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113 Dev Eser Hizmete Alındı
Su'ya Yatırım Kuraklığa Önlem
Asrın Projesinde Buluşmaya Doğru…

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

MERHABA
Bir Su Yılı Denebilirdi...
…
Mavi bir araba kapımın önünde
Bütün yıl
Bir su yılı
Kapısını kimse açmadı
Açıp kapamadı hiç kimse
Aslında mavi de sayılmazdı pek
Balkıyıp duruyordu kırmızı bir şakayığın renginde
Yani sabah güneşlerini denizde
Günbatımını denizde
Severek yaşayan bir balık da denebilirdi ona
Çünkü düşler gerçekle
Gerçekler düşle
Anlayınca bir gün buluştuğunu
Geçirir her günceye kısa bir yolculuğu
Ama bir takı eksik gibidir bir sözcükte
Damağın dudağın alışkanlığına karşı
Kalbin atışlarıyla çok uyumlu bir de.
Hadi anlat deseler anlatamam
Bir yere gidiyorken cayıp bir başka yere gitmeyi
Yani bir kunduzu karşıdan karşıya yüzdüren sezgi
Nedir ben bilemem ki
Belki bir raslantıdır da ondan mı sevdanın yeri
En yakın yeri
En uzak yeri
Bitmeyen yeri
Bitecek yeri
Farkedilmez zaten anlaşılmış sevdanın
Anlaşılmaz sevda ile bütün ekleri.
Gözlerim sevdim seni
Köklerim gözlerimin
Suyunu benden içen ıssız bir kasaba gibi
Edip Cansever
Değerli Su Dünyası Okurları,
2014 yılının ilk sayısıyla yeniden merhaba diyoruz.
Bu ay sayfalarımızda kuraklığı önlemek amacıyla yapılan su
yatırımlarını ele almamızın yanı sıra, 11.12.13 tarihinde
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde
milletimizin hizmetine sunulan 113 tesisin açılış merasimini ve
sayfalarımıza taşıdık.
Ayrıca KKTC'nin su meselesini uzun vadede çözecek olan
"KKTC Su Temin Projesi"nin deniz geçişi ünitesinde yapılan
çalışmaları ve 2014 yılında çölleşme ve erozyonla mücadele
kapsamında hayata geçirilecek projeleri ele alan haberlerin yer
aldığı yeni sayımızı ilgiyle okuyacağınızı umut ediyoruz…

SU
6

Van’ın İçmesuyu Meselesi Çözüme Kavuştu

kısa kısa

7

kısa kısa

8

Gördes Sağ Sahil Sulaması

İzmir Ödemiş Beydağ Barajı’nın Kesin Kabulü yapıldı

kısa kısa

9

Manavgat Ahmetler Köylülerinin Sorunları
Yerinde Dinlendi

kısa kısa

10

21.Yüzyılda Su Güvenliği ve Türkiye Konulu Panel
Gerçekleştirildi

kısa kısa

11

kısa kısa

13

kısa kısa

Yenicekent T1 Tünelinde Işık Göründü

Korkuteli’nde Hedef; Bir Damla Suyun Boşa Akmaması

14

kısa kısa

15
16

kısa kısa

İçindekiler

15.Geleneksel Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı

DSİ’den Trakya Çiftçisine Hizmet

Milas Derince Barajı’nda Sona Doğru

Antalya Expo 2016 Fuar Alanındaki Çalışmalar
Devam Ediyor

17

kısa kısa

113 DEV Eser Hizmete Alındı

2014 Yılında
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Kapsamında
65 Proje Hayata Geçirilecek

HABER

HABER

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Ankara'da Basın Toplantısı Düzenledi...

Suya Yatırım, Kuarklığa Önlem

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2014 Yılı Bütçesi
TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi...

Karadeniz’in İlk Botanik Bahçesi Ordu’ya

KKTC Su Temin Projesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:
“Yılbaşında Ağaç Kesme Fidan Dik" Diyoruz

Milli Parklar İçin Alan Kılavuzu Uygulaması
Hayata Geçti…

28
30

HABER

HABER

34
HABER

HABER

19

48

52
HABER

55

HABER

HABER

61

63

Değerli Okurlar;
Ülkemizde su denildiğinde akla gelen ilk kuruluş olan Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşımıza içme suyu temin
etmek, hidroelektrik enerji üretmek, su bekleyen
topraklarımıza sulama suyu temin etmek ve taşkın koruma
tesisleri inşa etmek adına 60 yıldır çalışmalarını büyük azim
ve karalılıkla sürdürmektedir.
Geride bıraktığımız 60 yıl içerisinde 770 adet baraj ve göleti
işletmeye almanın, 3,44 milyon hektar alanı sulu tarıma
kavuşturmanın, 1 milyon 275 bin hektar tarım arazisini
taşkından korumuş olmanın ve 34 milyon kişiye yıllık 3,36
milyar metreküp içme, kullanma ve sanayi suyunu temin
etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz 2023 yılı
itibariyle ülkemizin sulanabilir alanı olan 8,5 milyon hektar
araziyi sulu tarıma açmaktır. Bu hedef doğrultusunda; miktarı
ve zamanı bölgelere göre farklılık gösteren ülkemiz yağış
rejimi, milli servetimiz olan suyumuzun baraj ve göletlerde
depolanmasını gerekli kılmaktadır. Suyumuzun bir
damlasının bile heba edilmemesi adına Genel Müdürlüğümüz
baraj ve gölet inşa etmeye devam etmektedir.
Bu hedef doğrultusunda 1954 yılından beri çalışmalarını
sürdüren kurumumuz özellikle 2003 yılından itibaren çok
başarılı çalışmalara imza atmıştır. O dönemdeki Genel
Müdürümüz ve şimdiki Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof.
Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun öncülüğünde yeni yatırım
stratejileri belirlenmiş, ivedilikle uygulamaya konulmuş ve
yarım kalan yatırımların ülkemiz ekonomisine
kazandırılması adına çok önemli neticeler elde edilmiştir.

2013 yılı da yine büyük işlerin altına imza atarak çok sayıda
tesisi tamamlandığımız bir yıl oldu. Bunun yanında büyük
sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa
sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma
suyu ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen "GÖLSU 1000
Günde 1000 Gölet" projesinde 335 adet gölet tamamlanmış
ve 2014 yılı sonunda 1071 adet gölet tamamlanacak şekilde
planlamalar yapılmıştır.
Özellikle son yıllarda bir gelenek haline getirilen toplu
açılışlarla yüzlerce tesis vatandaşlarımızın hizmetine
sunulmuştur. İlk olarak 10.10.2010'da Aydın Çine Adnan
Menderes Barajı'ndan açılışı gerçekleştirilen 110 tesisin
ardından, 11.11.2011'de tamamlanan 111 tesis, 12.12.2012'de
ise 112 tesis Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
katıldığı merasimlerle halkın hizmetine sunulmuştur. 2013
yılında da geleneği devam ettirerek 11.12.13 tarihinde yine
Sayın Başbakanımız tarafından 113 tesis hizmete alınmıştır.
Böylelikle 2013 yılında 36 baraj, 49 sulama tesisi ve 11 adet
içmesuyu tesisi tamamlanırken, taşkın, rüsubat kontrolü,
gölet, sulama ve diğer tesisler ile birlikte ülkemize toplamda
418 tesis kazandırılmıştır.
Yapmış olduğumuz bu hizmetler öz kaynak olan suyumuzun
değerlendirilmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması,
çiftçimizin suyla kucaklaşması, vatandaşlarımızın yüksek
kalitede içme kullanma ve sanayi suyuna kavuşması
anlamına gelmektedir. Ülkemiz ekonomisinin yanı sıra
sosyal ve kültürel hayatına da büyük hizmetler sunarak bu yıl
60. yılını kutlayacak olan DSİ ailesi önümüzdeki dönemde de
bu hizmetlerine bütün hızıyla devam edecektir.

Akif ÖZKALDI
DSİ Genel Müdürü
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Kısa
Van'ın İçmesuyu Meselesi Çözüme Kavuştu.

Van'ın içme suyu problemini çözecek olan Acil İçme
Suyu Projesi çalışmaları tamamlandı. Yıllardır
Van'ın yaşadığı en önemli sorunların başında gelen
ve özellikle yaz aylarında çekilmez bir hal alan su
sorunu, yapılan yeni su isale hattı çalışması ile
çözüme kavuştu. Devlet Su İşleri kentte yaşanan
sıkıntıyı gidermek amacıyla Van'a gelen su isale
hattına ek yeni bir isale hattı çalışması başlattı. Van'a
48 kilometre uzakta bulunan Şamran kanalından
getirilecek su için 2 metre çapında borular döşendi.
Yeni İçmesuyu isale hattı ile Van ve projede yer alan
civar yerleşimler 2045 yılına kadar içmesuyu
sıkıntısı yaşamayacak.

Mevcut hatta su kaçaklarının fazla olması ve
yaşanan depremden sonra inşa edilen TOKİ
konutlarının bulunduğu bölgede nüfusun
artacağı göz önünde bulundurularak çalışmalara
başlanan proje yaklaşık 140 milyon TL'ye mal
oldu.
25 Temmuz'da inşaatına başlanılan Van Acil
İçme Suyu İsale Hattı ile; Van il merkezi,
Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçeleri, Bostaniçi ve
Çiçekli beldeleri ile Koyunyatağı, Sakalar,
Gündoğan, Köprüler, Köklü, Kızıltaş, Çayırbaşı,
Dönemeç, Uğurveren, Andaç, Mülk, Erginsu,
Dilkaya, Abalı, Aladüz, Atalan, Balaklı, Bakacık
ve Günbaşı köylerinin 2045 yılına kadar olan
içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının
karşılanması planlanıyor.

Su Dünyası Ocak 2014
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Kısa
Gördes Sağ Sahil Sulaması

03 Eylül 2013 tarihinde DSİ 2.(İzmir)Bölge
Müdürlüğü tarafından 60.467.019,00 TL bedel ile
ihale edilen "Akhisar Gördes Projesi-Gördes Sağ
Sahil Sulaması" işinin sözleşmesi Bölge
Müdürlüğü personeli ve yüklenici firma
yetkililerinin katılımıyla 29 Kasım 2013 tarihinde
imzalandı.

Gördes Barajı Ana İletim Hattından alınacak sulama suyu ile Manisa il sınırlarında yer alan Akhisar
Ovasında brüt 97.660 dekar tarım arazisi sulu tarıma açılacak.
Sulama sistemi tamamı kapalı yüksek basınçlı borulu şebekeden teşkil edilecek iş kapsamında 50 km CTP
boru, 200 km HDPE boru olmak üzere toplam 250 km boru döşenecek ve 80 km Tahliye kanalı açılacak.
Ayrıca, iş kapsamında toplulaştırma çalışmaları da yer almakta.

08 Su Dünyası Ocak 2014

Kısa
İzmir Ödemiş Beydağ Barajı'nın Kesin Kabulü Yapıldı

27 Ekim 1993 tarihinde 361.496 TL (1993 yılı birim
fiyat) ihale bedeli ile, ihale edilen Beydağ barajında
18 Ocak 1994 tarihinde işe başlanıldı.2002 yılında
gövde tipinde değişiklik yapılarak sözleşmeye göre
31 Aralık 2009 olan iş bitim tarihine rağmen 2007
yılında baraj inşaatı tamamlanarak 09 Eylül 2007
tarihinde su tutma işlemi gerçekleştirildi. 11 Temmuz
2012 tarihinde geçici kabulü yapılan barajın 2013
yılı fiyatları ile maliyeti 426 milyon TL'dir.
Beydağ Barajı gövde dolgusu, silindirle Sıkıştırılmış
Beton (RCC) dolgu tipindedir. Baraj 2,561 milyon
m³ (2,311 milyon m³ SSB+ 0,250 milyon m³
Geleneksel beton) gövde dolgu hacmine sahip,
temelden 99,65 metre, talvegten 50,15 metre
yüksekliktedir. Baraj gölünde 248 milyon m³ su
depolanacaktır.
Baraj; İzmir İli Beydağ ilçe merkezinin yaklaşık 1,5
km kuzeydoğusunda, Küçükmenderes Nehri
üzerinde yer almaktadır.
Baraj sulama amaçlı olup, Beydağ ve Ödemiş
ilçelerine bağlı 2 ilçe merkezi, 5 belde, 27 köye ait
toplam 19.650 hektar tarım arazisini sulayacak.
Beydağ Barajının sulayacağı sahada halihazırda
hububat, mısır, zeytin, pamuk, sebze, bostan ve
yonca tarımı yapılmakta, yörede entansif tarımın
gelişmesinin yanı sıra 2. ürün tarımı artacak,
hatta 3. ürün bile alınabilecek. Sulama alanında
58 desen bitki üretimi yapılmaktadır.
Projenin uygulanması ile 2013 yılı fiyatlarıyla
hektar başına 5.250 TL olmak üzere 19.650
hektarlık alanda toplam 103.162.500 TL yıllık
net gelir artışı sağlanacak ve yaklaşık 9.800
kişiye ek istihdam sağlanmış olacak. Ayrıca
83.500.000 TL enerji kullanımından tasarruf
sağlanacak. Bu durumda toplam 186.662.500 TL
tasarruf ve gelir artışı sağlanmış olacak. Baraj ve
sulamaya yapılacak yatırım 5-6 yılda geri
döneceği gibi, sürdürülebilir tarımı olası kılacak,
taşkın ve kuraklık gibi iki önemli çevre sorunu da
çözülmüş olacak.

Su Dünyası Ocak 2014
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Kısa
Manavgat Ahmetler Köylülerinin Sorunları Yerinde Dinlendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Hidroelektrik Dairesi Başkanı Ali Şahin,
Antalya Bölge Müdürü Turkay Özgür ve
Şube Müdürleri Antalya'nın Manavgat
İlçesinde bulunan ve son günlerde gerek
ulusal, gerekse yerel basında yer alan
Ahmetler Köyünde vatandaşların sorunlarını
dinleyerek incelemelerde bulundu.
Hidroelektrik Dairesi Başkanı Ali Şahin;
aktarılan sorunların değerlendirileceğini,
vatandaş mağdur edilmeden ne gerekiyorsa
yapılacağını vurguladı.
Ahmetler Köyü sakinleri sıkıntılarını
dinleyen yetkililere teşekkür etti ve DSİ'nin
sorun çözücü bu yaklaşımından dolayı
memnun olduklarını dile getirdi....................
Görüşmelerin ardından kanyonun
bulunduğu alanda incelemeler yapıldı.

Kanyon Regülatörü ve HES
Proje Antalya ili Akseki ilçesi sınırları içerisinde Murtiçi
köyünün 7 km mansabında Karpuz Çayı üzerinde olup,
Antalya'ya yaklaşık 170 km uzaklıkta yer alıyor.
Proje sahasında regülatör yeri(kot 350m),Ahmetler Köyünün
(kot-650m) yaklaşık 2km mansabında olup ulaşım için
Manavgat-Akseki arasındaki Ahmetler Köyünden Orman
Bölge Müdürlüğünün açmış olduğu orman yoluna geçmek
gerekiyor. Santral binasının yeri Ahmetler Köyü yolu üzerinde
yol kenarında.
Kanyon Regülatörü ve HES Projesi ön başvuru raporunda,
Karpuz Çayının 353-94 kotları arasında enerji üretilmesi
tasarlandı. Projenin su kaynağı olan Karpuz Çayı üzerinde
başka bir proje yok. Kanyon HES projesinin yer aldığı havzada
güneyden geçen Çenger Çayı üzerinde Çenger I-II-III HES
projesi yer alıyor bu çay daha sonra projenin yer aldığı Karpuz
Çayı ile birleşerek denize boşalıyor.
Tesis için alınan ÇED gerekli değildir belgesine istinaden firma
ile su kullanım anlaşması yapılarak 06 Kasım 2008 tarih ve
EÜ/1828-3/1206 no ile EPDK tarafından üretim lisansı verildi.
Firma, kati projelerinin onaylanması ve gerekli hazırlıkların
tamamlanmasının ardından 09 Eylül 2013 tarihinde yer teslimi
için müracaat etti 04 Ekim 2013 tarihinde yer teslimi yapılarak
inşaat faaliyetlerine başlandı.
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21. Yüzyılda Su Güvenliği ve Türkiye Konulu Panel
Gerçekleştirildi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu tarafından organize
edilen "21. Yüzyılda Su Güvenliği ve Türkiye
Konulu Panel" 12-13 Aralık 2013 tarihleri
arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin,
sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı panele;
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı " Türkiye'deki
su kaynaklarının bugünkü durumu ve geleceği"
konulu sunumu ile katıldı.

Sunumuna "Dünyanın yarı-kurak bir bölgesinde bulunan
Türkiye'de yağışın, zamana ve bölgelere göre farklılık
gösterdiğini ifade ederek başlayan Özkaldı "Sahip
olduğumuz su kaynakları, ülkemizin 25 su havzasında
eşit olmayan bir şekilde dağılmaktadır. Örneğin
Kızılırmak'ta ortalama yıllık akımın %65'i yılın ilk 3
ayında geçmektedir.
Ayrıca bölgelerin nüfusuna ve yürütülen faaliyetlere
bağlı olarak su ihtiyaçları da değişmektedir. Ülkemizin
su potansiyeli yıllık 112 milyar m3 olarak hesaplanmıştır.
Depolanan 44 milyar m3'lük potansiyelin %73'üne
3
tekabül eden 32 milyar m 'ü sulamada, %16'sına karşılık
3
gelen 7 milyar m 'ü içmesuyu temininde ve %11'ine
tekabül eden 5 milyar m3'ü ise sanayide kullanılmaktadır.
Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen
yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir
ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık
3
kullanılabilir su miktarı 1.519 m civarındadır." dedi.
Akif Özkaldı konuşmasını Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü faaliyetleri ve 2023 yılı hedeflerine yer
vererek sonlandırdı.

Su Dünyası Ocak 2014
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Kısa
Yenicekent T1 Tünelinde Işık Göründü
Proje tamamlandığında Denizli'nin yüzde 7'si daha sulanabilir hale gelecek.

07 Nisan 2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılarak yapımına
başlanan ve toplam uzunluğu 5.258 metreye ulaşan 3 tünelden, 2.108 metre uzunluğundaki T1 tüneli kazı
çalışmaları tamamlanarak, iki tarafın birleşmesi sağlandı.

DSİ 21.(Aydın) Bölge Müdürü Kaya Yıldız proje
hakkında teknik bilgiler vererek, 15 kilometre
uzunluktaki iletim kanalının 5,3 kilometresinin
tünellerden oluştuğunu ifade etti. İlk tünelde ışığı
gördüklerini, T2 tünelinin ardından T3 tüneline
başlayacaklarını ifade eden Yıldız, "2.100, 2.370
ve 750 metreden oluşan üç tünelden oluşan
Yenicekent İletim Kanalı'nın tamamlanması ile,
elektrikle sulanan 105 bin dekar alan cazibeli suya,
38.000 dekar alan da ilk defa sulama suyuna
kavuşacak. 2012 Kasım ayında başlayan
çalışmamız, 26 Aralık 2014 tarihinde
tamamlanacak.

Tünellerde bir yılda yapılan çalışmalarda yüzde 55
fiziki gerçekleşme sağladık" dedi.
T1 tünelinde 810 metre beton imalatı yaptıklarını
söyleyen Yıldız: "Bugüne kadar 410 bin metreküp
açık kanal kazısı ve 75 bin metreküp kaya kanal
dolgusu gerçekleştirildi.
Tünellerde yapılan toplam kazı ise 141 bin
metreküptür. Projeyle her yıl yaklaşık 3 milyon
liralık enerji bedeli harcanarak, ortalama 15 bin
500 kilovat saat elektrik enerjisi tüketen
Mahmudiye Pompa İstasyonu devreden çıkmış
olacak." dedi.
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Teknik Bilgiler
Proje ile; her yıl yaklaşık 3.000.000 TL enerji bedeli
harcanarak ortalama 15.500.000 KWh elektrik
enerjisi tüketen Mahmudiye Pompa İstasyonu
devreden çıkmış olacak. Böylece, enerji tüketim
bedeli ortadan kalkacak çiftçilerin ödemiş olduğu
sulama ücreti üçte bire düşecek. Hali hazırda
pompajla sulanan 105.560 dekarlık saha cazibeli
olarak sulanacak ve Buldan Ovasında 28.640 dekar
ile Karakıran Ovasında 10.740 dekar arazi sulama
suyuna kavuşturulacak. Ayrıca; Cindere Barajı HES
3
çıkışından itibaren 50,1 m /sn kapasiteli iletim
kanalının 12.700 metresinde, 49 metre düşülü, 23.70
MW güç ile yıllık toplam 75,76 GWh enerji
üretebilecek Yenicekent HES 'in yapılmasının önü
açılacak.
07 Nisan 2012 tarihinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu
tarafından temeli atılarak işe başlanılan kati projede
yer alan eksiklerin giderilmesine (harita alımı,
jeolojik etüt ve temel sondaj çalışmaları) müteakip
iletim kanalı plan profilleri, uygulama projelerinin
hazırlanması sonucunda 17 Kasım 2012 tarihinde
fiilen inşaat çalışmalarına başlandı.Bugüne kadar
kanal başlangıcındaki 390 metrelik kısımda 28.000
m³ kazı ve 75.000 m³ kaya dolgu tamamlandı.

2.108 metre uzunluktaki T-1 tünelinin giriş ve çıkış
portal kazıları tamamlanmış, T-1 tüneli çıkış
ağzından 896 metre kazı ve destekleme yapıldıktan
sonra çıkış ağzından beton imalatına başlanmış,
tünel içerisinden 68 Ano: 810,70 metre beton imalatı
tamamlanmış olup çıkışta bulunan galeri
betonlarına devam edilmekte. T-1 tüneli giriş
ağzından yapılan kazı ve destekleme çalışması da 14
Aralık itibariyle tamamlandı.
2.370 metre uzunluktaki T-2 tünelinde giriş ve çıkış
portal kazıları tamamlanmış, T-2 tüneli giriş
ağzından 648 metre, çıkış ağzından 764 metre
olmak üzere 1412 metre kazı ve destekleme
yapılmış, toplam 958 metre tünel kazı ve
desteklemesi kaldı.
T-1 ve T-2 arasında 2.844 metre uzunluğundaki
kanal güzergahında kazı çalışmaları devam ediyor.
Kanalın 475 metrelik kısmında sol sahil duvarlı, sağ
sahil trapez, kalan 2.317 metrelik kısım ise trapez
kanal olarak yapılacak.
T-2 tüneli sonrasında kazı çalışmaları kamulaştırma
işlemleri biten bölgelerde devam ediyor. 5.000
metrelik bu kısımda kanalın tamamı duvarlı kanal
olarak inşa edilecek. Toplam 341.000 m³ kanal,
145.000 m³ tünel kazısı yapıldı.

Su Dünyası Ocak 2014

13

Kısa
Korkuteli'nde Hedef; Bir Damla Su'yun Boşa Akmaması

Korkuteli Barajı ve sulaması 1976 Yılında tamamlanarak hizmete girdi, sulama şebekesi açık kanal ve kanaletli
olarak yapıldı. Korkuteli barajında yeterli su toplanamaması nedeniyle eksik sulama yapılmaktadır.

Korkuteli Sulama Birliği ve yöredeki vatandaşların
sulama şebekesinin boruluya çevrilmesi talebi
neticesinde sulama rehabilitasyonu işi ihale edildi.
Korkuteli Rehabilitasyon Sulama Projesi toplamda
56.860 dekar alanı sulayacak. Bu proje ile suyun
kapalı borularla sevk edilmesi sonucu su kaybı
minimum seviyeye indirilecek.
Korkuteli Rehabilitasyon Sulama Projesinde
24.793 metre olan ana boru hattında Aralık 2013
tarihi itibari ile 12.350 metre boru montajı
tamamlandı.
Şubat ayı sonuna kadar ana hattın tamamının
bitmesi hedefleniyor. Boru montajının yaklaşık
%48' i tamamlandı.
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Kısa
15. Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından
düzenlenen "15. Geleneksel Sarıkamış Allahuekber
Şehitleri Anma Tırmanışı" 21-22/Aralık/2013
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Faaliyet Türkiye'nin birçok ilinden toplam 42
sporcunun katılımıyla Sarıkamış çevre yolu yanı
Şehitlik Anıtında yapılan törenle başladı.
Şehitler anısına saygı duruşu, İstiklal Marşının
okunması ve yapılan konuşmaların ardından Selim
Sarıgün köyüne hareket edildi.
Aynı gün 2.800 metredeki Sarıgün Köyü yaylasında
kamp kuruldu. 22 Aralık Pazar günü sabah 07:00 da
başlayan tırmanışla saat 09:10 da Allahuekber Dağı
Zirvesine (3150 m) ulaşıldı burada ve zirve şehitlik
anıtında yapılan anma töreninin ardından Sarıgün
Köyüne dönülerek tırmanış son buldu.

15.Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Tırmanışına ülkemizin birçok ilinden katılan sporcularla birlikte
DSİ 24.Bölge (Kars) Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları da katılarak şehitlerimizi andı.
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Kısa
DSİ'den Trakya Çiftçisine Hizmet

Trakya çiftçisinin büyük umutlarla beklediği, Aşağı İpsala Hamzadere Projesi çalışmaları hız kesmeden
devam ediyor. Hamzadere Barajından sağlanan su ile toprağa can verilmeye başlandı.
1999 tarihinde inşaatına başlanan Hamzadere Barajı
2011 tarihinde su tutmaya hazır hale getirilerek
3
işletmeye açıldı. 207 milyon m depolama hacimli
Hamzadere Barajında doluluk oranı % 30'u geçti.
Çeltik gibi sulama ihtiyacı yüksek tarım ürünlerinin
yetiştirildiği Edirne'de 33.000 hektar tarım arazisine
su temin edecek olan Aşağı İpsala Hamzadere Projesi
toplam 560 milyon TL yatırım maliyeti ile yöreye bir
baraj ve sulama tesisi kazandıracak.
Hamzadere Barajı sulama tesisleri inşaatı devam
ediyor, yapımı tamamlanan 2.740 hektar alana hizmet
veren sulama tesislerinin ise işletme ve yönetim
sorumluluğu 15 Temmuz 2013 tarihli Bakanlık Olur'u
ile Hamzadere Sulama Birliği'ne devredildi ve 2013
yılı itibari ile sulama hizmetleri Birlik tarafından
yürütülüyor.

Hamzadere sulama sahasında Edirne iline bağlı
Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri, Yenikarpuzlu beldesi
ve 28 adet köyün arazisi sulanacak.
Proje kapsamında 7 adet pompa istasyonu inşa
edilerek 900 kilometre sulama şebekesi ve de drenaj
kanalı inşa edilecek.
Sulama inşaatı tamamlandığında Hamzadere
Barajından temin edilecek su ile yamaç arazilerde
hektar başına yaklaşık 4.000 TL, taban arazilerde
hektar başına yaklaşık 5.000 TL gelir artışı
hesaplandı.
Proje tam kapasite ile hayata geçtiğinde milli gelire
katkısı proje maliyetini dört yılda amorti edecek.
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Kısa
Milas Derince Barajında Sona Doğru…

Milas Derince Barajında dolusavak beton imalatları, Kandak iletim tüneli, gövde dolgusu çalışmaları
tamamlandı. 23,3 milyon TL ihale bedeli olan inşaatın 25 Nisan 2014 tarihinde tamamlanması ve su tutulması
için de çalışmalar hızla devam ediyor.
Önyüzü beton kaplı kum çakıl tipinde ve temelden yüksekliği 67 metre olan Derince Barajının dolgu hacmi 1,3
hm³tür. Barajda depolanacak yıllık 20,60 hm³ su ile Milas Selimiye Ovasında 8.300 dekar alan sulanacak.
Sulama faydası sonucunda yıllık 4.103.000 TL gelir artışı sağlanırken 249 kişiye istihdam oluşturulacak.
Derince Barajı
Derivasyon Dipsavak Tüneli (346 m), Memba
Batardosu (51 571 m3 dolgu), Dolusavak (8 321 m3
beton) ve Kandak İletim Tüneli (840 m) plinth talveg
bölgesinde slurry tench (4 269 m2) geçirimsizlik
perdesi imalatları tamamlandı.
Baraj gövdesinde, 644 691 m³ sıyırma kazısı ve
toplam 1 300 000 m3 dolgu yapılarak tamamlandı, ön
yüz betonu ve parapet sonrasındaki eksik dolgular
tamamlanacak.
Talveg bölümünde toplam 103,56 m³ perde
enjeksiyonu, sol ve sağ sahilde 100 adet kuyuda 29,18
m³ kapak enjeksiyonu ve 22 adet kuyuda 124 m³ perde
enjeksiyonu yapılmış enjeksiyon çalışmaları devam
ediyor.
Toplam 102 adet ölçüm cihazı uygulama projelerinde
belirtilen kotlara, Manyetik Ekstansometre (EXT) alt
referans başlığı sıyırma kazısı altında bulunan
alüvyon tabakası geçilerek anakayanın 3 metre içinde
olacak şekilde yerleştirildi.

Geçirimsizlik perdesinin başlık kirişi betonu, topuk
plağı (plint) betonu ve iç topuk plağı betonları olmak
üzere toplam 3 044 m³ beton imalatı yapıldı.
65,90 metre kotundan başlamak üzere 117,90 metre
kotuna kadar 9 802 m³ ön yüz beton altı betonu (bordür
betonu) imalatı yapıldı.
2.107 metre uzunluğunda Kandak İletim Kanalı, 4.772
metre uzunluğunda Günlük ve Sakarkaya Köyleri
Relokasyon Yolu, 1.008 metre uzunluğunda Kret
İşletme Yolu, 1.072 metre uzunluğunda Kandak
Relokasyon Yolu tamamlandı.
Bundan sonraki süreçte gövde dolgusu oturma
değerlerinin alınmasına müteakip ön yüzü beton
3
imalatlarına başlanacak (10 000 m ), parapet duvarları,
kandak iletim kanalı ve regülatörleri ile enjeksiyon ve
diğer eksik olan imalatlar yapılacak.
8.300 dekar alana hizmet edecek olan sulama
projesinin de yapım ihalesi 08 Kasım 2013 tarihinde
yapılmış olup barajın tamamlanması ve su tutması ile
birlikte eşzamanlı olarak 2015 yılı sulama sezonuna
hazır hale gelecek ve çiftçilerimizin hizmetine
sunulacaktır.
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Kısa
Antalya Expo 2016 Fuar Alanındaki Çalışmalar Devam Ediyor

28 Haziran 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan
ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Antalya İli
Aksu ilçesi sınırları içerisinden geçen ve geçmiş
dönemlerde büyük taşkınlara sebep olan Aksu Çayı
Taşkın Koruma Projesinin çalışmaları hızlı bir
şekilde devam ediyor.
Projenin amacı; Aksu İlçesi, civar köyleri, tarım
arazileri ve turizm alanlarının taşkınlardan
korunmasını sağlayarak, Aksu Çayının denize
mansaplanmasını sağlamak.
Proje kapsamında Aksu Çayında, yan kollarıyla
birlikte 70 km'lik kısımda sedde, taş tahkimat ve dere
ıslah çalışması yapılacak. Ayrıca; 310,00 metre
betonarme duvarlı kanal, 10 adet köprü ve 13 adet
kavşut yapısı bulunmakta.

Diğer taraftan bu proje kapsamında ülkemizde
düzenlenecek ulusal ve uluslararası kongrelerin,
panellerin, toplantıların ve seminerlerin organize
edileceği EXPO 2016 Fuar alanı da taşkınlardan
korunacak.
İşin 2011 yılı fiyatları ile toplam proje bedeli 124,45
milyon TL'dir. Proje; Aksu Çayına bağlanan
Soğucaksu, Kargılı, Tehnelli, Küçükaksu, Kırkgeçit
ve Bafadan derelerinin de aralarında bulunduğu
toplam 16 dereyi kapsamakta.
2013 yılı içerisinde projenin 27-52 kilometreleri
arasında çalışılarak bu kesim %70 oranında
tamamlandı. Aralık ayı itibari ile bu kesimde sedde
inşaatı ve seddelerin taş tahkimat çalışmaları ve
sanat yapıları inşaatının yapım işleri ise devam
ediyor.
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113 Dev Eser

Hizmete Alındı

Ülkemizin dört bir tarafında bulunan 3 milyar 250 milyon TL maliyetli
113 eserin toplu açılış töreni Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle
Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Merasime, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Recai Kutan, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, belediye başkanları, basın
mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.
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36 adet baraj, 6 içmesuyu temin tesisi, 2 atıksu arıtma tesisi, 26 sulama tesisi, 22 taşkın koruma tesisi, 10 ulaşım
tesisi, 2 diğer maksatlı DSİ tesisi, 9 adedi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı kurumlarca inşa edilen
tesislerle; yaklaşık 2 milyon 100 bin dekar tarım arazisi suya kavuşturuldu. Sulama maksatlı tesisler dışında
İzmir, Van, Ordu, Karaman, Sinop ve Aydın illerimizin 2040 2050 yılları içme, kullanma ve sanayi suyu
ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler inşa edilerek, Hatay il merkeziyle, 22 ilçe, 83 yerleşim birimi ve 100 bin dekar
arazinin taşkınlardan korunması sağlandı. Bunların yanında muhtelif ormancılık ve milli park projeleri ülkemize
kazandırılarak, meteorolojik tahminlerin daha isabetli olması için ileri teknolojiye sahip sistemler kuruldu.

Açılış merasiminde yaptığı konuşmaya 113 hizmet ve eserin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek
başlayan Başbakan Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının tarihe endeksli açılış törenlerini 4 yıldır
sürdürdüğünü, 2010 yılında 110, 2011 yılında 111, 2012'de 112 eseri ve hizmetin açılışını yaptıklarını,
bugün de 113 tesis ve yatırımın resmi olarak hizmete alındığını anlattı.
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"Biz eserlerimizle konuşan bir iktidarız,
açılışlarımızla konuşan bir iktidarız" diyen
Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bugün Türkiye'nin hangi iline, hangi ilçesine,
hangi mezrasına, insanımızın yaşadığı, insanımızın
nefes aldığı hangi yöresine giderseniz gidin orada
mutlaka bizim iktidarımızın, bizim hükümetimizin
bir eserini, bir hizmetini, bir projesini, bir yatırımını
muhakkak görürsünüz.
Ayak basmadık yer bırakmadık, her yere gidiyoruz,
ayak bastığımız her yere hizmet götürmekten, eser
inşa etmekten söz ediyorum. Amacımız bu kubbede
hoş bir seda, eser, iz bırakmak, amacımız Türkiye'yi
kalkındırmak, Türkiye'yi muasır medeniyetler
seviyesinin üzerine çıkarmak.

Bu sabah Batıkent-Sincan arasındaki metronun test
sürüşüne katıldım, inşallah yılbaşı itibariyle
Batıkent-Sincan arası da hizmete başlayacak. Bu bir
şeyi gösteriyor; biz, hizmet yarışındayız.

Melen Tüneli

Allah'a şükürler olsun ki ülkemize, milletimize olan
sevdamızın karşılığı olarak Cumhuriyet tarihimizin
birçok rekorunu kırdık. Türkiye'ye, insanımıza
ilkleri yaşattık, hayalleri, rüyaları gerçeğe
dönüştürdük. Dünyada ilk defa iki kıtayı birleştiren
ilk su altı tünelini yapmak bize nasip oldu
ülkemizde."
Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük
içme suyu temin projesi olan Melen Sistemi'nin
birinci aşamasını geçen yıl resmen hizmete
sunduklarını hatırlatarak, "Hazreti Mevlana'nın
'Kamil O'dur ki koya dünyada bir eser / Eseri
olmayanın yerinde yeller eser' deyişini hatırlayınız.
Onun için biz, gecemizi gündüzümüze katrak eser
üretmeye, eser inşa etmeye kendimizi adadık ve bu
yolda devam ediyoruz.
İş üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz."
diye konuştu.

Melen Barajı
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Erdoğan; asırlık rüyaları bir bir gerçekleştirdiklerini, 29 Ekim 2013 tarihinde 153 yıllık rüya olan Marmaray'ı bir
gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:
Mavi Tünel

“İşte Konya'da Mavi Tünel, bir başka rüya, bir başka
asırlık proje, onu da biz tamamladık. İşte Çine Adnan
Menderes Barajı, hamdolsun onu da tamamlamak bize
nasip oldu.
Aydınlı kardeşlerimiz iyi bilir, Aydın asırlardan beri suya
hasretti, Aydınlılar ilk defa 1869 yılında dönemin
padişahı Abdülaziz'e yerleşim yerlerine bir baraj
yapılması talebinde bulunmuşlardı. Ancak bu talepleri ne
Abdülaziz ne de ondan sonraki padişahlar tarafından
karşılandı. Aradan 5 padişah geldi geçti, Osmanlı dönemi
sona erdi, Cumhuriyet kuruldu, aradan 59 hükümet geldi
geçti. Hepsi bu projeyle ilgilendi, rahmetli Adnan
Menderes de bunu gerçekleştirmenin hayalini kurmuştu,
ancak olmadı gerçekleşmedi.
Kendi sınıfında Avrupa'nın en yüksek, dünyanın 5.yüksek
barajı, Türkiye'nin haklı gururu Çine Adnan Menderes
Barajı'nı tamamlamak hamdolsun o da bize nasip oldu.
İşte asırlık rüyayı o barajı 10 Ekim 2010 tarihinde bizzat
gittik ve hizmete aldık. Rahmetli Menderes'in hatırasına
sahip çıkarak, adını da Çine Adnan Menderes Barajı
koyduk.”

Konya Ovası Sulama

Başbakan Erdoğan, bir yandan dev tesisleri
tamamlarken diğer yandan vefa örneği göstererek
Türkiye'nin değerlerinin ismini yapılan eserlerde
yaşattıklarını, bütünleştirdiklerini söyleyerek,
"Geçen yıl açılışı yaptığımız 112 dev tesis arasında
yer alan Malatya Kapıkaya Barajı'na merhum
Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın adını verdik.
Boztepe Barajı'na da kıymetli büyüğümüz, DSİ
projelerinde büyük emeği geçmiş Recai Kutan
ağabeyimizin ismini verdik" ifadelerini kullandı.
Çine Adnan Menderes Barajı
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Erdoğan, son 11 yılda su, ormancılık, tabiat koruma ve meteoroloji alanında Cumhuriyet tarihimizin en büyük
projelerini, yatırımlarını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
“11 yılda 268 adet barajı ülkemize kazandırdık.
Bunların içerisinde ülkemizin gururu dev barajlar var.
81 ilimiz için hazırladığımız içme suyu eylem planı ile
illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme
suyu ihtiyacı planlandı. İşletmeye aldığımız 76 adet
içme suyu tesisiyle takriben 41 milyon kişiye içme suyu
sağladık. 36 projenin inşaatı devam ediyor, bu projeler
tamamlandığında yaklaşık olarak 18 milyon kişiye daha
ilave içme suyu sağlamış olacağız. Son 11 yılda 20
milyon dekar araziyi suya kavuşturduk, toplam sulanan
alanı 60 milyon dekara ulaştırdık. Sulama yatırımları
sayesinde ülkemiz tarımda dünyada ilk 7'ye yükseldi. 59
yılda 486 gölet tamamlanmışken, biz '1.000 Günde
1 000 Gölet' projesini başlattık ve sürdürüyoruz.
Ormancılık çalışmalarına gelince: 1992 - 2002 yılları
arasında yılda ortalama 75 bin hektar alanda
ağaçlandırma çalışması yapılmıştı. Biz, 10 yılda
ormanlarımızı daha da büyüttük, bu rakamı yaklaşık 6.5
katına çıkartarak, 500 bin hektar alanda ağaçlandırma
çalışması yaptık. Orman varlığımızı hem alan olarak
hem de servet olarak artırdık. 2002 yılında 21 milyon
hektar olan orman varlığımızı, 2012 yılı sonunda 22
milyon hektara ulaştırdık. 10 yılda 1 milyon hektar daha
artırmış olduk. Orman varlığımız 10 yılda bu artışını
yoğun bir şekilde devam ettirmiş oldu. 1992 -2002
dönemi yıllık ortalama 75 milyon adet fidan üretilirken,
2012 yılında fidan üretimini 470 milyon adete çıkardık.
Korunan alanlarımızı da hızla artırıyoruz.

2002 yılında 952 olan korunan alan sayısını, 2013
yılında bin 533'e, korunan alan miktarını ise 3.4 milyon
hektarda, 5.6 milyon hektara çıkardık. 2003'te 33 olan
milli parklarımızı 40'a, 17 olan tabiat parklarımızı 193'e
çıkarttık.
Türkiye'yi her alanda büyütüyoruz, hayallerimize,
hedeflerimize doğru hızlı adımlarla koşuyoruz. Yoluyla,
suyuyla, mimarisiyle, toplu konutlarıyla 81 vilayetimizi
yeniden inşa ediyor, çevreye düşkün olarak, yeşille
bütünleşerek şehirlerimizi ihya ediyor, insanımıza hayat
kalitesi yüksek şehirler kazandırıyoruz. 2023
hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz, 2023
vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz."
dedi.

Erdoğan, ülke ekonomisindeki büyümeye de dikkati çekerek, Türkiye'nin, yeni açıklanan büyüme oranıyla
dünyada birçok ülkeyi geride bırakarak ilklerin arasında yer aldığını belirterek, "2002 sonunda başlattığımız
medeniyet yürüyüşümüzle geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edeceğiz. İnşallah sizlerin desteğiyle talep ve
arzularınız doğrultusunda Türkiye'yi bugün bulunduğu seviyelerden çok daha ileri taşıyacağız." şeklinde konuştu.
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Törende bir konuşma yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise hedefi olmayan milletlerin,
tarih sahnesinden kaybolmaya mahkûm olduğunu belirterek, "Hedef 2023, Türkiye hazır, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı hazır." dedi.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu konuşmasında, "Bugün
Sayın Başbakanımızın uğurlu elleriyle 113 dev
eseri aziz milletimize kavuşturmanın
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
Hayırlı uğurlu olsun inşallah, milletimize
bereket getirsin." ifadesini kullandı.
2003 yılından bu yana sürekli toplu açılışlar
yaptıklarını, Orman ve Su İşleri Bakanlığının
zamanla yarıştığını dile getiren Prof. Dr.
Eroğlu, 10.10.2010'da 110; 11.11.2011'de 111;
12.12.2012 tarihinde ise 112 tesisi milletin
hizmetine sunduklarını belirtti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığının, özellikle son
10-10,5 yılda çok büyük hizmetlere imza
attığını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
"DSİ tarafından daha önceki yıllarda, 3,5 yılda
sadece 9 tesis açılırken, biz şu anda her yıl 350400 tesisi DSİ'de açıyoruz.
Şu ana kadar da 1.763 büyük tesisi açarak
hizmete sunduk." diye konuştu.
Bunlar arasında 268 baraj bulunduğunu ifade
eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, "1.000 Günde 1.000 Gölet
Projesi" kapsamında önümüzdeki yıl bin gölet
ve sulama tesisinin de hizmete sunulacağını
aktardı.
Bunun dışında sulama, içme suyu ve atık su
arıtma tesisleri yaptıklarını anlatan Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, bugün de Kırklareli ve Vize Atık
Su Arıtma tesislerinin açılışının yapılacağını
söyledi.

günde

1000 GÖLET

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Susuz şehir, köy ve
kasaba olmayacak. Su medeniyettir." diye talimat verdiğini
anımsatan Prof. Dr. Eroğlu, bu doğrultuda 81 ilde 2040, 2050
ve 2070 yılına kadar içme suyu eylem planlarını
hazırladıklarını, şu ana kadar da 76 şehre su götürdüklerini
bildirdi.
İstanbul'da Melen Projesi kapsamında Asya'dan Avrupa'ya su
getirdiklerini, İzmir'de de gerekli tesisleri Bakanlık olarak
tamamladıklarını ve su sorununu çözdüklerini anlatan Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, İzmir'e sadece içmesuyu amacıyla yapılan
yatırımların bedelinin 508 milyon lira olduğunu dile getirdi.
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Ankara'nın su sorununun da Gerede'den getirilecek su
ile çözüleceğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bütün şehirlerin su meselesini
kökünden çözdüklerini ifade etti.
Sulamada büyük bir hamle gerçekleştirdiklerini, şu
ana kadar 20 milyon dekar arazinin modern sulama
sistemleriyle sulanmasını sağladıklarını ifade eden
Prof. Dr. Eroğlu, büyük sulama projelerinin hızla
tamamlandığını söyledi.

"Türkiye Orman Varlığını Artıran Nadir
Ülkelerden"
Bütün dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye'nin
hem orman varlığını ve hem odun servetini artıran
nadir ülkelerden olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, 2008 yılında başlatılan Ulusal
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği'nde
2 milyon 419 bin hektar arazinin ağaçlandırdığını,
son 10,5 yılda 3 milyardan fazla fidanın toprakla
buluşturulduğunu anlattı.
Fidan üretiminde de artış meydana geldiğini aktaran
Prof. Dr. Eroğlu, geçen sene 470 milyon fidan
üretiminin gerçekleştirildiğini, şehir ormanları ve bal
ormanları kurulduğunu, bal ormanları sayesinde
Türkiye'nin bal üretiminde 5. sıradan, 2. sıraya
yükseldiğini belirtti.
Türkiye'de artık fidanların ve bir takım çiçeklerin
dünyaya ihraç edilmesi amacıyla Sakarya'da büyük
bir fidan borsası kurduklarını anlatan Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Avrupa'dan daha zengin bir biyoçeşitliliğe
sahip olan Türkiye'de Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi
oluşturduklarını da dile getirdi.
Bunun dışında Meteoroloji Genel Müdürlüğünün,
kullanılan yeni teknolojilerle birlikte tahminlerinde
çok büyük bir isabet kaydetmeye başladığına dikkati
çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, bunu daha da ileriye götürmek için çalışmalar
yürüttüklerini ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
bugün açılışı yapılacak tesislerle birlikte 2 milyon
100 bin dekar arazinin sulama imkânına
kavuşturulduğunu, 100 bin dekar arazinin
taşkınlardan korunduğunu, ayrıca 36 dev barajın ve 6
içmesuyu tesisinin hizmete alındığını, bunun dışında
ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve doğa koruma
alanlarında tesislerin açılışının yapıldığını söyledi.
Bakanlık çalışanlarının hiçbir fedakârlıktan
kaçınmadan gece gündüz çalıştığını ve destan
yazdıklarını dile getiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Başbakan Erdoğan'a da verdiği desteklerden dolayı
teşekkür etti.
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"Artık Su Akar Türk Yapar Var"
Törende, konuşmaların ardından video
konferans sistemiyle sırasıyla bağlantı
kurulan Şanlıurfa, Kahramanmaraş,
Balıkesir, İzmir ve Kırklareli'de Orman ve Su
İşleri Bakanlığı tarafından yapılan tesislerin
açılışı gerçekleştirildi.
Canlı bağlantı yapılan illerin valileri, açılışı
yapılacak tesisler hakkında bilgi verdi.
Şanlıurfa'da yaptırılan Suruç Ovası Pompaj
Sulama İstasyonu sayesinde Suruç
bölgesinin çok daha verimli, bereketli
olacağını ifade eden Erdoğan, "Yani artık su
akar Türk bakar yok. Artık su akar Türk yapar
var. Maşallah orada da karlar var. Karları da
artık değerlendireceğiz. Artık inşallah boşa
hiçbir şey gitmeyecek." dedi.

Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş'ta inşa edilen
Adatepe Barajı'nın bulunduğu bölgeye video konferans
sistemiyle bağlandı ve Adatepe Barajı ile bölgenin çok
daha büyük imkânlara kavuşacağını söyledi.
Balıkesir'de de Havran Barajı bölgesine canlı bağlanan
Erdoğan, eskiden açık sistemle sulama yapıldığını, artık
buharlaşmayı minimize etmek için damlama ve
yağmurlama gibi sistemlere geçiş yapmaya yönelik
çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bu şekilde çok ciddi
bir geri dönüşüm sağladıklarını kaydetti.
Erdoğan, İzmir'de inşa edilen isale hattının bulunduğu
bölgeyle kurulan canlı bağlantıda da, döşenen boruların
genişliğini göstermek amacıyla içerisine Renault Toros
marka aracın konulduğu görüntünün verilmesi üzerine,
"Veysel hoca İSKİ Genel Müdürlüğü'nden beri böyle
Renault'u geçirmeye bu borulardan bayılıyor. O zaman da
yine aynı şeyi yapmıştı, artık Renault'u geçirmeyelim.
Burada çok daha farklı araçlar geçirelim." diye konuştu.
Erdoğan, Kırklareli ile yapılan bağlantıda da bu ilde 1 yıl
içerisinde yapılan ve 60 bin kişiye hitap eden arıtma
tesisinin bölge açısından önemine işaret ederek, "Sadece
3.2 milyar Ergene Projesi'ne ayırdık. 2011'de verdiğimiz
talimatla 'Artık bu işi biz yapacağız' dedik. Şu anda da
gördüğünüz gibi bunu gerçekleştiriyoruz." şeklinde
konuştu.
Canlı bağlantıların ardından, Erdoğan ve beraberindekiler
açılış kurdelesini kesti.
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2014 Yılında

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Kapsamında

65 Proje Hayata Geçirilecek
Orman ve Su İşleri Bakanlığı çölleşme ve erozyonla mücadele için kararlılığını sürdürüyor.
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2014 yılında
65 projeyi hayata geçirecek.

Türkiye Erozyona Karşı Hassas
Türkiye içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartlarından dolayı, erozyona karşı hassas
bir ülke konumunda bulunuyor. Erozyon ile taşınan toprakla birlikte organik madde de taşınıyor ve toprakların
verimliliği azalıyor. Taşınan rusubat ile birlikte barajlar, belirlenen ekonomik ömürlerinden çok önce doluyor
ayrıca meydana gelen sel ve taşkınlar can ve mal kayıplarına sebep oluyor.
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Türkiye Orman Varlığını Artıran Nadir Ülkelerden
Toprağı erozyona karşı koruyan en önemli etkenin ise bitki
örtüsü olduğu herkes tarafından biliniyor. Ormanların,
toprak erozyonunu azaltıcı, hatta tamamen engelleyici
etkileri olduğu, çeşitli araştırmalarla da açıkça ortaya
koyuluyor. Bu durumun farkında olan ve çalışmalarını bu
doğrultuda sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'deki orman
varlığını yaptığı ağaçlandırma faaliyetleriyle artırdı.
Türkiye'de yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk
ormanların rehabilitasyonu, mera ıslahı, çalışmaları ile
orman varlığı 1972 yılında 20,2 milyon hektar iken, 2012
yılı itibarıyla 21,7 milyon hektara ulaştı.

2014'te 65 Projenin Yapımı Planlanıyor
Toprakların korunması, tabii kaynakların
sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin
sağlanması için bir zorunluluk olan çölleşme
ve erozyonla mücadele kapsamında 65
projenin 2014 yılı içerisinde yapımı
planlanıyor.
65 projenin dağılımı ise;
2 adet Çığ Projesi,
2 adet Mikro Havza Projesi
25 adet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolüne
Yönelik Proje,
3 adet Heyelan Projesi,
20 adet Sel Projesi,
10 adet Tarım ve Mera Alanlarında
Ağaçlandırma Projesi,
3 adet Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Pilot
Uygulama Projesi şeklinde planlanıyor.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Ankara'da Basın Toplantısı Düzenledi...
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ankara'da,
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında,
2013-2014 su ve yağış durumu hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de yağış yılının 1 Ekim ile bir sonraki yılın 30 Eylül'ünü kapsadığını ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Türkiye'nin uzun yıllar yağış ortalamasının 643 milimetre olduğunu söyledi.
Bu rakamın 2011-2012 yağış yılında 675.5 milimetreyle uzun yıllar ortalamasından biraz daha fazla olduğunu
belirten Prof. Dr. Eroğlu, "1 Ekim 2012 ile 30 Eylül 2013'te ise bu yağışlar, 701.7 milimetreyle biraz daha fazla
oldu. Trakya ve Ege Bölgesi'nde, Hatay civarında ortalamanın üzerinde yağış oldu, Doğu Anadolu'da yağışlar
biraz azaldı." diye konuştu.
Bu yıl en fazla yağışın 204,6 kilogramla 8 Ağustos'ta düştüğünü anlatan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, "Yıllık yağışın neredeyse üçte biri, bir günde yağdı…" dedi.
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Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2012-2013'te sıcaklıkların
özellikle Ekim'den Temmuz'a kadar normalin biraz
üzerinde seyrettiğini dile getirerek, Temmuz, Ağustos
ve Eylül aylarında ise mevsim normallerine yakın
olduğunu bildirdi.
Bu yıl en düşük sıcaklığın eksi 31,5 dereceyle ocakta
Erzurum'da ölçüldüğünü belirten Prof. Dr. Eroğlu, en
yüksek sıcaklığın ise Temmuz'da 44.6 dereceyle
Cizre'de yaşandığını kaydetti.
Haftalık Hava Tahmini
Meteorolojinin haftalık hava tahmini konusunda bilgi
veren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, bugün (Çarşamba) özellikle Artvin
civarlarında yağış olduğunu ifade ederek, "Diğer
bölgelerde, özellikle İzmir'den başlayarak Hatay ve
Gaziantep'e kadar olan Akdeniz Bölgesi ve Ege'nin bir
kısmında ise yağış bekliyoruz. Kuvvetli yağışların
yanı sıra kuvvetli buzlanma söz konusu…" diye
konuştu.
Yarın (Perşembe) yağışların özellikle Güneydoğu
Anadolu'ya kayacağını anlatan Prof. Dr. Eroğlu,
Cuma günü yağış beklenmediğini ancak hava
sıcaklığının düşük olacağını söyledi. Cumartesi günü
Doğu Anadolu haricinde yağışların tekrar
başlayacağını dile getiren Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Pazartesi ve Salı günleri de
yağış beklendiğini kaydetti.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "9-15 Aralık, bütün yurtta
ortalamanın biraz altında soğuk geçecek. Aralık'ın
üçüncü haftası, sıcaklık bütün yurtta uzun yıllar
ortalamasının altında seyrediyor. Aralık ayının son
haftası ise batıda uzun yıllar ortalaması civarında,
Doğu ve iç taraflarda ise uzun yıllar ortalamasının
birkaç derece altında seyredecek." dedi.
Prof. Dr. Eroğlu, yağışların ise aralık ayının ikinci
haftasında yurdun kuzey ve doğusunda uzun yıllar
ortalamasının üzerinde seyredeceğini, diğer
haftalarda ise ortalama civarında olacağını bildirdi.
Gelecek yıl ise özellikle Güney Anadolu, Doğu
Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'de
sıcaklığın ortalamanın 0,5 ila 1 derece üzerinde
olacağını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, "Yağışlar ise Türkiye'nin hemen
hemen her yerinde uzun yıllar ortalaması civarında
düşecek, net artma ve azalma olmayacak." ifadesini
kullandı.
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"İstanbul'da Herhangi Bir Su Sıkıntısı Yok"
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bir gazetecinin,
"İstanbul'da barajlarda doluluk oranının son 5 yılda
en düşük seviyesinde olduğu yönünde haberler var.
İstanbul su kesintisi yaşar mı?" sorusu üzerine,
barajlarda su seviyesinin en düşük ölçüldüğü
ayların Ekim ve Kasım olduğunu belirterek,
"Şimdiden sonra yağışlar geliyor. Barajlardaki su
seviyesine bakmayın. İstanbul'da yedeğin yedeği
var." dedi.
İstanbul'da herhangi su sıkıntısı olmadığını ifade
eden Prof. Dr. Eroğlu, "Biz bunu daha ileri taşımak
için 2071'e kadar su sıkıntısı olmasın diye Melen
Barajı'nı inşa edeceğiz." diye konuştu.
İzmir'e de Gördes Barajı'ndan yılda 59,5 metreküp
su verdiklerini bildiren Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Ankara'nın da 2035 yılına
kadar suyu var. Daha uzak yıllara kadar su olması
için 32 kilometre mesafedeki Gerede'den, tek
tünelle Çamlıdere Barajı'na suyu aktaracağız."
değerlendirmesinde bulundu.

7 Adet Meteorolojik Radarın Sözleşmesi
İmzalandı
Programda ayrıca Afyonkarahisar, Bursa,
Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Karaman ve
Sivas'a kurulacak 7 meteorolojik radarın
sözleşmeleri imzalandı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
yaptığı konuşmada, Meteoroloji Genel
Müdürlüğünün son yıllarda teknolojide önemli
sıçrama gerçekleştirdiğini söyledi. Hava
tahminlerinde doğruluk oranının yüzde 90'ın
üzerinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
böylece Genel Müdürlüğün dünyada ilk 10'a
girdiğini vurguladı. Prof. Dr. Eroğlu, 1.021
otomatik meteoroloji gözlem istasyonu
kurulduğunu, 62 havaalanında raporlama ve ölçüm
sistemleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Balıkçılarımızın, kaptanların meteorolojik
raporları, dalga yüksekliğini, rüzgâr hızını başka
ülkelerden alması bizi rahatsız ediyordu.
Meteoroloji, bu konuda da büyük hamle yaptı. 70
deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonu
kurdu. Böylece 1.153 otomatik meteoroloji gözlem
istasyonumuz var. Ayrıca deniz radarları, 8 yüksek
atmosfer gözlem sistemlerimiz mevcut. Bunlarla
Meteoroloji şaha kalktı…”
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
"Türkiye'nin büyük bir hedefi var, 2023te Türkiye
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına kendisini
taşıyacak. Bu, bütün kurumların bu hedefe
kitlenmesiyle mümkün olur. Biz de Bakanlık olarak
karar aldık, 2023 yılından önce Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, dünyada ilk 7'ye girmenin heyecanıyla
çalışıyor. İlk 7'yi yakalayacağız. Bütün dünya
coğrafyasını taradım, neticede çalışırsak başarırız"
dedi.
Bu yıl 350 meteorolojik gözlem istasyonu
kurulduğunu bildiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
yılsonuna kadar hizmete alınacak sistemler hakkında
da bilgi verdi. Geçmişte radarların Ankara dışında,
sahillerde kapsama alanı olduğunu dile getiren Prof.
Dr. Eroğlu, "Küresel iklim değişikliği nedeniyle, 3-4
aylık yağışın 24 saatte düştüğünü görüyoruz. Bu da
erken uyarı sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu
gösteriyor." diye konuştu.
Bugün sözleşmesi imzalanacak 7 radarla
Afyonkarahisar'dan Sivas'a kadar ülkenin
tamamının kapsama alanına alınacağını belirten
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
böylece çok daha isabetli tahminler ve erken
uyarılar yapılacağını kaydetti. Erken uyarının
önemine işaret eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
"Erken uyarıda yüzde 95 nispetinde tutarlılık
sağladık. Neticede bizim yaptığımız tahmindir.
Dolayısıyla bunun içinde başka parametreler de
olabiliyor. Dünyada yüzde 10, 15 yanılma payı var
ama Meteoroloji sadece yüzde 5'lik payla büyük
başarı sağladı."dedi.
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Su'ya Yatırım
Kuraklığa Önlem

Son dönemde yaşanan kurak periyot akıllara " 2007-2008 yıllarında ortaya çıkan
su sıkıntısı tekrar yaşanacak mı? " sorusunu getirdi. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
yaptığı çalışmalar ve aldığı tedbirler ile kurak periyotların asgari zarar ile atlatılması
yönünde büyük mesafe kat etti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilatlandığı 1954 yılından bu yana faaliyet gösterdiği tarım, enerji, hizmet
(içme, kullanma ve endüstri suyu temini) ve çevre sektörlerinde vatandaşlarımızın, sanayimizin, çiftçimizin ve
doğal yaşam ile tüm ihtiyaç sahiplerinin gereksinimi olan suyu temin etmek, su kaynaklarını geliştirmek ve
korumak maksadıyla çalışmalarını yürütüyor. DSİ, özellikle kurak dönemlerde sıkıntı yaşanmaması adına su
arzının artırılmasına ve su talebinin kısıtlanmasına yönelik yatırımlara büyük önem veriyor.
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Arzın artırılmasına ilişkin tedbirler kapsamında
depolama kapasitesi artırılmaya çalışılıyor. Bu
doğrultuda artan su ihtiyaçlarını karşılayacak
nispette ve gelecek su ihtiyaçlarını belli oranlarda
garanti altına alacak baraj ve göletler inşa
ediliyor. Arzın arttırılmasına yönelik bir diğer
tedbiri ise havzalar arası su aktarımı oluşturuyor.
Basit bir anlatımla suyun bol olduğu yörelerden
su sıkıntısı çekilen yerlere suyun transferi olarak
izah edilebilecek bu yöntem yağış rejimlerinde
meydana gelen değişiklikler ve ortaya çıkan
kuraklık hadiseleri neticesinde bir zorunluluk
olarak karşımıza çıkıyor.
Su Talebinin Azaltılması çerçevesinde ise suyun
tüketicisine ulaşması esnasında ortaya çıkan
kaybın önlenmesine yönelik faaliyetler
yürütülüyor. Bu kapsamda tarımsal sulamada su
kaybının önüne geçen modern sulama
sistemlerinin yaygınlaştırılması ve şehir
şebekelerinin eskiliğinden kaynaklanan
kayıpların önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca yeraltı
su kullanımı için öngörülen "ölçüm
sistemlerinin" tespit ve tesis edilmesi de yine
talep yönetimi enstrümanlarından biri olarak ön
plana çıkıyor.
Susurluk Demirkapı Göleti

Baraj ve Gölet Yapmak Bir Mecburiyet
Yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkemizde,
küresel ısınma ve iklim değişikliği de dikkate
alındığında depolama tesislerinin sayısının
artırılması büyük önem taşıyor. Sağlıklı içme ve
kullanma suyu temini ve gıda güvenliği için baraj ve
göletlerin inşa edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya
çıkıyor.
Talepleri karşılamak için içme-kullanma, sanayi ve
sulama amaçlı baraj ve göletler yapılarak potansiyel
su tutma kapasitesi arttırılıyor. Baraj ve göletler su
arzını arttırdığı gibi suyun kontrollü tüketimini de
sağlıyor.
Ülkemizde 770 adet baraj ve gölet bulunuyor. Bu
tesislerin toplam depolama kapasitesi ise 85 milyar
3
m 'ü aşmış durumda.

Sivas Pusat Özen Barajı
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Cindere Barajı ve HES / Denizli

Olası kuraklık dönemlerinde kullanılmak üzere depoladıkları sular ile
gıda güvenliğinin ve içme suyu ihtiyacının teminatı olacak birçok
barajda ise inşaat faaliyetleri ise sürüyor. Bunların arasında depolama
kapasitesi bakımından Atatürk ve Keban Barajlarının ardından
3. sırada yer alacak olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali de
bulunuyor. Bu barajın depolama kapasitesi 11 milyar m3. Yine Atatürk
Barajı'ndan sonra en büyük sulama alanına sahip Silvan Barajı'nda da
inşaat faaliyetleri devam ediyor.
Akköprü Barajı / Muğla

Su arzının artırılması bakımından önem taşıyan
bir diğer proje de GÖL-SU Projesi. Bu projeyle
1000 günde 1000 gölet inşa edilmesi
amaçlandı. Ana hedefi çiftçilerimizin sulama
suyu ihtiyacını gidermek olan bu göletler
kuraklık zamanlarında emniyet subabı olarak
görev yapacak. 04.04.2012 tarihi itibariyle
hayata geçirilmeye başlanan proje ile büyük
sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal
kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi
hedefleniyor. Proje kapsamında 335 adet gölet
tamamlandı. İnşaat programında 651, proje
aşamasında 85 adet gölet bulunuyor.
Toplam maliyeti 5 milyar TL olan ve
30.12.2014 tarihinde tamamlanması planlanan
proje ile 1 milyar m3 su depolanacak 2,5 milyon
dekar tarım arazisi sulanacak ve taşkın
zararlarından korunacak. 1000 günde 1000
gölet projesi kapsamında yer alan gölet
sulamalarının tamamı basınçlı borulu şebeke
(Modern sulama) ile tesis ediliyor.
Değirmendere Göleti / Amasya
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Bolu Gerede Tüneli - Ayna Birleşimi

Havzalar Arası Su Aktarımı
Kuraklık ve küresel iklim değişikliği havzalardaki yağış
rejimlerinin değişmesine sebep olabiliyor. Bazı
bölgelerde yağışlar artarken, bazı bölgelerde ise
azalabiliyor. Bu açıdan havzalar arası su aktarımı büyük
önem taşıyor.
Bu çerçevede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü içme ve
kullanma suyu ile sulama suyu temini maksatlarıyla
havzalar arası su aktarımı projeleri geliştiriyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerimize içme suyu temin
edecek Gerede, Melen ve Gördes Projeleri bu kapsamda
ele alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
3
hayata geçirilen Melen Projesi ile 1 milyar 77 milyon m
su temin edilerek İstanbul'un, 2071 yılına kadar içme ve
kullanma suyu meselesi çözülmüş olacak. 189 km'lik tek
proje kapsamında yapılan içme suyu amaçlı en uzun
iletim hattı ile Anadolu yakasında Düzce Melen
Çayı'ndan alınan su, Avrupa yakasında Kağıthane Arıtma
Tesisine getirilecek. Anadolu'dan temin edilen suyun
İstanbul Boğazı'nı geçerek Avrupa yakasına iletilmesini
5551 metre uzunluğundaki Boğaziçi Tüneli sağlıyor.
Boğaziçi Tüneli dünyada ilk kez iki kıtayı birleştiren su
tüneli unvanını kazandı.

Gördes Barajı / Manisa

Kağıthane Arıtma Tesisi / İstanbul

Ankara'nın uzun yıllar içme ve kullanma suyu
ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Projesi ile de
Gerede Havzası'ndan gelecek yıllık 226 milyon m3 su
Gerede-Ulusu Deresi üzerinde teşkil edilecek olan
Işıklı Regülatörü ile çevrilerek 31,6 km uzunluğunda
4,5 m çapında iletim tüneli vasıtasıyla Çamlıdere
Baraj Gölüne cazibeli olarak aktarılacak. Proje
çerçevesinde inşa edilecek 31,6 km uzunluğundaki
İletim Tüneli Ülkemizin en uzun tüneli olacak.
2015-2045 yılları arasındaki nüfus artışı ve kullanım
ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başlanılan
"Ankara İçmesuyu 2.Merhale Projesi Gerede
Sistemi" ile Ankara İlinin 2045 yılına kadar içmekullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olunacak.
İzmir'in gelecekteki su ihtiyacını karşılamak üzere de
Manisa'da inşa edilen Gördes Barajı'nda depolanan
sudan faydalanılacak. Gördes Barajı'ndan İzmir'e Su
Temini Projesi kapsamında İzmir iline yıllık
59 milyon m3 içme ve kullanma suyu temin edilecek
böylelikle İzmir' in 2040 yılına kadar olan içme ve
kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.
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Konya Ovası Sulama Sistemini

Sulama Maksatlı Havzalar Arası Su Aktarımı
Göksu Nehri sularını Konya Ovası'na akıtacak olan
ve KOP'un en önemli ayağı konumunda bulunan
Mavi Tünel 17 km'lik uzunluğuyla Şanlıurfa sulama
tünellerinden sonra ülkemizin ikinci uzun sulama
maksatlı tünelini teşkil ediyor. Mavi Tünel, Konya
Ovası'nın su ihtiyacını karşılamak üzere Akdeniz'e
boşalan ve fazlası Akdeniz Bölgesi'nde taşkınlara
3
sebep olan Göksu Nehri'nin yıllık 414 milyon m 'lük
suyunu Konya Ovası'nın bereketli topraklarıyla
buluşturacak. 2007 yılında temeli atılan 17
kilometrelik Mavi Tünel 23 Aralık 2011 tarihinde
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel
Eroğlu tarafından açıldı.
Diğer bir sulama maksatlı havzalar arası su aktarımı
projesi olan Zamantı Tüneli Derivasyonu ile Develi
Ovasının sulu tarıma kavuşturulması ve sulak
alanların devamlılığının sağlanması amacıyla
Zamantı Nehrinin suları Gümüşören Barajı'nda
düzenlenerek Develi Ovasına aktarılacak. Proje ile
36 591 hektar alan sulu tarıma kavuşturulurken
3
Sulak Alanlara da 29,50 hm /yıl su takviyesi
yapılacak.

Kapalı havza konumunda olan ve yetersiz su
kaynakları nedeni ile sulanamayan Develi Ovası'nın
Zamantı Tüneli derivasyonu ile sulu tarıma
kavuşturulması ile ürün deseni değişecek ve sulu
tarıma dayalı ürünler yetiştirilecek. Özellikle Yonca,
Meyve, Patates, Şeker Pancarı ve Slajlık Mısır
projeli ürün desenini oluşturacak. Projenin Gelişme
ve adaptasyon süreci 7 yıl olarak hesaplandı. Develi
Ovası'nın sulu tarıma kavuşturulması ile
75 441 074 TL yıllık fayda sağlanacak.
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan ve
RAMSAR kapsamında bulunan Sultan Sazlığı ve
Yay Gölü'nün su ihtiyaçlarının temin edilmesi,
buradaki canlı yaşamın sürdürülebilmesi
bakımından da önem arz ediyor.Projenin
tamamlanması ile Seyhan-Zamantı Havzasından 10
3
3
m /s (105,94 hm /yıl) su develi havzasına aktarılacak
ve böylece Develi Ovası'nın ve Sultan Sazlığı'nın su
eksiklikleri önemli oranda giderilmiş olacak.
30.10.2010 tarihinde Başbakanımız tarafından
açılışının yapılmasından itibaren Zamantı
derivasyon tüneli ile Develi Ovasına Zamantı
havzasından su aktarılmaya başlandı. 2011 yılında
sazlıkta son on yılın en yüksek su seviyesine
ulaşılarak canlı hayatın devamına önemli ölçüde
katkı sağlandı.

Develi Ovası
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Ergene Nehri

Atıksular Kazanılarak Yeniden Kullanılıyor
02.11.2011 tarih ve 662 sayılı KHK ile DSİ,
Atıksu Dairesi Başkanlığını kurarak bu
sektördeki çalışmalarına hız verdi. Ergene
Nehri Havzası Koruma Eylem Planı
kapsamında havzada nüfusu 10.000'den
büyük 12 ilçe belediyesinin ileri biyolojik
evsel atıksu arıtma tesislerinin projelendirme
çalışmaları tamamlandı. 2014 sonu itibariyle
10 tesisin inşaatlarının tamamlanarak
işletmeye alınmaları hedefleniyor. Tesislerin
işletmeye alınması ile 800.000'i aşan nüfusun
3
oluşturduğu günlük 176.000 m evsel atıksu
kirliliğinin önüne geçilecek ve Ergene Nehri
daha temiz akacak.
Söz konusu projelerde, "atıksuların
kazanılarak yeniden kullanılması"
konusundaki çalışmalara ağırlık verilerek
tüm tesislerde arıtılmış atıksuyun sulamada
kullanılmasına imkân sağlayacak üniteler
projelendirildi.
DSİ sadece Ergene Nehri Havzasında değil
diğer havzalarda da yürüttüğü çalışmalarda,
atıksuların yeniden kullanımını ilke edinmiş
bir yaklaşım izliyor.

Modern Sulama Sistemleri Su Talebini Büyük Ölçüde
Azaltıyor
DSİ bir taraftan su arzını arttırmaya yönelik çalışmalar
yaparken diğer taraftan da su talebini azaltacak yöntemler
üzerinde duruyor. Özellikle tarımda kullanılan su miktarını,
ileri teknoloji kullanarak azaltmak mümkün.
Ülkemizde tüketilen toplam su miktarının %74'ü tarımsal
amaçlı olarak kullanılıyor. Sulama metotlarının
modernizasyonu kapsamında bu oranın 2023 yılında %64'e
düşürülmesi planlanıyor.
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Ülkemizde sulama maksadıyla 1965 yılına
kadar açık kanallı sulama şebekeleri inşa
edilmiş, bu tarihten itibaren batı ülkelerinde
özellikle İtalya'da uygulanan prefabrik bir
inşaat türü olan kanaletli sulama şebekelerine
geçilmiştir.
Eğimli arazilerde kanaletli şebekelerin çok
sayıda "şüt" inşaasını gerektirmesi ve işletme
safhasında su dağıtımı açısından sıkıntılar
yaşanması sonucunda alçak basınçlı borulu
şebekelerin incelenmesi gerekli olmuştur.

Bununla birlikte ülkemizin nüfus artışı sebebiyle köyden
kente göçün artması, birim nüfus başına su talebinin
artmasını gündeme getirdi. Bunun sonucunda DSİ
sulama projelerinde 1990'lı yıllardan itibaren ülkemizde
gelişen teknoloji ile birlikte su tasarrufunu sağlayarak su
kaynaklarının optimum seviyede kullanımını amaçlayan
yağmurlama sulaması sistemine geçiş yapılmaya
başlandı.
DSİ son 10 yıldır klasik sulama sistemleri yerine basınçlı
borulu (yağmurlama-damlama) sulama sistemlerine
yönelik çalışmalara hız verdi. Yeni geliştirilen projelerin
tamamına yakınında basınçlı borulu sulama sistemleri
önerilerek hayata geçiriliyor.
Ayrıca, işletmede olan klasik salma sulama sistemlerinin
borulu yağmurlama ve damla sulama sistemlerine
çevrilmesiyle su tasarrufu sağlanarak sulama sahalarının
miktarlarının artırılması çalışmaları da hızla yürütülüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile elde edilen sonuçlar
aşağıdaki tabloda izlenebilir.
2003 Yılı Öncesi

Mevcut Durum

%46
%48
%6

% 39
% 44
% 17

İnşa Halinde

Şebeke Tipleri
Klasik Sistem
Kanaletli Sistem
Kapalı Sistem

% 10
%5
% 85

2014’e kadar İhale
Edilmesi Planlanan
% 0,1
% 0,1
% 99,80
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Sulama Yöntemine Göre Sulama Randımanı
* Yağmurlama sulama yöntemi uygulandığında sulama
randımanında yüzey sulamaya göre % 38'e,
* Damla sulama yöntemi uygulandığında sulama randımanında
yüzey sulamaya göre % 48'e varan artış görülmektedir.
Sulama Yöntemine Göre Ortalama Su Tüketimleri
3

* Cazibeli sulamada 10 000 m /hektar
* Yağmurlama sulamada 6 500 m3/hektar
3
* Damla sulamada 4 000 m /hektar
Yapılan hesaplamalara göre kapalı sistemlere geçişle birlikte
damla ve yağmurlama sulama yöntemlerinin uygulanması
halinde tasarruf edilen ortalama yıllık 10 milyar m³ suyun
sulamada kullanılması halinde (5 500 m³/ha) 1 800 000 hektar
ilave alanın sulanabileceği belirlenmiştir.
Günümüzde boru üretim teknolojisinin hızla gelişmesi ve büyük
çaplı boru fiyatlarının makul bir seviyeye gelmesiyle büyük
kapasiteli iletim ve ana kanallar da borulu olabilmektedir.
Böylece tamamı kapalı sistemler teknik ve ekonomik açıdan
uygulanabilir duruma gelmiştir.

Yeraltı Sularına Yönelik Ölçüm Sistemleri Zorunlu
Kılındı
Gerek küresel ısınma, gerekse yağışların azlığı ve yüzey
sularının yetersizliği nedeniyle yeraltısuyu kullanımına olan
talep son yıllarda bir hayli arttı. Bu durum sürdürülebilir bir
yeraltısuyu yönetimi için rezerv-çekim ilişkisinin modern
sulama sistemleri ile desteklenerek kontrol altında tutulmasını
zorunlu hale getirdi. Bu nedenle tüm kuyulardan çekilen veya
çekilecek yeraltı suyunun ölçülmesi ve buna yönelik "ölçüm
sistemlerinin" tespit ve tesis edilmesi gerekliliği ortaya çıktı.
Bu amaçla 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'da yapılan
bir düzenlemeyle ilk aşamada Konya ve Ergene
havzalarındaki tüm kuyulara ve ülke genelinde sanayi
maksatlı açılan kuyulara ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu
getirildi.
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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 yeraltısuyunun sürdürülebilir
olarak yönetmek.
Çok değerli bir kaynak olan yeraltısularımızın
öncelikli olarak içme-kullanma amaçlı tüketilmesi
ve olağanüstü haller için rezervde tutulması
hedefleniyor. Bunula birlikte yüzey sularının
olmadığı veya yetersiz olduğu sahalarda
yeraltısuyu tarımsal faaliyetler için de takviye
olarak kullanılıyor. Son zamanlarda gerek enerji
maliyetlerinin artması ve gerekse yeraltısuyu
kullanıcılarının bilinçlendirilmesi su tasarrufunda
büyük rol oynayan kapalı sistem sulamanın
yaygınlaşmasına vesile oldu.

Bu kapsamda DSİ, İl Özel İdareleri ve sulama
kooperatifleri arasında yapılan protokoller ile
mevcut açık kanal sistemler modern sulama
sistemine dönüştürülüyor.
Gerek ölçüm sistemi gerekse sulamalarda modern
sisteme dönüşüm uygulamaları sayesinde
yeraltısuyu kullanımda büyük oranda tasarruf ve
sürdürülebilir su yönetimi sağlanacak.
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Bölgesel Kalkınma Projeleriyle Suyun Bir Damlası Bile Boşa Harcanmıyor
Konya Ovası Projesi: Ülkemizin ilk resmi sulama
projesi olan ve GAP'tan sonra en büyük sulama
yatırımı olma özelliğini taşıyan, Konya'nın su rüyasını
gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulanmaya
başlanan Konya Ovası Projesi (KOP), projeler
demetinin genel adını teşkil ediyor. Önceleri Konya ve
Karaman illerinde bulunan 12 adet DSİ yatırımını
içermekte olan KOP, 2009 yılında DSİ 4. Bölge
Müdürlüğü görev alanında bulunan Konya, Karaman,
Niğde ve Aksaray illerini de kapsayacak şekilde
genişletildi.
Konya Ovası Projesi (KOP);
-Sulama, içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını
karşılamak,
-Aşırı yeraltısuyu kullanımının önüne geçerek
yeraltısuyu seviyesini dengelemek,
-Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile
teknolojik ziraat yapmak ve üretim artışı sağlamak,
-Hayvancılığı geliştirmek,
-Ağaçlandırma yapmak ve çevreyi korumak
maksadıyla geliştirilen, sosyal ve ekonomik
kalkınmayı hedefleyen insan odaklı bölgesel kalkınma
projesi olarak tanımlanıyor.
KOP kapsamında; 14 adet sulama, 3 adet hizmet ve 1
adet enerji projesi yer alıyor. KOP tamamlandığında 11
000 000 dekar arazinin tamamı sulanacak, bölgede
yaşayan 3 milyon kişinin içme-kullanma ve sanayi
suyu ihtiyacı karşılanacak, 164 milyon m3 içme ve
kullanma suyu temin edilecek ve yıllık 2,95 milyar
kilovat saat enerji üretilecek.
Konya Ovası Projesi kapsamında, Akdeniz'e boşalan
suları Konya Ovası'na yönlendirmek için Derebucak
Yılmaz Muslu Barajı ve Gembos Derivasyonu
tamamlanarak Beyşehir Gölü'ne yıllık 135 ila 180
milyon metreküp su aktarılıyor. Diğer taraftan
Beyşehir Gölündeki fazla sular Beygehir-Sugla-Apa
(BSA) Kanalı ile Konya Ovası'na yönlendiriliyor.
Proje çerçevesinde Bağbaşı Barajı, Avşar Barajı ve
Mavi Tünel tamamlanarak (17 bin 34 metre
uzunluğundaki Mavi Tünel bir defada delinen
Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun 5'inci
tünelidir) yıllık 414 milyon metreküp su Konya
Ovası'na iletilecek. 423 milyon liraya mal olan Bağbaşı
Barajı ve Mavi Tünel, 16 Aralık 2012 tarihinde
hizmete alındı.
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Alpaslan Barajı

Doğu Anadolu Projesi: Doğu Anadolu Projesi
(DAP), 14 ili içeriyor. DAP, Türkiye yüz
ölçümünün %20'sini (149 496 km²) ülke nüfusunun
ise % 8 'ini (5 916 655 kişi) oluşturan bölgeyi
kapsıyor.
Doğu Anadolu Projesi kapsamında 33 adet sulama,
2 adet enerji ve 6 adet hizmet olmak üzere toplam
41 adet Büyük Su İşi ile 28 adet proje yapım
(sulama-drenaj) işi yer alıyor.
DAP tamamlandığında 12 224 750 dekar arazinin
sulanması sağlanacak.
DAP ile Milli Ekonomi'ye sulama faydası olarak
yıllık 1 078 milyon $, enerji faydası olarak 300
milyon $, içmesuyu faydası olarak 40 milyon $
olmak üzere toplam 1,418 milyar $
katkı
sağlayacak. Ayrıca 1 220 000 kişi doğrudan
istihdam imkânına kavuşacak.

GAP Eylem Planı: GAP bölgesindeki ekonomik
kalkınma, sosyal gelişme ve altyapı faaliyetlerini
gerçekleştirmek için GAP Eylem Planı hazırlandı. GAP
Eylem Planı uygulamaya konulmadan önce GAP'ta 272
697 hektar alan sulamaya açılmıştı. Eylem Planı ile inşaatı
devam eden 99 793 hektar ve yeni ihale edilecek olan 686
019 hektar sulama şebekesinin inşaatı tamamlanarak 1 058
000 hektarın sulamaya açılması hedefleniyor.
GAP Eylem Planı ile sağlanan ödeneklerle bölgenin diğer
sektör yatırımlarında olduğu gibi sulama yatırımlarında da
önemli artışlar meydana geldi. Öncelikle yaklaşık 700 000
hektar sahaya hizmet edecek Mardin Ceylanpınar Ovaları
Sulaması, Suruç Ovası Pompaj Sulaması, Kralkızı-Dicle
Sulamaları, Bozova Pompaj Sulaması, Silvan Projesi Ana
İletim kanallarının inşaat çalışmalarına başlanarak bu
projeler büyük bir oranda tamamlandı. Ayrıca birçok
projede proje yapımları ihale edildi. Ödenek sıkıntısı
bulunmadığından projeleri tamamlanan ana kanal ve
şebeke inşaatları da peyderpey ihale ediliyor.
2013 yılı sonu itibariyle GAP Bölgesinde 320 419 hektarı
DSİ, 57 253 hektarı TİGEM tarafından inşa edilen toplam
377 672 hektar sahada sulama yapılıyor. 175 710 hektar
sahada ise inşaat çalışmalarına devam ediliyor. Birçok
projede ana kanallar tamamlandığından işletmeye açılan
şebeke miktarında önümüzdeki yıllarda hızlı bir artış
meydana gelecek.

Yukarı Harran Ana Kanalı

Ana kanal ve şebekelerle birlikte GAP Eylem Planında yer
alan projelerin depolama tesisi inşaatlarına da başlandı.
Silvan Barajı, Ambar Barajı, Pamukçay Barajı, Çetintepe
Barajı, Doğanpınar Barajı, Suruç Ovası Pompaj Sulaması
Taşbasan Depolaması inşaat çalışmalarına hâlihazırda
devam ediliyor.
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Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalar

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması, sürdürülebilir bir
şekilde kullanılması için bütüncül bir yaklaşım getiren havza yönetimi stratejisi benimsenmiştir. Su
kaynaklarımızın havza bazında korunması ve kirlilikle daha etkili mücadele için planlı bir dönem
başlatılmıştır. Bu maksatla; su kirliliği ile mücadele tüm yönleriyle düşünülerek Atıksu Arıtımı Eylem
Planı, Katı Atık Eylem Planı ve Havza Koruma Eylem Planları hazırlanmış, yapılması gereken işler ve
öncelikler belirlenmiştir.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Havza Koruma Eylem Planları çalışmalarına ve
içme ve kullanma suyu rezervuarlarının ve benzeri su kaynaklarının kirliliğe karşı korunmasını, kaynağın
ve havzasının özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanları ve koruma esasları
belirlenmesini esas alan "Özel hüküm Belirleme" çalışmalarına DSİ tarafından katkı sağlanmaktadır.
Atıksu Arıtma Tesisleri DSİ tarafından yapılmaktadır. 167 sayılı Yeraltı suları kanunu kapsamında yeraltı
suları koruma alanları DSİ tarafından belirlenerek ilanı yapılmaktadır. 25 havzada su kalitesi izleme
çalışmaları yine DSİ tarafından yürütülmektedir.

Sulak Alanlar Korunuyor
DSİ tabii hayatın korunmasına büyük önem vererek
bu doğrultuda gerek tek başına gerekse ilgili kurum,
kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
içinde "Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Gelişimi"
yaklaşımı içerisinde sulak alanların korunması
yönünde projeler geliştiriyor.

Kırşehir Seyfe Gölü

Kırşehir, Seyfe Gölü: Seyfe Gölü'nü besleyen
üçüncü pınar olarak adlandırılan Malya kısmından
göle su takviyesi yapılarak su seviyesinin eski
haline dönmesi sağlandı.
Kayseri, Sultan Sazlığı: Sulak alanı besleyen su
kaynakları üzerindeki bentler kaldırılarak
Yeşilhisar Ovaçiftliği bölgesinde sazlığa suyun
girişini sağlamak için, yaklaşık 2 kilometrelik bir
kanal açılarak sazlık bölgesine su verilerek Sultan
Sazlığının eski haline dönmesi sağlandı.
Antalya, Avlan Gölü: Avlan Gölü suyunun
boşalmasına sebep olan kapaklar kapatılarak alanda
su tutulmaya başlandı.

Kıayseri Sultansazlığı Gölü
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Konya Çeltik-Akgöl
Konya Kozanlı Gölü: 2011 yılında DSİ ile Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalar ile Kozanlı
Gölü'nden su kaçışına neden olan kanallar
kapatılarak, gölün su seviyesinin eski haline
dönmesi sağlandı.
Konya, Çeltik-Akgöl: "Sulak Alanlar ve İklim
Değişikliği" Projesi kapsamında, 1970'lerde
kuruyan Akgöl Sulak Alanı 2011 yılında DSİ ile
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla bir yıl içerisinde
eski haline kavuşturuldu.
Beyşehir Gölü: Gembos derivasyonu ile yıllık 130
milyon m³ su Beyşehir gölüne aktarılıyor.
Konya Beyşehir Gölü

Konya, Ereğli Sazlıkları: Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca 1995 yılında Tabiat Koruma Alanı olarak
ilan edilen Ereğli Sazlıkları aşırı kuraklık nedeniyle %90
oranında kurumuş durumda iken DSİ ile Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2012 yılında ortak bir
proje ile alanın restorasyon çalışmalarına başladı. Alanın
çevirme göl mevkii kısmına yapılan 6.500 metre
uzunluğunda ve 1,65 metre yüksekliğindeki dolgu sedde
ile yaklaşık 3.430.000 m2'lik (343 hektar) daimi sulak
alan oluşturuldu. İnşaat çalışmalarına 2013 yılı Temmuz
ayı itibariyle başlanılan projede 2013 Eylül ayı sonunda
çalışmalar tamamlandı ve su tutulmaya başlandı.

Konya Kozanlı Gölü
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Barajlar da Sulak Alan Sayılıyor…
Ülkemizin 1994 yılında taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi ile birlikte sulak alanlarımız ile ilgili koruma
çalışmalarına başlandı. İlk olarak 2002'de yayımlanan daha sonra 2006 ve 2010 yıllarında revize edilen
Sulak Alanların korunması Yönetmeliği, Sulak Alanların doldurulmasını ve kurutulmasını yasakladı. Bu
süreçte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 14 Ramsar Alanı ilan edildi, 42
alanımızda Koruma Bölgeleri belirlendi, 23 sulak alanımızda ise planlama çalışmaları yapıldı.

Göl Marmara Gölü
Bütün dünyada iklim değişikliği ve küresel
ısınmanın olumsuz etkilerinin son zamanlarda
gittikçe hissedilir hale geldiği görülüyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, iklim değişikliği
ile mücadele kapsamında birçok çalışma
yürütüyor.
Bu kapsamda, yapılan barajlar her ne kadar sulak
alanlara zarar veren yapılar olarak görülse de
aslında barajlar yaban hayatı için son derece
önemli habitatlar.

Bu yönüyle barajlar Ramsar Sulak Alan
sınıflandırması içinde Yapay Sulak Alanlar başlığı
içinde ele alınıyor. 135 adet uluslararası öneme
sahip sulak alan listemiz içinde de yapay sulak
alanlar bulunuyor.
Yapay sulak alanlar özellikle soğuk kış aylarında
donmadıkları için kuşlar için önemli bir kışlama
ortamı oluşturuyor. Bunun yanı sıra Yedikır Baraj
Gölü içinde bulunan "ada" Akpelikanlar için
önemli bir üreme habitatı haline geldi. Ayrıca yine
Göl Marmara Gölü, Hirfanlı Barajı ve Sarıyar
Barajı da yaban hayatı için önemli alanlarımız
olarak ön plana çıkıyor
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Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2014 Yılı Bütçesi

TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi...
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının
bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, dünyada orman varlığı ve odun serveti azalırken
Türkiye'de hem ormanlık alanın hem de odun servetinin arttığını, teşkilatın çalışmalarıyla
gurur duyduğunu ifade etti.

Ağaçlandırma konusunda ortaya koydukları hedeflerin aşıldığın kaydeden Prof. Dr. Eroğlu, orman
teşkilatının sadece orman alanlarını değil okul, hastane, ibadethane, yol kenarlarını da ağaçlandırdığını
söyledi.
Muhalefet milletvekillerinin fidanlıkların kapatıldığından söz ettiklerine işaret eden Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu şöyle konuştu:
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"Neticeye bakalım. Geçmişte yılda 75 milyon adet
fidan üretilirken, biz geçen sene 470 milyon adet
fidan ürettik, fark burada işte.
Orman köylüleri için gelir getirici ürünlere çok
büyük önem veriyoruz.
Bu maksatla, 'odun dışı ürünler' adıyla ceviz, badem
gibi ürünleri dikerek onların gelirini, refah
seviyesini artırma maksadıyla kullanmalarına
müsaade ediyoruz.
Orman teşkilatımız gerçekten çok iyi çalışıyor. 2013
yılında 13,1 milyon metreküp endüstriyel odun
üretimi, ayrıca 6,7 milyon yakacak odun ve 160 bin
ton odun dışı orman ürünü üretti ve bunların
satışlarından 2 milyar liradan fazla bir gelir elde etti.

Aynı zamanda orman köylülerine çok büyük destek
veriyoruz. Bu amaçla üretim faaliyetleri kapsamında
biz 2013 yılında orman köylülerine yaklaşık
1,4 milyar lira katkıda bulunduk.
Hâlbuki bu rakam 2002 yılında 253 milyon lira iken,
biz bunu yaklaşık olarak 5 misli artırmak suretiyle
1,4 milyar liraya çıkardık.
Ayrıca, bal ormanları kuruyoruz. Bu sayede, Türkiye
son on yılda dünyada bal üretiminde beşinci sıradan
ikinci sıraya yükseldi, bu da gerçekten orman
teşkilatımızın büyük başarısı.
Vatandaşlarımıza rahat nefes alacağı alanlar
kuruyoruz.
127 adet şehir ormanı, bin 534 mesirelik alan tesis
ettik."
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ormanların yüzde 90'nın
orman kadastrosunun tamamlandığını ancak
tamamının tapusunu alamadıklarına işaret ederek,
Orman Kadastrosu ile Tapu Kadastro'nun birlikte
çalıştığını, 17 milyon 700 bin hektarlık alanın
tapusunu aldıklarını, 2015 yılı sonuna kadar bütün
ormanların tapusunun alınacağını söyledi.
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"En Başarılı Ülke…"
Orman yangınlarıyla mücadelede teşkilatın destan
yazdığını ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, "Orman
yangınlarında Avrupa'da en başarılı ülkeyiz. Sadece
Türkiye'de değil, aynı zamanda pek çok Avrupa
ülkesine de destek veriyoruz orman yangınlarıyla
mücadelede.
Ayrıca, Antalya'da bir orman yangınlarıyla
mücadele eğitim merkezi kurduk. Diğer ülkelerdeki
orman teşkilatlarını da burada eğitiyoruz." dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
orman yangınlarında sadece ormanlara değil, tarla
ve bahçe yangınlarına karşı da mücadele verdiklerini
ifade ederek, çölleşme ve erozyonla mücadele
çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

“Biyolojik çeşitlilik olarak bizim flora ve faunamız
kıta Avrupa'sından daha fazla...Muazzam bir
biyolojik çeşitlilik ve zenginlik var." diyen Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Türkiye'de korunan alanlarda geri
kalıyormuş gibi bir izlemin yaratıldığını, ancak
bunun doğru olmadığını söyledi. Prof. Dr. Eroğlu
"Biz, biyolojik çeşitlilikte ve korunan alınlarda çok
büyük mesafe kat ettik. Son 10 yılda korunan alan
sayısı 2002 yılında 950 iken, 2013 yılında bin 533'e
yükseldi.
2002 yılında korunan alanın büyüklüğü 3,4 milyon
hektar iken, 2013 yılında 5,6 milyon hektara
yükseldi, yani yaklaşık 1,5-2 katı. Milli park sayısı
33'ten 40'a yükseldi. Tabiat anıtı sayısı 102'den 111
"e. tabiat parkı sayısı 17'den 193'e; ayrıca Ramsar
sulak alanları da 9'dan 14'e yükselttik." diye
konuştu.
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Muhalefet milletvekillerinin HES projelerine
yönelik eleştirilerde bulunduğuna dikkati çeken
Prof. Dr. Eroğlu, şunları kaydetti:
"Sulamada hakikaten destan yazıyoruz. Şu ana kadar
DSİ 5 milyon 750 bin hektar alanda çalıma yaptı,
yüzde 68'e ulaştık. Yeter mi? Değil. İnşallah,
sulamayı hızlandırıyoruz ve 2013 ve 2014 yıllarını
da biz sulamada hamle yılı ilan ettik. İnşallah çok
kısa zamanda bu yaklaşık 6 milyon hektarı 8,5
milyon hektara yükselteceğiz.
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Türkiye'de ne kadar susuz yer varsa, oraya su
götürdük, 76 yere su götürdük. İzmir'in suyu yoktu.
Gördes Barajı'ndan, 100 kilometreden fazla
mesafeden iki metre çapında dev isale hattıyla suyu
götürdük. Hükümet, sırf İzmir için 508 milyon TL
para harcadı."
En büyük yatırımları İzmir'e yaptıklarını, kente son
10 yılda 11 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatan
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
HES'lerin çoğunlukla CHP'li belediyelerin olduğu
yerlere yapıldığını söyleyen bir milletvekiline yanıt
verirken, "Su neredeyse oraya baraj yapıyoruz. Etüt
yapılıyor.

Bin Günde Bin Gölet Projesi... Şu anda 334 tanesi
gölet ve sulama bitti, bir kısmı baraj ve 2014 yılı
sonuna kadar bin değil, bin 71 tanesini
tamamlayacağız, yüzümüzün akıyla size sunacağız;
HES'lere karşı çıkıyorsunuz ama HES'ler olmasaydı
bugün Türkiye elektriksiz kalacaktı.

Hangi köyün CHP'li, hangi köyün ise başka partili
olduğunu bilmemiz mümkün değil." karşılığını
verdi.

Geçmişte HES'ler ihmal edilmiş. Ben geldiğimde
2003 yılı başında 26 milyar kilowatt saat olan
elektrik üretimini, 78 milyar kilowatt saate
yükselttik. İçme suyu konusunda söyleyecek hiçbir
şeyiniz yok.

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra; Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün 2014 yılı
bütçeleri kabul edildi.
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Karadeniz'in İlk Botanik Bahçesi Ordu'ya…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Karadeniz bölgesinin ilk botanik
bahçesini Ordu'da kuruyor. Kurulacak botanik bahçesinde 3 bin tür bitki çeşidi bulunacak.
OGM, Türkiye'de sadece İstanbul, Adana ve Yalova' da bulunan botanik bahçelerinin dördüncüsünü Ordu'da
inşa ediyor. Dünyanın değişik bölgelerinden 3 bin tür bitkinin bulunacağı botanik bahçesinde, geniş yeşil
alanlarla ve su yüzeylerine sahip görsel bir şölen yaratılarak ziyaretçilerin hoş vakit geçirebilecekleri
dinlenme mekanları bulunacak.

Başbakanımızın Talimatıyla Kuruluyor
Ordu sınırları içerisinde kurulan ve bölgede başka bir örneği bulunmayan Karadeniz'in ilk botanik bahçesi
olan Ordu İli Botanik Bahçesi'nin temeli Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 28 Şubat
2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından canlı yayınla atılmıştı.
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116 Dönüm Üzerinde Kuruluyor
186 dönümlük fidan üretim sahasında 116 dönüm
arazi üzerine kurulacak olan botanik bahçesinin
toplam yatırım maliyeti ise 12 milyon 500 bin
TL'yi buluyor. Altyapı çalışmaları tamamlanmış
olan tesiste aynı zamanda toplantı, nikah gibi
pasif etkinliklere de fırsat verilecek.
Tabiatın ve bitkilerin insan yaşamı açısından
önemi, korunması, ekonomik, kültürel ve estetik
yönden katkıları konusunda ziyaretçilere yönelik
bilgilendirme faaliyetlerinin de proje içerisinde
yer alan tesislerle eğlenceli ve eğitici bir biçimde
gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bilimsel Çalışmalara da İmkan Sağlanıyor
Botanik, Genetik, Fizyoloji, Biyokimya, Ekoloji, Farmakoloji, Peyzaj Mimarlığı gibi bitkiler ile yakından
ilgili bilim dallarında ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi ile bilimsel alanda da katkı sağlayacak olan
tesisle özellikle farmakoloji alanında önemli gelişmeler sağlanacak.
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İngiltere, İtalya, İran Gibi Ülkelerden de Özel Örnekler Sergilenecek
Aralarında Doğu Karadeniz' in güzelliklerini sunan tabii bitkilerin yer aldığı tesiste bitki gösteri alanları
Türk Bahçesi ve meydanı tanıtım alanı, "Tematik Bahçe" bitki sergi alanları bulunuyor. Ayrıca botanik
bahçesinde İngiltere, Tropikal Ülkeler İtalya, Japon, Çin, , İran, Mısır gibi pek çok ülkenin de bahçelerinden
özel örnekler sergilenecek.
7' den 70' e Bütün Ziyaretçilere Hitap Edilecek
Çok maksatlı olarak inşa edilen merkez içerisinde
bulunan sinevizyon, konferans gibi sunumların
yapılacağı küçük bir birim, sergi salonu, ziyaretçilerin
beraberindeki eşyaları koyabilecekleri emanet
dolapları, yer alırken ayrıca çocuk oyun alanları,
oturma alanları, yarı kapalı gölge elemanları
(kameriye), çeşitli su öğeleri (su oyunları, gölet ve
kıyı bitkisel düzenlemeleri), gezinti ve koşu yolları,
büfe ve satış üniteleri, spor alanları, yaya köprüleri ve
bazı sosyal donatılarla 7' den 70' e bütün ziyaretçilere
hitap edilecek.
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Asrın Projesinde Buluşmaya Doğru…

KKTC'nin su meselesini uzun vadede çözecek olan "KKTC Su Temin Projesi"nde Türkiye'den
KKTC'ye su iletimini sağlayacak borular suya indirilmeye devam ediyor.
Türkiye tarafında inşa edilmekte olan Alaköprü Barajı'ndan Geçitköy Barajı'na su iletimini sağlayacak olan
boru hattının Aralık ayı başında, Anamur kıyısında batırılan birinci 500 metrelik kısmının devamı olarak, ikinci
500 metre’lik boru 8 Aralık 2013 tarihiyle batırıldı. Saat 14:00'da boruya su alınması ile başlayan batırma
işlemi gece 03:00'da tamamlandı.

"Deniz Geçişi" Ünitesi Dünyada İlk Kez Uygulanıyor
Deniz yüzeyinden 250 metre derinden geçecek ve 80 km uzunluğa sahip olacak boru hattı, KKTC'nin içme,
kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olan suyu taşıyacak.
Türkiye'den KKTC'ye iletilecek yıllık 75 milyon m3 suyun yaklaşık 38 milyon m3'ünün KKTC'de inşa edilecek
arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra içme suyu maksatlı kullanılması, geriye kalan 37 milyon m3 suyun ise
Güzelyurt Ovası'nın sulanması için tahsis edilmesi planlandı. Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su
kalitesindeki kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan ada halkının uzun vadeli su ihtiyacı karşılanmış olacak.

56 Su Dünyası Ocak 2014

Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları
sebebiyle, Türkiye'den KKTC'ye içme-kullanma,
sanayi ve sulama suyu amaçlı su götürülmesi,
KKTC'nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı
sağlayacak.
Projenin gerçekleşmesi ile halen kısıtlı yeraltı ve
yüzeysel su kaynakları sebebiyle su sıkıntısı
çekilen KKTC'ye hem içme-kullanma ve sanayi
suyu temin edilerek su ihtiyacı karşılanacak; hem
de 7.300 dekarlık bir alanda kaliteli sulama suyu ile
yapılacak tarım ile yüksek gelir artışları elde
edilecek.

KKTC Su Temin Projesi
KKTC'de son 30 yıldır giderek artan bir su sıkıntısı
yaşanıyor. Bu sorun hem su miktarı, hem de su
kalitesi olarak ortaya çıkıyor. İçmesuyu ihtiyacının
tamamen yeraltısuyu kaynaklarından karşılandığı
KKTC'de aşırı çekim neticesinde önce Mağusa,
sonra da Güzelyurt bölgelerinde yeraltısuyuna deniz
suyu girişimleri meydana geldi, bu durum
yeraltısularının tuzlanmasına neden oluyor.
Beşparmak dağlarından elde edilen yeraltısuyu,
kalitesi ise yüksek olmakla beraber, sınırlı bir nüfusa
hizmet edebiliyor.

DSİ, Kıbrıs Su Temin Projesi Kapsamında Anamur
Dragon Çayı'nın Sularını Akdeniz'in 250 Metre
Altından Geçirerek Yavru Vatana Taşıyacak.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, yıllardır su sıkıntısı çeken KKTC'nin su
ihtiyacını karşılamak amacıyla KKTC içerisinde isale
hattı, terfi merkezi, depo ve Türkiye'den balonla su
taşıma projesi gibi birçok proje geliştirdi.
Yavru vatanın su probleminin uzun vadeli bir çözüme
kavuşturulması maksatlı en doğru yol, Türkiye'den
KKTC'ye su aktarılması olarak belirlendi. Bu
bağlamda, su meselesini uzun vadede çözecek olan
"KKTC Su Temin Projesi" hayata geçirildi.

Projenin başlangıcı 27 Mayıs 1998 tarihli Bakanlar
Kurulu Kararnamesi'ne dayanıyor. Kararname ile
KKTC'ye Anamur (Dragon) Çayı'ndan boru ile su
götürülmesine karar verildi. Bu kararı takiben
projenin fizibilite çalışmalarına başlandı ve
hazırlanan "Kıbrıs Su Projesi Fizibilite Raporu" 1999
yılında onaylandı.
Fizibilite çalışmaları onaylanan projenin çok şümullü
ve uzun süreli arazi çalışmaları tamamlandıktan
sonra, uygulama projeleri yapım aşamasına 2005
yılında geçildi.
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Alaköprü Barajı / Mersin

Deniz geçişi kısmının teknik yapılabilirliğini gösteren mühendislik çalışmalarının 2007 yılında uygun
bulunması ve onaylanmasını takiben, projenin kara yapıları mühendislik çalışmalarına başlandı.
Hem deniz geçişi hem de kara yapılarının uygulama projeleri 2011 yılı sonu itibariyle onaylandı ve tüm
inşaat ihaleleri 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilerek projenin inşaat safhasına geçildi. Proje ile KKTC'nin
uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilecek Alaköprü
Barajı'ndan alınacak yıllık 75 milyon m3 suyun, Akdenize döşenecek boru vasıtasıyla KKTC tarafında Girne
yakınlarında inşa edilecek olan Geçitköy Barajı'na aktarılarak adaya götürülmesi hedefleniyor.

Geçitköy Barajı İnşaatı / Girne
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Proje Çerçevesinde Yapılacak İşler
Türkiye tarafında yapılacak işler;
* Anamur Dragon Çayı üzerinde temelden 93 metre, akarsu tabanından 88 metre yükseklikte ön yüzü beton
kaplı ve eteğinde 26 MW kurulu gücünde bir HES bulunan kaya dolgu tipinde ve toplam 130,5 milyon m3
depolama hacimli Alaköprü Barajı ve HES tesisi.
*23 km uzunluğunda ve 1500 mm çapında düktil demir borulardan oluşan isale hattı,
3
* 10.000 m hacminde Anamuryum Dengeleme Deposu.
KKTC tarafında yapılacak işler;
* Güzelyalı bölgesinde 5 MW gücünde Güzelyalı Pompa İstasyonu,
*3.157 metre uzunluğunda ve 1.400 mm çapında düktil demir boru terfi hattı,
3
*Temelden 65 metre, akarsu tabanından 58 metre yükseklikte olan 26,5 milyon m depolama hacimli
Geçitköy Barajı,
* 16,40 MW kurulu gücünde Geçitköy Pompa İstasyonu.
Deniz geçişinde yapılacak işler;
* 80,151 km uzunlukta, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçecek olan, 1600 mm çapında
yüksek yoğunluklu polietilen boru hattı.
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KKTC İçmesuyu Temini Projesi Kapsamında 06/12/2013 Tarihi İtibariyle Son Durum
-İnşaatı devam etmekte olan Alaköprü Barajı'nda, %96 fiziki gerçekleşme sağlandı. İşin bitim tarihinin 12 Ekim
2014 olmasına karşın Sayın Başbakanımızın talimatları ile Baraj 07 Mart 2014 tarihine kadar su almaya hazır hale
getirilecek. Gövde Dolgusu tamamlandı, Ön Yüz Kaplama Betonu'na 01 Temmuz 2013 tarihinde başlanıldı 25
Eylül 2013 tarihinde tamamlandı. Kapama seddesi SSB betonunun %97'si tamamlandı.

Alaköprü Barajı

-Kıbrıs tarafında inşa edilmekte olan Geçitköy Barajında, % 90 fiziki gerçekleşme sağlandı. Baraj gövde dolgusu
29 Ekim 2013 tarihinde tamamlandı.
-Türkiye Tarafı Kara Yapıları inşaatına 04 Nisan 2012 tarihinde sözleşme imzalanarak başlanmış olup, işin
sözleşmesine göre bitiş tarihi 09 Aralık 2013'tür. 22.597 metre uzunluğundaki isale hattına ait duktil boruların
tamamı güzergaha indirildi, Anamuryum Dengeleme deposu kazısı tamamlandı, temel betonarme kısmı ile perde
betonlarının % 75'i tamamlandı. Bugün itibariyle 17.314 m (% 77) duktil boru döşendi. İşin genelinde % 67 fiziki
gerçekleşme sağlandı.

Geçitköy Barajı
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-Deniz Geçişi kısmının inşaatının sözleşmesi 11 Haziran 2012 tarihinde imzalanarak işe başlanıldı. İşin
bitim tarihi sözleşmesine göre 14 Eylül 2014 olmasına karşın Sayın Başbakanımızın talimatıyla iş en geç
07/03/2014 tarihine kadar bitirilecek. Ayrıca bu projede kullanılacak 1600 mm anma çaplı HDPE
boruların 73.157 metrelik kısmı üretildi. Projede % 35 fiziki gerçekleşme sağlandı.
-KKTC Tarafı Kara Yapıları inşaatının sözleşmesi 25 Eylül 2012 tarihinde imzalanmış olup, 2013 yılının
sonuna kadar işin bitirilmesi planlandı. Düktil terfi hattında boruların tamamı döşendi. İşin genelinde
% 85 fiziki gerçekleşme sağlandı.
-Türkiye'den gidecek olan suyun kullanımını temin bakımından gereken arıtma tesisi ve ana dağıtım hattı
projeleri tamamlandı. Arıtma tesisi sözleşmesi 24 Nisan 2013 tarihinde imzalandı. İşte % 15 fiziksel
gerçekleşme sağlandı.

Ünitelerin kazıları tamamlandı, teknik galerilerde betonarme imalatlara başlanıldı, idari bina temel altı
grobeton imalatı tamamlandı. Ayrıca filtre bloğunda radye donatıları yerleştiriliyor.
-19 Nisan 2013 tarihinde ihalesi yapılan "Ana dağıtım hattı (Geçitköy terfi istasyonu ile Dikmen deposu
arası- 63,5 km)" işinin sözleşmesi ise 14 Haziran 2013 tarihinde imzalanarak işe başlanıldı. İşte % 30
fiziki gerçekleşme sağlandı.
Projenin bütün üniteleri tamamlandığında Dragon çayından; Türkiye tarafı 23 km, deniz geçişi 80 km ve
3
3
KKTC tarafı 3 km olmak üzere toplam 106 km uzunluğundaki hat ile yılda 75 milyon m (37,24 milyon m
3
tarım, 37,76 milyon m içmesuyu) su KKTC'ye iletilecek.
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Haber

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu:
“Yılbaşında Ağaç Kesme Fidan Dik" Diyoruz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013 yılının sonlarına yaklaşılırken, yılbaşı için kaçak ağaç kesimine karşı
ücretsiz fidan dağıtımı kampanyası başlattı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kaçak
kesimlerin önüne geçmek maksadıyla "Yılbaşında ağaç kesme fidan dik, diyoruz. Fidan bizden, dikmesi
sizden…" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman ve ağaç sevgisinin
artırılması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve ayrıca yılbaşı
çamı olarak kullanılan çam, göknar, ladin gibi ağaçların
usulsüz bir şekilde ormanlardan teminin önüne geçmek
maksadıyla "Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganıyla
vatandaşlara Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla ücretsiz
fidan dağıtacak.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bölge
Müdürlüklerine verdiği talimatla ormanlarda bu tür
usulsüz faydalanmalara meydan verilmemesi için her
türlü tedbirin alınmasının istendiğini ifade ederek,
vatandaşların fidan ihtiyaçlarının karşılanması için orman
fidanlıklarına yönlendirilmesini istedi.
Bu doğrultuda Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla,
Bölge Müdürlükleri tarafından illerin hareketli
noktalarına stantlar kurularak fidan dağıtımı yapılacak.
Dağıtım yapacak stantlar, şehirlerin muhtelif yerlerine
asılacak afişler, web sayfaları ve yerel basın aracılığı ile
duyurulacak.
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3 Yaşına Kadar Olan Fidanlar Ücretsiz Dağıtılacak
Ormanlar üzerinde yılbaşlarında oluşa bilecek
tahribatı önlemek maksadıyla, fidanlıklardaki stok
imkânları ölçüsünde ve dağıtılan ilin iklimine uygun 3
yaşına kadar olan tüplü fidanların, daha sonra toprakla
buluşturulması şartıyla ücretsiz verileceğini
vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şöyle konuştu:
"Daha boylu ve 3 yaşından büyük fidan isteyen
vatandaşlar ise bedelini ödemek karşılığında yine
Bölge Müdürlüklerine bağlı fidanlıklardan çamları
temin edilebilecek. Yılbaşı çamı olarak kullanılan
fidanların daha sonra uygun alanlarda toprakla
buluşturulması için gerekirse Bölge Müdürlüğü
personelinden yardım istenebilecek. Ayrıca fidanlar
dağıtılırken vatandaşlara daha sonra fidanları nasıl
dikmeleri gerektiğini anlatacak broşürler de
dağıtılacak.”
Kaçak Çam Kesenler Cezalandırılacak
Prof. Dr. Eroğlu, yılbaşı öncesi kaçak kesim yapanlara
karşı, motorize ekipler ve orman muhafaza memurları
tarafından yapılan denetimlerin artırıldığı uyarısında
bulundu.
6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca
"Devlet ormanlarında, yetişmiş veya yetiştirilmiş
fidanları, kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş
ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını
kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk,
pedavra hartama çıkarmak yasaklanmıştır." diyen ve
Kanun uyarınca işlem yapılacağının altını çizen Prof. Dr.
Eroğlu, "Ceza maddesine göre 'Dikiliden ağaç kesenler,
kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek
şekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama
çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne
kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusu
fidan olması halinde verilecek ceza bir kat artırılır" diye
konuştu.
Netice itibarıyla ormandan genç ağaç kesenlere en az 10
yıl hapis cezası uygulanacağını belirten Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Vatandaşlarımız
kaçak kesim yapmamalı ve yapanları ise Bölge
Müdürlüklerine bildirmeli. Yılbaşı gecesi için temin
edilen fidanları daha sonraki günlerde park ve bahçelere
dikerek çocuklarımıza ağaç sevgisi kazandıralım.
Böylece hem bir ağaç hem de insanlara bir nefes
kazandırmış oluruz." dedi.
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Haber Milli Parklar İçin Alan Kılavuzu Uygulaması
Hayata Geçti…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü uygulamaya
koyduğu alan kılavuzluğu sistemi ile gelen ziyaretçileri yönlendirerek bilgilendiriyor. Bu kapsamda
Kapadokya'da istihdam edilecek alan kılavuzları ile Göreme Tarihi Milli Parkı dünyaya tanıtılacak.

Hayata geçirilen alan kılavuzluğu uygulamasıyla yapılan ziyaretçi yönetim plânları etkin bir şekilde
uygulanacak, korunan alanlara gelen ziyaretçiler doğru bilgilendirilecek ve korunan alan yönetiminden
olumsuz etkilenen yöre insanının kayıpları en aza indirilecek.

Alan Kılavuzları Yöre Halkından Seçiliyor
"Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile korunan alan
sınırları dâhilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanı alan kılavuzu olarak yetiştirilecek ve alana gelen
ziyaretçilerin bu kaynak değerleri hakkında doğru ve sağlıklı bilgi edinmeleri sağlanacak.
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Korunan Alanları Yıllık 10 Milyon Kişi Ziyaret
Ediyor
Korunan alanlar taşıdıkları kaynak değerleri ve
özelliklerinden dolayı ziyaretçiler tarafından sıkça
tercih ediliyor. Ülkemizdeki korunan alanlar (2873
sayılı Milli parklar kanununa göre; Milli Park, Tabiat
Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı) yaklaşık
olarak yıllık 10 milyon kişi tarafından ziyaret
ediliyor. Korunan alanlara gelen ziyaretçiler için
gerekli ziyaretçi hizmet ve tesislerinin yanı sıra
ziyaretçilerin doğru ve yeterli düzeyde
bilgilendirilmesi ve alan içinde yönlendirilmesi de
önem arz ediyor. Ziyaretçilerin korunan alanlarda
plansız ve gelişigüzel dolaşmaları ve alanları
kullanmaları sonucunda bu alanların kaynak
değerleri önemli oranda tahrip olabiliyor ya da alan da
çevresel atıklardan dolayı kirlilik oluşabiliyor. Bu
sebeplerden dolayı yabancı dil bilen ve milli parkın
bulunduğu yöreyi iyi tanıyan kişiler arasından seçilen
alan kılavuzları bu alanlarda görev yapıyor.
Eğitimler Uygulamalı Olarak Veriliyor
Yöre insanının alan kılavuzluğu hizmetlerinden
yararlanması için verilen eğitim sürecinde doğa
koruma, korunan alanlar, biyolojik çeşitlilik, florafauna, ekoloji, halkla ilişkiler ve iletişim gibi temel
bilgiler ile korunan alana yönelik özel bilgiler (alanın
kaynak değerleri, flora ve faunası, alandaki sosyokültürel değerleri, ziyaretçi profili, alandaki tur
güzergahları ve alana ilişkin özellikli konular)
uygulamalı olarak gösteriliyor.

Göreme Tarihi Milli Parkı'nda Görevlendirilmek
Üzere 100 Kişiye Alan Kılavuzluğu Eğitimi
Verilecek
2004 yılından beri uygulanan alan kılavuzluğu
uygulaması kapsamında bugüne kadar 963 kişi
sertifika alarak çeşitli milli parklarda görevlendirildi.
Bu kapsamda yaklaşık 100 alan kılavuzu, 9 bin 572
hektar alanı kaplayan Göreme Tarihi Milli Parkı'nı
turistlere tanıtmak için eğitime alınacak. Alan
kılavuzları, bir il, bir ilçe, 3 belediye ve 3 köyü içine
alan Milli Park alanının korunmasında da önemli rol
oynayacak.
Türkiye'nin peribacaları, kayadan oyma kiliseleri,
vadileriyle ünlü Kapadokya bölgesini, yerli ve
yabancı turistlere tanıtacak alan kılavuzlarının
eğitiminde milli park alanı içerisinde bulunan bütün
noktalar anlatılacak, turistlere nasıl davranacakları
öğretilecek. Kılavuzlar, en az lise mezunu olacak,
Göreme tarihi park sınırları içerinde ikamet edecek ve
yabancı dil bilecek. Proje ile bölge insanına iş imkanı
da sağlanmış olacak.
Alan Kılavuzları Görevli Oldukları Bölgede
Çalışabilecek
Eğitimleri geçerek sertifika alan personel Milli
Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışacak.
Görevli personel alanda gezdirdiği gruba karşı yaptığı
hatalardan ötürü görevden alınabilecek. Bir rehber
Türkiye geneli için söz sahibi iken alan kılavuzları
sadece Milli Parklar Genel Müdürlüğü idaresinde
olan bölgelerden sorumlu olacak. Alan kılavuzları
görevli olduğu bölge ve ilin haricinde görev
yapamayacak.

