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Ey Rab'bın en büyük nimeti
Sen Kabe’de Zemzem
Cami avlusunda sebil
Erciyes’te pınarsın
A band’da gölsün nefis bir tablo gibi
Gül yaprağında şebnem
11er duasında rahmetli Annem:
“ Su gibi aziz ol !” derdi.

Annem gibi aziz olan su 
Sebil sebil cami avlusu

Bir büyük sırra ermek için 
Dolaşırsan bulut bulut semada.
Sonra karsın,dolusun,çam dalında salkım-saçak buz. 
Kaynaksın yaylalarda duru m u duru 
Bereket yağdırır üstümüze Nisan yağmuru...
İçseta avuç avuç
Süzülürken buram  buram alnımda ter 
Seninle arınmak ister 
Kerbela’ya dönen bağrım.

Bir havuz kadar şirin bulurum mavi okyanusu 
Gümüş gümüş yurdumu süsleyen su...

A B D U LLA H  SATO ĞL U
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D eğerli Su  D ünya sı O k u rla rı. ..

Bu sayımızda DSİ tarafından 10 yıllık süre zarfına sığdırılan 
268 adet barajın hikâyesini anlatacağız. Rekor sayılabilecek bu 
atılımın ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Son günlerde yurdumuzu etkisi altına alan yağışsız periyoda 
ilişkin merakedilen soruların cevap bulduğu Orman ve Su İşleri 
Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından düzenlenen basın 
toplantılarına ilişkin detayları da sayfalarımızda bulabil irsiniz. 
Keyifle okumanız dileğiyle ...

İmzalı yazıların sorum luluğu yazarlanna aittir. 
Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden 

kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet S u  İşleri Vakfı’ nın 

aylık ücretsiz yayınıdır.

www.su-dunyasi.com.tr
sudunyasi@dsi.gov.tr
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Değerli Okurlar;
Su; hayat ve ekonomik kalkınma için gereklidir. Ancak, 
dünyadaki su kaynaklan sınırlı olup zaman ve mekânda eşit 
olmayan bir biçimde dağılmıştır. Dünya yüzeyinin yaklaşık 
dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynaklan 
toplam su kaynağının %2,5 kadarını, içme suyu amaçlı 
kullanılabilir su miktarı ise bu toplamın yalnızca yüz binde 
7,75'ini oluşturmaktadır.

Buna karşın, 7 Milyarı aşan dünya nüfusunun gıda üretimi, 
enerji, endüstriyel ve evsel kullanımlara yönelik ihtiyaçlarını 
karşılamak için su talepleri giderek artmaktadır. Bu eğilimin 
21. Yüzyılda da devam edeceği bilinmektedir. Suyla ilgili 
kuruluşların değerlendirmeleri de bu yöndedir. İktisadi 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) kaynaklarına 
göre, 2050 yılı itibariyle, dünya genelinde su talebinin %55 
oranında artacağı tahmin edilmektedir. Talep artışının yanı 
sıra özellikle son yıllarda kendini göstermeye başlayan 
küresel ısınma ve buna bağlı değişen iklim koşulları 
dünyadaki su kaynakları üzerindeki mevcut baskıyı daha da 
arttırmıştır. Bu koşullar altında suyun ekonomik, sosyal ve 
çevresel bir değer olarak kabul edilmesi; toprak ve su 
kaynaklarının beraberce etkin ve uyumlu değerlendirilmesi 
bir zorunluluk haline gelmiştir.

DSİ Cîenel M üdürlüğü, su ve toprak kaynaklarının  
"sürdürülebilir kalkınma" ilkeleri çerçevesinde, ülkemizin 
koşu lla r ı ve im kan ları g öz  önünde bu lunduru larak  
geliştirilmesi ve akılcı yönetilmesi yolunda büyük bir çaba 
göstermektedir. Bu yöndeki çaba ise çevreyle sürekli 
etkileşim halinde olunmasını gerektirmektedir. Kuruluşumuz 
çevreye verilecek zararın su kaynaklarına ciddi etkisi olacağı 
bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda gerek 
çev res inde  yaşayan  insan lar  gerekse içerd iğ i canlı 
toplulukları açısından büyük önem taşıyan sulak alanların 
korunup geliştirilmesine büyük önem vermekteyiz.

1 Iayatın kaynağı olan su ve suyun kaynağı olan sulak alanlar, 
yeryüzünün çok küçük bir kısmını kapsamına rağmen 
çevresel anlamda çok büyük değer taşımaktadır. Pek çok tür 
ve çeşitteki canlı için yaşam alanı olan sulak alanlar, bütün 
dünyanın ortak doğal zenginlikleridir. Bu özellikleri de sulak 
alanların mutlak olarak korunmaları gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.

Sulak alanlar açısından Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine göre 
zengin sayılabilecek bir konumda olan ülkemizde toplamda 
457 kuş türü bulunmaktadır. Sulak alanlar özellikle göçmen 
türler için yaşamsal öneme sahiptir. Dolayısıyla da tüm 
dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de sulak alanlara ve 
onların işlevlerine verilen değer üzerine araştırmalar 
a r tm a k ta ,  su lak  a la n la r ın  k o ru n m ası iç in  p ro je le r  
yürütülmekte, bu projeler için ciddi ödenekler ayrılmaktadır.

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 geliştirmektedir. Bu maksatla 
geliştirilen Göksu Deltası, Manyas Gölü, Sultan Sazlığı, Bafa 
Cîölü, Beyşehir Gölü Acarlar Gölü Longoz Ormanı, Kuyucak 
Gölü projeleri kapsamında bu bölgelerdeki canlı yaşamın 
korunması ve sürdürülmesi amacıyla pek çok çalışma 
gerçekleştirilmiştir.

DSİ, Ülkemizdeki doğal kaynakların korunması ve gelecek 
kuşaklara en iyi koşullarda aktarılması hususunda yasalarla 
kendisine verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde 
üzerine düşeni yerine getirmeye devam edecektir.

Akif ÖZKALDI 
DSİ Genel Müdürü
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Suruç Tüneli'nde Sona Doğru...

Suruç Ovası Pom paj Sulam ası Projesi kapsam ında inşa edilm ekte olan ve tam am landığında 17 bin 185 
m etre uzunluğu ile dünyanın en uzun 5. "Su İletim Tüneli" unvanını kazanacak Suruç Tüneli'nde 07  Ocak  
2014 tarihi itibari ile 16.773 m etre tünel im alatı yapıldı.

Tünel Delme Makinesi (TDM) ile açılan Suruç Tüneli 8 metre kazı, 7 metre iç çapında inşa ediliyor. Suruç 
Ovası Pompaj Sulaması Projesi'nin tamamlanması ile yıllık 284 Milyon TL gelir artışı ve yaklaşık 190 000 
kişiye istihdam imkânı sağlanacak.

Su ru ç  O vası Pom paj S u lam ası P rojesi

Suruç Ovası Pompaj Sulaması, proje sahası; 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Fırat 
Havzasında, Atatürk Barajı'nın güneyinde, Fırat 
Nehrinin doğusunda, Harran Ovasının batısında 
bulunuyor. Saha, Kuzeyden Yaylak Sulaması ve 
Atatürk Barajı rezervuarı; batıdan Fırat Nehri, 
güneyden Suriye sınırı ve doğudan 1 larran Ovası 
ve Suruç Ovalarını birbirinden ayıran Cudi 
Dağları ile siniri anıyor.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında Suruç 
İlçe Merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 
950 bin 970 dekar alan sulanacak.

D ü n v an ın  5. Büyük S u la m a  T üneli...

CiAP Eylem Planında yer alan ve projeleri büyük oranda 
tamamlanan Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi'nin 
inşaat işleri çok sayıda üniteye ayrılarak kademeli olarak 
devam ediyor.

S u ru ç  O v a s ı 'n ı  su la y a c a k  p ro je n in  en  önem li 
ayaklarından biri olan Suruç Tüneli'nde ise mutlu sona 
ulaşılmasına çok az kaldı. Suruç Tüneli'nin sözleşmesi 09 
M a rt  2 0 0 9  ta r ih in d e  D e v le t  Su İş le r i  Cienel 
Müdürliiğü'nce gerçekleştirildi. Kazı çapı 8 metre olan, 
7 metre bitmiş iç çapına sahip ve 17 bin 185 metre 
uzunluğundak i Suruç T üneli 'n in  kazı çalışm aları 
"köstebek" diye de tabir edilen Tünel Delme Makinesi 
(TDM) ile yapılıyor.
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Yeraltında dev bir köstebek gibi çalışan TDM ile çevreye ve yer üstündeki yapılara zarar vermeden 
kilometrelerce kazı yapılarak su getiriliyor. Bir matkap gibi çalışarak hızlı bir şekilde tüneli delip içindeki 
harfiyatı da dışarı boşaltan ve aynı anda tünelin döşeme ve prefabrik kaplamasını da yapabilen Tünel Delme 
Makinesi ülkemizde KOP, CiAP, Melen, Cîerede gibi çok önemli su projelerinde de kullanılıyor.

S u r u ç  T ü n e li 'n in  D ebisi B irçok  N eh rim izd en  Y üksek

Devreye alındığında Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’na 
saniyede 90 m su aktaracak olan Suruç Tüneli, böylece 
ülkemizdeki birçok nehirden daha büyük debiye sahip 
olacak. Bu rakam ülkemizin en hızlı akan nehri Çoruh'un 
yıl içindeki en düşük debisinin yaklaşık iki katma, en 
yüksek debisinin ise beşte birine yakın bir değer oluyor.

Suruç Tüneli ile birlikte 8 üniteden oluşan Suruç Ovası 
Pompaj Sulaması tamamlandığında Suruç Ovası'nda 
toplam 950 bin 970 dekar tarım arazisi basınçlı olarak 
yağmurlama ve damla sistemiyle sulanacak. DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projenin toplam 
maliyeti 2 milyar TL'yi buluyor.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi çerçevesinde Suruç 
Tüneli ile birlikte 8 ünite yer alıyor. Bu üniteler 
tam am landı. Bu yıl su lam a m evsim inde Atatürk 
Baraj ın'dan Suruç Ovası'na su verilmesi planlanıyor.

950 bin 970 dekar alanı kapsayan projenin bitirilmesi ile 
yörede yaşanacak sosyal ve kültürel gelişmenin yanı sıra 
yıllık 284 Milyon T L  gelir artışı ve yaklaşık 190.000 
kişiye istihdam imkânı sağlanacak.
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DSİ Makina Parkı Gençleşiyor.

Ülkem izin doğal zenginliklerinin başında gelen su kaynaklarım ızı süratle geliştirm ek, yeraltı ve ye rü stü su  
kaynaklarının zararlı etkilerini önlem ek, b u  kaynakların geliştirilm esini ve rasyonel b ir şekilde  
işletilm esin i sağlam ak m aksadıyla çalışm alarını devam  ettiren Devlet Su  İşleri Genel M üdürlüğü (DSİ) 
m akine parkına farklı kullanım  alanlarına uygun 688 adet araç daha katılacak.

Bu araçların ilk kısmını teşkil eden ve 22 milyon dolara mal olan 148 adet araç (40 adet. Paletli Beko tipi 
Ekskavatör, 65 adet Müteharrik Karoseri i Kamyon, 18 adet Sabit Kasalı Kamyon ile 25 adet Treyler Çekicisi) 
21 ( )c a k 2 0 14 tarihinde düzenlenen merasimle DSİ envanterine dâhil oldu.



Su Dünyası Şubat 2014

Merasimde bir konuşma yapan Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir 
"Bugün ülkemiz ve DSİ için son derece önemlidir. 
DSİ envanterine dâhil ettiğimiz bu araçlar hayırlı 
çalışmalara vesile olacaktır. Bu araçlarla hem 
D Sİ'n in  eli güç lenecek  hem  de ü lkem iz in  
menfaatine çalışmalar yapılacaktır.

DSİ'nin kanunlardan aldığı güçle gerçekleştireceği 
çalışmalar, alman bu makinalarla daha sağlıklı 
gerçekleştirilecektir. Makinalar %  75'i 25 yaş üstü 
o lan  m ak ine  park ın ın  genç leşm esine  ves ile  
olacaktır. Envantere dahil olan bu araçlar sahip 
olduğu yeni teknoloji ile hem  daha az tamir masrafı 
ortaya çıkaracak hem de daha az yakıt tüketimi 
gerçekleşecektir. Makinalar öncelikle batı ve güney 
illerimize sevk edilecektir." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Eldemir'in konuşmasının ardından söz alan 
Devlet Su İşleri (ienel Müdürü A k if  Özkaldı ise DSİ 
M akine Parkı ve teslim alınacak m akinalar 
hakkında teknik bilgiler verdi.

Özkaldı "Mevcut Makina parkındaki iş maki ilalarımızı n 
%77'si, 25 yaş iizeri olduğundan, 4 5 yıl içerisinde
ekonomik ömürlerini doldurmaları sebebiyle hurdaya 
ay r ılacak tır .  'D Sİ M a k in a  Park ı Y en ilenm esi ve 
Dengelenmesi Projesi' kapsamında satın alınacak 688 adet 
iş makinası ile beraber taşkına müdahale için 'çekirdek 
makina parkı' oluşturulması hedefi konulmuştur. Bu hedef 
doğrul tasımda oluşturmayı planladığımız'çekirdek makina 
parkı' ile ihalesinde zorluklar bulunan ve bazı özel şartları 
olan akarsu ve dere yataklarının ıslah işleri ile ani feyezan 
ve taşkın anlarında müdahale gerçekleştirilecektir." dedi.

2014 ve 2015 yıllarında "Makina Parkı Yenilenmesi ve 
D engelenm esi Projesi" kapsam ında satın a lınacak 
makineler hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren 
Özkaldı; "Parkımıza girecek; 135 adet paletli Beko 
ekskavatör, 130 adet paletli dozer, 215 adet damperli 
kamyon ve 70 adet treyler çekicisinin ihaleleri yapılmıştır. 
50 adet Dragline ekskavatörün ihalesi 2014 yılı içinde 
yapılacaktır. 2014 yılında ayrıca; 50 adet Paletli Tip 
Hidrolik Ekskavatör (Back-IIoe), 75 Adet Müteharrik 
Karoserli Kamyon (Kaya Tipi Damperli Kamyon, 6x4), 50 
adet Paletli Traktör (Dozer) ve 25 Adet Treyler Çekicisi ve 
Nakliye Treyleri teslim alınacaktır. 2015 yılında; 45 Adet 
Paletli Tip Hidrolik Ekskavatör (Back-IIoe), 75 Adet 
Müteharrik Karoserli Kamyon (Kaya Tipi Damperli 
Kamyon, 6x4), 80 adet Paletli Traktör (Dozer) ve 45 Adet 
Treyler Çekicisi ve Nakliye Treyleri teslim alınacaktır." 
dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek araçların 
teslimi gerçekleştirildi.

ve milletimize hayırlı olsun!



Kısa
Bozkır Barajı'nın Gövde Dolgusu Tamamlandı

Konya Çum ra Ovası 3. M erhale Projesi kapsam ında yer alan Bozkır Barajı'nın inşaatında gövde dolgusu  
tam am landı. Göksu Deresi üzerine kurulan barajda  4  m ilyon 150 bin m etre küplük gövde dolgusunun  
tam am lanm ası ile barajın  fiz ik i gerçekleşm e oranı %72'ye ulaştı. Ö nyüz beton im alatı aşam asına geçilen  
inşaatın 1 7A ra lık2014 'te tam am lanm ası hedefleniyor.

T oplam  360,7  m ilyon  m 3 d epo lam a 
hacmine sahip Bozkır Barajı'ndan yıllık 
35,27 milyon kW h enerji üretilmesi ve 
168,50 milyon m 3 suyun Bağbaşı Barajı'na 
aktarılması planlanıyor.

Afşar Barajı ve Bağbaşı Barajı ile beraber 
Bozkır Barajı'nın da tamamlanmasıyla 3. 
Merhale Projesi'nde toplam 223.410.000 
dekar arazinin sulamasında eksik kalan su 
ihtiyacı tamamlanacak.
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c u
< / ) DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı Yılın Bürokratı Oldu.

"Türkiye Hazır, H e d e f2023" vurgusundan yola çıkarak 2  yıl önce yayın hayatına başlayan Vizyon 2023  
D ergisi'nce düzenlenen "2013 yılının enleri" Ö dül Töreni 2 9  Ocak 2014 tarihinde Ankara'da  
gerçekleştirildi.

Rixos Otelde gerçekleştirilen ödül 
törenine İçişleri Bakanı Eflcan Ala, 
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
A gah K afkas, M ille tvek ille r i ,  
Eskişehir Valisi A zim  Güngör 
T u n a ,  G i r e s u n  Ü n iv e r s i t e s i  
Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 
Yadigar Ciökalp İlhan, Devlet Su 
İşleri Cîenel M üdürü A kif  Özkaldı 
ve birbirinden değerli konuklar ve 
basın mensupları katıldı.

DSİ Cîenel M üdürü A kif  Özkaldı 
23 dalda verilen "Yılın Enleri" 
ödüllerinden "Yılın Bürokratı" 
ödülüne layık görüldü.

1
r j ç g l
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" Y ıl ın  B ü ro k r a t ı "  ö d ü lü ;  "K ırsa l  
kalkınmada; Cîöl-Su 1000 günde 1000 
gölet projesi ile seferberlik başlatan, 2013 
yılında Türkiye genelinde 113 dev projeye 
imza atan, yavru vatana içme suyu 
götürecek boruları denize indiren, sadece 
yurt içinde değil yurt dışındaki dost ve 
kardeş ülkelerde de başarısını sürdüren, 
DSİ Cîenel M üdürlüğü'nü Türkiye'de 
kalkınmanın lokomotifi haline getiren 
Cîenel M üdür Sayın A kif  Özkaldı, birçok 
bürokratımızı geride bırakarak dergimizin 
okuyucuları tarafından yılın bürokratı 
seçildi." sunumuyla Özkaldı'ya takdim 
edildi.



Son teknolojiler ile tecrübelerim izi birleştiriyor, 
her geçen gün yepyeni projelere im za atm aya
 _ A j :___  MM ^

G üneş Sok. No: 31 Kavaklıdere 06690 A N K A R A  • w w w .akpinargroup.com .tr
T: 0312 468 79 60(4  hat) • F: 0312 468 93 41 • akpinar(a)akpınargroup.com .tr Ü N A L  A K P I N A R  A . Ş

YARIM ASIRLIK  
DENEYİMLE
HEP İLERİYE!
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Kısa
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 
Naras Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

D Sİ G enel M üdürü A k if  Özkaldı, M anavgat ilçesinin 2 0  km kuzeyinde N aras deresi üzerinde yapım ı devam  
eden ve % 92 fizik i gerçekleşm e seviyesine ulaşan Naras Barajı çalışm alarını yerindeinceledi.

Özkaldı baraj inşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra şantiye binasına geçerek bıırada 
yetkililerden Naras Barajı inşaatı çalışmaları hakkında brifingaldı.

N aras B arajı İn şaatınd a  S ev iy e  % 92

Naras Barajı'nıntamamlanması ile birlikte Manavgat sağ 
sahil ovasında pompajla sulanan brüt 55bin 550 dekarlık 
alanın yanında 15 bin 870 dekar ek sahanın (71.420 
dekar) cazibe ile sulanması ve Manavgat ilçe merkezinin 
ta şk ın d a n  k o ru n m as ı  sa ğ lan a cak . B ara j ay r ıca  
O y m a p ın a r  B a ra jı 'n ın  e n e r j i  ü re t im  se v iy e s in i  
yükseltecek.

Manavgat Naras Barajı Projesi ile Pompajdan cazibeye 
dönüşecek olan kapalı borulu sulama sistemi, enerji 
maliyeti ile su sarfiyatlarını azaltacak ve ülkemizin 
önemli ihraç ürünlerinin yetiştirildiği sera, m uz ve 
tropikal iklim meyvelerinin m odem  sulama sistemleri ile 
sulanması sağlanacak. Yağışlı sezonda Manavgat ilçe 
m erkezin in  yanı sıra tarım  arazileri ile turistik 
tesislerimizin zarar görmesi önlenecek ve Naras Çayı 
kontrol altına alınacak.

Diğer taraftan Naras Barajı'nın tamamlanması 
ile Naras Çayı kontrol altına alınacağından 
Manavgat Çayına olan etkisi azalacak. Böylece 
kış aylarında olası taşkınlar sebebiyle alçak 
kotlarda işletilen Oymapınar Barajı daha üst 
kotlarda çalıştırılacak ve bu sayede Oymapınar 
Barajı'nda üretilen elektrik enerjisi yıllık 20,80 
GW h artacak.

Naras Barajı'nda incelemelerini tamamlayan 
DSİ Cîenel Müdürü A kif  Özkaldı son olarak 
şantiye defterine şu notu düştü;

"Bııgiin N aras B a ra jı in şaa tın ı ye r in d e  
inceledik. Bugiin itib a ri ile  % 92 J iz ik i  
gerçekleşm esi olan barajı M ayıs ayı ortasında  
bitirip, Haziran ayında su tutacağız. Ayrıca 
Sulaması devam eden proje tamamlandığında  
7.142 hektar alanda Sulama yapılarak, taşkın 
problem i önlenecektir. Baraj inşaatında emeği 
geçen bütün D Sİ personelim izi ve firm a  
yetkililerini kutlarım. Hayırlı olsun  "



Ünlendi Barajı'nın İhalesi Yapıldı..

Devlet S u  İşleri Genel M üdürlüğü tarafından İğdır'ın Tuzluca ilçesinde inşa edilm esi planlanan ve Tuzluca 
halkının yıllardırbeklediği Ünlendi Barajı 'nın yapım  ihalesi gerçekleştirildi. Ü nlendi Barajı sulam a ve içme 
suyu m aksatlarına hizm et edecek.

İhaleye 27 firma teklif sundu, ihale değerlendirme süreci devam ediyor. İşin süresi 1440 takv im günü olarak 
belirlendi.

Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Temmuz 
2012 tarihinde İğdır Havalimanının hizmete alınması 
merasiminde yaptığı konuşmada Ünlendi Barajı Proje 
Yapım işi ihalesinin 30 Temmuz 2012 tarihinde, baraj 
inşaatı ihalesinin 2013 yılında yapılacağının sözünü 
vermişti. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu'nun talimatı ile projeler hızlı bir şekilde 
tamamlandı ve ihale gerçekleştirildi.

Ünlendi Barajı, 4 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete 
alınacak. Ünlendi Barajı'nın hizmete alınmasıyla 
bölgede yıllık 48 milyon 160 bin T L  gelir artışı 
sağlanması hedefleniyor.

Ünlendi Barajı, İğdır ili Tuzluca ilçesi Ünlendi 
Köyünde Acıçay Deresi üzerinde inşa edilecek. Baraj 
aks yeri Tuzluca ilçesinin 21 km güneybatısında 
bulunuyor.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan 
baraj, temelden 67,5 metre talvegten 63 metre 
yüksekliğinde olacak.

Ü n le n d i  B a ra j ı  ile r e g ü le  e d i le n  s u la rd a n  
yararlanılarak öncelikle Tuzluca ilçesi ve bu ilçeye 
bağlı 19 köye ait 98 bin 620 dekar tarım arazisi 
sulanacak.

Baraj ayrıca İğdır Ovasında işletmede bulunan 20 bin 
850 dekar tarım arazisine takviye sulama suyu 
sağlayacak.

Proje tamamlandığında İğdır ili Tuzluca, Karakoyunlu 
ve Aralık ilçeleri ile Hoşhaber, Halfeli, Melekli ve 
Taşburun beldelerinin ve köylerinin 2045 yılına kadar 
olan içmesuyu ihtiyacı karşılanacak.
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Üst Yönetim Eğitim Semineri Gerçekleştirildi

D Sİ Genel M üdürü A k if Özkaldı, Genel M üdür Yardım cıları Güven Karaçuha, Ö m er Ö zdem ir ve Yakup Başoğlu, 
m erkez ve taşra personelinin katılım ıyla "Üst Yönetim Eğitim  Sem ineri'n in 4.sü  Antalya'da gerçekleştirildi.

2 gün süren ve 2013 yılının genel değerlendirmesi ile 2014 yılı çalışmalarının ele alındığı, merkez ve taşra 
teşkilatının faaliyetlerinin masaya yatırıldığı eğitim programı, DSİ Cîenel Müdürü A kif  Özkaldı'nın açılış 
konuşması ile başladı.

Konuşmasına bu yıl "Üst Yönetim Eğitim 
Programının" 4. sünün düzeni emekte olduğunu 
ifade  ederek  b aş lay a n  Ö zka ld ı "E ğ it im  
programlarını çok önemsiyorum. Devlet Su 
İşleri Cîenel Müdürlüğü olarak eğitime son 
derece önem veriyoruz. 2 gün sürecek bu 
eğitimin şimdiden hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Bu toplantı vesilesi ile 
üzerinde önem le durm am ız gereken bazı 
konulara açıklık getirmemiz, geleceğe dönük 
işlerde bize büyük katkı ve yarar sağlayacaktır." 
dedi.

2014 yılının Devlet Su İşleri Cîenel Müdürlüğü 
adına çok önemli olduğunu ifade eden Özkaldı 
"2014 yılı bildiğiniz gibi Bakanlığımız tarafından 
"Kalkınmada Hizmet Yılı" olarak ilan edilmiştir. 
Bu bağlam da ülkemizde kalkınmanın öncü 
kuruluşlarından biri olan Cîenel Müdürlüğümüzü 
nasıl daha yukarılara çıkarırız diye düşünmeli, 
çalışmalarımızı bu bağlamda sürdürmeliyiz. 
2014yıh  Cîenel M üdürlüğümüz adına çok önemli 
projelerin tamamlanacağı, son derece önemli bir 
sene olacaktır. Devam eden projelerde herhangi 
bir gecikmeye mahal verilmeden projelerin 
zamanında tamamlanabilmesi hususunda hassas 
davranmalıyız." Dedi.

DSİ'nin bugün olduğu gibi ileriki yıllarda da 
ülkemiz adına ciddi çalışmalar yapacağını ifade 
eden Özkaldı " DSİ, Ülkemizin en köklü 
kurumlarından biridir. Ç ok büyük projelere imza 
attık. İleriki dönemde de başarılara imza atmak 
için eğ itim  faaliyetlerine gereken desteği 
vermeliyiz.

T.C.
O rm an ve Su İşleri 
B akanlığı , ,
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Bu bağlamda Cîenel Müdürlüğümüz Etlik Tesislerinde 
kurduğumuz ve pek çok proje ürettiğimiz Proje Üretim 
M e rk e z im iz e  b ö lg e le r im iz in  c id d i b ir  k a t ı l ım  
göstermesini ve bu merkezi önemsemesini istiyorum. 
Güçlü bir proje üretim merkezi geleceğe daha güçlü bir 
DSİ bırakmak için bir altyapıdır. Bu merkezin etkin hale 
g e lm es in in  ü z e r in izd e k i iş y ü k ü n ü  az  da o lsa  
hafifleteceğini bilmenizi isterim."dedi.

2013 y ılında yapılan  ve 2014 y ılında yapılacak 
çalışmalarla alakalı da bilgi veren Özkaldı "2013 yılında 
tamamlamayı planladığımız 554 adet işin 511 adedini 
işletmeye aldık. Bu işlerin; 10 adedi baraj, 1 adedi HES, 
35 adedi sulama tesisi, 13 adedi içmesuyu tesisi, 4 adedi 
atıksu arıtma tesisi, 14 adedi yer üstü sulaması, 61 adedi 
gölet ve sulamaları, 35 adedi gölet sulaması, 338 adedi 
taşkın koruma ve rusubat kontrol tesisidir. 2014 yılında ise 
Büyük Su İşlerinden 124 adet. Küçük Su İşlerinden 689 
adet olmak üzere toplam 813 adet işi tamamlamayı 
planlıyoruz, "dedi.

r£SİS AÇILISI

Cîenel Müdürü A kif  Özkaldı'nın konuşmasının 
a rd ın d a n  DSİ Cîenel M ü d ü r lü ğ ü  y e tk ili le r i  
tarafından çeşitli konul arda sunumlar yapı İdi.

Seminerin 2. gününde Davranış Bilimleri Uzmanı 
Kunter Kunt tarafından "Grup Yönetimi, Stres, Ölke 
ve Duygu Kontrolü, M otivasyon ve Liderlik 
Stratejileri", konularını içeren bir sunum yapıldı.

Seminerin sonunda DSİ Cîenel M üdürü A kif 
Özkaldı, DSİ Cîenel M üdürlüğü Çalışmalarına 
İlişkin Değerlendirmelerini içeren bir sunum yaptı. 
Sunumun ardından yakın zamanda emekli olacak 
Artvin Bölge Müdürü Muammer Keleş'e yaptığı 
hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.
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Kısa
fö Atıksular Atık Olmaktan Çıkıyor
c o

Orm an ve Su  İşleri Bakanlığı Su  Yönetimi Genel M üdürlüğü özellikle su  kıtlığının yaşandığı kurak yaz 
m evsim lerinde atıksuları tekrar kullanm ak için çalışm a başlattı. Atıksuların atık olm aktan çıkacağı proje ile 

arıtılan su la r z ira i su lam ada kullanılacak. Bu kapsam da ilk proje ise Afyonkarahisar'da hazırlanıyor.

Türkiye su fakiri olmamakla birlikte su zengini bir ülke konumunda da yer almıyor. Ziraat ve su sektörünün su 
kıtlığını gidermek konusunda büyük bir çaba harcadığı Türkiye'de, bu konuda arıtılmış atıksu önemli bir ilgi alanı 
olarak ortaya çıkıyor.

İlk U ygu lam a A fy o n k ara h isar 'd a

1 lollanda ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın çalışmalarıyla projelendirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği 
taşıyan "Arıtılmış Evsel Atıksuların Tarımda Kullanımı" projesi Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor.

Proje, Hollanda tarafından sağlanan 750 bin Euro hibe ve Afyonkarahisar Belediyesinin katkıları ile 
gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Birliği tarafından işletilen atıksu arıtma 
tesisi atıksuları tarımsal sulamada yeniden kullanılmak üzere temizlenecek. Yeni teknolojiler uygulanacağı ve 
Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan proje ile su kaynakları üzerindeki önemli bir baskı ortadan kaldırılacak.
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T op lam  Su T ü k etim in in  Y ü zd e  7ü'i Z ira i  S u la m a d a  K ullan ılıyor

Türkiye'de, tarım sektörünün su ihtiyacı toplam su tüketiminin yüzde 70'ine ulaşıyor. Bu çerçevede, tarım 
sektöründe atıksuların tarımsal sulama maksatlı tekrar kullanımı uygulamaları yeterli olmadığı gibi iklim 
değişikliği sebebiyle kuraklığın yaşandığı son günlerde, yetersiz su kaynakları göz önüne alındığında atıksuların 
geri kazanım uygulamalarının önemi daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

O rm a n  ve Su İşleri B a k a n ı Prof. Dr. V eysel E roğlu  " A tık su lar ın  A r ıt ılm ası, Su K ay n ak lar ın ın  

S ü rd ü rü leb ilir  K u llan ım ın a  Ö n em li Bir K atk ı S ağ layacak "

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise atıksuların geri kazanımıyla kısıtlı olan su kaynaklarının 
ekolojik, estetik ve ekonomik açılardan korunm asınıntem in edileceğini ifade etti.

Atıksuların arıtılması ve tarımsal sulamada kullanılması durumunda köylülerin tarımsal faaliyetlerinin 
çeşitleneceğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu şöyle konuştu:

"Atıksuların arıtılması ekonomik bir getiri sağlayacak olmasının yanında son yıllarda önemli hale gelen su 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına da önemli bir katkı sağlayacak. Proje dahilinde arıtılmış atıksuların 
yeniden kullanımı sonucu suyun bir katma değer olarak ele alınması sağlanacak. Sağlanan ekonomik katkı 
sonucu ülkemizde gerçekleştirilen arıtma teknolojilerine dair yatırımların çeşitlenerek bu yatırımlarda suyun 
yeniden kullanımına dair seçeneklerin de göz önüne alınması teşvik edilecek"

Prof. Dr. Eroğlu, projelerden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılması sayesinde mevcut su kaynaklarının daha 
verimli kullanımının da temin edileceğini vurguladı.
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Çığ Sebebiyle Meydana Gelen 
Can ve Mal Kayıplarının Önüne Geçilecek...c/ )

Orm an ve S u  İşleri Bakanlığı, Çölleşm e ve Erozyonla M ücadele (ÇEM ) Genel M üdürlüğü ve Orman Genel 
M üdürlüğü (OGM ), ülke genelinde can, m al, orm an ve toprak kaybına sebep olan çığlann önlenm esi 
m aksadıyla hareke te geçti. 2014 yılında 3  çığ önlem e projesi haya ta geçirilecek, 3  yeni çığ ön leme projesinin ise 
hazırlık çalışm a lan  devam  ediyor.

Ç ığ  S eb eb iy le  M ey d a n a  ( ¡e le n  C a n  v e  M al  
K ay ıp lar ın ın  Ö n ü n e  G e ç ile c e k . . .

Orm an ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM), ülke genelinde can, mal, orman 
ve toprak kaybına sebep olan çığların önlenmesi 
maksadıyla harekete geçti.

2014 yılında 3 çığ önleme projesi hayata geçirilecek, 
3 yeni çığ önleme projesinin ise hazırlık çalışmaları 
devam ediyor.

P roje ler  K a ra y o lla r ın d a  ve Y erleşim  Y erlerinde  
U y g u la n a ca k

Çığlar, bütün dağlık ülkelerde olduğu gibi yurdumuzun 
dağlık bölgelerinde de hem en heryıl meydana gelen bir 
tabii afet olma özelliği taşıyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda bu afetlerin önüne 
geçmek için çalışan Orman ve Su İşleri Bakanlığı biri 
karayolu, ikisi yerleşim yeri olmak üzere toplam 3 Çığ 
Kontrolü Projesini uygulamaya koyacak.
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Z ararın  En A za  İn d ir ilm esi y a  da T am am en  
Ö n len m es i  H ed eflen iyor

Bu tabii afetten dolayı meydana gelebilecek, can, 
mal, orman ve toprak kaybını önlemek için Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı çığ kontrol projelerini hayata 
geçiriyor. Bir risk azaltma faaliyeti olan çığ 
kontrolünde, tesis edilen yapılar oldukça pahalı 
olmakla birlikte, uygulanan projeler ile meydana 
gelen çığ zararının en aza indirilmesi ya da 
tamamen önlenmesi hedefi en iyor.

4 Ç ı ğ  K o n t r o lü  P r o j e s i n i n  U y g u la m a s ı  
T a m a m la n d ı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ÇEM  (ienel 
Müdürlüğü ve OGM 2013 yılı sonu itibariyle 
4 çığ önleme projesinin uygulaması tamamlandı. 
Projesi 2012 yılından önce hazırlanan ve 2013 sonu 
itibariyle uygulaması tamamlanan bu projelerle çığ 
zararlarının önüne geçildi.

Son 2 Y ılda  5 P roje  H azır landı

Öte yandan 2012'de iki, 2013'te ise üç olmak üzere 
toplam 5 çığ önleme projesi hazırlandı. ÇEM (ienel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan, uygulaması ise 
OGM tarafından yapılacak olan Trabzon-Uzungöl, 
Rize-Ayder, Rize-Çamlıhemşin Yukarı Kavran, 
Erzurum-Bingöl Karayolu 81. Km'si ve Trabzon 
Karaçam çığ uygulama projeleri ile can, mal, 
büyük toprak ve orman kayıplarının önüne 
geçilmesi hedefleniyor.

T ra b zo n -U zu n g ö l Ç ığ  K on tro l Pro jesi:
Proje ile bölgede ki çığ oluşumunu önlemek gayesi 
ile 300 adet çelik kar köprüsü ve akma bölgesine de 
saptırma duvarı yapılması planlandı.

R ize-A yder Ç ığ  K on tro l Pro je s i:
Rize ili, Ayder çığ yolunda 1947 ve 1992 yıllarında 
iki büyük çığ meydana geldi. Can-mal ve altyapı 
kaybı oluşan bu çığ yolunda projenin uygulamaya 
geçmesi ile muhtemel çığ oluşumu engellenecek. 
Proje ile dört noktada 5 m yüksekliğinde, toplam 
4642 m. uzunluğunda çelik kar köprüleri yapımı 
planlandı.

R ize-Ç a m lıh em şin  Y ukarı K avron  Ç ığ  K ontrol  
Projesi:
Yukarı Kavran proje alanında ilki 1986-1987 
İkincisi 2006-2007 de olmak üzere yerleşim 
yerlerine zarar veren 2 çığ meydana geldi. Yapılan 
incelemeler ve görüşmeler neticesinde bölgesindeki 
kar örtüsünü yamaçta tutmak için 1810 m kar ağı 
yapılması planlandı.

E rzu ru m -B in gö l K a ra y o lu  81 . Km Ç ığ  K ontrol  
Projesi:
Erzurum-Bi ngöl Karay ol u 81. Km'sinde ortalama 2- 
3 yılda bir, bazen de yıl içinde 2 kere çığ düşmesi 
olayı yaşanıyor. Proje ile, rüzgârdan kaynaklı kar 
birikimini önlemek için rüzgâr perdesi, çığ yolu 
üzerinde iki farklı noktada çığ hızını kesici ve 
sürtünmeye artırıcı duvarlar, beklenen çığ hacminin 
depolanması için bir durdurma duvarı ile sol ve sağ 
yamaçlarda iki adet hız kırıcı duvar yapımı 
planlandı.

T r a b z o n  K a r a ç a m  Ç ığ  K o n tr o l  U y g u la m a  
Projesi:
Karaçam proje alanında, köylülerin hafızalarında 
ilki 1880'lerde İkincisi 1986'da ve üçüncüsü 1993’te 
olmak üzere 3 büyük çığ olayı yaşandı. Proje 
alanında çığ meydana getiren başlama bölgesindeki 
kar örtüsünü yamaçta tutmak için 134 adet çelik çığ 
köprüsü, çelik kar köprülerinin altında ise 189 adet 
ahşap kar köprüsü, başlama bölgelerinde tripod 
destekli ağaçlandırma ile kar yığılmasını önlemek 
için toplam 1150 m uzunluğunda rüzgâr perdesi 
yapımı planlandı.
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DSİ Spor'dan Okçuluğa Hızlı Başlangıç

5 0  yılı aşkın b irsüred irgençliğe  ve Türk Sporuna hizm et eden Ankara D Sİ Spor Kulübü, 2012 yılı Haziran ayından  
itibaren Okçuluk branşında da fa a liyet gösterm eye başladı. Başta, Basketbol, Futbol ve Voleybol o lm ak üzere, 
M asa Tenisi, Tenis, Tekvando branşlarında faaliyetin i sürdüren Ankara D Sİ Spor ata sp oru  Okçulukta, takım  
çalışm aları ve spor okulu düzeyinde sürdürülen çalışm alar neticesinde, şam piyonalara ve turnuvalara iştirak  
etm eye başladı.

2013 yılı Ocak ayı içerisinde, Ankara Gençlik 
Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünce düzenlenen 
Minikler Salon Okçuluk Ankara yarışmalarına 12 
sporcuyla katılan DSİ Spor takımından, Ayşe Selin 
Cin (Birinci), Bensu Yetik (İkinci), M ina Sezin Subaşı 
(Üçüncü) ve Berk Ustaoğlu (Dördüncü) kendi yaş 
kategorilerinde 124 sporcu arasında dereceye girme 
başarısı gösterdiler.

A ntrenör Ali Sağlar nezaretinde çalışm alarını 
sürdüren Okçuluk takımı, 13-15 Aralık 2013 tarihleri 
arasında İzmir'de düzenlenen Büyükler-Gençler 
Türkiye Şampiyonasında, büyük bayanlarda; N il 
Aysun Bahadırlı, Pelin Şen ve Damla Kepenek'ten 
oluşan bayan takımı Türkiye İkincisi olarak büyük 
başarı gösterdi.

Büyük bayanlarda yarışan Pelin Şen de ferdi dalda 
sıralama ve eleme atışları sonunda Türkiye üçüncüsü 
olma başarısını gösterdi.7-9 Şubat 2014 tarihlerinde 
Ankara'da yapılacak olan Minikler-Süper Minikler 
Okçuluk müsabakası öncesi, 28 Ocak 2014 tarihinde 
yapılan Ankara Bölgesi seçmelerine DSİ Spor 14 
sporcusu ile katıldı.

9-10 yaş erkeklerde Semih Onat Üre (İkinci); 11-12 
yaş bayanlarda Ayşe Selin Cin (Üçüncü); 11-12 yaş 
erkeklerde A.Berk Ustaoğlu (Birinci), Fikret İnsel 
(Üçüncü), Alperen Kaan Yılmaz (Beşinci); 13-14 yaş 
bayanlarda Bensu Yetik (İkinci), Mina Sezin Subaşı 
(Üçüncü) dereceye girerek madalya almaya hak 
kazandılar.
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Diyarbakır'da Vurulan Leoparın Tahniti Tamamlandı

Orm an ve Su  İşleriBakanlığ ı Doğa Korum a ve M illi Pa rklarG enel M üdürlüğ ü, Diyarbakır'da 3  Kasım  2013 'te bir 
çoban tarafından silahla öldürülen A nadolu Leoparı' n ın tahnitin i tam am ladı.

Ülkemizde varlığı tartışmalı olan ve biyolojik çeşitliliğimiz açısından son derece önemli bir tür olan leopar 
( Panthera pardus), Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyü yakınlarında ortaya çıkmıştı.

Bir çobana saldırısı sonrası öldürülen leoparın DNA ve hücre örnekleri alınarak incelenmiş ve tahniti yapılmak 
üzere İstanbul'a gönderilmişti.

T ah n it  2 ,S A y Sü rd ü

İstanbul'a gönderilen Anadolu leoparının çıkarılan postu, 43 yıllık tahnit ustası İhsan Yey tarafından ABD'den 
getirilen bircansızm ankene giydirildi.

2.5 ay süren çalışma sonucu tahniti tamamlanan leopar, gerçeğini aratmayacak bir şekle geldi.
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Tahnit i le  N esli  T eh lik e  A ltına  G iren  
H a y v a n l a r  G e l e c e k  N e s i l l e r e  
A k tar ıl ıy or

Tahnit, yaban ve av hayvanlarının 
derilerinin ilaçlanarak, aslına uygıın 
şe k i ld e  u zu n  süre  s a k la n m a s ın ı  
sağlıyor. Hayvanları ölümsüzleştirme 
sanatı olarak bilinen tahnit, genellikle 
b i l i m s e l  m a k s a t l a  g e ç m i ş t e n  
yararlanarak geleceğe ışık tutmak için 
tüy ve kürk özelliği aramadan yapılır. 
Tahnit aynı zamanda nesli tükenmekte 
olan hayvanların gelecek nesillere 
aktarılmasında ve kültürel varlıkları 
koruma içinde uygulanıyor.

N ered e  S erg ilen eceğ in e  D ah a  S o n ra  
K a ra r  V erilecek

Daha önceleri Anadolu'nun değişik 
b ö lg e le r in d e  y aşay an  le o p a r la r ın  
sayıları 1950'li yıllardan itibaren yasa 
dışı avcılık, zehirleme, kapanlar ile 
yakalama sonucu azalmaya başladı ve 
Anadolu'da bilinen son leopar 17 Ocak 
1974 tarihinde Ankara'nın Beypazarı 
ilçesi yakınlarında vurulmuştu. Tahnit 
edilmiş bu leopar ise MTA Tabiat Tarihi 
Müzesi'nde sergileniyor. Diyarbakır'da 
vurulan ve tahniti biten leoparın ise 
nerede sergileneceğine daha sonra karar 
verilecek.

m  +

D iy arb ak ır 'd ak i O la y  1974'tcn  Bu 
Yana İlk K esin  K ayıt  N ite liğ i  T aşıyor

Bu tarihten sonra türün görüldüğüne dair 
çeşitli haberler çıksa da bunların hiç 
birisi kesin delil niteliği taşımadı. Ancak 
son y ılla rda  öze llik le  G ü neydoğu  
Anadolu bölgesinde türün görüldüğü, 
yasa dışı olarak avlandığı bilgileri gelse 
de net bir bilgiye u laşılam am ıştı. 
Diyarbakır'da yaşanan son olay 1974 
yılından bu yana ulaşılan ilk kesin kayıt 
niteliği taşıyor.
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"Şehirlerde Su Problemi Yok"

Orm an ve Su  İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ocak ayında düzenlediği basın toplantılarında kuraklık  
konusunda vatandaşlarım ızı rahatlatan açıklam alarda bulundu. Bakan Eroğlu Şehirlerim izde su  problem i 
bulunm adığını söyledi. Orm an ve Su İşleri Bakanlığı yatırım ları hakkında da bilg iler veren Eroğlu 11 yılda 65  
m ilyar liralık yatırım  yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'de ortalama 646 milimetre 
yağış düştüğünü, 2012'de 739,6 
m i l i m e t r e ,  g e ç e n  y ı l  i s e  
ortalamanın biraz altında 564,1 
m ilim etre yağış gerçekleştiğini 
aktaran Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, içmesuyu 
bara jla r ında  İstanbul'da yüzde  
33 ,1 , A n k a ra 'd a  y ü zd e  24 ,6 , 
İzmir'de yüzde 57,1, Bursa 'da 
yüzde 43,7 oranının gözlendiğini 
ve buralarda herhangi bir sorun 
bulunmadığım dile getirdi.

Prof. Dr. Eroğlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle 
kuraklık ve sel baskınlarının yaşandığını, tedbirleri 
en kötü d u ru m la ra  göre a ld ık ların ı belirtti. 
"İstanbul'da kuraklık olsa dahi, su sıkıntısı olmasın" 
düşüncesiyle Melen Barajı'nın temelini atmaya karar 
verdiklerini de ifade eden Eroğlu, baraj inşaatının 
başladığını, temel atma töreninin de yakın zamanda 
yapılacağını ifade etti.

“ İstanbul'da 7 yılda bir kuraklık oluyor. 17 yılda bir 
daha büyük kuraklık oluyor. 1994'te kuraklık vardı. 
2014'te de kuraklık var. Merak etmeyin kuraklığa 
karşı da tedbirimizi alıyoruz. 2007'de kuraklığı 
hissettirmeyelim diye Melen'in suyunu Ömerli'ye 
akıtıverdik. İçinden tır geçen ikinci dev isale hattı 
inşa ediliyor. O da inşallah bu sene bitecek.

Biz Istırancalar'dan 7 baraj inşa ettik. Sazlıdere, 
Yeşilçay devreye sokuldu. Melen Barajı ile 2-3 yıl 
kuraklık olsa dahi suyu barajda biriktirmek istiyoruz. 
Orası iklim, durum itibarıyla başka bir havza olduğu 
için kuraklık olmuyor. Bir de Ağva civarında 2 dev 
baraj inşa edeceğiz. Projelerin hazırlanıp, inşaatın 
yapılması için talimat verdim. Osmangazi ve 
Sungurlu olmak üzere dev baraj inşa edeceğiz. Çünkü 
İstanbul çok büyük bir şehir. İstanbul gündüz 
gelenlerle birlikte 17 milyon. İstanbul'u değil, bir iki 
gün, bir saatliğine bile susuz bırakmak bizi üzer. 
İstanbul'a hizmet etmek bizim için ibadettir."

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2014 yılı işletme durumunu 
da ele alacaklarını belirterek, derelerle ilgili 
çalışmaları olduğunu, yukarı havzalarda erozyon 
kontrolü ve ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını 
anlattı.
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"İstanbulİçinB ve CPlanlarımız Var"
İstanbul'un susuz kalma ihtimali bulunmadığını 
vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "İstanbul, 
Avrupa'daki pek çok ülkeden büyük bir şehrimiz. 17 
milyon nüfuslu şehri susuz bırakamayız. Bizim 
tedbirlerimiz var. B planı uygularız, olmuyorsa C 
planı. Biz şimdiye kadar susuz bıraktık mı şehri?" 
dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İstanbul'da su konusunda 
s ık ın tı  yaşanm am ası için iş le tm e program ı 
çalışması yaptıklarını ve Melen Barajı'nı inşa 
edeceklerini aktardı.

Ö ze llik le  kasım , aralık  ve ocak  ayların ın , 
barajlardaki su seviyesinin en düşük düzeyde 
bulunduğu aylar olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, "Yani inşallah ocak ayının ortasından 
itibaren su sev iyelerin in  yükseleceğine ben 
i n a n ı y o r u m "  d e ğ e r le n d i rm e s in d e  bu l u n d u .  
Şehirlerde su problemi bulunmadığını vurgulayan 
Prof. Dr. Eroğlu, vatandaşların rahat olmasını istedi.

T ü rk iy e 'd e  su y u n  yü zd e  7 5 'in in  su lam ad a  
kullanıldığına dikkati çeken Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, damlama ve 
yağmurlama sistemleriyle sulamada büyük bir 
tasarruf sağladıklarını dile getirdi.

" HES'Icr O lm asa 'T ü rk iye  E lek tr ik s iz  K alırdı"

"Bugün HES'ler olmasa Türkiye elektriksiz kalırdı" 
d iyen Prof. Dr. Eroğlu, 2002 'de 26 m ilyar 
kilovatsaat olan hidroelekrik enerjisi üretiminin 
2013 te  78 milyar kilovatsaate yükseltildiğini ve 
üretilen bu enerji ile yılda 11 milyar dolar doğalgaz 
ithalatından tasarruf edildiğini belirtti.

" G A P T a m a m la n d ığ ın d a  M illi E k o n o m iy e  Y ıllık  

6,6 M ily a r  S katk ı sağ layacak ."

Dünyada gelecekte en önemli sektörlerden birinin 
de gıda arzı olacağını vurgulayan Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, GAP Projesi 
tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 6,6 
milyar S katkı sunulacağını, 1 milyon 270 bin kişiye 
istihdam imkânının sağlanacağını dil e getirdi.

Milli ekonomiye, Konya Ovaları Projeleri (KOP) 
ile 2,57 milyar S, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile 1 
milyar 418 milyon $ gelir sağlanacağını anlatan 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Trakya Gelişim Projesi 
(TRAGEP) kapsamında ise 10 milyar liralık 
yatırımın gerçekleştirileceğini aktardı.
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"B irçok  Ş eb ek e , D a m a c a n a  S u lard an  D aha  

K aliteli"

Türkiye'deki birçok şebekenin suyunun, damacana 
sulardan daha kaliteli olduğunu belirten Orman ve 
Su İşleri B akanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
vatandaşların bu konuda güveninin sağlanmasının 
önem ine değindi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
"M aalesef su satanlar var. Onlar istiyor ki şebeke 
suyuna güven olmasın. Bu tür şeylere inanmamak 
lazım. Bunlar tabii pazar kaybetmesin diye şebeke 
suyuna güveni azaltıyor. Deponuz temizse şebeke 
suyu tertemiz evinize gelir" değerlendirmesinde 
bulundu.

“ 3 M ilyar  fidanı toprakla  b u lu ştu rd u k ."

2003-2013 yılları arasında 3 milyar fidanı toprakla 
buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, fidan ve tohum 
üretim inin de geçm işe oranla 6-7 kat artış 
gösterdiğini ve geçen yıl 400 milyon fidan 
üretildiğini aktardı.

Eroğlu; Türkiye'yi fidan üretim merkezi yapmak 
istediklerini ve bu kapsamda Adapazarı'nda fid a n  
horsası oluşturduklarını kaydetti.

Bugüne kadar 127 Şehir Ormanı kurduklarını 
aktaran Prof. Dr. Eroğlu, odun dışı orman ürünleri 
alanında da çalışmalar yürüttüklerini, hazırladıkları 
eylem  planları ile orm an köylülerine katkı 
sağladık ların ı vurguladı. Cevizin %  60'ının, 
bademin %  40'ının ithal edildiğine dikkati çeken 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
eylem planları ile 5 milyon ceviz ve 8 milyon badem 
fidanınıntoprakla buluşturulacağım ifade etti.

Ormanların %  77'sinin tapusunun alındığını belirten 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2015’te ormanların 
tamamının tapusunun alınacağını aktardı.
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"Y anan A lan lar ın  1 m 2'si Bile B aşk a  M aksatla  
K ullan ılam az"

O rm an yangınlarına m üdahale süresini ülke 
genelinde 17 dakikaya indirdiklerini vurgulayan 
Prof. Dr. Eroğlu, Antalya'da kurulan Yangın Eğitim 
Merkezi'nde de birçok ülkeden ormancıya eğitim 
verildiğini söyledi.

Yanan ormanların yerine yeni fidanların dikildiğini 
kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, "Yanan alanların bir metrekaresinin 
bile başka bir maksatla kullanılması söz konasu 
değil" diye konuştu.

" K o ru n a n  A la n la r ın  S a y ıs ı  9 5 2 'd e n  1553'c  

Y ü kseld i."

Korunan alanların sayısı 2002'de 952 iken bu 
rakamın 2013'te 1.533'e yükseldiğini belirten Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, milli park sayısının 40'a, tabiat 
parkı sayının 193'e, tabiat anıtı sayısının 111, 
RAM SARalanının 14'e çıktığını anlattı.

" H ed ef im iz  B ak an lık  O larak  D ü n va 'd a  İlk 7 'yc  

G irm ek "

Orman ve Su işleri Bakanlığı olarak 2023'e kadar, 
dünyada ilk 7'ye girmek için hedef koyduklarını 
belirten Prof. Dr. Eroğlu, bu yıl 350 milyon fidan 
üretileceğini, 100 bin dekar bozuk orman alanına 
karperli sedir tohumu atılacağını, 2 milyon 250 bin 
dekar alanda ağaçlandırm a, erozyon kontrolü 
gerçekleştirileceğini, orman yangınlarıyla mücadele 
kapsam ında 6 helikopter alınacağını, korunan 
alanların sayısının artırılacağını. Tabiat Turizmi 
Master Planı uygulamalarına devam edileceğini 
kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
özel sektör tarafından yapılan ve 2 bin 700 megavat 
kurulu güce sahip 98 HES'in bu yıl işletmeye 
alınacağını ifade etti.
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"İstanbul 'dak i  O rm a n lar ı  G ö z ü m ü z  Gibi  
K oruyoruz"

İstanbul'un yüzde 49'unun orman olduğunu 
belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, İstanbul'da 3. köprü yollan 
yapılırken kesilen ağaçların en az 5 katı kadar 
fidan dikilmesi, yaban hayvanları için ekolojik 
köprüler yapılması, kaynaklar ve korunan 
alanlar ile memba sularına zarar verilmemesi 
şartı ile izin verdiklerini ve şu ana kadar 1 
milyon 1 (X) fidanın dikildiğini aktardı.

P ro f  Dr. Veysel Eroğlu, "Biz, İstanbul'daki 
ormanları gözüm üz gibi koruyoruz. İstanbul'da 
geçmişte ormanlar tahrip ediliyordu, işgal 
ediliyordu.

Hodri meydan diyorum. Bizim dönemimizde 
Türkiye'de bir metrekare yer işgal ettirmedik. 
Hem karadan hem  havadan hem  de uydudan 
kontrol ediyoruz. Yani artık o devirleri kapattık" 
diye konuştu.
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ESKİCİLER SES TOCNİSYENLERİ SANAYİCİLER GAZETECİLER RESSAMLAR 
ÇKOLAR HEMSRELER TAHSİLDARLAR KAPTANLAR MUHTARLAR BESİOLER 
POLİTİKACILAR KUAFÖRLER PANSİYONCULAR DANSÇILAR BENZİNCİLER 
MAKİNİSTLER KOSTÜMCÜLER SAĞLIKÇILAR MİMARLAR HIRDAVATÇILAR 
CANKURtARAMAR AYAKKABI TAMİRCİLERİ KİMYAGERLER AVUKATLAR 
TABELACILAR DEKORATÖRLER HARfTAOLAR ESTETİSYENLER 0ÇBCÇİER 
KÖSE YAZARLARI BORSACILAR EV HANII*AR1 REKLAMOLAR MÜZİSYENLER 
İMSAATÇLAR YARGIÇLAR METİN YAZARLARI CERRAHLAR YAYMOLAR 
TEKNİKERLER KAYNAKÇLAR TAMİRCİLER İSLETMECİLER PSİKOLOGLAR 
LOSTRACUU» ELEKTRİKÇİLER BİLİŞİM UZMANLARI EV HANIMLARI 
GRAFİK TASARIMCILAR MANtMIURACLAR BAHARATÇILAR KOREOGRAFLAR 
TEKSTİLCİLER MADENCİLER POLİSLER TESİSATÇILAR HOSTESLER 
VEZNEDARLAR İPLİKCİLER KASİYERLER KEBAPÇILAR SARRAFLAR 
PAZARLAMACILAR KIRTASİYECİLER ARAŞTIRMACILAR FOTOĞRAFÇILAR 
KURYELER DOĞRAMACILAR SENARİSTLER DALGIÇLAR MUHASEBECİLER 
BÜROKRATLAR BALIKÇILAR SANATÇILAR NOTERLER DANIŞMANLAR 
ÇOBANLAR USTALAR EKSPERLER MÜFETTİŞLER MUHABİRLER 
OYUNCULAR MATBAACILAR TORNACKAR ÇANTACILAR KAPICILAR 
MÜBAŞİRLER KAMERAMANLAR KÖMÜRCÜLER MÜFTÜLER CMJNCAKOLAR 
SPİKERLER KABZIMALLAR MÜTEAHHİTLER SOSYOLOGLAR SİMİTÇİLER 
SUCULAR CAMCILAR KARİKATÜRİSTLER GALERİCİLER TESVİYECİLER 
ARŞİVCİLER ELEŞTİRMENLER BANKACILAR SAİRLER PAZARCILAR 
HAKB*£R BAMOLAft KÜTLRİÎNECİS? TOUCİAR SAAlÇkER CVERLOKÇULAR 
MÜŞAVİRLER DEFTERDARLAR SAHAFLAR TEZGAHTARLAR ANİMATÖRLER 
EDİTÖRLER BİLGİSAYARCILAR TEM İZLİKÇİLER BAHÇIVANLAR 
ÇİLİNGİRLER KOMEDYENLER BULAS1KOLAR ANTRENÖRLER POSTACILAR 
İTFAİYECİLER İŞLETMECİLER ZABITALAR EMEKLİLER İÇİN  

BİR BANKADAN DAHA FAZLASI

ÎÜ Ziraat Bankası
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10 YILDA 268 BARAJ YAPMAK

Orçun Taşkın

T e şk ila tla n d ığ ı 1 9 5 4  y ılın d a n  bu y a n a  y ü z le rce  b a ra j in şa  e d e n  D e v le t  Su  İş le r i G e n e l M ü d ü rlü ğ ü  
(D S İ) g e r id e  b ıra k tığ ım ız  so n  1 0  y ıl  içe ris in d e  a ç ılış ın ı y a p tığ ı 2 6 8  a d e t  b a ra j ile  b u  a la n d a  re k o r  
s a y ıla b ile c e k  b ir  a tılım  g e rçe k le ştird i.

Hizmete alınan 268 baraj, toplam 18,7 milyar m 
depolama kapasitesine sahip. Bu miktar Türkiye'nin 
bir yıl içerisinde tükettiği içme ve kullanma suyunun
2,5 katına eşit. Barajlarda depolanan sular ile 887 bin 
hektar arazinin sulanması mümkün olacak.
Bu arazi İsparta ilimizin yüzölçümü kadar bir alana 
eşit. 2 bin 800 M\V kurulu güce sahip 24 adet Baraj ve 
Hidroelektrik Santral ile de yıllık yaklaşık 9 milyar 
kilovat saat enerji üretimi yapılabiliyor.

Bu üretim miktarı da ülkemizin bir yıllık enerji 
tüketiminin %4'üne karşılık geliyor. Barajlar ayrıca 
13 bin hektar araziyi taşkın zararlarına karşı koruyor.

Baraj gölleri ulaşım, su ürünleri üretimi, turizm gibi 
yeni gelir getirici faaliyetlere de vesile oluyor. 
Bulundukları bölgelerde ticaret hayatına hareketlilik 
g e tiren  bu  b a ra j la r  v a ta n d a ş la r ım ız ın  hayat 
standartlarının yükselmesinde de büyük etkiye sahip.
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S o n  1 0  y ıl  iç in d e  h izm e te  a lın a n  b a ra jla rd a  
d e p o la n a c a k  su y la  7,5 m ily o n  a d e t  o lim p ik  
y ü z m e  h a v u z u n u ( S 0 x 2 S x 2 m )  d o ld u r m a k  

m ü m k ü n .

Baraj gölleri yalnızca vatandaşlarımız için değil 
doğal yaşam adına da önem taşıyor. Yaban hayatı için 
son derece önemli habitatlar meydana getiren baraj 1ar 
U lusla ra ras ı R am sar S öz leşm esi Sulak A lan 
sınıflandırması içinde Yapay Sulak Alanlar başlığı 
içinde ele alınıyor.
Ülkemizde 135 adet uluslararası öneme sahip sulak 
alan bulunuyor. Bu sulak alanlar içerisinde inşa 
edilen barajlar tarafından meydana gelen yapay sulak 
alanlarda bulunuyor.

Yapay sulak alanlar kuşlar için özellikle soğuk kış 
aylarında önemli bir kışlama ortamı oluşturuyor. 
Örneğin Yedikır Baraj Gölü içinde bulunan "ada" 
Akpel ikanlar için önemli bir üreme habitatı oluşurdu. 
Ayrıca yine Göl Marmara Gölü, Hirfanlı Barajı ve 
Sarıyar Barajı da yaban hayatı için önemli alanlar 
arasında yer alıyor.
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Dünyanın En Yüksek ve Büyük Barajları

Vatandaşlarımız tarafından daha ziyade baraj inşa 
eden kurum olarak tanınan DSİ; Atatürk, Keban, 
K arakaya , Ciökçekaya, A tın k a y a  gibi dünya  
sıralamasında hatırı sayılır derecelere yükselmiş 
baraj 1ar inşa ederek Dünyada da saygın bir yer edindi. 
Örneğin Atatürk Barajı, dolgu hacmi bakımından 
kendi kategorisinde dünyanın en büyük barajı 
konumunda bulunuyor. Hidroelektrik Santrali de 
dünyada halen yapımı sürenler arasında 3., inşa 
edilmiş olanlar arasında da 5. büyük santral olarak ön 
plana çıkıyor. Aynı zamanda göl hacmi bakımından 
Avrupa'nın en büyük barajı da yine Atatürk Barajı...

DSİ, dünyanın en yüksek ve en büyük barajlarını inşa 
etmeye devam ediyor. Son yıllarda hizmete alman 
Ermenek, Deriner, Çine Adnan Menderes barajları da 
kendi sınıflarında tıpkı Atatürk Barajı ve diğerleri 
gibi üst basamaklarda yer alıyor.

Yeni Yatırım Stratejileri Projeleri Hızlandırdı

2003 yılından itibaren DSİ (îenel Müdürlüğü tarafından 
yürürlüğe konulan yeni yatırım stratejileri diğer bütün 
projelerde olduğu gibi baraj inşaatlarına da ivme 
kazandırdı. DSİ'nin yeni yatırım stratejileri uzun yıllar 
sürüncemede kalan ve fiziki gerçekleşmeleri diğerlerine 
nazaran daha yüksek oranda olan projelere öncelik 
verilmesini öngörüyordu. Bu stratejilere göre DSİ 
bütçesinin, programdaki bütün projelere eşit olarak 
yayılması yerine öncelikli olanlar belirlenerek belirli bir 
fiziki gelişme sağlamış olan tesislere ağırlık verildi. Bu 
uygulama neticesinde tesisler kısa sürede tamamlanarak 
ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlandı.

Yeni yatırım stratejileri sayesinde sulama, içme ve 
kullanma suyu ile çevre yatırımları yanında baraj 
inşaatlarına kazandırılan ivme neticesinde 10 yıllık süre 
zarfında 268 adet barajın tamamlanması mümkün oldu. 
Bu barajlar arasında bazıları gerek yükseklik ve 
büyüklük gerekse mühendislik becerisi ve yapım 
hikâyesi bakımından ön plana çıkıyor.

A ta t ürk Barajı ve Baraj Gölü /  Şanlı ıırfa

Karakaya Barajı ve HES - D iyarbakır
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Ermenek Barajı ve H ES Karaman

M ü h e n d is l ik  H arikas ı  E rm en ek

“Gövdenin yapılacağı yendeki dar vadi, adeta 
'buraya m utlaka baraj yapılsın ' şeklinde 
seslenmektedir. ”

Ermenek Barajı'nın inşa edildiği dar vadi, 
dönemin DSİ Cîenel M üdürü şimdiki Orman 
ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu tarafından 2004 yılında yukarıdaki 
ifadeyle değerlendirilmişti. Çift eğrilikli 
asimetrik ince kemer beton gövde olarak inşa 
edilen Ermenek Barajı temelden 218 metre 
yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı 
unvanını kazandı. (Ermenek, Deriner Barajı 
açıldıktan sonra 2. Sıraya yerleşti.) Cîenişliği 
tepede 150 metreden az olan, tabanında ise 
yer yer 5 metreye kadar düşen, son derece dar 
bir vadide inşa edilen proje, gerek kablo vinç 
ile dahi kısıtlı olarak sağlanabilen ulaşım 
imkanları gerekse karstik yapının gerektirdiği 
özenli enjeksiyon ve tahkimat çalışmaları 
nedeniyle teknik olarak Türkiye 'n in  en 
karmaşık baraj projelerinden biri oldu.

T ürk iye 'n in  en  yüksek  2. barajı olm a 
ö z e l l i ğ i n i n  y a n ı n d a ,  y ü z e y  a l a n ı  
sın ıflandırm asında da T ürk iye 'n in  2'nci 
büyük barajı olma vasfını kazanan Ermenek 
Barajı, enerji temin maksadı ile inşa edildi.
Baraj 309 M W kurulu gücü ile yıllık 1 milyar 
187 m ilyon kilovat saat enerji üretim  
kapasitesine sahip. Ermenek Barajı aynı 
zam anda m ansabında bulunan Cîezende 
B a ra j ı 'n ın  re g ii lâ sy o n u n u  d a  y ap a ra k  
(îezende Barajı'ndaki enerji üretimini de 
arttırıyor. Ülkemizin Enerji üretimine büyük 
katkı sağlayan Ermenek Barajı ve HES 
Avrupa'nın en yüksek 6. Dünyanın ise 21. 
barajı olma özelliğini de taşıyor.

Ermenek Barajı'nın tahliye sistem i ile alakalı 
testler esnasında oluşan muhteşem görüntü
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Çine Adnan M enderes Barajı ve H E S Aydın

Ermenek Barajı, resmi olarak DSİ'nin 55. kuruluş yıl dönüm ü münasebetiyle 27 Aralık 2009 tarihinde İstanbul 
Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu merasimle. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıldı.

Ermenek Barajı'nın inşa edildiği dar vadinin membadan ve mansaptan görüniimii

5 Padişah... 59 H üküm et... 1 Baraj...

Kendi kategorisinde (Silindirle Sıkıştırılmış Beton Gövde) Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip Çine 
Adnan Menderes Barajı'nın yapılması ilk olarak 1869 yılında Sultan Abdulaziz Döneminde gündeme gelmişti. 
Baraj o tarihten tam 141 yıl sonra 10.10.2010 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı. Aydın'ın Çine ilçesine 
bağlı bir baraj yapılması talebi aradan 5 padişah, 59 Hükümet geçtikten sonra ancak 2010 yılında karşılık 
bulabildi.
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10.10.2010 tarihinde düzenlenen açılış m erasim inde 
konuşan Başbakanımız Sayın RecepTayyip Erdoğan barajın 
tarihi sürecini şu ifadelerle anlattı:

"Sene 1869, dönem in padişahı Abdiilaziz'e rapor hazırlanıp  
sunuluyor. Bu raporda Çine Nehri'ne bir bent yapılması, 
böyiece inşa edilecek kanallarla  bölgedeki bereketli 
toprakların sulanacağı ve bundan da önemli kazanç elde  
edileceği İstanbul'a iletiliyor Fakat n e  yazık ki Aydınlı la m ı  
bu arzusu o zaman gerçekleşmiyor. İşte Ç ine suyuna bu güzel 
gerdanlığı takmak, Adnan M enderes'in d e  hayali olan bu 
barajı bitirm ek bize nasip oldu. Bu sebeple bu  barajın adını 
Çin e A dıı a ıı M endeıes Barajı olarak değiştiriyoruz."

Açılış Merasiminde Çine Barajı, Çine Adnan Mendere 
Baraj ı ismine de böyiece kav uşmuş oldu.

141 yıl inşa edilmeyi bekleyen Çine Adnan Menderes Barajı, daha fazla zaman kaybedilmemesi için hem 
malzemeden hem de zamandan ve dolayısıyla maliyetten tasarrufa imkân sağlayan Silindirle Sıkıştırılmış 
Beton Gövde tipinde inşa edildi. Baraj bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek barajı unvanını kazandı.

Baraj Avrupa'nın en yüksek barajı olmasının yanında hem  sulama hem enerji hem de taşkın koruma 
özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Çine Adnan Menderes Barajı ve  HES üç ayrı sektörde ülkemize hizmet ediyor.

136 metre yüksekliği bulunan Çine Barajı ve 11ES; 22 358 hektar alanı suluyor, 9 100 hektar araziyi taşkınlardan 
koruyor ve yıllık 118 milyon kilovat saat enerji üretimi gerçekleştirme kapasitesine sahip.
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Avrupa 'nm 3. Dünyanın 6. Yüksek Barajı Deriner

Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Çift Eğrilikli Beton Kemer Barajlar arasında Türkiye'nin en yüksek, 
Dünya'nın 6. yüksek barajı olan Deriner Barajı ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa 

edildi.

Çoruh Ilavzası Projesi kapsamında inşa edilen Deriner Barajı, ülkemizde üretilen hidroelektrik enerjinin %  6'sını 
tek başına karşılıyor. 2012 yılı içinde enerji üretimine başlayan Deriner 1 milyar 400 milyon Amerikan Dolarına 
m aloldu. Barajda 1 milyar970 milyon m su depolanabiliyor.

D ünyanın en yiiksek 6. Barajı olan Deriner, her birim iyle yeryüzündeki en sağlam yapılardan birini teşkil ediyor. 

750Bin Kişinin Elektrik ihtiyacı Karşılanıyor

Deriner Barajı ve HES, 03.10.2013 tarihi itibariyle bütün üniteleriyle işletilmek üzere EÜAŞ'a devredildi. Her 
biri 167 MW  kurulu güce sahip dört üniteden oluşan ve yıllık 2 milyar 118 milyon kilovat saat hidroelektrik 
enerji üretim kapasitesine sahip olan santral yaklaşık 750 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.
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Derine/4 Barajı Türkiye'nin en çoksed im en t taşıyan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri üzerinde bulunan  
Borçka ve M uratlı barajlarının da ekonom ik ömrünü uzatıyor.

Toplam gövde hacmi 3 milyon 400 bin metreküp olan Deriner Barajı'nda 1 milyar 970 milyon m ‘ su 
depolanabiliyor. Deriner Barajı maksimum su seviyesine ulaştığında 26,5 knr 'lik  birgölalanı ile Tuz Gölü'nden 
daha büyük birgöl oluşturuyor.

Barajın inşaatında, muhtemel bir depreme karşı barajı çevreleyen tepelerin sağlamlaştırılması için her biri 200 
tonluk çivilerle zemin birbirine bağlandı. Deriner Barajı, her birimiyle yeryüzündeki en sağlam yapılardan 
birini teşkil ediyor. Şimdiye dek inşa edilmiş en büyük yeraltı elektrik santrallerinden birine sahip olan baraj 
kendisini 7senede amorti edecek.

Üretilecek enerji Türkiye'de üretilen enerjinin %1,1'ine ve 
Çoruh Havzası'ndaki projelerde üretilecek toplam enerjinin 
ise %14'iine tekabül ediyor. Deriner ürettiği enerjinin 
karşılığında milli bütçeye tek başına yıllık 550 milyon TL  
katkıda bulunabiliyor. Ayrıca mansabmda bulunan Borçka 
ve Muratlı Barajlarına regüle edilmiş su sağlayarak bu 
barajların yıllık üretimine 25 milyon TL'lik ilave katkıda 
bulunuyor. Böyiece Deriner Barajı'nın toplamda yıllık 
faydası 575 milyonTL'ye ulaşıyor.
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Şair Ali A kbaş;
Deriner Barajı ve HES inşaatı esnasındaki 
çalışmalardan esinlenerek aşağıdaki şiiri 
kaleme almış ve bu şiiri baraj inşaatında 
çalışan kahraman işçiler ile mühendislere 

ithaf etmiştir.

Alın Terinden Bir deniz
Deriner'de erler derin 
Yed i kat alt ında yerin 
Bilmem ki ne arıyorlar

Başıboş akmasın diye 
Bendini yıkmasın diye 
Çoruh'a gem v uruyorlar

Murat, I lasan, Mehmet, Ali 
Bunlar Çoruh'tan da deli 
Sele karşı duruyorlar

Alın terinden birdeniz 
Şaşars ın ız b ir görsen iz 
Nam alıp can veriyorlar

Dağlar devriliyor kat kat 
Kimi Mansur, kimi Ferhat 
Kayaları kırıyorlar

Altında yağmurun karın 
Apaydınlık yarınların 
Rüyasını görüyorlar

Onların meskeni dağlar 
Sı lada hastalar sağlar 
Sefasını sürüyorlar

İşleri çetin mi çetin 
Yaralı bir memleketin 
Yarasını sarıyorlar

A liA K B A Ş
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Çoruh 'un Yeşil Gerdanlıkları

DSİ tarafından geliştirilen Çoruh Havzası Projesi 
kapsamında Deriner Barajı ve IIES'in yanı sıra 
Muratlı 85. Yıl Milli egemenlik Barajı ve HES 
(Muratlı Barajı ve HES) ile Borçka Baraj ive  II ES de 
hizm ete alındı. Çoruh Havzası Projesi bütün 
ün ite le riy le  tam am lan d ığ ın d a  ü lkem iz enerji 
ihtiyacının yaklaşık %7'sini karşılayacak.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile özel sektöre 
su kullanım hakkı anlaşmaları yolu açıldıktan sonra 
gelen proje teklifleri ile Çoruh Havzasında; 10 adedi 
ana kolda, 2 adedi Berta kolunda, 2 adedi Oltu 
kolunda, 1 adedi Barhal kolunda olmak üzere toplam 
15 adet baraj ve 166 adet Nehir tipi HES planlandı. 
Bu projelerin toplam kurulu gücü 5 165 MW, yıllık 
enerji üretimi ise 16,08 milyar kilovat saat.

Ç oruh  H avzası P ro jesi ka p sa m ın d a  h izm e te  a lm a n  M uratlı (üstte) B orçka  (A ltta) ve D erin er B ara jları

Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh'un Türkiye 

sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi 192 

m 5/sn, akış hacmi ise yıllık ortalama 6,3 milyar m \

Çoruh Nehri'nin 410 km'lik kısmı ülkemiz, 21 km'lik 

kısmı ise Gürcistan sınırları içerisinde bulunuyor.

Bayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve 

Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen 

Çoruh Nehri, yı 1da 5,8 milyon m ' ruşubat taşıyor.
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Akkaprii Barajı ve HES Ege Bölgesi'nde bugüne kadar yapılmış en biiyiik baraj

Ege 'nin (¡A P 'ıA kk öprii

Kadir İnanır ve  Serpil Çakmaklı'nın başrollerini paylaştığı "Tomruk" filmini izleyenlerin çoşkun sularıyla 
hatırlayacakları Dalaman çayı üzerinde inşa edilen Akköprü Barajı, sulanmasını sağlayacağı yaklaşık 142 bin 
dekar arazi sebebiyle Ege'nin CîAP'ı olarak anılıyor.

Proje kapsamında ilk olarak Muratlı Barajı ve HES 
hizmete alındı. Aşağı Çoruh 11 avzasının üçüncü ve son 
barajı olan Muratlı Barajı Gürcistan sınırına 100 metre 
mesafede yer alıyor. Gövdesi ön yüzü asfalt kaplama 
kaya dolgu olan barajın, temelden yüksekliği 
49 metre. Geçirimsizliğin baraj gövdesi ön yüzünün 
asfalt kaplanması ile sağlandığı bu baraj, günümüz 
itibariyle bu uygulamanın ülkemizdeki ilk ve tek 
uygulaması olarak dikkat çekiyor. Kurulu gücü 115 
MW  olan Muratlı Barajı'nda, 37 metre brüt düşü ile 
yıllık üretilecek toplam enerji miktarı 444,12 milyon 
kilovat saat. Muratlı Barajı'nda 14.03.2005 tarihinde 
su tutuldu ve 28.03.2005 tarihinde ilk enerji üretimi 
gerçekleştirildi. Tesisin resmi açılışı ise 29.06.2005 
tarihinde yapıldı. Aşağı Çoruh Havzasının ikinci 
barajı olan Borçka Barajı, Artvin ili, Borçka ilçesinin
2,5 km  membasında bulunuyor.

Gövdesi merkezi kil çekirdekli zonlu dolgu olan 
barajın, temelden yüksekliği 146 metre. Kurulu gücü 
300 M W olan Borçka yı İlık toplam 1 mi lyar 39
milyon kilovat saat enerji üretim kapasitesine sahip. 
2006  y ılında su tu tu lm aya başlan ılan  Baraj, 
08.04.2007 tarihinde Başbakanımız Recep Tayyip 
E rd o ğ a n 'ın  k a t ı l ım ıy la  g e rç e k le ş t i r i le n  aç ılış  
merasimi ile hizmete alındı.
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27.05.2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından açılışı yapılan Dalaman 
Akköprü Barajı'nda 31.03.2011 tarihinde su tutuldu. Muğla iline bağlı Köyceğiz ilçesinin 24 km doğusunda 
Dalaman çayı üzerinde bulunan barajda depolanacak 384 milyon m su ile 141 920 dekar arazinin sulanması ve 
118,6 MW kurulu gücündeki santral ile yıllık 343 milyon kilovat saat enerji üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca baraj 
rezervnarında tutulacak 34.71 milyon m ’ taşkın hacmi ile Dalaman ovası, Köyceğiz ve Ortaca ilçe merkezleri ve 
köyleri ile turistik tesislertaşkın zararından korunuyor.

KOP'un Kilit Tesisi Bağbaşı Barajı

DSİ tarafından projelendirilen Konya Ovası Projesi (KOP) Ülkemizin ilk sulama projesi ve GAP'tan sonra en 
büyük sulama yatırımı ünvanına sahip. Bu proje kapsamındaki en önemli adım olan Mavi Tünel 23 Aralık 2011 

tarihi itibariyle tamamlandı.
Konya Ovası Projesi'nin en önemli ayağı olan Konya Çumra III. Merhale Projesi kapsamında yer alan Mavi 
Tünel, Cîöksu Nehri'nden Akdeniz'e dökülen suların baraj vetünellerle Konya Ovası'naaktarılmasını sağlayacak 
projenin en önemli yapılarından birini teşkil ediyor. Bağbaşı Barajı ise Mavi Tünelin su kaynağı konumunda 
bulunuyor. Baraj Göksu Nehrinin sularını Mavi Tünele derive eden regülatör ve depolama amaçlı kilit ünite 
olarak ön plana çıkıyor.

iV * » ’ iLV* •

m
Bağbaşı Barajı  -  Konya

205 milyon metreküp rezervuar hacmi olan Bağbaşı Barajı'nda Temmuz 2012'de su tutulmaya başlandı. Tesisin 
açılışı ise 16.12.2012 tarihinde düzenlenen açılış merasimi ile gerçekleştirildi.
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Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel projesi ile Göksu Nehri'nin Akdeniz'e boşalan sularından yıllık ortalama 
çevrilecek su miktarı ilk aşamada 160 -180  milyon metreküp olacak. Bu miktarın 50 milyon m 'lü k  kısmı Konya 
ilimize içme ve kullanma suyu olarak verilecek.

Halihazırda inşaatı devam eden Bozkır ve Afşar Barajlarının tamamlanmasıyla birlikte ise
* Yıllık çevrilecek su miktarı yıllık 414 milyon metreküpe çıkacak ve Konya şehrimize 50 milyon metreküp 
ilave içme suyu daha verilecek,
* Konya ve Karaman şehirlerinde toplam 2 234 100 dekar tarım alanı suya kavuşacak,
* Tünel çıkışında inşa edilecek elektrik santrali ile 25 M W enerji üretimi gerçekleştirilmiş olacak,
* Aşırı yeraltı suyuçekim i ve çöküntü obruklarının oluşması engellenecek,
* Kuruyan göllere ve sulakalanlarasu takviye edilmesiyle ovadaki verimliliğinartması sağlanacak.

*
inşaatı Devanı Eden Dev Barajlar

10 yılda 268 adet barajı hizmete alan DSİ, daha birçok barajı tamamlamak için mesai harcıyor. I lâlihazırda inşası 
devam eden 70 adet baraj bulunuyor. Bu barajlardan bir kısmı Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve yüksek 

barajları sıralamalarını değiştirecek nitelikte...

T ürkiye'n in  E n B ü y ü k 2. B ara jı:IIısu

Tamamlandığında dolgu hacmi bakımından 
Türkiye'nin ikinci büyük, kurulu güç 
bakımından dördüncü büyük ve Dicle Nehri 
üzerindeki en büyük Baraj ve HES'i olacak 
Ilısu'da fiziki gerçekleşme %66 seviyesine 
ulaştı.

Barajda Toplam dolgu miktarı olan 24 
milyon m Kik dolgunun 17,2 milyon m 'ii 
(% 7 2 )  y a p ı ld ı .  İ n ş a a t  ç a l ı ş m a la r ı  
kapsamında 2014 yılında gövde inşaatının, 
2015 yılında ise hidroelektrik kısmın 
ta m a m la n m a s ı  ve p ro je n in  h iz m e te  
alınması planlanıyor.

Kurulu gücü 1.200 M W  olan Ilısu Barajı ve 
HES'in yıllık  ortalam a enerji üretim  
kapasitesi 4,12 milyar kilovat saat olacak. 
Baraj sadece elektrik enerjisi üretiminden 
milli ekonomiye yıllık 825 milyon TL katkı 
sağlayacak.

Ilısu Barajı ve H E S Doluşarak İnşaatı

Ilısu Barajı ve HES Doluşarak Maketi
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E n  B ü yü k  2. Su lım nı Barajı: S ilvan

GAP kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük 
sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı 
tamamlandığında üreteceği enerji ile de bölgeye ve 
ülkemize büyük fayda sağlayacak.

Silvan Barajı ve HES başlangıçta tamamen enerji 
üretimi maksadına hizmet edecek. Daha sonra Silvan 

ovalarının gelişimine paralel olarak enerji üretiminde 
k u lla n ıla n  su p ey d e rp e y  su la m a y a  v e r i lm ey e  
başlanacak. Ovaların tam olarak sulamaya elverişli hale 
getirilmesini takiben barajda depolanan su büyük 
ölçüde sulamaya verilerek 245 000 hektar alanın 
sulanması sağlanacak. Baraj, hiçbir sulama tesisi 
bulunmayan Silvan ovasının suyla buluşmasına vesile 
olacak.

Silvan Barajı'nm inşaatına 26.07.2011 tarihinde işyeri 
teslimi yapılarak başlandı.
Barajın 5 yıllık süre zarfında inşa edilmesi planlanıyor. 
Baraj İnşaatı tamamlandığında 7 Milyar m lük bir göl 
hacmi oluşacak ve gölalanı 177,44 km* olacak.

D ünyanın  E n Yüksek 3. Barajı: Yusufeli

Ülkemizin en hızlı nehrinde inşa edilecek ve 
tamamlandığında dünyanın en yüksek barajları 
arasına 3. sıradan girecek olan Yusufeli Barajı ve 
Hidroelektrik Santralinin inşaatına 21.12.2012 

tarihinde başlandı .Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 
Km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde inşa 
edilecek. Çoruh Havzası üzerinde inşa edilecek en 
büyük baraj olacak Yusufeli Barajı ve HES aynı 
zamanda çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 
Dünya'nın 3. yüksek barajı olacak. Yüksekliği 
talvegden 220, temelden 270 metre olan barajın 
toplam depolama hacmi ise yaklaşık 2.2 milyar m'.

Baraj gövdesinde yaklaşık 2.9 milyon m beton 
kullanılacak. Kurulu gücü 540 megawatt (MW) olan 
santralle yıllık 1,817 milyar kilowatt saat (kWh) 
hidroelektrik enerj i üretilecek.

Bu enerji üretimi 750 bin kişinin elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayacak seviyede bulunuyor. Yusufeli 
Barajı'nm inşaatında kullanılacak malzeme ile 150 m* 
büyüklüğünde 45 000 konutun inşası mümkün. 5 
senede  ken d in i  am orti edecek baraj pro jesi 
çerçevesinde 86 km de yol inşa edilecek.
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Yüzyılın Projesinin Depolama Tesisi: Ala köprü

DSİ, Yüzyılın Projesi olarak anılan Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında Anamur Dragon Çayı'nın sularını 
Akdeniz'in 250 metre altından geçirerek Yavru Vatana taşıyor. 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.

w - I  ¿ Ş aft*

Alaköprü Barajı su tutmaya çok yakın

Proje ile KKTC'nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için, A nam ur Dragon Çayı üzerinde tesis 
edilecek Alaköprü Baraj ı'ndan alınacak 75 milyon m'/yıl suyun, Akdenize döşenecek boru vasıtasıyla 
KKTC tarafında G im e yakınlarında inşa edilecek olan Geçitköy Barajı'na aktarılarak adaya 
götürülmesi hedeflendi.

Projenin kilit tesisi olan Alaköprü Barajı, A nam ur (Dragon) Çayı üzerinde 52 m talveg kotunda 
Vinçdibi mahallesi ve Çiviller mahallesini birleştiren hattın takriben 300 m akış aşağısında yer alıyor. 
A nam ur Alaköprü Barajı ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Barajda su tutma 
çalışmaları son aşamaya geldi.
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ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Çeşitli sebeplerle ekonom ik olarak tarım sal faaliyetleri yapm aya im kân verm eyecek biçim de parçalanm ış, 

şekilleri bozulm uş ve dağınık halde bulunan parsellerin  m odern tanm  işletm eciliğinin esasları 

doğrultusunda en uygun biçim de birleştirilm esi, şekillendirilm esi ve yeniden düzenlenm esi olarak  

tanım lanabilecek "Arazi Toplulaştırm ası" ekonom ik ve sosyal birçok kazanım a vesile oluyor.

G ünüm üz dünyasının en büyük sorunlarının başında 
hızlı nüfus artışına karşılık artırılamayan tarım 
arazileri ile artan nüfusun beslenme ihtiyacı geliyor. 
Her bir saniyede 4 kişinin doğduğu buna mukabil 2 
kişinin hayatını kaybettiği düşünüldüğünde dünya 
nüfusuna her gün yaklaşık 200 000 kişi daha 
katılıyor. 1950 yılında 2,5 milyar olan dünya nüfusu 
şu anda yaklaşık 7 milyar, yani 60 yıllık süre zarfında 
dünya nüfusu yaklaşık 3 kat arttı. Dünya nüfusunun 
2050 yılında 10 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Bu hızlı nüfus artışı karşısında var olan dünya 
kaynaklarını arttırmak pek m üm kün değilken 
kaynakların  en uygun şekilde kullan ım ı ise 
elimizde...

Mevcut tarım arazilerinin artan nüfusun beslenme 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve gıda güvenliğinin 
temini bakımından arazi toplulaştırması, gerek 
verim in arttırılması gerek üretim  girdilerin in  
tasarrufuna imkân sağlaması yönleriyle büyük önem 
taşıyor.
Ç eşitli neden ler le  ekonom ik  o la rak  tarım sal 
faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde 
parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş arazilerin 
modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama 
hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde 
b ir le ş t ir i lm e s i ,  ş e k i l le n d ir i lm e s i  ve y en id en  
düzenlenm esi işlemine "arazi toplulaştırm ası" 
deniliyor.
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Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal faaliyetlerle 
g e ç im in i  s a ğ la y a n  in s a n la r ın  y a şa m  
standartlarının yükseltilmesi, kırdan kentlere 
bilinçsiz göçlerin önlenmesi, tanmsal üretim 
a la n la r ın ın  g e l iş t ir i lm e s i,  ü re t ic i le r in  
teşkilatlanması ve desteklenmesi, sulu tarıma 
geçiş ile birim alandan daha fazla verim 
alınması arazi toplulaştırmasının gerekliliğini 
ortaya koyuyor.

Ülkemizde tarım işletmeleri alım satım, miras ve diğer 
el değiştirme şekillerine bağlı olarak, küçük, parçalı ve 
dağınık bir görünüm çiziyor. Bu yapının modern tarım 
işletmeciliğine göre yeniden düzenlenerek zaman, 
işgücü ve sermaye kullanımının en az seviyeye 
düşürülmesi tarımsal üretimin arttırılması bakımından 
zorunluluk arz ediyor.

Üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak 
tanmsal üretimin ve tarım işletmelerinin verimliliğinin 
artırılması kırsal kesimde yaşayan nüfusun hayat 
standartlarının yükselmesine vesile oluyor. Bu amacın 
gerçekleştirilmesi için tüm dünyada olduğu gibi Devlet 
Su İş le r i  ( îe n e l  M ü d ü r lü ğ ü  'de (D S İ)  a raz i 
toplulaştırmasını bir araç olarak kullanıyor.

Ülkemizde arazi toplulaştırması çalışmalarına ilk olarak 
1960'lı yıllarda başlanıldı. Ancak arazi toplulaştırması 
çalışmaları dar anlamda yapılarak sadece parsellerin bir 
araya getirilmesi şeklinde gerçekleştirildi. 1960'lardan 
2000'li yılların başına kadar 40 yıl boyunca yaklaşık 500 
bin hektar alanda çalışmalar yürütüldü. Ancak konunun 
ciddiyetinin tüm boyutlarıyla kavranması neticesinde 
2003 yılından itibaren arazi toplulaştırması çalışmaları 
büyük bir ivme kazandı.

Baklan Ovası S u la m a s ı

Maıdin Ceylanpınar A n a ka n alla rı
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Türkiye'de tarımsal olarak işlenebilir 
arazi miktarı 28,5 milyon hektar, 
ekonomik sulanabilir arazi miktarı ise
8,5 milyon hektar. Sulamaya açılan 
arazi miktarı da 5,5 milyon hektar 
seviyesine ulaştı.

2013 yılı sonu i t ib a r iy le  arazi 
to p lu la ş t ı rm a s ı  t a m a m la n a n  ve 
çalışmalarına devam edilen yaklaşık 
3 milyon hektaralan (TRCiM, Kİ KİM, 
DSİ, İl Özel İdareleri) bulunuyor. Bu 
miktar ülkemizde sulamaya açılan 
alanın sadece %35'ine karşılık geliyor.

Görüldüğü gibi sulamaya açılmış ve 
açılacak alan ile işlenebilir alanın arazi 
t o p l u l a ş t ı r m a s ı  ç a l ı ş m a l a r ı n ı n  
tamamlanması için ciddi bir yatırıma 
ihtiyaç duyuluyor.

Avrupa Birliğine üyelik yolunda olan 
ülkemizin, tarımda rekabet edebilmesi 
ancak  su lam a  sah a la r ın d a  a raz i 
toplulaştırmasının gerçekleştirilmesi 
ile mümkün görülüyor. Avrupa Birliği 
ü l k e l e r i n d e  o r t a l a m a  i ş l e tm e  
büyüklüğü yaklaşık 16 hektar iken, bu 
saha ülkem izde sadece 6  hektar 
civarında.

Bu n ed en le  iş le tm e  a lan la r ın d a  
bölgesel tespitler yapılarak bu alanları 
o p t im u m  iş le tm e  b ü y ü k lü ğ ü n e  
ulaştıracak yasal düzenlemelere ve 
çalışmalara ihtiyaç bulunuyor.

B ilim sel çalışm aların ve teknolo jin in  sürekli geliştiğ i günüm üzde, arazi toplulaştırm ası çalışm alarının fa rk lı 
m eslek disiplinleri ve yö re  insanlarıyla birlikte ete a lınarak, kadastra t yap ın ın  yen iden  şekillendirilm esi, tarım  
arazilerinin yap ısın ın  kuvvetlendirilm esi, arazi parça lanm asın ı önleyerek tarım sal alt yap ın ın  tekn iğ ine  ve 
am acuuı uygun olarak iyileştirilm esi ancak arazi toplulaştırm ası ile m ü m kü n . Biiytece tarım sa! işletm elerin  
karlılığı, verim liliği ve rekabet g ü cü  artacaktır.
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DSİ Cîenel Müdürlüğünce işletmeye açılmış sulama alanlarında sulama suyunun ekonomik ve denetimli 
kullanılması, arazide muntazam dağılımın sağlanması, sulama oranı ve randımanının yeterli seviyelere 
çıkarılması, sulama şebekelerindeki inşaat ve kamulaştırma maliyetlerinin azaltılması, küçülmüş, şekilleri 
bozulmuş ve parçalanmış olan parsellerin sulama projesi ile inşa edilecek yeni kanal ve yollarla daha da 
parçalanmasını önlemek amacıyla sulama projeleri arazi toplulaştırması ile birlikte yürütülüyor.

A ra z i T o p lu la ştırm a sı A la n la rın ın  B e lir le n m e s i

Arazi toplulaştırm ası yapılacak alanların belirlenm esinde b ir  takım kriterler bulunuyor. Bunlar 
öncelik sırasına göre; su lam aya açılacak alanlar, verim  potansiye li yüksek alanlar, sulam a  
oranının düşük olduğu işletm edeki alanlar, parçalanm anın yoğun olduğu bölgeler, ortalam a  
işletm e büyüklüğünün azald ığ ı sah a la r ve arazi toplulaştırm ası projelerinin yararını kavram ış 
bölgeler o larak sıralanıyor. A ra z i toplulaştırm ası yapılacak sahada sulam a projesinin yapılıyor 
olm ası ile topoğrafik ve arazi örtüsünden kaynaklanan engellerin olm am ası da d iğer başlıca  
kriterler o larak değerlendiriliyor.

Yapılan hesaplamalar göstermiştir ki; Kamu ortak kullanım  alanları (yol, kanal, boru güzergahı 
ve tahliye v.b) için ihtiyaç duyulan alanlar arazi toplulaştırması ile yapılan belirli orandaki 
kesintilerle karşılanmakta ve aynı alanlar için projede öngörülen kamulaştırma maliyetinin %
9,5 'ine k arşı tık gelmek tedir.
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D S İ'd e  A ra z i T o p lu la ştırm a sın d a  G e lin e n  N o kta

DSİ Genel Müdürlüğü, 5403 Sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 17 inci 
m addesinde değişik lik  içeren 5578 sayılı 
Kanun(Özel Arazi Toplulaştırması) ve bu Kanuna 
göre hazırlanan "Tarım Arazilerinin Korunması, 
Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin 
Tüzüğün" 2009 yılında yayınlanması ile kendi 
su la m a  a la n la r ın d a  araz i to p lu la ş t ı rm a s ı  
çalışmalarına başladı.

DSİ sulama projelerinin; arazi toplulaştırması 
kriterlerine göre planlanması, projelenmesi ve 
inşaası ile birlikte yürütülmesine öncelik veriyor. 
DSİ ayrıca sulama alanlarında diğerkam lı kurum 
ve kuruluşlarınca yürütülen arazi toplulaştırması 
p ro je le r in in  iz le n m e s i ,  k a rş ı la ş ı la b i le c e k  
sorunların en aza indirilebilmesi için gerekli 
koordinasyon çalışmalarını da yapıyor.
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2010-2013 y ılla n  arasında toplam 24 adet p ıv je  ihalesi ile 
180.887 hektar alanda D Sİ tarafından arazi toplulaştırması 
projeleri inşaatla birlikte yürütülüyor.

DSİ Tarafından Yürütülen Toplulaştırma Çalışmalan ile 
Kamulaştırma Maliyetlerinden Sağlanan Kazanç

Arazi Toplulaştırması 
Çalışmaları Proje

Sayısı

Arazi
Toplulaştırması

Öngörülen
Kamulaştırma.

Arazı
Toplu.

Maiyetinin
Kamufaş.
Maiyetme

Oranı
Maliyet (TL) Maliyet (TL)

Arazi TopMaş tı rması 
yapma yeftainin verldiği 
24.072009 tariinden 
bugüne kadar idaremz 
Sıiama Alanlarında yapılan 
Arazi Toplulaştırma Projesi

24 61168117 643 557000 9,5%

B u k a p s a m d a  D Sİ t a r a f ın d a n  
2010-2013 yılları arasında arazi 
toplulaştırmasına yönelik çalışmalar 
yapılarak, sulama alanlarında ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak için 
kısa zamanda önemli çalışmalara 
imza atıldı.

DSİ tarafından; arazi toplulaştırması 
ve tarla içi geliştirme hizmetleri 
çalışmalarına 2010 yılından itibaren 
başlanılmasına rağmen büyük bir 
gayret ve  disiplin içerisinde, sulama 
inşaatı m uh tevasında  15 Bölge 
M üdürlüğünde, 24 adet sulama 
projesi ile arazi toplulaştırm ası 
p r o j e s i n i n  i h a l e s i  b i r l i k t e  
gerçek leş tir i le rek , 325 yerleş im  
birimini kapsayan (Köy bazında) 
toplam 180 887 hektar alanda arazi 
t o p l u l a ş t ı r m a s ı  ç a l ı ş m a l a r ı  
yürütülüyor.

A razi toplulaştırm ası projeleri yapılm ası düşünü len  sahalarda projeden etkilenecek yerleşim  birim lerinde  
çiftç i bilgilendirm e toplantıları yapılıyor, D S İ G enel M ü d ü rlü ğ ü n ce  yap ılacak p ro je  yatırım ları tanıtılıyor ve 
arazi toplulaştırm ası yere! ha lka  anlatılıyor. Sulam a ile  gerçekleştirilecek arazi toplulaştırm asına ait süreçler  
hakkında  bilgiler verilerek, çiftçilerin projelere ka tılım ın ın  önem i vurgulanıyor.
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DSİ tarafından 325 yerleşim biriminde (köy bazında) yürütülen arazi toplulaştırması projelerinin 2014 yılı Ocak 
ayı itibariyle 55 yerleşim biriminin kesin tasdik çalışmaları tamamlandı, tapu tescil işlemleri çalışmalarına devam 
ediliyor.2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'nda 280 000 hektar sahanın arazi toplulaştırmasına 
ait ihale işlemlerinin tamamlanması hedeflendi. İleri ki yıllarda bu hedefi yılda 100 000 hektara çıkarmak amacıyla 
gerekli çalışmalara devam ediliyor.

Proje Tipi Proje Adeti Alan (ha)

Yürütülen Arazi Toplulaştırması Etüd ve Proje Çalışmaları 10 204 988

Sulama ve Arazi Toplulaştırması Projelerinin 
Birlikte Yürütüldüğü Proje Çalışmaları 24 180 887

2013 ve sonrasında ihalesi Bakanlar Kumlu Kararı Alınarak 
ihale Öncesi Çalışmalan Devam Eden Projeler 

(Rezerv Projeler)
16 205 656

DSİ tarafından 2010-2013 yılları arasında yapılan AT ve TİGH projesi çalışmaları

DSİ sulama projelerinde; sulama ve arazi toplulaştırmasının birlikte yapılması yaklaşımı benimserken aynı 
zamanda da arazi iyileştirme, toprak ve su kaynaklarının yönetimi ve verimli işletilmesi, projelerden etkilenen 
insanların yaşam standardının yükseltilmesi, çevrenin ve ekolojik dengenin korunması ile teknolojik 
gelişmelerin adaptasyonunu ön planda tutuyor.

“ AraziToplulaştırması (AT) Projeleri ile Parsel Sayısındaki 
Değişim ( A d e t ) ’
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AT Projesi Öncesi AT Projesi Sonrası

Arazi toplulaştırması projeleri yıllara sari projeler 
olması sebebiyle tamamlanma süreleri 3 ile 4 yıl 
arasında değişiyor. 2010-2013 yıllarında sulama 
projeleri ile birlikte ihaleleri gerçekleştirilen arazi 
toplulaştırması projeleri 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında tamamlanacak. 2014 yılı itibariyle 
tamamlanacak projelerde, fiziki gerçekleşmeler 
hâlihazırda %75'1 erin üzerinde bulunuyor.

Arazi Toplulaştırması ile Proje Alanındaki Tarla İçi 
Yol Miktarındaki Değişim Miktarı ( metre ) ’

40000
35000

39 586

AT Projesi Öncesi AT Projesi Sonrası

Arazi toplulaştırması çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla etıid ve proje çalışmaları DSİ Bölge 
Müdürlüklerince yapılıyor. 2013 yılı sonu itibariyle, 2014 yılı ve sonrasında 16 adet proje ile yaklaşık 205 bin 
hektar alanın sulama ve arazi toplulaştırması etıid çalışmaları yapıldı. Uygun bulunan projelerde ise ihale öncesi 
çal ışmalar sürdürülüyor.
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DSİ tarafından sulama alanlarında yürütülen arazi 
toplulaştırması projeleri ile kısa zamanda olumlu proje 
sonuçları da ortaya çıktı. Arazi toplulaştırması projeleri 

sonrasında; ortalama işletme ve parsel büyüklüklerinde 
artışlar görülmeye başlandı. Sulama oranlarında da 
önemli artışların olacağı ön görülüyor.

——

1 \ - ^

¡WTİ * *

I

ÇANKIRI /  KIZILIRMAK TIM ARLI SULAMASI ARAZEJTOPLULAE1TIRMASI VE

TARLA BÇEJGELEHTERME HEZMETLEREİPROJESEI/ KARAMÜRSEL KÖYÜ

AT Projesi Öncesi AT Projesi SonrasH
Arazi Toplulaştırm ası Projeleri ile

585 3 16
Parsel SayBBtdaki Deffldm (Adet)

O rtalam a Parsel Yüzölçümü (da) 14 ,73 27,02

O rtalam a üfletme BüyüklüEü (da) 5,67 12,6 7

UlaElm Sistem inin Uzunluğu (m) 27 550 39 586

Hektara DüEfen Yol M iktarı (m /ha) 12 ,8 1 18 .4 1

ULAŞIM SİSTEMİNDEN DOĞRUDAN FAYDALANMA

Tarla [$i Yollardan Dofflrudan 

Yararlanan Parsel SayBEVe OranE)
16 9  (%29) 316  (%10 0 )

SULAMA SSTEM t^D EN  YARARLANMA

Sulam a Sistem inden DoSrudan 

Yararlanan Parsel SayBEVe OranE
18 7 (%32) 3 1 6  (%10 0 )

2010-2012 yılları arasında proje 
ç a l ı ş m a l a r ı  y ü r ü t ü l e r e k  
tamamlanan Çankırı-Kızılırmak 
T ı m a r l ı  S u l a m a s ı  A r a z i  
T op lu laştırm ası ve T arla  İçi 
G e liş t irm e  H izm e tle r i  P ro je  
sahasında yer alan Karamürsel 
Köyündeki arazi toplulaştırması 
örneği; arazi toplulaştırmasının 
olumlu sonuçlarını iyi bir şekilde 
ortaya koyuyor. Bu çalışmada 
başarı ölçütlerinden biri olarak 
değerlendirilen  parsel sayısı, 
proje öncesine göre azaldı ve 
ortalama parsel yüzölçümü ise 
arttı.

A y r ıca  s u l a m a  i le b i r l i k t e  
makineli tarıma elverişli, daha 
düzgün şekilli, yoldan ve sudan 
doğrudan yararlanabilen  yeni 
parse lle r in  o lu ş tu ru lm as ı ile 
ulaşım  ve sulama sisteminde 
y a p ı l a n  i y i l e ş t i r m e l e r  de  
çalışmaların olumlu sonuçları 
olarak ortaya çıkıyor.
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Doğa Koruma Amaçlı Arazi Toplulaştırma Projesi 
' Antalya Aksu Çayı Arazi Toplulaştırması"

Ülkemizde Arazi Toplulaştırması mevzuatına ilişkin, Türk Medeni kanunun 755. maddesinde "Su yollarını 
düzeltme, sulama, bataklık yer i erini kurutma, y o l açma, orman yetiştirm e, arazileri toplulaştırma g ib i iyileştirme 
işleri, ancak ilgili m aliklerin ortak girişim leriyle yapılabilecekse, arazinin yansından  fazlasına  sahip  bulunmak 
koşuluyla m aliklerin üçte ikisinin bu yo lda  karar verm eleri gerekir. Diğer m alikler d e  bu  karara uymak 
zorundad ır"  deniliyor. Oysa bugüne kadar ki arazi toplulaştırması uygulamaları çoğunlukla dar anlamda 
değerlendin İmiş olup, sadece küçük parsel lerin birleştiri lmesi olarak algıl anmıştı r.

DSİ tarafından Antalya Aksu Çayı Taşkın 

Koruma Projesi kapsamında yapılacak 

olan arazi toplulaştırmasının öncelikli 

amacı ise, taşkından etkilenen tarım 

arazilerini ve doğayı korumak. Özellikle 

son yıllarda can ve mal kayıplarına yol 

açan , ta şk ın la ra  n e d e n  o lan  A ksu  

Deresi'nin 55 km güzergâhı ve yan 

derelerle beraber, top lam  72 km'lik 

güzergâhta arazi toplulaştırması projesi 

uygulanacak.

Proje hazırlanması aşamasında, ekolojik 

dengeler göz önünde bulunduruluyor. Antalya ili Taşkın Koruma Tesisi-Aksu Çayı Mendirek İnşaatı
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AKSU ÇAYI 
TAŞKIN KORUMA PROJESİNDE 
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ ÖNEMİ

Aksu Proje Sahası

* Arazi toplulaştırması ile birlikte eş zamanlı 
gerçekleştirilecek drenaj, sulama ve ıslah 
projeleri ile devlet hem kamulaştırma yükünden 
k u r tu lu y o r  hem  de ç if tç im iz  top raks ız  
bırakılmıyor.
* Taşkın yatağı ıslah sahasında kalan parseller 
çiftçi mülakatları ile yeniden planlanacak, yeni 
ve düzenli bir arazi kullanım planının hayata 
geçişi sağlanacak.
* Proje sahasındaki tüm arazi sahiplerinden 
belirlenerek, ortak kullanım alanları için (yol, 
kanal, drenaj ve ıslah alanları gibi) eşit miktarda 
D üzenlem e Ortaklık Payı (DOP) kesinti 
yapılarak ihtiyaç duyulan alanlar karşılanacak ve 
böylece sosyal adalet sağlanmış olacak.
* Arazi toplulaştırması bir kadastro yenilemesi 
olduğundan, kadastrodan kaynaklanan sorunlar 
ile mülkiyet sorunlarının çözümünde arazi 
toplulaştırması iyi bir araç olarak kullanılacak.
* Proje ile birlikte Aksu Çayında, balıkçılık ve 
turizm açısından olumlu ekonomik gelişmeler 
sağlanacak.
* Parsellere ulaşmada ve sulamada kolaylık 
sağ lanacak  ve parsel s ın ırla rında  sorun 
y a ş a n m a y a c a k ,  b i r çok  a l a n d a  t a s a r r u f  
sağlanacak.
* Üçgen, şekilsiz, ince-uzun parceller arazi 
toplulaştırm ası ile düzenlenecek, tarımsal 
faaliyetler için daha elverişli büyük parseller 
haline getirilecek.
* Doğrudan Gelir Desteği (DGD) için tapularda 
yer alan hisseldik sonulları çözümlenecek.
* Tarla içlerinde biriken fazla su yüzey tahliyeler 
ile uzaklaştırılacak, araziler daha erken tava 
gelecek ve sel sularından etkilenmeyecek.
* Arazilerin "Toprak Etüdü ve Sınıflaması" 
yapılacak.
* Tarımsal faaliyetlerde verim artışını sağlamak 
için kullanılan girdi miktarları azalacak, verim ve 
arazi değerleri artacak.
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Projenin Tanıtımı:

Antalya Aksu Çayı, Aksu ve Serik İlçe sınırını oluşturan, 10 köy, 55 km'lik dere boyu ile yan derelerle birlikte 
toplamda 72 km'lik güzergâhta ve sağ ve soldaki sulama ana kanallarının yer aldığı 13 000 hektar alanı içeren özel 
bir arazi toplulaştırması projesidir. Proje sahasının güney kısımları turistik otellerle sınırdır ve tamamı Antalya 
Büyükşehir Belediye sınırlarında yer almakta olmasına rağmen, sera ve meyve bahçeleri gibi sabit tesislerin 
yoğunolduğu 1 .sınıftanım arazilerine sahiptir.

‘Aksu Çayı taşkınları büyük ekonomik ve sosyal kayıplara sebep oluyordu."

A ksu  Çayı Taşkın Korumu Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar

* Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğünce Aksu Çayı Yatak Islahı Projesi kapsamında yapılacak olan arazi 
toplulaştırmasının öncelikli amacı, yapılacak ıslah projesi ile sel ve taşkından etkilenen tarım arazilerini ve 
yerleşim alanlarını korumaktır.
* Son yıllarda taşkınlara neden olan, can ve mal kayıplarına yol açan Aksu Çayının ana yatak güzergâhında 55 km 
ve yan derelerle beraber toplam 72 km'lik güzergâhı kapsayan toplam 13000 hektar sahada arazi toplulaştırması 
projesi ile yatak ıslahı projesi birlikte uygulanmaktadır.
* A k s u  Ç a y ı  ı s l ahı  k a p s a m ı n d a ;  p ro je  s a h a s ı  i ç i nde  389  K m  t ar l a  içi yo l ,  t o p l a m d a  
11 köprü, 9 temizleme rampası, 12 adet kavşut yapısı yapılmaktadır.
* Aksu Çayının 920 mVsn taşkın debisi, her iki yönde genişletilecek olup, genişletme çalışmaları bittiğinde, Aksu 
Çayının su taşıma kapasitesi 2790 mVsn'ye yükselecektir.
* Yatak boyunca 160 metre ağız genişliğinde sağ ve solda şeddeler yapılacak olup, her iki tarafta taş tahkimatı 
yapılmaktadır.
* Yeni Aksu Çayı güzergâhının ilk 6 kilometresinde yat turizmine uygun birortam  sağlanacaktır.
* Bisiklet yol lan yapılacaktır.
* EXPO Fuarı alanın yer aldığı bölge Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli 
düzenlemeler yapılmaktadır.
* Proje sahasına 11 000 adet ağaç dikilecektir.
* Kapanacak dere yataklarında; yeni yataktan çıkan alt toprak ve üst kısımlara ise bir metre nebati toprak 
serilecektir.
* Yeni yatak güzergâhının denk geldiği sahalarda bulunan tesisler ve üretim alanları kaldırılacak ve kamulaştırma 
ödemeleri yapılacaktır. Ancak bu kaldırılacak tesisler için yeni sahalar yine proje sahasında olacak şekilde 
belirlenecektir.



Su Dünyası Şubat 2014

Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi 
k a p s a m ı n d a  y a p ı l a c a k  o l a n  A r a z i  
toplulaştırması proje sahası yaklaşık 13 000 
h e k t a r  o l u p ,  A k s u  Ça y ı  ı s l a h ı n ı n  
gerçekleştirilip, projenin tamamlanmasıyla 
beraber bu sahadaki yerleşim yerlerinin ve 
ta rım  a ra z ile r in in  sel ta şk ın la r ın d an  
korunması hedeflenmiştir.

Eğer Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesinde arazi toplulaştırması yerine kamulaştırma yapılmış olsaydı, yaklaşık 
350 hektar alana ihtiyaç duyulacak, bu alanın 270 hektarı (% 77) Antalya Büyükşchir Belediyesi sınırları 
içerisinde, 80 hektarı (% 23) ise Serik İlçesi sınırları içerisinde kalacaktı. Bu durumda projenin yaklaşık 
kamulaştırma maliyeti 2013 yılı fiyatları ile 161,7 Milyon T L  'dir. Arazi Toplulaştırması maliyeti. Kamulaştırma 
bedelinin %3'üdür."

Projenin Maliyet Tablosu

Yaklaşık Maliyet (1000 TL) İhale sonrası bedel (1000 TL)

A İnşaat maliyeti 250357 124 450

B Arazi toplulaştırması 11335 5 000

C Mütemmim-cüz bedeli 7471

D Kamulaştırma bedeli 161700

E C + D 169171

Kamulaştırma bedelinin % 3 Arazi toplulaştırması bedelidir.
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Makale WATER RESOURCES DERGİSİNDE KATALYN A. VOSS VE ARKADAŞLARI 
TARAFINDAN YAZILAN "DİCLE-FIRAT-BATI İRAN BÖLGESİ SINIRAŞAN 
SULAR YÖNETİMİ İÇİN GRACE UYDU VERİLERİ VASITASIYLA ORTADOĞU 
BÖLGESİNDE YERALTI SUYU A ZALİMİ" MAKALESİNE KARŞI YAZILAN YAZI

D o ç. Dr. Ya k u p  D A R A  M  A  
(D S İ G e n e l M ü d ü rlü ğ ü  E tü t P la n la m a  v e  T a h sis le r  D a ire s i E m e k li B a şk a n  Yard., 
A tılım  Ü n iv e rs ite s i ve

Aşağıdaki yazı 
IVater Resources Research Dergisinde de 

Ocak 2014 tarihinde discussion (tartışnıa-nıiinazara) m akalesi olarak yayımlanmıştır.

1- Havza bazlı su yönetiminde çeşitli su kullanımı için 
su potansiyelinin belirlenm esinde Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin ve Uzaktan Algılama teknikleriyle 
birlikte uydu bazlı verilerin kullanılması havzadaki su 
kaynakları planlayıcılarına ve karar vericilere yardımcı 
olmuştur. Özellikle sınıraşan sularda ve havzalarda bu 
çeşit çalışmalar araştırmacıların çok fazla ilgisini 
çekmiştir (Ohara ve arkadaşları, 2011; Voss ve 
Arkadaşları, 2013). Ohara ve Arkadaşları (2011) 
Atmosfer bazlı hidrolojik model kullanarak Dicle-Fırat 
Nehri havzasında su bütçesini belirleme çalışmaları 
yapmışlardır. Bu çalışmalarda, uydu verilerinin detaylı 
arazi kullanımı, yağış, nehir akım gözlem istasyonu 
verileriyle (kar, yağmur, nehir debisi, yeraltısuyu 
seviyesi, sulama suyu kullanımı vb.) birlikte hidrolojik 
modelde kullanımıyla Dicle-Fırat Nehir 1 iavzasının su 
bütçesi için doğru ve güvenilir sonuçlar verdiği 
gösterilmiştir. Aohara ve Arkadaşları (2011) tarafından 
yapılan çalışmalar Türkiye, Suriye ve Irak için Dicle- 
Fırat N ehir Havzasında sürdürülebilir hakça su 
kullanımı açısında çok değerli ve faydalı sonuçlar 
vermektedir. Voss ve Arkadaşları (2013) bu bölgeyi 
kapsayacak şekilde Dicle-Fırat-Batı İran bölgesi için 
G R A C E uydu verilerini kullanarak sınıraşan su 
yönetimi için çalışmalar yapmışlardır. Voss ve 
Arkadaşları çalışmalarında GRACE uydu verilerini 
kullanarak Ocak 2003 ve Aralık 2009 arasında toplam 
144 km su kaybı olduğunu ve Cîlobal Hidrolojik 
Model destek verileriyle ve kütle dengesi çerçevesinde 
uydu altimetre verilerini kullanarak bu periyotta 
toplam yeraltısuyu kaybının 91 km  olduğunu tahmin 
etmişleridir.

Voss ve Arkadaşları (2013) çalışmalarında 5 ana su 
k ü t le s in e  sah i p  d e p o l a ma l a r ı n  t a m ser i l er in i  
kullanmışlardır. Bu depolamalar Van Gölü, Daryace 
Gölü, Urmia Gölü, Tartar Gölü ve Assad Barajı 
rezervuarıdır. Voss ve Arkadaşları (2013) bu beş su 
d e p o l a ma l a r ı n ı n  ayl ık  hac im se l değ i ş i ml e r i n i  
hesaplayarak bu hacimsel değişimleri çalışma alanına 
bölerek yüzeysel su depolamaların çalışma periyodu 
ortalama değerine göre sapmasını hesaplamışlardır. 
Bu hesaplanmış değerler kullanılarak yüzeysel akış 
değişiminin G R A C E uydusu tarafından tahmin edilen 
toplam depolama değişimine katkısı elde edilmiştir. 
Van ve Urmia göllerinin Dicle-Fırat Nehir havzasında 
yer almadıkları ve bu çalışmada sadece Tartar ve Asad 
gölleriyle birlikte Quadisiyah rezervuarının Dicle-Fırat 
Nehir havzasında yer aldığı, ayrıca Atatürk, Keban, 
Abu Dibbis, Musul, Bekme ve Dokan gibi büyük ana 
depolamaların göz ardı edildiği noktası çok önemli 
husustur.

Su bütçesi çalışmasında bu kadar önemli depolamaları 
ihmal ederek Dicle-Fırat Nehir havzasında yüzeysel su 
dengesi için güvenilir ve doğru sonuçlar elde edilemez.

Voss ve Arkadaşları (2013) tarafından yapılan 
çalışmada yer alan Dicle-Fırat Nehir havzasındaki 
yera ltısuyu  depolam ası değişim ini yüzeysel su 
depolaması değişimine direkt bağlı olarak hesaplayan 
denklem (2) sonuçlarındaki belirsizlik yüzey suyu 
depolamasındaki değişiklikteki belirsizliğe bağlıdır ve 
doğru değildir.
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2- Voss ve Arkadaşları (2013) tarafından referaas 
gösterilen Dünya Bankası R aporunda(2006), Tablo 3.1 
de 1971 ve 2003 yılları arasında Irak'ın ana su 
kaynağının 19 miyar m Kik bölümü Fırat Nehrinden, 
48 Milyar m ‘ lük bölümü Dicle Nehrinden ve 1 Milyar 
m lük bölümü de yeraltı suyundan oluşmaktadır. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler Irak'a Yardım Misyonu, 
I rak' t aki  B irle şm iş  M il le t le r  Ekibi  t a ra f ından 
hazırlanan Su Kaynakları Yönetimi, Beyaz tebliği 
(Haziran 2010) Tablo l'e göre Dicle nehrinin Irak'taki 
ortala debisi 49.2 Milyar m ve Fırat nehrinin ortalama 
debisi ise 19 Milyar m olarak rapor edilmiştir. Diğer 
bir ifadeyle, 2009 yılındaki Dicle ve Fırat Nehirlerinin 
Irak'taki ortalama akımları 1971-2003 arasındaki 
tarihsel ortalama akımlardan fazladır ki bu durum 
bölgesel kuraklığın giderildiğini göstermektedir. Bu 
iyileşme Voss ve Arkadaşları (2013) tarafından yapılan 
çalışm ada rapor edilmemiştir. Aksine, Voss ve 
Arkadaşları (2013) tarafından rapor edilen toplam su 
depolama anormalliği Şekil 2 ye göre 2009 da şiddetli 
bir şekilde azalmaktadır. Ayrıca Dünya bankası 
Raporuna (2006) göre tarihsel olarak Irak'taki yeraltı 
suyunun toplam su kaynağına oranının %2 den daha az 
olması ve en mansapta bile 2009 yılındaki yüzey 
suyunda önemli derecede artış olmasına rağmen Voss 
ve Arkadaşları tarafından rapor edilen ve Şekil 4 e göre 
2009 da yeraltı suyundaki şiddetli azalmanın hiçbir 
dayanağı yoktur.

3-Y azarlar bölgede hidrolojik gözlem lerin elde 
edilmesinin neredeyse imkansız olmasına rağmen, 
verilen sonuçların bölgede yayınlanan raporlarla 
uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. Söz konusu raporlara 
göre (Alipour ve arkadaşları, 2008; Lashkaripour ve 
arkadaşları, 2005; Motagh ve arkadaşları, 2008) 
Tahran, İran yakınlarında çok fazla miktarda yeraltı 
suyu çekiminden dolayı arazi çökmeleri olduğu 
gösterilmiştir. Dünya Bankası Raporu (2006) Kuzey 
Irak'ta yetersiz miktarda sudan dolayı on binlerce 
insanın yer değiştirdiğini vurgulamıştır. İlk olarak. 
A r a l ı k  2 0 0 6  d an  s o n r a  m e y d a n a  g e l e n  su  
depolamasındaki azalımla ilgili olarak yazarların 
bulguları, I laziran 2006 da yayınlanan Dünya Bankası 
Raporuyla ilişkilendirilip açıklanamaz. İkinci olarak 
Tahran Dicle-Fırat Nehir havzasında yer almamaktadır, 
dolayısıyla Tahran civarındaki fazla miktarda yeraltı 
suyu çekiminin Dicle-Fırat Havzası su çevirimi ve bu 
havzanın sınıraşan su yönetimiyle ilgili herhangi bir 
tartışmayla hiçbir ilgisi yoktur.

4-Yazarlar (Voss ve arkadaşları, 2013) GRACE 
uydusundan elde edilen verilerin karasal su depolama 
değişimlerinin doğru tahmin edeceği varsayımına 
güvendiklerini ifade etmişlerdir.
Bilimsel yöntemlerde herhangi bir araç veya metot 
ku llan ıla rak  bilim sel bir sonuca çıkarılacaksa , 
önce l ik l e  so n u ca  varm adan  önce  g öz lem lerle  
doğrulanması gerekir.
Dolayısıyla, GRACE uydusunun çalışma bölgesindeki 
karasal su depolamalarındaki değişimleri ile ilgili 
t a h m i n l e r i n i n  i l g i l i  y e r s e l  g ö z l e m l e r l e  
doğrulanmasından sonra bu tahminlerle ilgili doğru 
sonuçlar elde edilebilir.

5-Makalede, aylık yeraltı suyu depolaması değişimi 
denklem (2) kullanılarak toplam su depolaması 
içindeki su dengesi, kar su eşdeğeri, yüzey suyu 
depolaması, ve toprak nemi değişimine bağlı olarak 
belirlenmiştir.
Dicle-Fırat-Batı İran Bölgesi yüzey suyu depolaması 
tahmini Dicle-Fırat havzasının önemli bir bölümünü 
d ı ş a r ı d a  b ı r a k a r a k  y a z a r l a r  y ö n e t i m l e  i lgi l i  
açıklamalarda bulunmuşlardır.
Yazarlar(Voss ve arkadaşları, 2013) Van Gölü, Daryace 
Gölü, Urmia (iölü. Tartar Gölü ve Assad Barajı 
rezervuarını bölgedeki 5 ana su kütlesi olarak göz 
önünde bulundurarak bu depolamaların tam serilerini 
kullanarak bu beş su depolamalarının aylık hacimsel 
değişimlerini belirleyip bu hacimsel değişimleri 
çalışma alanına bölerek yüzeysel su depolamaların 
çalışma periyodu ortalama değerine göre sapmasını 
hesaplamışlardır.
Bu hesaplanmış değerler kullanılarak yüzeysel akış 
değişiminin G RA CE uydusu tarafından tahmin edilen 
toplam depolama değişimine katkısı elde edilmiştir. 
Van ve Urmia göllerinin Dicle-Fırat Nehir havzasında 
yer almadıkları ve bu çalışmada sadece Tartar ve Asad 
gölleriyle birlikte Quadisiyah rezervuarının Dicle-Fırat 
Nehir havzasında yer aldığı, ayrıca Atatürk, Keban, 
Abu Dibbis, Musul, Bekme ve Dokan gibi büyük ana 
depolamaların göz ardı edildiği noktası çok önemli 
husustur.
Su bütçesi çalışmasında bu kadar önemli depolamaları 
ihmal ederek Dicle-Fırat Nehir havzasında yüzeysel su 
dengesi için güvenilir ve doğru sonuçlar elde edilemez 
ve sonuçlar büyük oranda sorgulanabilir.
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6-.Makalede, S ile tanımlanan toplam  aylık su 
depolaması değişimindeki hata ölçüm ve sızma 
hatalarını da içerir. Aynı zamanda NCAR İklim Data 
Kılavuzunda (2013) Grace'in: Yerçekimi iyileşmesi ve 
iklim deneyleri: Yüzey kütlesi, toplam su depolaması 
ve üretilmiş değişkenlerin GRACE:201107 ye bağlı 
anahtar göstergeler olduğu ve makalenin çalışma 
alanında Su Kalınlığı Sızma Hatasının 30-70 mm 
aralığında olduğu görülmektedir.
Buna rağmen, makalede S parametresindeki aylık hata 
sızma hatasını da içerecek şekilde 11.3 m m  olarak 
verilmektedir. Çalışma bölgesinde sızma hatasının 30- 
70 m m  arasında olmasına rağmen, yazarların (Voss ve 
arkadaşları, 2013) 11.3 m m  değerine nasıl ulaştıkları 
belirsizdir ve açık değildir.
Dolayısıyla, makaledeki Şekil 2 dede görülen GRACE 
tarafından toplam su depolama trendi tahmininin hata 
b a n d ı  0 .6 m m /y ı l  d eğ e r i  N C A R  İ k l i m  Dat a  
Kılavuzunda (2013) çalışma alanı için verilen sızma 
hatası değeriyle uyumlu değildir.

7-Voss ve arkadaşları (2013) bölgede su depolamasının 
özellikle bölgesel kuraklığın başlangıcıyla çakıştığı 
2007 sonrası GRACE uydu verilerine göre açıkça 
azaldığını belirtmiş olmalarına rağmen, makaledeki 
Şekil 2 de görülebileceği gibi 2002-2006 arası toplam 
su depolama anomal isi stabildir.
Sadece 2006 dan sonra sert bir düşüş göstermektedir. 
Yazarlar daha sonra makalede bu düşüş ile sınıraşan su 
yönetimi arasında bir ilişki kurmuşlardır. İnandırıcı 
olması için yazarların 2006 dan sonrası aynı değişimler 
için sınıraşan su yönetimi arasında bu ilişkiyi 
göstermeleri gerekir.

8-()hara ve arkadaşları (2011) tarafından tarihi kritik 
periyot olan 1957-1969 yılları arasında Dicle-Fırat 
havzası su bütçesi için yapılan detaylı çalışmada da 
görülebileceği gibi, Suriye ve Irak'ın yıllık toplam 
sulama suyu ihtiyacı 28 km ’ olarak tahmin edilmiştir. 
Bu tahmin değeri Siebert ve akadaşlaları (2002) 
tarafından yapılan "Küresel Sulama Alanları haritası 
Versiyon 2.1" deki uydu gözleminden elde edilen 
sulama alanlarına bağlı olarak belirlenmiştir.

Yeraltı suyu pompajının esasen sulama ihtiyacını 
karşılamak için yapılmasından dolayı. Ocak 2007 ve 
Aralık 2009 arası üç yıllık sürede yeraltı suyundaki sert 
düşü Voss ve arkadaşları (2013 Şekil 4) tarafından 
açıklandığı gibi sadece sulama suyunu karşılama 
neticesinde olduğu tahmin edilmektedir.
Yeraltı suyundaki azalım Voss ve arkadaşları (2013, 
Şekil 4) tarafından da verildiği gibi sadece Ocak 2007 
ve Aralık 2009 arası üç yıllık sürede olmaktadır. Ocak 
2007 den Aralık 2009 a kadar 3 yıllık süre için yeraltı 
suyu depolamasından meydana gelen azalım Voss ve 
arkadaşları (2013) tarafından 91 km  olarak tahmin 
edilmiştir.
Fakat, bu tahmin gerçek değildir çünkü Ohara ve 
arkadaşları (2011) nın yaptığı çalışmaya göre 3 yıllık 
kritik periyotta Suriye ve Irak'ın birlikte toplam sulama 
suyu ihtiyacı 84km olarak tahmin edilmiştir. Yeraltı 
suyu haznesinden 91 km azalım iddiası, yazarların 
Suriye ve Irakta Ocak 2007 ve Aralık 2009 arası 3 yıllık 
sürede hiç yüzey suyu kullanmadıkları ve tüm sulama 
ihtiyacının yeraltı suyundan karşılandığı düşüncesine 
dayanmaktadır ki bu düşüncenin hiçbir dayanağı 
yoktur. Bu yazıda verilen Şekil 1 deki görüntüde 
çalışma alanında yersel su depolama değişimlerinin 
n o r m a l  o l d u ğ u  g ö r ü l m e k t e d i r  ( k a y n a k :  
http:..\v\vvv.ipl.nasa.gov.nevvs nevvs.php?release=201 
34)54). NASA'dan al inan bu görüntüde görüldüğü gibi

9 - 1. Toplam su depolamasındaki düşü bir ülkeden 
diğerine önemli derecede değildir. Voss ve arkadaşları 
(2013) na göre yeraltı suyundaki azalımın ana nedeni 
insan aktivitelerinden kaynaklandığı atfedilmektedir. 
Fakat yeraltı suyu akifelerinin tam konumları ve 
kapasiteleri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş ve 
var olan yeraltı suyu akiferlerinin tanımlanması 
yapılmamıştır.
Şekil 1 deki değişik aylar kurak koşulların tüm çalışma 
alanında olduğunu göstermektedir. Yeraltı suyu 
akiferleri çalışma alanının tüm bölümünde bile 
bulunmamaktadır. Bu nedenle Şekil İdeki görüntüler 
ağırlıklı olarak yeraltı suyundaki azalım olarak 
açıklanamaz.:
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10 -2. İlk olarak Ağustos 2006 da çalışma alanının kuzey bölümünde ağırlıklı olarak güneydoğu Türkiye'de 
kurak koşullar gözlemlenmiştir. Kuraklık Eylül 2006 da Irak ve Suriye'ye kaymıştır. Mart 2007 de Islak 
koşullar tüm alanın yenilenmesine neden olmuştur. Kuraklık Ağustos 2007 de tekrar çalışma alanının kuzey 
bölümünde ve ağırlıklı olarak güneydoğu Türkiye ve kuzey Suriye'de gözlenmiştir. Eylül 2007 de şiddetli 
kuraklık güneydoğu Türkiye'de daha etkili olmuş ve bu şiddetli kuraklık Irak ve Suriye'ye de  kaymıştır. Ekim 
2007 de çok şiddetli kuraklık Kuzeydoğu Türkiye'de, Kuzey Irak'ta ve  Kuzey Suriye'de çok etkili olmuştur. 
Kuraklık Eylül 2008 e kadar tüm bölgeye yayılmıştır.

11- GRACE uydu gözlemleri tarafından üretilen toplam su depolama yersel değişimleri ile ilgili bu bulgular 
Voss ve arkadaşları (2013) tarafından sunulmamıştır. Ayrıca, Voss ve arkadaşları (2013) tarafından 
"Membadaki Türkiye en az etkilenmişi ir ve ürün verimi çok az etkilenmiş veya sabit kalmıştır" iddiası Şekil 1 
de verilen görüntüler tarafından desteklenmemektedir.

R E F E R A N S L A R

N C A R  Climate Data Guide (2013), Grace :Gravity Recovery and Climate Experiment: Surface 
Mass, Total Water Storage, and Derived Variables, National Ccntc for Atmospheric Research, 
Boulder, Colo.

Ohara, N., M. L. K aw as ,,  M. L. Anderson, Z.Q.R. Chen, and J. Yoon (2011), Water Balance Study 
fort he Tigris-Euphrates River Basin, J. O f  Hydrological Eng., 16( 12), 1071-1082

Sichert, S., R Doll, and J. Hoogeveen, (2002) Global Map o f  Irrigated Areas, Version 2.1, Center for 
environ. Syst. Res., Univ. O fK assel, Kassel, Germany

Voss,K. A., J .S .Fam ig lic tti ,M . Lo, C. De Linage, M. Rodell, and S .C .S w enson (2 013 )G oun dw ater  
Depiction in the M iddle cast From GRACE with Implication for Transboundary Water 
Management in the Tigris-Euphrat es-West er Iran Rgion, Water Resources Res., 49, 904-914, 
do i: 10.1002/ wrc r. 2007 8



64 Su Dünyası Şubat 2014

Şekil 1

NASA'nın Yerçekimi İyileşmesi ve İklim 
Deneyleri (GRACE) uydusu verileriyle 
ölçtüğü Dicle-Fırat Nehir Havzasında 
toplam su depolamasındaki normalden 

sapmalar, mm. Kırmızılar kurak koşulları, 
maviler ise ıslak koşulları göstermektedir. 

 Görüntü sahibi: NASA/UC Irvine/NCAR

(K aynak :
l i l t p  :// >v>v >v4 pk n  as a ,g o  v/ ne >v s/n  c>v s . p h p  ? r  cJLcas e =2013- 054)


