
meydana gelmiş ve gelecekte meydana gelmesi
muhtemel taşkınların değerlendirilmesi yoluyla
taşkın riski altında olan sahalar tespit edilecek" dedi.

Taşkın Yaşanmadan Gereken Yapılacak
“Buradan yola çıkarak, Taşkın Tehlike
Haritalarında riskli olarak tespit edilen
sahalarda ikamet eden insan sayısının,
ekonomik aktivite seviyesinin, muhtemel
ekonomik zararların ve taşkında meydana
gelebilecek çevresel zararın belirlendiği Taşkın
Risk Haritaları hazırlanacak. Taşkın Tehlike ve
Risk Haritalarına göre de risk yönetimi ve
tedbirleri içeren Taşkın Yönetim Planı
hazırlanacak.

Gerçekleşme ihtimali yüksek ve düşük taşkınların
yayılma sahaları, suyun akış hızı, su derinlikleri ve
kıyı erozyonu meydana gelebilecek alanlar ve taşkın
rusubatının birikeceği yerlerin gösterileceği Taşkın
Tehlike Haritalarının hazırlanacağını belirten Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, kurulacak sistemi şöyle anlattı:

Böylece ilmi verilere ve bölge şartlarına
dayanan gerçekçi bir yaklaşımla taşkınlara karşı
önceden hazırlıklı olunacak, sadece can değil
mal kayıplarının da önüne geçilmesi
sağlanacak."
Yeşilırmak Havzası Planı'nın; Tokat, Samsun,
Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, Gümüşhane,
Giresun, Erzincan, Ordu ve Bayburt illerinin
tamamı veya bir kısmını kapsayacağını
kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çalışmanın
daha sonra ülke genelindeki diğer havzalara
yaygınlaştırılmasının planlandığını bildirdi.

Su Dünyası Aralık 2013
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Kısa
“Engelli Personel" Toplantısı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen
Kamu Kurumlarında engelli personel istihdamı ve
özelleştirme kapsamında nakli yapılan personelin
durumuna ilişkin toplantıya DSİ Genel Müdürlüğü
ev sahipliği yaptı. Toplantıya; Devlet Personel

Toplantının açılışında bir konuşma yapan DSİ Genel
Müdürü Akif Özkaldı toplantıya ev sahipliği
yapmaktan son derece memnun olduğunu dile
getirdi.
Kamu kurumlarında fikir alış verişi ve bilgi
paylaşımının işlerin yürütülmesi adına büyük önem
taşıdığını kaydeden Özkaldı "Burada bunu
gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Toplantıya; Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali
Kumbuzoğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif
Özkaldı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel
Genel Müdürü Nizamettin Ekinci, kamu kurum ve
kuruluşlarının, üniversitelerin ve sendikaların personel
daire başkanları ve ilgili çalışanlar katıldı.

“Personel" kurumlarımızın olmazsa olmazı; büyük
işler yapıyorsunuz, para temin ediyorsunuz ama
personel olmazsa bir adım ileri gidemiyorsunuz.
Personel konusu iş yönetmede en önemli konudur.
Hem sayısal olarak yeterli olacaksınız hem de
kaliteli personele sahip olacaksınız. Bu vesile ile bu
toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor,
ev sahipliğinde dolayı mutluluğumu ifade etmek
istiyorum." dedi.
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Devlet Personel Dairesi Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu
Konuşmasına personelciliğin son derece zor olduğunu ifade ederek başlayan Kumbuzoğlu
"Personelcilik son derece zor bir zanaat. İyi bir personel yönetimi olmadığı zaman kurumların ayakta
kalması son derece zor hale geliyor. Görevimizi daha iyi yapabilmek için sahaya inmemiz gerekiyor.
Kamu kurumlarının yöneticileri ile bir araya gelmek, işimizi daha iyi yapmak için şarttır.
Sorunları beraber tartışmamız gerekiyor. Bu bağlamda bu toplantıyı önemsiyorum." dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Devlet Personel Başkan Yrd. Enes Polat konu ile alakalı sunum
gerçekleştirildi. Sunumun ardından ise Genel bir değerlendirme yapıldı ve toplantı sona erdi.
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Kısa
Kaynarca Göletinde Su Tutuldu

DSİ 25. (Balıkesir) Bölge Müdürlüğü tarafından 26.10.2000 tarihinde ihalesi yapılan ve inşaatına
07.02.2001 tarihinde başlanılan Çanakkale-Biga Kaynarca Göletinde, 02 Ekim 2013 tarihinde su tutma
işlemi gerçekleştirildi. Göletin 25 Aralık tarihinde bitirilmesi planlanıyor....................

Çanakkale-Biga Kaynarca Göleti
ile Biga Batak Ovasında 21 700
dekar tarım alanı sulanacak. Biga
Batak Ovası topraklarında,
projesiz durumda 2013 fiyatlarına
göre gelir artışı dekar başına 255
TL iken, projeli durumda net
gelirin dekar başına 685 TL
seviyesine çıkartılması, projeden
oluşacak net gelir artışının 2.7 kat
büyüyerek dekar başına 685 TL,
yıllık gelir artışının da 14 864 500
TL olması hedefleniyor.
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Kısa
Gediz Göleti Erken Su Tuttu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımına 20.04.2012
tarihinde başlanan Gediz Göleti ve Sulaması, iş bitiş
tarihi olan 10.12.2013 tarihinden önce tamamlanarak
15.11.2013 tarihi itibariyle su tutmaya başladı.
Gediz ilçesinin Eski Muhipler Mahallesinde ve ilçeye 3
km mesafede bulunan gölette, 1 milyon 500 bin metreküp
su tutularak, 3 bin 860 dekar tarım arazisi sulanacak.

Gölet inşaatına 2012 yılında
başlanarak süresinden önce
tamamlandığına dikkat çeken DSİ
3. Bölge Müdürü Hayrettin Baysal,
tarım arazilerinin sulu tarıma
geçmesiyle ürün çeşitliliğinin ve
veriminin artacağını belirtti.

Ta r ı m a r a z i l e r i n i n m e v c u t
değerlerinde % 150 oranında artış
olduğunun altını çizen Baysal,
"2014 yılı sulama mevsiminde
hizmete başlayacak tesisimizle
birlikte; buğday, şeker pancarı,
fasulye, sebze, silajlık mısır, yonca
ve meyve üretimi yapılacaktır. Yıllık
1 milyon 363 bin TL gelir artışı
sağlanacaktır." dedi.

Su Dünyası Aralık 2013
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Kısa
Ilısu Barajı'nda Son Durum

Dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci
büyük, kurulu güç bakımından dördüncü büyük
ve Dicle Nehri üzerindeki en büyük Baraj ve
HES olan Ilısu'da fiziki gerçekleşme %66
seviyesine ulaştı.
3

Barajda Toplam dolgu miktarı olan 24 milyon m
dolgunun 17,2 milyon m3'ü (%72) yapıldı.

İnşaat çalışmaları kapsamında 2014 yılında gövde
inşaatının, 2015 yılında ise hidroelektrik kısmın
tamamlanması ve projenin hizmete alınması
planlanıyor.
Kurulu gücü 1.200 MW olan Ilısu Barajı ve HES'in
yıllık ortalama enerji üretim kapasitesi 4,12 milyar
kilovat saat olacak. Baraj sadece elektrik enerjisi
üretiminden milli ekonomiye yılda 825 milyon TL
katkı sağlayacak.

Ilısu Barajı ile Bambaşka Bir Yaşam:
31 Ekim 2010 tarihinde Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Yeniden Yerleşim Çalışmaları
kapsamında Ilısu Köyü'ndeki ilk konutlar hak
sahiplerine teslim edilmişti......................................
Koçtepe Köyünde çalışmalar devam ediyor.
Hasankeyf'te ise; Hükümet Konağı, PTT, İlköğretim
Okulu, Emniyet Müdürlüğü inşa edilen binalarda
hizmet veriyor.

Şu an itibariyle 58 örnek konut ise tamamlanmış
durumda. Hasankeyf antik kenti jeolojik
güçlendirme proje yapımı da devam ediyor...........
Kültür yarımadası, Turizm Otelcilik MYO,
Uygulama Oteli ve Kapalı Müze İnşaatı devam
ediyor. Hâlihazırda fiziki gerçekleşme % 60
seviyesinde...........................................................

Su Dünyası Aralık 2013
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Ilısu Projesi Bilim Komitesi Toplantısı Yapıldı
Ilısu Projesi Bilim Komitesi Üyelerinden, Komite
Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Prof.
Dr. Ahmet Mete Saatçi, Prof. Dr. Hayat Erkanal,
Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Prof. Dr. İlter Turan,
Prof. Dr. Willim Petrıc, Doç. Dr. Taner Yiğit,
Turan Hazar'dan oluşan heyet ile, DSİ Genel
Müdürlüğünden Barajlar ve HES Dairesi Başkanı
Ergün Üzücek, Daire başkan Yrd. Dinçer
Aydoğan, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkan
Yardımcısı Ali Kılıç Özbek , Kültürel Varlıklar ve
Müzeler Genel Müdürlüğünden Yüksek Mimar
Serap Sevgi ve Arkeolog Nilüfer Babacan, EtütPlan ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Çevre Şube
Müdürü Fikriye Baltacı'dan oluşan heyet,
24.11.2013 tarihinde Batman'a gittiler.
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Batman 103. Şube
Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen
toplantıda Heyet üyelerine, Barajlar ve HES
Daire Başkan Yardımcısı Dinçer Aydoğan
tarafından, Ilısu Barajı Rezervuar alanından
etkilenen Hasankeyf'teki kültürel varlıkların
korunması ve taşınması ile ilgili sunum yapıldı.
Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim ile ilgili
olarak da Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkan
Yardımcısı Dr. Ali Kılıç Özbek tarafından,
Hasankeyf başta olmak üzere Ilısu Projesine ait
kamulaştırma ve yeniden yerleşim çalışmalarına
ait sunum gerçekleştirildi.
Ilısu Projesinin planlanan şekilde yürütülmesi,
aksaklıkların ve eksikliklerin tespiti ve bunların
giderilmesi için alınması gereken önlemleri ve
bunların uygulanmasını önermek ve takibini
sağlamak maksadıyla oluşturulan Bilim Komitesi
Hasankeyf'te devam eden yeniden yerleşim
çalışmalarını da yerinde inceledi. 25.11.2013
tarihinde heyet üyeleri Ilısu Barajı ve HES inşaatı
çalışmaları, Ilısu köyü yeniden yerleşim alanı,
Koçtepe Köyü yeniden yerleşim çalışmaları
alanında devam eden çalışmaları takip ettiler.
Şantiye sahasına düzenlenen gezinin ardından 16.
Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Bölge
Müdür Vekili Ahmet Hanazay tarafından Ilısu
Barajı ve HES inşaatı çalışmaları hakkında
sunum yapıldı.
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Kısa
Aktaş Barajı'nda Gövde Dolgusuna Başlandı

Tamamlandığında bölgesinde 2. hatta 3. ürün
tarımına imkân tanıyacak Aktaş Barajı'nın Gövde
dolgusuna başlanıldı. İzmir Ödemiş'te 30.12.2011
tarihinde inşasına başlanılan Aktaş Barajı'nda
derivasyon ve batardonun tamamlanmasının
ardından gövde dolgu çalışmalarına geçildi.
Aktaş Barajı gövdesi Kil Çekirdekli Yarı Geçirimli
Dolgu tipinde inşa edilecek.

Aktaş Barajı; İzmir İli Ödemiş ilçe merkezinin
yaklaşık 15 km. kuzeybatısında, Kayaköy Beldesi
sınırları içerisinden geçen Aktaş çayı üzerinde
bulunuyor.
Sulama maksadına hizmet edecek olan baraj,
Ödemiş İlçesine bağlı; İlkkurşun, Bülbüldere,
Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy köyleri ile Kayaköy
Beldesinde toplam 1 580 hektar tarım arazisini
sulayacak.
Aktaş Barajı'nın sulayacağı sahada hâlihazırda
hububat, mısır, pamuk, sebze ve yonca tarımı
yapılıyor.

Baraj 4.79 milyon m³ gövde dolgu hacmine sahip
olacak ve temelden yüksekliği 105 metreyi bulacak.
Baraj gölünde 44,00 milyon m³ su depolanabilecek.
Aktaş Barajı 35 831 690,84 TL ihale bedeli ile
Meksan İnş. Tic. İml. San. Ltd. Şti. Önka Yapı San.
ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı'na ihale edildi.
Sözleşmesi 01.12.2011 tarihinde imzalanan işin
bitim tarihi ise 22.04.2015.

Aktaş Barajı'nın devreye girmesiyle sulu tarıma
geçildiğinde, yörede entansif tarım gelişecek.
Bunun yanında 2. ürün tarımı da daha yoğun olarak
yapılabilecek ve hatta 3. ürün bile alınabilecek.
Yörede mevcut ürünlerde verim ve üretim artışı da
sağlanacak.
Projenin uygulanması ile 2013 yılı fiyatlarıyla dekar
başına 470 TL olmak üzere 1 580 hektarlık alanda
toplam 7 426 000 TL yıllık net gelir artışı sağlanacak
ve yaklaşık 1350 kişiye istihdam imkânı
yaratılacak.
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Kısa
Atatürk Orman Çiftliği'ne 2 Milyon Fidan Dikildi…

Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışmalarına
son sürat devam eden Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği'ne 2 milyon
adet fidan dikerek Başkent'e önemli oranda
yeşil alan kazandırdı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu,
Ankara'nın en önemli yerlerinden biri olan
Atatürk Orman Çiftliği'nde 20.000 dekar alana
2 milyon adet fidan dikildiğini kaydederek,
"Böylece Başkent'e önemli bir yeşil alan
kazandırmış olduk.

Başkent'e Geniş Yeşil Alan
Ankara'da hayatını sürdürenlerin geçmiş
dönemle günümüzü mukayese ettiklerinde
ağaçlandırma çalışmalarında ne kadar mesafe
kat edildiğine şahit olduklarını belirten Prof. Dr.
Veysel Eroğlu: "50 yıl evvelini büyüklerimiz
anlatır. Eskişehir'den Ankara'ya gelirken yol
kenarındaki üç beş söğüt ağacından başka ağaç
yoktu derlerdi, biz de bunu üzülerek dinlerdik.
Şimdi ise görüldüğü gibi Ankara her geçen gün
daha da yeşillenmekte ve geçmişte su
kenarlarında üç beş ağacı bulunan Bozkır Ankara
yeşil bir şehre dönüşmektedir."...........................

Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde kurduğumuz
Bebek 1 ve Bebek 2 ormanları ile Ankara'nın
yeşil dokusuna katkıda bulunduk." dedi.
Ankara'da son 10 yılda muazzam ağaçlandırma
çalışmaları yürüttüklerini belirten Prof. Dr.
Veysel Eroğlu; vatandaşların rahat nefes alacağı
5 adet şehir ormanı, 21 adet mesire yeri ve 732
dekar alanda 2 adet bal ormanı tesis ettiklerini
belirtti.

"Bozkır Ankara, Yeşil Ankara Olarak
Anılacak”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Ankara'nın günden güne yeşillendiğini
ve daha da fazla yeşil alana kavuşacağını ifade
etti. Türkiye'de son 10 yılda 2 milyar 800 milyon
fidanın dikildiğini, Ankara'da ise kamu kurum ve
kuruluşları tarafından 2003 - 2012 yılları
arasında 740.000 dekar alanda, 73.954.000 adet
fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, "Bozkır Ankara 'Yeşil Ankara'
olarak anılacak. Bütün çabalarımız bu yönde..."
diye konuştu.
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Antalya Kemer Ağva Kurdele'ye Hazır

Kemer Ağva Deresi İkmali 4. Kısım
işi kapsamında 35 adet brit ile sağ
ve sol sahilde kazı çalışmaları
tamamlandı. Böylece 16.05.2012
tarihinde yapımına başlanan Kemer
Ağva Deresi İkmali 4. Kısım işinin
iş bitim tarihi 04.06.2014 olmasına
rağmen, yüklenici firmanın
taahhüdü doğrultusunda söz konusu
iş süresinden önce 2013 yılı
içerisinde tamamlanacak.
Kemer Ağva Deresi İkmali 4. Kısım
işi kapsamında, Antalya ili Kemer
ilçesi Çamyuva Beldesi Ağva
Deresi üzerinde yapılan projenin
tamamlanması ile 6 000 dekar
alanın taşkından korunması
sağlanacak.

Kemer Ağva Deresi İkmali 4. Kısım
işinin tamamlanması ile birlikte
bölgede geçmiş yıllarda meydana
gelen büyük taşkınların önüne
geçilerek bölgedeki yerleşim
yerlerinin de zarar görmesi
engellenmiş olacak.
Türk Hava Kurumu tarafından 18
Kasım 2013 tarihinde hava
çekimleri yapılan Kemer Ağva
deresi 4. Kısım işi %99 seviyesine
ulaşmış bulunuyor.
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DSİ Genel Müdürü
Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu ile Görüştü

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 18.11.2013 tarihinde DSİ 14. Bölge Müdürlüğü sosyal
tesislerinde Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss ve heyeti ile görüştü.
Görüşmede DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar da bulundu.
Yapılan görüşmede özellikle Atıksu Arıtma Sistemleri ve Macaristan'daki uygulamalar
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başkonsolos Kiss'e Türkiye'deki atıksu arıtma
uygulamaları hakkında, Tekirdağ ili Muratlı ve İstanbul Melen Projesi Atıksu Arıtma
Tesisleri özelinde bilgi verildi.

Su Dünyası Aralık 2013

33

Kısa
Bilimsel Problem Çözme Yöntemleri Eğitimi

DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite
Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından organize
edilen "Bilimsel Problem Çözme Yöntemleri
Eğitimi" 25-29 Kasım tarihleri arasında
Antalya'da düzenlendi.
Eğitime Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol
Dairesi Başkanı M. Fatih Kocabeyler DSİ 13.
Bölge Müdürü Turkay Özgür, Bölge Müdür
Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinde
bulunan laboratuvarlarda görevli mühendisler
katıldı.
Eğitim seminerine ev sahipliği yapan Bölge
Müdürü Turkay Özgür seminerin açılışında
yaptığı konuşmada Bilimsel Problem Çözme
Yöntemleri Eğitiminin gerek DSİ Genel
Müdürlüğü gerekse Bölge Müdürlüklerinin tüm
birimleri açısından büyük önem arz ettiğini dile
getirdi.
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi
Başkanı M. Fatih Kocabeyler de yaptığı
konuşmada; 2000 yılından bugüne Teknik
Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi
Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda
merkez ve bölge müdürlükleri laboratuvarlarının
önemli bir gelişme kaydettiğini belirtti.

"Akredite Olmayan Laboratuvarımız Kalmadı"
2004 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile merkez
laboratuvarların akredite olduğunu ifade eden
Kocabeyler, bütün bölge müdürlüklerinin de
laboratuvar akreditasyonlarını tamamladığını ve
2012 yılsonu itibariyle gerek genel müdürlük,
gerekse bölge müdürlüklerinde akredite olmayan
laboratuvar kalmadığını vurguladı. Kocabeyler
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite
olan başka kamu kurumu olmadığını da sözlerine
ekledi.
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Baraj ve Göletler Balıklandırılıyor…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü (DSİ) 2013 yılı balıklandırma
çalışmaları kapsamında Malatya Boztepe Recai
Kutan ve Kapıkaya Turgut Özal Barajlarına
100'er bin adet yavru sazan saldı.
DSİ Genel Müdürlüğü, baraj ve göletlerin
mevcut balık stoklarının korunması, ekonomik
değeri yüksek balık türlerinin artırılmasını
sağlamak maksadıyla uyguladığı balıklandırma
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu çalışmalar kapsamında Malatya Boztepe
Recai Kutan Barajı'na 100 bin, Kapıkaya Turgut
Özal Barajı'na da 100 bin adet olmak üzere 200
bin yavru sazanı baraj sularına bıraktı.
Talimatı Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Verdi
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu'nun talimatları ile balıklandırma
çalışmalarının yapıldığı bu iki baraj
12.12.2012'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılışı gerçekleştirilen 112 tesis
arasında yer alıyordu. Malatya Kuruçay Deresi
üzerinde inşa edilen Boztepe Recai Kutan Barajı
projesiyle, Yazıhan Ovası'nda yaklaşık 117 bin
dekar arazinin sulanması, Mamikan Deresi
üzerinde inşa edilen Kapıkaya Turgut Özal
Barajı ile de Kale Ovası'nda 40 bin dekar
arazinin sulanması hedefleniyor.

"Barajların Yapımını Biz Hızlandırdık”
"Malatya'mızın yıllarca hasretle beklediği
Kapıkaya Barajı ki biz bu baraja Merhum
Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ismini
verdik." diyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
"Boztepe'ye de Sayın Recai Kutan'ın adını
verdik. Bu barajlar 1997 ve 1998 yıllarında
ihale edilmiş 2003 yılına kadar iz bedelle
beklemeye alınmıştı. Her iki barajın da
yapımını biz hızlandırdık ve açılışlarını
gerçekleştirdik. Şimdi ise bu barajlarımızı
balıklandırarak bölgedeki ticari ve olta
balıkçılığının gelişmesine katkıda
bulunuyoruz." diye konuştu.
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Su Çerçeve Direktifi'ne Uygun İzleme Çalışmalarına
İstanbul'da Başlandı

Su Çerçeve Direktifi'ne uygun izleme
programlarının hazırlanması ilişkin
çalışmaların ilki DSİ 14. Bölge
Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim
Merkezi'nde 4-8 Kasım 2013 tarihleri
arasında yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü ile Hollanda, Fransa ve
İspanya tarafından yürütülen 'Su Kalitesi
İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme'
başlıklı Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi
kapsamında 6 pilot havzada Su Çerçeve
Direktifi'ne uygun izleme programlarının
hazırlanması öngörülüyor.
Bu kapsamda proje etkinliğine Orman ve
Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü İzleme Dairesi Başkanı Bilal
Dikmen, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı
G e r r i t Vo s s e b e l t , İ n g i l t e r e v e
Hollanda'dan konu ile ilgili uzmanlar,
John Murray-Blıgh ve Wilko Verweıj
30 ay boyunca devam edecek olan "Su
Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite
Geliştirme" konulu Avrupa Birliği
Eşleştirme Projesi 8 Eylül 2011 tarihinde
başlatıldı. Proje kapsamında 6 pilot havza
için (Büyük Menderes, Sakarya,
Susurluk, Akarçay, Konya Kapalı ve
Meriç-Ergene) Su Çerçeve Direktifi'ne
uygun Su Kalitesi İzleme Programlarının,
Taslak Ulusal İzleme Planı'nın ve izleme
ile ilgili rehber dokümanların
oluşturulması ve Su Çerçeve Direktifi'nin
izleme gerekliliklerinin Türkiye'de
uygulanması konusunda ilgili kurumlarda
kapasite geliştirme çalışmalarının
yapılması hedefleniyor.
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İstanbul'un Teminatı Melen Projesi'nin Kilit Tesisi

MELEN BARAJI
1960'lı yıllarda başlayan ve giderek
artan oranlarda devam eden iç göç
sebebiyle İstanbul'un nüfusu sürekli
arttı. 1990'lı yıllara gelindiğinde
İstanbul'un nüfusunun birçok ülke
nüfusunu geride bırakması kentin
su arz/talep dengesini bozdu.
Bu bozulmadan kaynaklanan su
eksikliğini gidermek için Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü “Melen
Sistemi Projesi”ni geliştirdi.
Boğaziçi Tüneli gibi dünyada ilk
defa uygulanan yöntemleri içinde
barındıran Melen Projesi'nin kilit
tesislerinden birini de Melen Barajı
teşkil ediyor.
Melen Barajı Batı Karadeniz Bölgesinde İstanbul
Boğazı'nın 170 km doğusunda, Düzce ve Sakarya illerini
birbirinden ayıran Büyük Melen Çayı üzerinde inşa
ediliyor. Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Uğurlu köyüne 2,5
km, Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Ortaköy beldesine 5 km
mesafede yükselecek olan baraj Büyük Melen Çayı'nın
denize döküldüğü Karadeniz kıyısından yaklaşık 7 km
güneyde yer alacak.
Melen Barajı Büyük Melen Çayı su potansiyelinden
yararlanarak İstanbul metropolitan alanı dâhilinde 2071
yılına kadar olan içme, kullanma, endüstri suyu
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. Baraj ayrıca
hidroelektrik enerji de üretecek. Melen Barajı
3
tamamlandığında İstanbul iline yıllık 1 milyar 77 bin m
su temin edilmiş olacak. Ayrıca ihale muhtevasında
bulunmayan ancak ileriki zamanlarda yapılması
planlanan 45 MW kurulu gücündeki HES ile de enerji
üretilecek.

İstanbul'un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan Büyük İstanbul
İçmesuyu Melen Sistemi III. Merhale projesi olan Melen Barajı inşaatının tamamlanması ile Melen
3
3
Regülatöründen alınan ve tek isale hattı ile İstanbul'a iletilen yıllık 268 milyon m (8.5 m /s) suya ilaveten
tamamlanacak diğer iki isale hattı için gereken suyun regüle edilmesi imkanı oluşacak ve artan nüfus da
3
3
dikkate alınarak proje tamamlandığında İstanbul'a yıllık 1 077 milyon m (34.5 m /s) su temin edilmiş olacak.
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MELEN BARAJI KARAKTERİSTİKLERİ
Gövde
: SSB (Silindirle Sıkış. Beton )
Depolama Hacmi : 693,54 hm3,
Baraj Yüksekliği : 124 m,
Kret Uzunluğu
: 944,18 m,
Derivasyon Tüneli : 2x161,50 m uzunluğunda, Sol sahilde,
Dairesel Kesitli 2 adet 5,50 m iç çapındadır.
İki Tünel'in deşarj kapasitesi 584,94 m³/s'dir.
Dolusavak

: Gövde üstü, Karşıdan alışlı, kontrollü radyal kapak olup,
deşarj kapasitesi 1834,30 m³/s'dir.

Mukavele Bilgileri : İşin Müteahhidi: ECETUR+YÖNTAŞ Adi Ortaklığı
İhale Tarihi: 29.05.2012
Sözleşmesine Göre İşin Bitim Tarihi: 07.12.2016
İhale Bedeli: 213 850 000 (2012 yılı fiyatları ile)
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Melen Barajı'nda 2013 Yılında Yapılan Çalışmalar;
Baraj inşaatı kapsamında bulunan malzeme ve ulaşım yollarının kazı ve kaplamaları,
Derivasyon tünellerinin giriş ve çıkış ağızlarında bulunan enjeksiyon işleri,
Derivasyon tünelleri kazı ve beton kaplama işleri,
Baraj gövde inşaatı sıyırma kazıları ve beton dökümü imalatları.
Baraj gövde inşaatı konsolidasyon enjeksiyonları,
Malzeme ocakları kamulaştırmaları ve sıyırma kazıları,
Yol, şantiye arazisi ve çalışma yapılacak alanlara ait kamulaştırmalar.
2014 Yılında Yapılacak Çalışmalar;
Derivasyon tünel giriş ve çıkışlarında bulunan sualma beton yapıları tamamlanacak.
Sağ sahil hamsu sualma tünelleri yapılacak.
Sağ sahil gövde altı sıyırma kazıları yapılarak enjeksiyonları yapılacak.
Nehir suyu derive edilerek Menba ve Mansap batardoları yapılacak.
Gölalanı kapsamında kalan beton kaplama imalatları yapılacak.
Göl alanında kamulaştırma faaliyetleri sürdürülecek,
Yılsonu itibari ile SSB imalatına başlanacak.

Melen Sistemi
İstanbul Metropolitan alanında, göç nedeniyle
artan nüfusun ve sanayinin içme ve kullanma
suyuna aşırı talepler, büyük şehirlere içme
suyu temininde yetkili kılınmış olan DSİ'yi,
kısa dönemde tüketilecek küçük ve orta
büyüklükteki potansiyel su kaynaklarını
geleceğe bırakarak, İstanbul'un uzun yıllar
ihtiyacını karşılayacak su kaynaklarına
yöneltmiştir. Trakya'daki su kaynaklarının
kısıtlı olduğu bilindiğinden, Asya yakasında
büyük su kaynakları aranmış, ilk etapta
Sakarya nehri ile Büyük Melen çayı üzerinde
durulmuştur. Sakarya nehrinin ağır metallerle
kirlenmiş olduğu ve bilinen teknolojilerle
suların arıtılamayacağı anlaşılınca Büyük
Melen çayı tek seçenek olarak ortaya çıkmıştır.
İstanbul' un 170 km doğusunda Karadeniz'e
dökülen Büyük Melen çayının yıllık su
potansiyeli 51 m3/s olup Büyük Melen
Barajı'nın düzenlenmesi ile İstanbul'a yılda
3
ortalama 34 m /s suyun verilebileceği
anlaşılmıştır. Bu miktar su, kişi başına günlük
tüketim seviyesine göre ilave 11-13 milyon
nüfusa yetecek bir kaynak olarak belirlenmiştir
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İstanbul şehrinin orta ve uzun vadeli içme suyu
ihtiyacını karşılamak maksadıyla geliştirilen en
büyük kaynak Büyük Melen Çayı'dır. Melen
Sisteminin İlk aşamasında yılda 268 milyon
metreküp, 4. ve nihai aşaması sonunda ise yılda 1
milyar 77 milyon metreküp su verecek olan Büyük
Melen Sistemi İstanbul'un 2071 yılına kadar olan su
ihtiyacını karşılayacaktır.
37 km'si tünel olmak üzere toplam uzunluğu 189 km
olan bir iletim hattı ile şehre yılda
268 milyon metreküp ilave su sağlayacak olan
Melen Sistemi'nin 1. aşaması ile yaklaşık
2 milyon 750 bin kişilik ek bir nüfusun içme ve
kullanma suyu ihtiyacı sağlanmıştır.
Melen Sistemi'nin birinci aşamasında yer alan 7'si
inşaat, 3'ü imalat, 1'i enerji temini olmak üzere
toplam 11 iş grubunun ihalelerine 2000 yılında
başlanılmış, proje kısım kısım tamamlanarak
Cumhuriyet tarihimizin en büyük içmesuyu temin
projesi olan Melen Sistemi hayata geçirilmiştir.
Sistemin ilk aşamasında Melen Regülatörü, Melen
Terfi İstasyonu ve Deposu, Cumhuriyet Arıtma
Tesisi ve Terfi Deposu, 152 km uzunluğunda 2,5 m
çapında boru iletim hattı, 37 km uzunluğunda ve 4 m
çapındaki tüneller tamamlanarak Melen Çayı'ndan
yılda 268 milyon m3 su 189 km uzunluğundaki
iletim hattıyla Kağıthane Arıtma Tesisine
getirilmiştir.

İstanbul
2007 Yılında Yaşanılan Kuraklığı Hissetmedi
Büyük İstanbul İçmesuyu projesi kapsamında
bulunan Sungurlu ve İsaköy Regülatörleri, Ertuğrul
Terfi Merkezi 50 km uzunluğunda İsaköy-DarlıkÖmerli İsale Hattı ve akadükleri, 500 000 m3/gün
kapasiteli Yavuz Sultan Selim Arıtma Tesisi işlerini
kapsayan Yeşilçay Sistemi 31 Mayıs 2003 tarihinde
3
hizmete alınarak yılda 145 milyon m içmesuyu
ihtiyacı sağlanmış ve İstanbul'un acil içmesuyu
ihtiyacı karşılanmıştır.
2006 yılı ikinci yarısı ile 2007 yılında süregelen
kuraklık sebebiyle İstanbul'un ciddi bir susuzluk
problemi ile karşı karşıya kalmaması için DSİ Genel
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin
Mart 2007'de yaptıkları toplantıda Melen Projesi
bünyesindeki 105 kilometre uzunluğunda boru hattı,
Sakarya Nehir geçişi, regülatör, pompa istasyonu,
terfi hattı, terfi deposu, inşaatı işlerinin acilen
tamamlanması kararlaştırılmış; başlatılan Şafak
Harekatı ile 2850 işçi ve 1785 adet iş makinesi gece
gündüz çalışarak Melen Çayı'ndan Şile Ağva'ya
kadar olan Melen Hattı tamamlanarak Yeşilçay
Sistemi'ne bağlanılmış ve Yeşilçay Sistemi'yle
Yavuz Sultan Selim Arıtma Tesisi'ne Melen Suyu
getirilerek İstanbul'a kuraklık hissettirilmemiştir.
(Yeşilçay sistemi 2003 yılında tamamlanmış ve 270
milyon ABD dolarına mal olmuştur.)
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İki Kıtayı Birleştiren İlk Su Tüneli ve Avrupa'nın
En Büyük İçme Suyu Arıtma Tesisi
Melen Sistemi bünyesinde İstanbul Boğazının 135
metre altında, 5551 metre uzunluğunda
4 metre çapında tünel, 2011 yılında tamamlanarak
dünyada ilk kez iki kıta su tüneli ile birleştirilmiştir.
Melen Sistemi bünyesindeki 4 aşamada geliştirilerek
3
tümüyle tamamlandığında 3.120.000 m /gün
kapasiteyle Avrupa'nın en büyük İçme suyu arıtma
tesisi olan Cumhuriyet Arıtma Tesisinin, günde 720
3
000 m kapasiteli birinci aşaması tamamlanmış ve
Melen Çayı ham suyunun TS.266 (Avrupa Birliği)
standartlarında ileri arıtma tekniği ile arıtılması temin
edilmiş ve İstanbul'un hizmetine sunulmuştur.
Melen Projesi'nin 1. aşamasında bulunan 3. Sözleşme
Paketinin SP-3A ve SP-3B olarak ikiye bölünmesiyle
aşağıda yer alan Melen İş Grupları 2012 yılı itibariyle
tamamlanarak 12.12.2012'de Başbakanımızın
iştirakiyle gerçekleştirilen merasimle hizmete
alınmıştır.

Melen Su Alma Regülatörü ve Melen Cumhuriyet Pompaj Sistemleri (SP-1):
İstanbul İlinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Melen Çayından alınan ham
suyun Melen Regülatörü Emme Hattı, Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı vasıtasıyla Terfi Deposuna iletilmesi ve
Cumhuriyet Arıtma Tesisinden alınan arıtılmış suyun Emme Hattı, Pompa İstasyonu ve Terfi Hattı vasıtasıyla
Terfi Deposuna iletilmesi sağlanmıştır.
Melen Terfi Deposu-Kıncıllı Sırtı Arası İsale Hattı (SP-2):
69.284 m uzunluğundaki isale hattının boru montaj işleri 20 Kasım 2007 tarihinde tamamlanarak Melen
suyunun İsaköy Regülatörüne ulaştırılması sağlanmıştır.
Kıncıllı Sırtı ile Yeşilçay Regülatörü Arası İsale Hattı (SP-3A):
35.333 m uzunluğundaki İsale hattı ile Melen Regülatöründen alınan suyun Yeşilçay Sistemi-İsaköy
Regülatörüne iletilmesi sağlanmıştır.
Ağva- Cumhuriyet Arıtma Tesisi Arası Boru Hattı (SP-3B):
36.600 m uzunluğundaki İsale hattı tamamlanarak Cumhuriyet Arıtma Tesisi ve Ömerli Barajı rezervuarına
Melen suyunun iletilmesi sağlanmıştır.
Şile Kontrol Merkezi-Hamidiye Tüneli Çıkışı Arası İletim Hattı (SP-4)
Toplam 17.221 m uzunluğunda 4,5 m çapında 34 m³/s kapasitedeki iletim hattı tamamlanarak Melen Çayı
hamsuyunun Cumhuriyet Arıtma Tesisine iletilmesi sağlanmıştır.
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Cumhuriyet Arıtma Tesisi (SP-5):
Melen Çayı hamsuyunun TS 266
standardında ileri arıtma tekniği ile
arıtılarak İstanbul İline günde 720.000 m³
içme suyu sağlanmıştır.
Cumhuriyet Terfi Deposu
Osmankuyu/Kağıthane Arası İletim
Hattı (SP-6):
Cumhuriyet Arıtma Tesisinden temin
edilen TS 266 standardındaki içme
suyunun 20.464 metre uzunluğundaki
iletim hattı ile İSKİ Kâğıthane Dağıtım
Tesisine iletilmesi sağlanmıştır.
Boğaz Tüneli İkmal İnşaatı (SP-7):
Boğaz'ın 135 m altından Asya ve Avrupa
Kıtasını bağlayan 5.551 m uzunluğunda 4
m çapında çelik kaplamalı Boğaz Geçiş su
tüneli ile Melen Çayının suyu İSKİ
Kâğıthane İletim Tesisine iletilmiştir.
Çelik Boru ve Özel Parçaların Temini
(1. Kısım) (SP-8):
72.613 m çelik boru ve özel parça üretimi
yapılmıştır.
Çelik Boru ve Özel Parçaların Temini
(2. Kısım) (SP-9):
70.491 m çelik boru ve özel parça üretimi
tamamlanmıştır.
Çelik Boru ve Özel Parçaların Temini
(3. Kısım) (SP-10):
13.988 m çelik boru ve özel parça
üretimini tamamlamıştır.
Melen Projesi Enerji Temin Sistemi
(SP-11) :
154/11 kV2x31,5 MVA Trafo Merkezi ile
4,6 km uzunluğunda yer altı güç kablosu
ve 12,4 km uzunluğunda havai hat olmak
üzere toplam 17 km enerji iletim hattı
tesisi tamamlanarak Melen ve Cumhuriyet
Pompa İstasyonu ile Cumhuriyet Arıtma
Tesisine enerji temin edilmiştir.

42 Su Dünyası Aralık 2013

Haber “ Akan Bir Nehirde Olsanız Dahi
Suyu İsraf Etmeyiniz ! “

Hz.Muhammed

Su, canlı yaşamın varlığı ve devamı bakımından şüphesiz hayati önemi haiz. Suyun önemini en açık şekilde ifade
etmek için verilebilecek örnekleri fazla uzaklarda aramamıza ise gerek yok. Zira insan bedeni suyun önemine dair
binlerce misali bünyesinde barındırıyor.
Suyun insan vücudunda, bırakın yokluğunu; eksikliğinin dahi ne tür sonuçlar doğurabileceğini, sağlık alanındaki
en yetkili ve muteber kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tespitleriyle ifade etmek kâfi olacaktır.

Dehidratasyonun (su kaybı) insan üzerindeki etkileri şu şekildedir;
% 1 oranında su kaybı
% 3 oranında su kaybı
% 4 oranında su kaybı
% 5 oranında su kaybı
% 6 oranında su kaybı
% 7 oranında su kaybı
% 10 oranında su kaybı
% 11 oranında su kaybı
% 12 oranında su kaybı
% 15 oranında su kaybı

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Susuzluk hissi, ısı düzeninin azalması, performans kaybı,
Vücut ısı düzeninin iyice bozulması, aşırı susuzluk hissi,
Fiziksel performansın %20 30 düşmesi,
Baş ağrısı, yorgunluk,
Halsizlik, titreme,
Fiziksel aktivite sürerse bayılma,
Bilinç kaybı,
Vücut dirençsizliği, olası ölüm,
%97 oranında ölüm,
%100 ölüm.
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Suyun insan vücudundaki görevleri ise şunlardır;
* Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri hücreye taşımak,
* Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için
gerekli olan katı maddelerin çözünmesini sağlamak,
* Hücrelerde metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık
maddeleri boşaltım sistemi organlarına taşıyarak vücut
dışına atılımını sağlamak,
* Vücut ısısını dengede tutmak,
* Kanın hacmini dengelemek,
* Besinlerin sindirimine yardımcı olmak,
* Beyin ve omurilik gibi bazı organları dış etkenlerden
Korumak

Suyun canlı hayatı için ne denli büyük önemi haiz olduğu ve insan yaşamında ne gibi görevler ifa ettiğini
belirttik. Burada akla gelebilecek en önemli soru ise sanırım "Yeterince suyumuz var mı?" olur.

Peki, Yeterince Suyumuz Var mı?
Dünya su kaynaklarının %97'si tuzlu su,
%3'ü ise tatlı su formundadır. Tatlı suların ise
%68,3'ü buzullarda, %31,4'ü yeraltında,
%3'ü ise yüzey suyu olarak bulunmaktadır.
Yüzey sularının ise %87'si göllerde, %2'si
nehirlerde, %11'i ise bataklıklarda
bulunmaktadır.
Dünyadaki sınırlı kullanılabilir su rezervleri
her geçen gün tükenirken, ülkelerin su
politikaları ve su tasarrufu konusunda
alınması gereken tedbirler de önemini her
geçen gün artırmaktadır.

Suyumuzu Korumak ve Tasarruf Etmek
İçin Bireysel Olarak Neler Yapabiliriz?
Yapılan tespitlere göre evlerde suyun % 35'i
banyoda, % 30'u tuvalette, % 20'si çamaşır ve
bulaşık yıkamada, % 10'u yemek pişirme ve
içme suyu olarak, % 5'i ise temizlik
maksadıyla kullanılmaktadır.
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Mutfak:
Evde harcanan suyun yaklaşık % 10'u mutfakta
kullanılır. Pişirme, temizleme, yıkama ve içme maksatlı
su kullanımında birkaç noktaya dikkat ederek
harcamanızı kısabilirsiniz.
Sebze ve meyvelerinizi akan suyun altında yıkamak
yerine, bir kabın içinde yıkayın. Bu yöntemle 4 kişilik
bir ailenin 1 yılda 18 ton su tasarrufu sağlayabileceği
tespit edilmiştir.
Yıkama sularını daha sonra çiçeklerinizi sulamak için
tekrar kullanın.
Ispanak, semizotu, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeleri
ayıkladıktan sonra ilk yıkama suyuna sirke koyarsanız
daha kolay temizlenir.
Dört kişilik bir ailenin bulaşığını elde yıkarsanız su
sarfiyatı 84-126 litre arasında olacaktır. Oysa aynı
miktarda bulaşığı bulaşık makinesi 12 litre su ile
yıkayabilir. Bu şekilde yıllık 40 ton su tasarruf edilebilir.
Sebze haşlarken üstlerini kapatacak kadar su
kullanın ve tencerenin kapağını kapalı tutun. Hem
sebzeleriniz daha çabuk pişer, hem de enerji
tasarrufu yapabilirsiniz.

Çamaşır ve bulaşık makineleri bir defada ortalama 40
litre su tüketmektedir. Makinalar tam olarak
doldurulduğunda ve kısa yıkama programları tercih
edildiğinde önemli miktarda suyun boşa gitmesi
engellenecektir. Çamaşır ve bulaşık makinası satın
alırken, su ve enerjiyi verimli kullanan modelleri tercih
edilmelidir.

Makarna ve sebze haşlama sularını dökmeyin,
çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

Elde bulaşık yıkarken mümkün olan en az miktarda
deterjan kullanın. Daha az deterjanı durulamak daha
kolaydır. Deterjan yerine doğal yeşil sabun kullanırsanız
balıklar ve diğer deniz canlıları daha da memnun olur.

Donmuş yiyeceklerin buzu çözülsün diye akan
suyun altına tutmayın. Kullanmadan bir gece önce
buzdolabında çözülmeye bırakın. Daha sağlıklı bir
yolu tercih etmiş olursunuz.

Sadece ihtiyacınız olduğu kadar su ısıtın. Böylece
elektrik ve gaz masrafından da kısabilirsiniz.

Sıcak su borularını yalıtkan malzemeyle kaplayın.
Boruların ısınmasını beklerken musluğu açıp suyu
ziyan etmemiş olursunuz.

Bulaşıkları elde yıkadığınızda, bulaşık durulama
suyunuzu biriktirip tuvaletlere dökmek için
kullanabilirsiniz.

Sıcak su tertibatınızda termostat ayarının çok
yüksek olmamasına itina gösterin. Aşırı derecede
ısınmış suyu soğuk suyla ılıtmaya çalışmak
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Banyo:
Evde en çok su banyoda harcanır. Günlük su tüketimimizin yüzde
35'i banyodadır.
Banyoda su tasarrufunun en kolay yolu suyu tasarruflu kullanan
duş başlığı ve sifon taktırmaktır. 6 dakika duş yaptığınızda,
tasarruflu duş başlığıyla her banyoda 50 litreye kadar daha az su
harcamış olursunuz.
Banyo suyunun ısınmasını beklerken suyu bir kovaya doldurun.
Yıkanacağınız zaman küveti doldurmayı değil, duş yapmayı tercih
edin.
Küvette yıkanmak isterseniz sadece yarısını doldurun.
Küvetinizi, suyun sıcaklığını kontrol ederek doldurun.
Sıcak suyu sonradan ılıtmak su ziyanına yol açar.

Küvetinizi, suyun sıcaklığını kontrol
ederek doldurun. Sıcak suyu sonradan
ılıtmak su ziyanına yol açar.
Daha kısa süre duş yapın. Yıkanma
sürenizi sabunlanma, yıkanma ve
durulanma ile sınırlayın. Unutmayın
Duş süresi 1 dakika azaltıldığında kişi
başına yıllık 18 ton su tasarruf etmiş
olursunuz. Tuvaletinizi çöp kutusu gibi
kullanarak elinize geçenleri atmayın.
Gereksiz yere sifonu çekmeyin.
Sifonun bir kez çekilmesi ile 10 lt su
harcanır. Yeni teknolojiler sayesinde,
standart modellere göre % 60 daha az su
tüketen klozetler bulunmaktadır.
Rezervuarların boyutunu küçültebiliriz.
12-20 litrelik yerine, 6-7 litrelik,
kademeli rezervuarları tercih edebiliriz.
Sifon çekildiğinde, suyu renklendirsin
ve temizlesin diye tuvalete asılan
maddeleri kullanmayalım. Bunlar
kanalizasyona karışarak su kirliliğine
yol açar.
Dört kişilik bir ailenin fertleri günde bir
kez sifonu amacı dışında çekerse, yılda
16 ton su harcamış olur.
Dişlerinizi fırçalarken, yüzünüzü
yıkarken suyu akar vaziyette
bırakmayın. Açık bırakılan musluk,
dakikada yaklaşık 15-20 litre suyun
(yılda 12 ton) boşa akmasına sebep
oluyor.
Tıraş bıçağınızı akan suyun altında
değil, bir tas suyun içinde durulayın.
Elde çamaşır yıkarken aynı suda önce
beyazları; sonra renklileri
yıkayabilirsiniz. Çamaşırdan arta kalan
suyu bahçeye veya tuvaletinize dökmek
için kullanabilirsiniz.
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Bahçe:
Bahçenizi, çiçeklerinizi sulamak için günün serin
saatlerini seçin. Sabah ve akşam gün batımı daha
iyi zamanlardır. Öğle sıcağında sularsanız,
buharlaşma ile suyun büyük bölümünü kaybetmiş
olursunuz.
Otomobilimizi, balkonlarımızı, bahçelerimizi
hortumla yıkamak yerine, kova ve sünger
kullanarak temizleyebiliriz. Hortumla yıkama,
yaklaşık 550 litre su kullanımı demektir.

Musluklar:
Musluklarınız su damlatıyorsa mutlaka tamir
ettirin. Damlayan musluklar günde 30-200 litre
suyun ziyan olmasına sebep olur.
Damlayan musluklarınızın altına tamir edilene
kadar suyun birikebileceği kaplar koyun.
Musluklarda ve duş başlıklarında su akışını
azaltan, ancak su basıncını arttıran yeni sistemleri
kullanmalıyız.

Avustralya'da bir su firmasının
su şişelerine iliştirdiği not:
"Don't waste water even if you
were at a running stream!"
(Prophet Muhammad)
"Suyu israf etmeyiniz,
akan bir nehirde olsanız dahi!"
(Hz. Muhammed (S.A.V.)

Yerli bitkiler daha az su ve daha az bakım ile
büyüyebilir.
Kaldırım ve yerleri suyla yıkamak yerine çalı
süpürgesiyle süpürün.
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Haber
DSİ'den Kasım Mesaisi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kasım ayında 6 ilde 37 adet tesisin temel atma merasimini
gerçekleştirdi. Temeli atılan tesisler arasında Ardıl ve Doğanpınar Barajları ile Ergene Nehri için hayati önem
taşıyan Atıksu Arıtma tesisleri de yer alıyor.

Üç Evsel Atıksu Arıtma Tesisi'nin
Temeli Atıldı
“Ergene'yi kurtarmak; Trakya'yı
Kurtarmaktır" prensibi ile hareket eden
DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilecek
Saray, Pınarhisar ve Babaeski evsel atıksu
arıtma tesislerinin temeli Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun
katılımıyla gerçekleştirilen merasim ile 12
Kasım 2013 tarihinde atıldı.
Temel atma merasimlerinden önce Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
"Trakya Gelişim Projesi" kapsamında
yapılacak çalışmaların anlatıldığı bir
basın toplantısı gerçekleştirdi. Ardından
Tekirdağ'ın Saray ilçesine geçilerek Saray
Evsel Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli
atıldı.
Saray Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile günde
3
10.631 m evsel atıksu biyolojik arıtmaya
tabi tutulduktan sonra Ergene nehrine
deşarj edilecek. 9.250.000 TL'ye ihale
edilen bu tesis ile Saray ilçesinde 52.948
kişinin evsel atığı biyolojik arıtma
işleminde geçirilmek suretiyle Ergene
Nehri kirliliğine etki eden evsel atıksu
kirlilik yükünün ortadan kaldırılması
hedefleniyor.
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Trakya Gelişim Projesi
Temel atma merasiminde konuşan Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu TRAGEP hakkında bilgi verdi.
Eroğlu "Nasıl GAP, KOP, DAP gibi bölgesel eylem
planlarını hayata geçirdiysek bu bölge için de TRAGEP
adıyla bir bölgesel kalkınma planını hayata geçirdik. 10
milyar TL'ye mal olacak TRAGEP ile bölge bambaşka
bir hale gelecektir. 2013-2017 yılları arasında
g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k T R A G E P, s u l a m a d a n
ağaçlandırmaya, dere ıslahından taşkın erken uyarı
sistemine, içme suyu temininden erozyon kontrolüne
kadar pek çok alanda yürütülecek devasa bir projedir."
dedi.

Su ve Sağlık
Suyun milletimizin kültüründe son derece önemli bir
yeri olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu ise yaptığı konuşmada" Su kaynaklarının
kirliliği vatandaşlarımızın sağlıklı olması konusunda
son derece önemli bir unsurdur. Yapılan araştırmalar
çok küçük miktardaki kirli suda bile büyük oranlarda
mikrop olduğunu ortaya koymaktadır. " ifadelerine yer
verdi.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
İnşa edilecek Saray Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile alakalı
bilgi veren DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ise “Ergene
Havzası'nın, plansız ve kontrolsüz bir biçimde gelişmesi,
sanayi bölgeleri ve buna bağlı hızla artan nüfus, Ergene
Nehri'nin aşırı derecede kirlenmesine sebep olmuştur.
Havzada endüstriyel, evsel ve tarımsal kökenli atık
suların tamamı doğrudan ya da dolaylı olarak Ergene
Nehri'ne deşarj edilmektedir. Bu gidişata dur demek ve
Ergene'yi daha yeşil ve daha mavi yapmak için Ergene
Havzası Koruma Eylem Planı (EHKEP) ile Ergene
Nehri'nin makus talihini yenmek adına çalışmalara
başlanmıştır" dedi.
Konuşmaların ardından Saray Evsel Atıksu Arıtma
Tesisi'ne canlı bağlantı yapılarak tesisin temeli atıldı.
Ardından Kırklareli'ne geçen Orman ve Su İşleri Bakanı,
Sağlık Bakanı ve beraberindeki heyet burada Kırklareli
Pınarhisar Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Kırklaeli
Babaeski Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin temel atma
merasimlerine katıldı.
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Afyonkarahisar'a İki Sulama Projesi
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, 20 Kasım 2013 Çarşamba günü
Afyonkarahisar'da DSİ Genel Müdürlüğünce
inşa edilecek Bolvadin Kemerkaya Göleti ve
Sulaması ile Işıklar Göleti ve Sulaması'nın
temel atma merasimlerine katıldı.
Temeli atılan 2 adet sulama projesi
tamamlandığında Afyonkarahisar'da 7.240
dekar tarım alanı sulamaya açılmış olacak. İlk
olarak Bolvadin ilçesinde inşa edilecek olan
Kemerkaya Göleti ve Sulaması'nın temeli
atıldı. Proje tamamlandığında Kemerkaya
kasabasına ait 4.340 dekar tarım arazisi
sulamaya açılacak.
Proje kapsamında tamamen basınçlı sulama
sistemi uygulanacak olup, damlama ve
yağmurlama metotları ile sulama yapılacak.
Sulama alanından yıllık toplam 2 milyon 934
bin 261 TL net gelir artışı bekleniyor.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu merasimde yaptığı
konuşmada; "Proje ile 4.340 dekar zirai
araziyi modern sistemle sulamaya
açılacaktır." dedi.
Dsİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ise; "Mevcut
kullanılan suyun %75'inin sulamada
kullanıldığı gerçeği ile DSİ olarak sulama
yatırımlarında politika değişikliğine
gidilmesi gerektiğine karar verildiğini ve açık
kanal sistemlerinden su tasarrufu sağlayan
basınçlı sulama şebekelerinin yapımına
geçildiğini belirtti.
Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve
beraberindeki protokol üyeleri, butona
basarak temele ilk harcı döktü. Daha sonra
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve
beraberindeki protokol üyeleri Merkez Işıklar
Göleti ve Sulaması temel atma merasimine
katıldı.
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Ardıl ve Doğanpınar Barajlarının Temeli Atıldı
Gaziantep ve Kilis illerinde toplam 13 adet tesisin temel
atma merasimi gerçekleştirildi. İlk olarak Gaziantep'te
aralarında Ardıl ve Doğanpınar Barajları gibi son derece
önemli tesislerin de bulunduğu toplam 10 tesisin temel
atma merasimi gerçekleştirildi. Merasime; Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milletvekilleri, DSİ
Genel Müdürü Akif Özkaldı, kamu kurum ve
kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, belediye başkanları,
basın mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Doğanpınar Barajı
86 milyon TL'ye mal olacak Doğanpınar Barajı,
Gaziantep-Oğuzeli ilçesinin 17 kilometre güneyinde
Doğanpınar köyü yakınında Sacır suyu üzerinde yer
alıyor. 18 Temmuz 2012 tarihinde ihale edilen baraj
4.580.000 m3 gövde hacmine sahip. Baraj 3.618 metre
kret uzunluğunda, temelden 52,5 metre yüksekliğinde,
kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek. Kayacık
Barajı ile birlikte çalıştırılarak olan Doğanpınar Barajı
ile Gaziantep ve Kilis ovalarında 200.000 dekar alan
sulanacak. Tarımsal faaliyetlerden dolayı 132.000.000
TL yıllık net gelir artışı elde edilecek.

Ardıl Barajı
Temeli atılan bir başka dev proje ise Ardıl Barajı. Gaziantep ili
Araban ilçesinin 10 kilometre kuzeyinde, Ardıl Çayı üzerinde
yer alan Ardıl Barajı 28 milyon TL'ye mal olacak. 25 Aralık
2012 tarihinde ihale edilen baraj 142.894 m3 gövde hacmine
sahip olacak. Baraj 246 metre kret uzunluğunda, temelden 54
metre yüksekliğinde, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde
inşa edilecek. Barajın tamamlanması ile 25.730 dekar alanın
sulanması sağlanacak ve yılda 8 milyon TL net gelir artışı elde
edilecek.

Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım
Temeli atılan Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım işi ise 55
milyon 806 bin TL'ye mal olacak ve proje kapsamında 14.684
metre ana kanal inşa edilecek. 391.880 dekarlık sulama alanının
su ihtiyacını karşılayacak ana kanal, terfi merkezi ve enerji
nakil hattı iş kapsamında inşa edilecek. Projenin tamamlanması
ile yılda 180 milyon TL net gelir artışı sağlanacak.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Merasimde yaptığı konuşmada son derece önemli
tesislerin temelini atacaklarını ifade eden Prof. Dr. Eroğlu
"Gaziantep sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda tarım
şehridir. Bu sebeple tarımsal sulamaya önem vermek
zorundayız. GAP Bölgesini özellikle gıda üretim ve
ihracat üssü haline getirmek istiyoruz. Bu topraklar münbit
topraklar, yılda 2 - 3 ürün alınabilir Bu bakımdan sulama
çok önemli, sulama olmadan bu neticeyi almak mümkün
değil." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin
Sözlerine yola "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla
çıktıklarını ifade ederek başlayan Şahin "Su
kaynaklarımızı toprakla buluşturmak adına yoğun
faaliyetteyiz. Su olmadan medeniyet olmaz, bunun
bilincindeyiz. Gaziantep olarak Ardıl, Çetintepe,
Doğanpınar, Kılavuzlu Sulaması gibi projeler için çok
çabaladık. Çalışmalarımızın karşılığını almış olmanın,
millete hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Uzun zamandır beklenen, yapılması son derece zor denilen
2 adet dev barajın temelinin atıldığını ifade eden Özkaldı
"Temeli atılan 10 projenin 2'si baraj, 2'si sulama ve 6'sı da
taşkın koruma tesisidir. 185 milyon lira yatırım bedeline
sahip bu tesisler ile 625 bin 610 dekar tarım alanı sulamaya
açılacak, 13 bin 150 dekar arazi ile 4 ilçe ve 5 yerleşim yeri
ise taşkın zararlarından korunacaktır." dedi.
Konuşmaların ardından Ardıl ve Doğanpınar barajlarına
canlı bağlantı yapılarak tesislerin temeli atıldı.
Gaziantep'teki merasimin ardından Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile beraberindeki heyet
Kilis'e hareket etti. Burada Kilis'in içme suyu meselesini
kısa vadede çözüme kavuşturacak Kilis İçmesuyu Tesisleri
ve Su Haznesi İnşaatı'nın da aralarında bulunduğu 3 tesisin
temel atma merasimi gerçekleştirildi. Temel atma
merasiminin sonrasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından inşa edilen Arıtma Tesisinin Belediyeye devri
yapıldı.
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Kahramanmaraş'a 292 Milyon TL'lik 19 Tesis
Kahramanmaraş'ta 3 adedi gölet ve sulaması, 4 adedi
sulama, 12 adedi ise taşkın koruma tesisi olmak üzere
19 adet tesisin temeli atıldı. 291 milyon 571 bin TL'ye
mal olacak tesislerle; Kahramanmaraş ilinde 203.210
dekar tarım alanı sulamaya açılacak, 72.812 dekar
arazi, 4 ilçe ve 14 yerleşim yeri taşkından korunacak.
Temeli atılan Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım
Projesinin tamamlanması ile 177.270 dekarı
Kahramanmaraş'ta olmak üzere Gaziantep ve Hatay
illerinde toplamda 982.820 dekar tarım arazisinin
sulanması sağlanacak. Ayrıca 72.000 dekar tarım
arazisi taşkınlardan korunacak ve 126.318 kişiye
istihdam imkânı sağlanacak. 230 milyon TL ihale
bedeli ile 14 Haziran 2013 tarihinde ihale edilen sulama
şebekesinin yapılması ile yıllık 329 milyon TL net gelir
artışı elde edilecek.

"1000 Günde 1000 Gölet ve Sulaması Projesi"
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Kahramanmaraş'ta şunları söyledi "Sulama sektöründe
önemli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde sulanmadık
arazi bırakmamak adına GÖLSU Projesi'ni hayata
geçirdik. '1000 Günde 1000 Gölet ve Sulaması Projesi'
ile ülkemizde, su kaynaklarımızı değerlendirme adına
ciddi yatırım gerçekleştirmiş olacağız.
Kahramanmaraş'ta 33 adet gölet ve sulama projesini
tamamlayacağız. Hedefimiz bu ivmeyi arttırarak
devam ettirmektir."

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
Konuşmasına temeli atılacak tesislerle ilgili bilgi
vererek başlayan Özkaldı "2003 yılından bu yana ülke
genelinde ciddi yatırımlar yaptık. DSİ Genel
Müdürlüğü olarak 1.763 adet tesisi hizmete aldık. 242
adet barajı milletin hizmetine sunduk. Ülkemizde 2060
yılına kadar bütün şehirlerin içme suyu meselesini
çözmek adına çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Kılavuzlu Sulaması Ana
Kanalı 1. Kısım şantiyesine canlı bağlantı yapıldı ve
temel atma merasimi gerçekleştirildi.

Su Dünyası Aralık 2013

Haber

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü
“Antibiyotikleri Doğru Kullanalım"

Son yıllarda dünya çapında giderek artan ve
yaygınlaşan antibiyotik direnci, tedavisi zor
hatta imkansız enfeksiyon hastalıklarıyla
karşılaşmamıza yol açıyor.
Sorunun günümüzde halk sağlığını tehdit
eder hale gelmesi nedeniyle Avrupa
Parlamentosunda 2008 yılında yapılan
bilimsel bir konferansla 18 Kasım "Avrupa
Antibiyotik Farkındalık Günü" olarak kabul
edilmiştir.
Konuya kamuoyunun dikkatini çekmek,
antibiyotiklere karşı direnç kazanımının
halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini
ve bilinçli antibiyotik kullanımının
yaygınlaştırılmasını kitlelere tanıtmak
üzere her sene 18 Kasım günü çeşitli
faaliyetler düzenleniyor.

"Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü"nde ülkemizde
de Sağlık Bakanlığı'nın destek sağladığı sivil bir
girişimle çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Gereksiz
antibiyotik kullanımının engellenmesini hedefleyen bu
aktivitelerle doğru antibiyotik kullanımının önemi ve
doğru olmayan antibiyotik kullanımının riskleri
konusunda farkındalığın arttırılmasına çalışılıyor.
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Son alınan verilere göre Avrupa Ülkeleri çapında
antibiyotiklere dirençli bakterilerin sebep olduğu sağlık
sorunlarında artış görüldüğü tespit edilerek bu durumun
halk sağlığı üzerindeki asal tehditlerden biri olduğu
saptandı. Bugün dirençli bakterilerin neden olduğu
enfeksiyon hastalıkları dünyada ve ülkemizde insanlığı
tehdit eden, ciddi bir sorun olarak beliriyor.
Diğer taraftan uzun süredir dirençli bakterilere etkili
olabilecek yeni antibiyotikler de geliştirilemiyor. Eğer
antibiyotik kullanımı kontrol altına alınamazsa
kolaylıkla tedavi edilebilecek bir enfeksiyon hastalığı
bile, direnç nedeniyle ölümcül olabilecek, insanlık
antibiyotik öncesi çağa geri dönmek durumu ile karşı
karşıya kalacak.

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Ülkemizde antibiyotikler, en çok kullanılan ilaçlar
içerisinde hala birinci sırada yer alırken, ne yazık ki
yapılan araştırmalar bunların önemli bir kısmının
gereksiz ya da yanlış kullanıldığını ortaya koyuyor.
Örneğin; nezle, grip gibi antibiyotik tedavisine hiç
gerek olmayan hastalıklarda bile ülkemizde yaygın
olarak antibiyotik kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bu konudaki diğer bir sorun da; antibiyotiklerin
kullanılması gerektiği durumlarda ilacın hekimlerin
önerdiği doz, şekil ve sürede kullanılmamasıdır.
Gereksiz yaygın kullanım ve uygulamada yapılan
yanlışlar direncin oluşmasında en önemli etkenlerdir.
Buna karşın gereksiz antibiyotik kullanımından ve
uygulamadaki yanlışlardan kaçınmak yoluyla direnç
gelişmesinin önüne geçmek mümkündür. Dünya
Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; Tayland, Fransa ve
Avustralya gibi bunu başarabilen ülke örneklerinin
olması umut vericidir.
Bu nedenlerle belirlenen Avrupa Antibiyotik
Farkındalık Günü'nün amacı, antibiyotiklerin akılcı
kullanımını sağlamak için insanları doktorların
önerilerine uymaları hakkında teşvik etmek, bu
sayede gereksiz antibiyotik kullanımına son vermek
ve antibiyotiklerin doğru şekilde kullanılmasının
önemini vurgulamaktır.
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Antibiyotik direnci nedir?
Antimikrobiyal ilaçlar olarak da bilinen antibiyotikler
insanlarda, hayvanlarda ve bazen bitkilerde ortaya
çıkan enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla bakterileri
öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen
ilaçlardır. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonların
tedavisinde kullanılan ilaçlardır; virüslere karşı etkili
olan antimikrobiyal ilaçlar ise genellikle antiviral
ilaçlar olarak adlandırılır. Her antibiyotik her bakteriye
karşı etkili değildir. Kimyasal yapılarına ve bakterilere
karşı etkilerine göre değişiklik gösteren 15'den fazla
farklı antibiyotik sınıfı vardır. Bir antibiyotik, sadece
bir veya birden fazla bakteri türüne karşı etkili
olabilmektedir.
Bir antibiyotiğin belli bir bakteriyi öldürme veya
çoğalmasını durdurma özelliğini kaybetmesi halinde,
o bakteri o antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş
demektir. Bazı bakteriler belli antibiyotiklere karşı
doğal olarak dirençlidir ancak; normalde
antibiyotiklere karşı duyarlı olan bazı bakterilerin
genetik değişiklik yani mutasyon sonucu direnç
göstermesi daha endişe verici bir sorundur. Dirençli
bakteri, antibiyotik karşısında hayatta kalarak
çoğalmaya devam etmekte ve hastalığın daha uzun
sürmesine ve hatta ölüme yol açmaktadır. Dirençli
bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde
daha ciddi yan etkileri olabilen ve daha pahalı olabilen
başka antibiyotiklerin kullanılması gerekebilir ve
tedavi daha uzun sürebilir.

Antibiyotik direnci, bakteri genlerindeki
mutasyonların neden olduğu doğal bir olaydır.
Ancak, aşırı ve uygunsuz antibiyotik kullanımı
antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkmasını ve
yayılmasını hızlandırmaktadır.
Duyarlı bakteriler antibiyotiğe maruz kaldıklarında
ölürler ve dirençli bakteriler büyümeye ve çoğalmaya
devam edebilirler. Bu dirençli bakteriler yayılabilir
ve hiç antibiyotik kullanmayan diğer insanlarda
enfeksiyonlara neden olabilir.
Çoğu kez soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonlarına
antibiyotiklerin etkili olmadığı virüsler yol açar. Bu
tür durumlarda, antibiyotik almak durumu
iyileştirmez, ateşi veya hapşırık gibi bulguları
hafifletmez. Eğer tedavi süresini kısaltılır, dozları
düşürülür ve antibiyotik doğru sıklıkta alınmazsa,
ilaç vücut için yeterli olmayacak ve böylece
bakteriler hayatta kalmaya devam ederek dirençli
hale gelecektir.
Bu şekilde uygunsuz
antibiyotik kullanımı, bakterilerin dirençli hale
gelmesinde önemli rol oynar.
Dirençli bakteriler idrar yolu enfeksiyonu, akciğer
enfeksiyonları, cilt enfeksiyonu, diyare, kan dolaşımı
enfeksiyonu gibi çok çeşitli enfeksiyonlara yol
açabilirler.
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Antibiyotiklerin Uygun Kullanımı
Gelecek Kuşakların da Korunmasını
Sağlar
Antibiyotikler bulunmadan önce, akciğer
enfeksiyonları veya cerrahi girişim sonrası
ortaya çıkan enfeksiyonlar gibi nedenlerden
binlerce insan ölmekteydi. Antibiyotiklerin
kullanılmaya başlanması ile birlikte, başlangıçta
duyarlı olan bakteriler direnç geliştirmeye
başladılar ve bunun için çok çeşitli yöntemler
geliştirdiler. Direncin giderek artmasının yanı
sıra, son yıllarda geliştirilen yeni antibiyotiklerin
az sayıda olması nedeniyle, antibiyotik direnci
problemi şu anda halk sağlığı açısından büyük
tehlike oluşturmaktadır.
Aynı zamanda birbirinden farklı birkaç
antibiyotiğe dirençli olan (çoklu ilaç dirençli
bakteriler olarak bilinen) yeni bakteriyel suşların
ortaya çıkmasıyla birlikte durum daha da kötüye
gitmektedir. Bu tür bakteriler, en sonunda
mevcut bütün antibiyotiklere karşı direnç
gösterebilirler. Antibiyotikler olmadan organ
nakillerinin, kanser kemoterapisinin, yoğun
bakım ve diğer tıbbi prosedürlerin mümkün
olmadığı "antibiyotik öncesi çağ"a geri
dönmemiz muhtemeldir. Böyle bir durumda ise,
bakteriyel hastalıklar yayılabilir ve ölümle
sonuçlanarak tedavisi mümkün olmayabilir.
Antibiyotiklerin uygun biçimde kullanılması,
dirençli bakterilerin gelişmesini azaltır ve
antibiyotiklerin etkisinin korunmasına yardımcı
olarak gelecek kuşakların da onlardan
yararlanmasını sağlar.
Bu nedenle, antibiyotiklerin ne zaman ve nasıl
alınması gerektiğini bilmek önemlidir. Akılcı
antibiyotik kullanımı hakkında toplum bilincinin
geliştirilmesi amacıyla bazı ülkelerde yapılan
başarılı kampanyalar sonucunda antibiyotik
tüketiminde azalma görülmeye başlanmıştır. Bu
nedenle antibiyotiklerin etkili olmasını sağlamak
herkesin sorumluluğudur................................
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Uygunsuz Antibiyotik Kullanımı Dünya
Çapında Bir Sorun
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelerin antibiyotik
direncini izlemek ve etkin önlemler alınmasını
sağlamaya yönelik sistemler oluşturmasına (örneğin,
antibiyotiklerin yalnız reçete ile satın alınmasını
sağlamak gibi) yardımcı olmak için global strateji
dökümanları ve kılavuzlar yayınladı. Gelişmekte olan
ülkelerde akılcı antibiyotik tedavisinden yoksun olan
insanların hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle
antibiyotik direnci her kıtada endişe yaratmaya devam
ediyor.

Avrupa kıtasında da etkisi hissedilen bu sorunu ele almak üzere 2001 yılında Avrupa Birliği Konseyi, ülkelerin
akılcı antibiyotik kullanımının sağlanması amacına yönelik tedbirleri devreye sokmalarını bildiren bir tavsiye
belgesi yayınlamıştır. Bu belge aracılığıyla bazı ülkeler toplum bilincinin kazandırılması için kampanyalar
içeren ulusal programlar başlatarak hem antibiyotik tüketiminde hem de antibiyotik direncinde azalma
görüldüğünü tespit etiler.
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Ayrıca yapılan çalışmalarda kıta genelinde
direnç oranlarının çeşitli farklılıklar
gösterdiği anlaşılmıştır. Bu farklılıkların
antibiyotik kullanımı, birincil hastalıklar,
hastane bakımının kalitesi, aşılama oranları
ve sosyal faktörler gibi nedenlerden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Avrupa
Antimikrobiyal Direnç Bildirim
Sistemi'nden elde edilen verilere göre
(http://www.rivm.nl/earss/) direnç oranları
İskandinav ülkeleri ile Hollanda'da düşük,
Güney Avrupa'da ise yüksek olmak üzere
Kuzey-Güney doğrultusunda değişim
göstermektedir.

Antibiyotik direnç oranları yüksek olan ülkelerde daha fazla antibiyotik kullanılmakta iken düşük direnç
oranlarına sahip ülkelerde genellikle daha az antibiyotik kullanılmaktadır.
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NE YAPMALI ?
Antibiyotik kullanımı için kanıtlanmış bir enfeksiyon varlığı sorgulanmalıdır.
Hekim reçete etmedikçe asla antibiyotik kullanılmamalı,
Antibiyotikleri ne zaman ve nasıl kullanılacağı hakkında daima hekim tavsiyeleri uygulanmalı,
İlaçlar doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kullanılmalı,
İlacın doğru zamanda alınmasını hatırlatıcı düzenlemeler yapılmalı,
Hasta kendisini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce sonlandırmamalı,
Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin
tedavide yeri olmadığı unutulmamalı,
Nezle ve grip için hastalığın ilerlememesi, enfeksiyon etkeninin topluma yayılmaması için yatak
istirahati, izolasyon, C vitamininden zengin beslenmek ve bol sıvı alımının yeterli olabildiği
unutulmamalı,
Eğer kişinin hastalığı 10 günden fazla sürüyorsa, ateşi düşmüyorsa, komplikasyon geliştiyse doktor
kontrolünden geçmesi gerekir ve tedavi tekrar düzenlenmeli,
Kişiler arası nezle-grip gibi hastalıkların geçişini önlemek için hijyenik önlemler alınmalıdır.
Bir mendile hapşırdıktan veya öksürdükten sonra o mendil atılmalı, diğer nesnelerle ve insanlarla
temas etmeden önce eller yıkanmalı,
Kişi kullandığı antibiyotikten yarar görmüyorsa hekim haberdar edilmeli,
Komşusuna iyi gelen ilacın kişinin kendisine zarar verebileceği unutulmamalı ve başkasının
antibiyotiği kullanılmamalı,
Daha önceki bir hastalıkta kullanılan antibiyotik, tekrar benzer hastalığa yakalanılsa bile hekime
danışmadan kullanılmamalı,
İlaçların hastane ve eczane ortamından çıktıktan sonra uygun olmayan saklama koşullarında
etkinliğinin azalabildiği, hatta zararlı etkilerinin ortaya çıkabileceği akılda tutulmalı,
Gebelik, emzirme durumu, kronik hastalıkların varlığı ve başka ilaçların kullanımı hekime bildirilerek
uygun antibiyotiğin seçilmesi sağlanmalı,
Artan veya reçetesiz alınmış antibiyotikler yerine her zaman hekimin reçete ettiği antibiyotikler
kullanılmalı,
Hekim gerekli görmedikçe, hekimlere antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı olunmamalıdır.
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Haber Yaban Hayvanları İçin
Besin Ormanları Kurulacak…
Orman ve Su İşleri Bakanlı ğ ı Orman Genel Müdürlüğü uygulamaya koyduğu “Yabanı l Meyveli Türler
Eylem Planı” ile yaban hayvanlarının daha kolay besin bulabilmeleri için meyve veren fidanlardan oluşan
ormanlar oluşturacak.

Eylem Planı 2014 ile 2018 YıllarıArasında Uygulanacak
Yabanıl meyve türlerinin yok olması durumunda bu türlerin tekrar tabii ortamlarına döndürmek bazen çok
zor bazen ise imkânsız oluyor. Meyveli türlerin korunması, varlığının artırılması, sadece o bölge için değil
bütün insanlı k için önem teşkil ediyor. Bu önemin farkı nda olan Orman Genel Müdürlüğü ormanlı k
alanlarda yaban hayatı varlığı ve yaban hayatı popülasyonunun artırılması için 2014 ile 2018 yıllarında
uygulanacak eylem planını uygulamaya koydu.
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5 Yılda 38 Milyon 610 Bin Meyveli Tür
Toprakla Buluşturulacak
Tabii ortamdaki yabanı l meyve varlı ğ ı ndaki
düşüş doğrudan yabanı l hayvan varlı ğ ı nı n
azalmasına da sebep oluyor.
Bu durum biyolojik çeşitliliğin azalması na,
buna bağlı olarak da ekosistemin bozulmasını
sağlıyor. Bu kapsamda öncelikli hedefi yaban
hayatını desteklemek olan eylem planı ile beş
yıl içinde 38 milyon 610 bin yabanıl meyveli
tür toprakla buluşturulacak.
Ayrıca 2014-2018 yıllarında uygulanacak eylem planı
kapsamında rehabilite edilen bozuk orman alanlarının,
erozyon kontrol alanlarının ve ağaçlandırma sahalarının
uygun yerlerine de yabanıl meyveli türler dikilecek.
Yiyecek Bulamayan Yaban Hayvanlarının Köylere
İnmesinin Önüne Geçilecek
Günümüzde kendi yaşam alanlarında yiyecek
bulamayan ayı domuz gibi yabani hayvanlar köylere ve
tarım alanlarına inerek hem kendilerini tehlikeye atıyor
hem de köylülere zarar verebiliyor. Yabanıl meyveli
türlerin ormanlık alanlarda çoğalmasıyla vatandaşların
yoğun bir şekilde şikayette bulunduğu bu durumun da
önüne geçilebilmesi için katkıda bulunulacak.
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Ormanlık alanlarda yabanıl meyveli türlerin arttırılması , arılar için de son derece önemlidir. Bu tip meyveli
bitkiler arılara nektar ve polen kaynağı oluşturmaktadır.
Meyveli bitkilerin sayısının artması Ormanlık alanlara yakın bölgelerinde arıcılık yapan yetiştiricilerimiz için
de faydalı olacaktır. Arıların daha çok bitkinin nektarına ulaşabilmeleri yapılan balın kalitesini de olumlu
yönde etkileyecektir.
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Orman Köylüleri de Faydalanacak
Türkiye'nin çok farklı ekolojik şartlara
sahip olması sebebiyle birçok yabanıl
meyve türünün anavatanı olduğunu ifade
eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu ise “ Çok eski zamanlardan
beri yabanıl meyveli türler ormanlık
alanların yer aldığı yayla ve kıyılarında
yetişmektedir.
Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı ile bir
taraftan yaban hayvanlarının barınma
yerleri ve beslenme ihtiyaçları
karşılanırken, diğer taraftan orman
köylüsünün beslenmesine ve ekonomisine
katkı sağlanacak” diye konuştu.

