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Su Dünyası Dergisinin kıymetli okurları, yeni sayımızla ve yeni tasarımlarımızla 
bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin 12. 
yılını geride bıraktık. Aradan geçen yıllar içerisinde “su dünyası”nda yaşanan 
gelişmeleri sizlerle paylaşmayı hedefledik. 

Kısıtlı bir kadroyla her ay bir dergi çıkarmanın yorucu olacağını sizler de tahmin 
edersiniz.  Ancak bu yorgunluğu tatlı, tatlı olduğu kadar da üstlendiğimiz 
misyonun bir gereği olarak görüyoruz.  

Umuyoruz ki yeni görünümüyle dergimizin bu sayısını elinizden bırakmadan 
okuyacak, evinize, ofisinize gelen bir misafir gibi göreceksiniz.

Değerli okurlar;

Dünya gündeminin en önemli konularından birini enerji meselesi teşkil 
etmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlar gün geçtikçe 
artmaktadır.  Biz de dergimizin bu sayısında Dalga Enerjisi konusunu işledik. 
Geçmişi 1970’li yıllara kadar uzanan bu konuyu detaylı olarak ele aldık ve 
konuyla alakalı önemli bilgileri ayrıca hazırladığımız bir info grafik ile anlattık. 

Ülkemizin dört bir yanında su ile alakalı yapılan çalışmalar, kısa haberler 
şeklinde dergimiz sayfalarında yer alıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’nun çölleşmeyle ilgili önemli açıklamaları da haberlerimiz 
arasında…  Savaşlardan sonra göçlerin en büyük nedeninin çölleşme 
olduğunun altını çizen Bakan Prof. Dr. Eroğlu’nun açıklamalarının ilginizi 
çekeceğini düşünüyoruz. 

Keyifle okumanız dileğiyle…
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“Günümüzde tarım ve sanayi sektörlerinin 
ayrıştırılamayacak kadar iç içe geçmiş ve 

bütünleşmiş olması, sulama projelerimizin önemini 
daha da arttırmaktadır.”
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Gelecekte dünyanın en temel meseleleri arasında ön sıralarda yer alacağı tahmin edilen gıda 
güvenliğinin temini hususunda, su anahtar bir roldedir. Bilhassa su arzının, giderek artan 
nüfusun taleplerini karşılamakta zorlanması, suyun stratejik bir araca dönüşmesi sonucunu 
doğurmuştur. Bu bakımdan ülkemizde yağışların düzensiz gerçekleşmesi ve tarımsal istihdam 
oranının yaklaşık %25 civarında olması, sulamanın ve dolayısıyla sulama tesislerinin doğru ve 
planlı işletilmesinin, önemini ortaya koymaktadır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama projelerinde maksadımız; 
tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan 
nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın 
milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu hedeflere ancak ve ancak sulama 
tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir. 

Günümüzde tarım ve sanayi sektörlerinin ayrıştırılamayacak kadar iç içe geçmiş ve 
bütünleşmiş olması, sulama projelerimizin önemini daha da arttırmaktadır. Kurumumuz 
tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım, tarım dışı 
fakat tarım ile bağlantılı sektörlerin de gelişiminde lokomotif görevi üstlenerek ekonomik 
kalkınmada büyük rol oynamaktadır.

Ülkemizde tarım arazilerinin ancak 12,5 milyon hektarı sulanabilir özelliktedir. Diğer taraftan, 
yapılan etütlere göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi 
miktarı ise 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiştir. Türkiye’de halen toplam 5,8 milyon hektar 
(net) arazi sulamaya açılmış olup bunun %59’una karşılık gelen net yaklaşık 3 milyon hektarı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye açılmıştır.

Bu arazileri sulamak için ülkemizde tüketilen toplam su miktarının %73’üne karşılık gelen bir su 
kütlesi harcanmaktadır. Tarımsal maksatlı bu su tüketiminin 2023 yılına kadar %64’e düşürülmesi 
planlanmaktadır. Bu açıdan Modern Sulama Sistemlerine büyük önem vermekteyiz.

DSİ tarafından geliştirilen sulama sistemlerinin tasarımında, günümüzde ulaşılan duruma 
bakıldığında %39 klasik sistem, %43 kanalet, %18 borulu sistem uygulandığı görülmektedir.

Özellikle 2000’li yılların başından itibaren kapalı sistem sulama şebekelerinin devreye alınması 
hususunda önemli bir ivme yakalanmıştır. Bunun neticesinde Türkiye genelinde sulanan alanın 
2006 yılında %5’inde yağmurlama %1’inde damla sulama yöntemi uygulandığı halde, bu 
oranlar 2014’te %16 (226. 314 hektar) yağmurlama, %10 (132. 284 hektar) damla sulama 
olmak üzere %6’dan %26’ya çıkarılmıştır. 

Elbette tarımsal sulamaya etki eden tek faktör modern sulama sistemleri değildir. Birçok 
faktörün bir araya gelmesi ile verimli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimin tesisi mümkün 
olacaktır. 

Bu açıdan tarımsal sulama ile alakalı bütün meselelerin etraflıca tartışılarak bilgi paylaşımının 
temin edileceği ve 15-16 Ekim tarihlerinde Çölleşmeyle Mücadele Kongresi kapsamında 
düzenlenen sulama sistemleri sempozyumuna büyük önem vermekteyim. Bu sempozyumdan 
çıkan sonuçlardan, tarımsal üretime katılan tüm paydaşların istifade edeceği ve tarımsal 
üretimimize katkı sağlanacağı düşüncesindeyim. 

MODERN SULAMA 
ORANIMIZI ARTTIRIYORUZ

Ali Rıza DİNİZ
DSİ Genel Müdürü
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Eşen Çayı Islah Projesi
2 Ayrı Noktadan Başladı 

 Sy: 15

Silifke’nin Hayali
“Aksıfat Barajı”

 Sy: 20

Uşak’ta 4 Göletin Gövde 
Dolgusu Tamamlandı  

Sy: 24

KArAcASu BArAjI’nIn 
DepolAmA KApASiteSi

YüzDe 27 ArtIYor

KArAcASu BArAjI’nIn 
DepolAmA KApASiteSi

YüzDe 27 ArtIYor

TARIM - ENERJİ - HİZMET - ÇEVRE
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Aydın İli Karacasu İlçesinin 5 kilometre 
kuzeyinde Dandalaz Çayı üzerinde 
inşaatı tamamlanan ve 2012 yılında 
su tutularak hizmete açılan Karacasu 
Barajı’nın gövde ve dolusavağı 
yükseltilerek ilave depolama hacmi 
oluşturulacak.

Yükseklik 61,50 metreye çıkacak
Mevcut durumda Karacasu Barajı’nın 
gövde dolgu hacmi 2,32 hm3, 
yüksekliği ise 58,5 metre. Baraj 
gölünde bu değerlerle 17,32 hm3  su 
depolanabiliyordu.

Karacasu Barajı’nın Depolama 
Kapasitesi

Yüzde 27 Artıyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 
gövde yüksekliği 58,50 metreden 
61,50 metreye çıkacak ve ilave 3 metre 
yükseklik artışı sonrası 17,32 milyon 
m³ olan depolama hacmi 4,73 milyon 
m³ artarak 22,05 milyon m³ hacmine 
ulaşacak. Bu sayede barajda % 27 ilave 
su depolanması sağlanacak. 11 bin 
250 dekar sulama alanına sahip olan 
projeden 10,73 milyon m³/yıl su verilerek 
Nazilli İlçesi ve çevre beldelerin içme 
suyu ihtiyacı karşılanacak.  
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Hotamış Depolaması ile Çumra ve 
Karapınar ovalarında halen yeraltı 
suyu ile yetersiz sulama yapılan veya 
hiç sulanamayan 750 bin dekar arazi 
suya kavuşacak. Göksu Havzası suları, 
Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı 
kış akımları ve sulamadan dönen drenaj 
sularının düzenlenerek Konya Ovası ile 
buluşturulması amacıyla inşa edilen suni 
göl projesi Hotamış Depolaması’nda 
gövde dolgusu tamamlandı.

Yüzde 90 Fiziki Gerçekleşme 
Sağlandı
 Gövde dolgusu tamamlanan, 
elektromekanik işleri ve relokasyon 
yollarının inşası devam eden projede 
2015 yılı ilk yarısı itibariyle yüzde 90 
fiziki gerçekleşme sağlandı. 2015 yılı 
içinde P7 ve P8 pompa istasyonları 
elektromekanik işleri, ENH iletim hattı, 
malzeme ulaşım yolları ile relokasyon 
yollarının inşaatının tamamlanması 
hedefleniyor. Proje yaklaşık 142 milyon  
740 bin TL’ye mal olacak.

Hotamış Depolaması Projesi, Konya-
Çumra III. Merhale Projesi içerisinde 
yer alan projelerden biri olup uygulama 
alanı Çumra ilçe merkezinin 10 km 
güneydoğusunda eski adı ile “Hotamış 

Hotamış projesinde

%90
Fiziki Gerçekleşme Sağlandı

Sazlığı” üzerinde yer alıyor. Proje, Konya 
Kapalı Havzası ile Akdeniz Bölgesi’ndeki 
Göksu Havzası’nın yukarı kesimlerini 
içine alıyor. Proje sahası drenaj alanı, 
Konya Kapalı Havzası ve Beyşehir’de 
16,400 km2, Göksu Havzası’nda 1,106 
km2 olmak üzere toplam 17,506 km2, 
maksimum göl yüzey alanı ise 55.2 
km2. Depolama’nın maksimum hacmi 
580 hm3 olacak. Yıllık ortalama akım ise 
359.67 hm3 olarak hesaplandı. 

Daimi Bir Sulak Alan Olacak

Apa Hotamış İletim Kanalı (AHİ) 
vasıtasıyla Hotamış Depolaması’na 
getirilecek su ile Çumra ve Karapınar 
ovalarında halen yeraltı suyu ile yetersiz 
sulama yapılan veya hiç sulanamayan 
750 bin dekar arazi suya kavuşacak. 
Yöredeki tarımsal faaliyetlerin verimli 
olarak sürdürebilirliği için büyük öneme 
sahip olan bu yatırım ile aile gelirinde 
ciddi artış meydana gelecek. Hotamış 
Depolaması’yla daimi bir sulak alan 
oluşturularak çevre ve doğal hayat 
için de örnek bir proje ortaya konmuş 
olacak. Bu doğrultuda, göçmen kuşların 
geçiş güzergâhında olan göl sahasında 
yapımı tamamlanan 2 adet ada ile de 
doğal hayat desteklenecek.

Hotamış Depolaması
Gövde Dolgusu Tamamlandı

750
bin dekar arazi suya kavuşacak

Proje

TL’ye mal olacak.

142 milyon 740bin

Hotamış Depolaması’yla 
daimi bir sulak alan 

oluşturularak çevre ve doğal 
hayat için de örnek bir proje 
ortaya konmuş olacak.
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Trakya’nın GAP’ı olarak adlandırılan ve 
DSİ’nin dev projeleri arasında yer alan 
Meriç Çakmak 1. Merhale Projesi emin 
adımlarla devam ediyor. Meriç ve Ergene 
ovaları ile yamaç arazilerde toplam 522 
bin dekar sahanın sulanması amacıyla 
yürütülen projede sona yaklaşıldı.

Proje kapsamında 12 MW kurulu güce 
sahip  P1 Pompa İstasyonu vasıtasıyla  
kış aylarında Meriç Nehrinden  alınacak 
su toplam uzunluğu 17 bin 287  metre 
olan A ve A2 iletim kanalıyla 176 milyon 
m3 rezervuar hacimli Çakmak Barajı’na 
sevk edilecek. Sulama sahasının ihtiyacı 
olan 263 milyon metreküp suyun 168 
milyon metreküpü baraj rezervuarından, 

95 milyon metreküpü A ve A2 kanalları 
üzerine kurulu 11 adet pompa istasyonu 
ile Meriç Nehrinden karşılanacak. Proje 
kapsamında sulama sahasının 35 metre 
kotunun altındaki 142 bin dekar taban 
arazi cazibeli, 380 bin dekar yamaç arazi 
pompajla sulanacak.

Dekar başına büyük artış
Meriç Çakmak 1. Merhale Projesinin 
toplam maliyeti 833 Milyon TL olup 
proje tamamlandığında taban arazilerde 
dekar başına 470 TL, yamaç arazilerde 
ise dekar başına 394 TL olmak üzere 
188 Milyon TL gelir artışı olacak.  Meriç 
Çakmak 1. Merhale Projesinin 2016 yılı 
içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 

Trakya’nın GAP’ı ile Yaklaşık
200 Milyon TL Gelir Artışı

Proje kapsamında 
sulama sahasının 35 

metre kotunun altındaki 
142 bin dekar taban arazi 
cazibeli, 380 bin dekar 
yamaç arazi pompajla 
sulanacak.
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Denizli İli Acıpayam İlçesi Akalan 
Beldesi sınırları içerisinde 5 Ekim 2012 
tarihinde inşasına başlanan, Dalaman 
Çayı kollarından Değirmendere üzerinde 
bulunan Akalan Barajı’nda su tutuldu. 
Baraj temelden yüksekliği 65 metre ve 
1 milyon 364 bin m³ dolgu hacmi olan kil 
çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde inşa 
edildi.

Eylül ayında su tutma başladı
Baraj inşaatında %99 fiziki gerçekleşme 
seviyesine ulaşılmasının ardından 12 
Eylül 2015 tarihi itibariyle su tutma töreni 
yapılarak milli ekonomiye kazandırıldı. 
Baraj ile Akalan Ovası Sulaması İnşaatının 
da tamamlanmasıyla birlikte 7 bin 460 
dekar mümbit alana su temin edilecek. 
Aynı zamanda 248 kişiye istihdam 
sağlayacak proje ile milli ekonomiye yıllık  
6 milyon 660 bin TL fayda sağlanacak.

Denizli Akalan Barajı’nda
Su Tutuldu

Erzurum İli Aşkale İlçesi sınırlarında 
yer alan Karasu Çayı üzerinde kurulan 
Aşkale Regülatöründen alınacak su 
ile 3 bin 850 dekar zirai arazi suya 
kavuşturulacak. Borulu sistemle 
yapılacak olan sulama inşaatının ana 
kanal boru uzunluğu 3 bin 661 metre, 
yedek kanal boru uzunluğu ise 10 bin 
328 metre olacak.

Fiziksel gerçekleşme yüzde 80 
seviyesinde
1 Kasım 2013 tarihinde 1 milyon 
715 bin 506 TL bedelle ihale edilerek 
yapımına başlanılan Aşkale Regülatör 
Sulamasında Eylül ayı itibariyle 
fiziksel gerçekleşme %80 seviyesine 
ulaştı. Proje bölge arazilerinin verimini 
arttırmakla kalmayıp istihdamın 
gelişimine de önemli katkı sağlayacak.

Aşkale Regülatör Sulaması 
Suya Kavuşturuyor 
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Eşen Çayı özellikle şiddetli yağışların 
yaşandığı dönemlerde taşarak tarım 
arazilerine büyük zarar veriyor. Bu 
zararın önüne geçmek maksadıyla 
Eşen Çayı Islah Projesine 2 ayrı 
noktadan başlanıldı. Proje kapsamında 
Seydikemer ilçe merkezine yapılacak 
gölet ve şelale ile yine gölet çevresine 
yapılacak rekreasyon alanlarının da 
bölge turizmine can vermesi bekleniyor.

Tarım Arazileri Taşkından 
Kurtulacak
Söğütlüdere Mahallesi’nde bulunan 
Bozluca Deresi ve Karain Derelerinin 
birleşmesiyle oluşan ve Eşen Çayının 
en büyük kolu olan Akçay’da başlayan 
ilk etap, toplam 16 bin 900 metre 
uzunluğa sahip. Çalışmalar kapsamında 
Eşen Çayına en çok alüvyon getiren 
Bozluca’ya 12 adet, Karain deresine de 
27 adet olmak üzere toplamda 39 tersip 
bendi yapılacak. Tersip bentleri için 150 
bin metreküplük bir duvar, yaklaşık 17 

km’yi bulan Bozluca, Karain ve Akçay 
etaplarına da 150 bin metreküplük 
bir tahkimat duvarı yapılarak dereler 
disipline edilecek. Böylece tarım 
arazilerinin taşkınlarından korunması 
sağlanacak.

İlçe Merkezi Cazibe Merkezi 
Olacak
Bağlı kolları dışında 90 km’yi bulan 
uzunluğu ile Seydikemer’in en 
kuzeyinden en güneyine hayat katan 
Eşen Çayı’nın 2 etap halinde başlayan 
ıslah çalışması, tarım arazilerine olduğu 
kadar ilçenin sosyal yaşamına da 
fayda getirecek. Halen çalışmaların 
yürütüldüğü iki noktadan biri olan ilçe 
merkezinde 2.640 metre uzunluğundaki 
1. etapta çalışmalar büyük bir hızla 
ilerliyor. 80 metre genişliğinde ve 
800 metre uzunluğunda bir göletin 
yer alacağı ıslah çalışmasında Göleti 
oluşturacak bentte de şelale yapılacak.

Eşen Çayı Islah Projesi
2 Ayrı Noktadan Başladı

Şiddetli yağışların olduğu dönemlerde tarım arazileri için 
büyük risk olan Eşen Çayı Islah projesinin çalışmalarına iki 

ayrı noktadan başlandı. Proje, tamamlandıktan sonra çevresine 
yapılacak rekreasyon alanları turizme de katkı sağlayacak.
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Melen Barajı’nda
Yüzde 40 Fiziki Gerçekleşme

Melen Barajı tamamlandığında İstanbul iline yıllık 1 Milyar 77 milyon m3  
su temin edilecek. Bunun yanında ihale muhtevasında yer almayan ancak 

yapılması planlanan 45 MW kurulu gücündeki HES ile de enerji üretimi 
gerçekleştirilecek. 

Melen Barajı, İstanbul’un içme suyu 
ihtiyacını karşılamak maksadıyla 
geliştirilen Melen Sisteminin anahtar 
tesisi konumunda bulunuyor. İstanbul 
Boğazı’nın 170 km doğusunda, Düzce 
ve Sakarya illerini birbirinden ayıran 
Büyük Melen Çayı üzerinde yer alan 
Melen Barajı vasıtasıyla Büyük Melen 
Çayı su potansiyelinden yararlanılarak 
İstanbul’un 2071 yılına kadar olan içme, 
kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının 
karşılanması ve hidroelektrik enerji 
üretimi yapılması planlanıyor.

İstanbul için önemli projeler 
hayata geçirildi
Proje ile yoğun göç alan ve hızlı nüfus 
artışı yaşanan İstanbul İlinin içme suyu 
ihtiyacı uzun vadeli olarak garanti 
altına alınıyor. 1990’lı yıllarda yaşanan 
su sıkıntısının ardından yapılan ciddi 
planlamalar ile İstanbul için önemli 

projeler hayata geçirildi. Öncelikle 
İstanbul’un 2040 yılına kadar olan su 
meselesi çözüldü, dere ıslahları yapıldı, 
Istrancalar’da 7 baraj ve modern arıtma 
tesisleri inşa edildi.

İstanbul’a yıllık 1 Milyar 77 
milyon m3 su temin edilecek
Melen Barajı tamamlandığında ise 
İstanbul iline yıllık 1 Milyar 77 milyon 
m3 su temin edilecek. Bunun yanında 
ihale muhtevasında yer almayan ancak 
yapılması planlanan 45 MW kurulu 
gücündeki HES ile de enerji üretimi 
gerçekleştirilecek. 

Toplam depolama hacmi 694 hm3 olan 
Melen Barajı’nın temelden yüksekliği 124 
metre olacak, Silindirle Sıkıştırılmış Beton 
(SSB) gövde tipinde inşa edilen barajda 
%40’lık fiziki gerçekleşme seviyesine 
ulaşıldı. Barajın 2016 yılı sonunda 
tamamlanması hedefleniyor.

melen Barajı’nın
%40’ı tamamlandı

Baraj 2016 yıl sonunda 
tamamlanacak

40

100
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Manisa İli Merkez, Şehzadeler İlçesi ve Turgutlu İlçe 
merkezinden geçen toplam uzunluğu 24 bin 500 metre olan 
Nif Çayı’nın 7 bin 840 metresinde rüsubat temizliği çalışmaları 
tamamlandı. Çayın 16 bin 660 metrelik kısmında ise temizlik 
çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında 256 bin m³ 
kazı yapıldı. Nif Çayı üzerinde Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi ile Ansızca Köprüsü arasında bulunan 2 bin metrelik 
kısımda taş tahkimatı planlanarak, 15 Ağustos 2015 tarihi 
itibarıyla başlatılan işte taş tahkimat işinin 400 metrelik kısmı 
tamamlandı.

Nif Çayı rüsubat temizliği ve taş tahkimatı çalışmaları 
tamamlandığında 85 bin dekar tarım alanında taşkın kontrolü 
sağlanarak,  yaklaşık 190 bin kişilik nüfusun taşkın emniyeti 
temin edilecek.

Nif Çayı 
Islahıyla 
Taşkın 

Kontrolü 
Sağlanacak

Balıkesir İvrindi ilçesinin 7,5 km güneybatısında Madra 
(Kocaçay) çayı üzerinde bulunan ve 12 Mart 2012 tarihinde 
inşasına başlanan Balıkesir Ardıçtepe Barajı’nda 2 Eylül 2015 
tarihi itibariyle su tutulmaya başlandı.

Proje tamamlandığında; İvrindi ilçesi sınırları içerisinde bulunan 
İvrindi ovasında 15 bin dekar ve Gökçeyazı ovasında 21 bin 
dekar olmak üzere toplam 36 bin dekar sahanın sulama suyu 
temin edilecek. 39 metre yüksekliğe sahip Ardıçtepe Barajı’nda 
37 milyon metreküp su depolanabilecek.

Proje ile milli ekonomide, İvrindi ovasında 2 milyon 462 bin 
550 TL, Gökçeyazı ovasında da 4 milyon 460 bin 268 TL 
olmak üzere toplam 6 milyon 922 bin 818 TL yıllık gelir artışı 
hedefleniyor.

Ardıçtepe 
Barajı’nda  

Su Tutuldu
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 
bağlı kuruluşların tesisleri 4 Eylülde 
Kırşehir ve 11 Eylülde Balıkesir’de 
düzenlenen merasimlerle hizmete 
alındı. Bazı tesislerin temelinin de 
atıldığı merasimlere Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, DSİ 
Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve bağlı 
kuruluşların genel müdürleri, mülki idare 
amirleri ve çok sayıda vatandaş iştirak 
etti.

Balıkesir’de düzenlenen merasimle 
36 620 dekar araziyi sulayacak İvrindi 
Gökçeyazı Ovaları Sulamasının da 
aralarında bulunduğu, 170 milyon 
TL tutarındaki 13 adedi DSİ Genel 
Müdürlüğü’ne, 7 adedi Orman Genel 
Müdürlüğü’ne (OGM) ait 20 adet 
tesisinin açılış ve temel atma merasimi 
gerçekleştirildi. Temeli atılan, açılışı 
yapılan 13 adet DSİ tesisinin; 7 adedi 
gölet ve sulama tesisi, 1 adedi baraj 
sulama tesisi, 1 adedi yenileme tesisi, 4 
adedi taşkın koruma tesisi. 158 Milyon 
TL’ye mal olacak bu tesislerle; 48 768 
dekar tarım alanı sulamaya açılacak,  2 
ilçe ve 5 mahalle taşkından korunacak.

Kırşehir’in İçme Suyu Meselesi 
Kökünden Çözüyor
Kırşehir’de düzenlenen merasimle ise 46 
km’lik Kırşehir İçme Suyu İsale Hattı’nın 
da aralarında bulunduğu 51 milyon TL 
tutarındaki 10 adet tesisin açılış ve temel 
atma merasimi gerçekleştirildi. 

Merasimle açılışı yapılan ve temeli atılan 
tesislerin; 4 adedi DSİ Genel Müdürlüğü, 
4 adedi Orman Genel Müdürlüğü, 
1 adedi Doğa Koruma Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü, 1 adedi de Kırşehir 
Belediyesi’ne ait.

DSİ tarafından hizmete sunulan 4 
adet tesisin; 1 adedi içme suyu, 1 
adedi yerüstü sulaması, 1 adedi gölet 
sulaması, 1 adedi ise taşkın koruma 
tesisi. Bu tesislerle Yılda 19,20 milyon 
m³ içme suyu iletimi sağlanacak, 3 820 
dekar zirai arazi sulanacak, 1 köy taşkın 
zararlarından korunacak. Tesisler ile milli 
ekonomiye yıllık 2,13 milyon TL katkı 
sağlanacak. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tamamladığı tesisleri 
vatandaşlarla buluşarak hizmete almaya devam ediyor. 

Balıkesir ve Kırşehir’de düzenlenen merasimlerle aralarında 
Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’nün tesislerinin de bulunduğu 30 adet tesisin açılışı ve 
temel atma işlemi gerçekleştirildi.

DSİ’den Balıkesir ve 
Kırşehir’e Yatırımlar
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Yüzyıllar boyunca havzasında yaşayan 
toplumlara su kaynağı olan Lamas Çayı 
günümüzde de Limonlu Beldesinde 
yaşayan çiftçilerimize su temin ediyor. 
Aksıfat Barajı’nın tamamlanması ile 
yöre halkı, yılın 12 ayı sulama suyuna 
kavuşacak, bölge ve ülke genelinde 
yüksek getirisi olan çilek üretimi yıl boyu 
yapılabilir hale gelecek.

Su hacmi 60 hektometre olacak
15 Mayıs 2014 tarihinde temeli atılarak 
işe başlanılan Aksıfat Barajında fiziki 
gerçekleşme %50 seviyesine ulaştı. 82 

Silifke’nin Hayali
“Aksıfat Barajı”

Aksıfat Barajı’nın tamamlanması ile yöre halkı, yılın 12 ayı sulama suyuna 
kavuşacak, bölge ve ülke genelinde yüksek getirisi olan çilek üretimi yıl 

boyu yapılabilir hale gelecek.

Aksıfat
Barajının

yüzde 50’si
tamamlandı

Baraj

82 bin140
dekar araziyi sulayacak

bin 140 dekar tarım arazisini sulayacak 
baraj inşaatında 5 Temmuz 2015 
tarihinde su derive edilerek gövde 
inşaatına başlanmıştı.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu 
tipinde,73 metre yüksekliğinde inşa 
edilen barajın aktif su hacmi yaklaşık 
60 hektometre olacak. Yılda 8.10 GWh 
elektrik enerjisi de üretilecek olan barajın 
tamamlanması ile yıllık 92,5 milyon TL 
gelir artışı elde edilerek ülke ekonomisine 
katkı sağlanacak.

50
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 Türkiye-Yunanistan sınırını çizerek akan Meriç Nehri’nin 
Edirne merkezinde meydana getirdiği taşkın zararlarını 

önlemek amacıyla geliştirilen “Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı 
Projesi” süratle devam ediyor.  

Bulgaristan’dan doğarak Ülkemiz 
sınırlarından geçen Meriç Nehri özellikle 
kış aylarında ani debi yükselmeleriyle 
Edirne İli Karaağaç mevkiinde taşkın 
riski oluşturuyor. Türkiye-Yunanistan 
sınırını çizerek akan Meriç Nehri’nin 
Edirne merkezinde meydana getirdiği 
taşkın zararlarını önlemek amacıyla 
geliştirilen “Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı 
Projesi” süratle devam ediyor.  

Yerleşim birimlerini ve tarım arazilerini 
nehrin taşkın sularından korumak 
maksadıyla DSİ tarafından geliştirilen 
Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı Projesinde 
11 Ağustos 2015 tarihinde çalışmalara 
başlandı. Çalışmalar kapsamında bin 
300 metre uzunluğunda kanal açılarak 
225 bin metreküp taşımalı kazı yapıldı. 
Toplamda 1 milyon 500 bin metreküp 

Meriç Nehri
Ani Debi Yükselmeleri Kontrol 

Altına Alınıyor

taşımalı kazıyla, 70 metre genişliğinde 
yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda 
kanal açılması planlanıyor. Karaağaç 
KA-1 Tahliye Kanalı 773 m3/s debiyi 
taşıyabilecek kapasitede inşa ediliyor.

Karaağaç mevkii korunacak

Proje kapsamında Karaağaç mevkiini 
korumak için ve aynı zamanda Meriç 
Nehri’ne gelebilecek debinin bir kısmını 
tahliye kanalına aktarabilmek için eşik 
yapısı tasarlandı. Böylelikle oluşabilecek 
büyük bir taşkında KA-1 kanalı taşma 
savağı, sigorta görevi üstlenerek belli 
bir aşamadan sonra suyun fazla olan 
kısmı KA-1 kanalına aktarılarak Meriç 
Nehri’nden geçecek büyük debilerin 
tahliyesine katkı sağlayacak.  
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Uşak’ta 4 Göletin
Gövde Dolgusu Tamamlandı

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı 
yürütülen, “Uşak Merkez İlyaslı Göleti ve 
Sulaması”, “Uşak Merkez Karakuyu Göleti 
ve Sulaması”, “Uşak Banaz Düzkışla 
Göleti ve Sulaması”, “Uşak Banaz Gedikler 
Göleti ve Sulaması” projeleri kapsamında 
Gölet inşaatlarında gövde dolgu imalatları 
tamamlandı. Gövde dolguları tamamlanan 
göletler ile toplam 5 bin 180 dekar tarım 
arazisinin sulanması sağlanacak.

Uşak Merkez İlyaslı Göleti
Merkez İlyaslı Köyü Tümenler deresi 
üzerinde inşa edilen İlyaslı Göleti ön yüzü 
Membran Kaya Dolgu tipinde inşa ediliyor. 
Yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip olacak 
gövdenin dolgu hacmi ise 138 bin m3. 

İnşaat tamamlandığında 688 bin m3 su 
depolanarak brüt 1240 dekar tarım arazisi 
sulu tarıma kavuşacak.

Projeli koşullarda ürün deseni; Hububat 
(%10), Haşhaş, (% 15),Sebze (%18), 
Bostan (% 7), Silaj Mısır (%10), Taze 
Fasulye (% 15), Yonca (%10),  Meyve 
(%15),  II. Ürün Silaj Mısır (% 10),II. Ürün 
Kışlık Sebze ( % 10 ) olarak belirlendi, 
proje ile yıllık 1 milyon 153 bin TL gelir artışı 
elde edilmesi hedefleniyor.

Uşak Merkez Karakuyu Göleti
Merkez Karakuyu Köyü Kara Deresi 
üzerinde inşa edilen Karakuyu Göleti Kil 
Çekirdekli Kaya Dolgu tipinde inşa ediliyor. 

Uşak’ta yürütülen çalışmalar 
neticesinde 4 adet göletin 

gövde dolgusu tamamlandı. 
Göletler, 5 bin 180 dekar tarım 
arazisini sulayacak.

Banaz Gedikler Göleti ve Sulaması
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28 metre yüksekliğe sahip olan gövdenin 
dolgu hacmi 155 bin m3 olacak. Gölet 
inşaatı tamamlandığında 686 bin m3 su 
depolanarak brüt 1160 dekar tarım arazisi 
sulu tarıma kavuşacak. 

Projeli koşullarda ürün deseni; Yonca 
(%18), Çilek (%7),  Hububat (%15), 
Haşhaş(%10),Dane Fasulye (%8), Silaj 
Mısır (%17), Sebze (%15), Bostan (% 
10 ), II. Ürün Kışlık Sebze (%10) olarak 
belirlendi, proje ile yıllık 986 bin TL gelir 
artışı elde edilmesi hedefleniyor.

Uşak Banaz Düzkışla Göleti
Uşak ili Banaz İlçesi Düzkışla ve Ayvacık 
köylerinden geçen Ayvacık deresi üzerinde 
inşa edilen Düzkışla Göleti Homojen 
Toprak Dolgu tipinde inşa edilecek. 
21 metre yüksekliğinde inşa edilen 
göletin dolgu hacmi 162 bin m3. Gölet 
inşaatı tamamlandığında 742 bin m3 su 
depolanarak brüt 1030 dekar tarım arazisi 
sulu tarıma kavuşacak. 

Projeli koşullarda ürün deseni; Hububat 
(%20), Şeker Pancarı  (%10), Dane Mısır 
(%10), Haşhaş (%10), Dane Fasulye 
(%10), Sebze (%20), Meyve (%14), Yonca 
(%6), II. Ürün Silaj Mısır (% 17), II. Ürün 
Kışlık Sebze (%8) olarak belirlendi. Proje 
ile yıllık 964 bin TL gelir artışı elde edilmesi 
hedefleniyor.

Uşak Banaz Gedikler Göleti 
Banaz İlçesi Gedikler ve Derbent köyü 
Yalancı deresi üzerinde inşa edilen 

Gedikler Göleti kil çekirdekli kaya 
dolgu tipinde inşa ediliyor. 30 metre 
yüksekliğindeki gövde 155 bin m3 hacme 
sahip. Gölet inşaatı tamamlandığında 680 
bin m3 su depolanarak brüt 1750 dekar 
tarım arazisi sulu tarıma kavuşacak. 

Projeli koşullarda ürün deseni; Hububat 
(%20), Şeker Pancarı  (%20), Haşhaş 
(%10), Sebze (%10), Dane Fasulye (%15), 
Sebze (%5), Meyve (%20), II. Ürün Silaj 
Mısır (% 8), II. Ürün Sebze (%7) olarak 
belirlendi. Proje ile yıllık 1.628.634 TL gelir 
artışı elde edilmesi hedefleniyor.

Banaz Düzkışla Göleti ve Sulaması

Merkez İlyaslı Göleti ve Sulaması

Merkez Karakuyu Göleti ve Sulaması
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enerji DAlgASI:
DAlgA enerjiSi

enerji DAlgASI:
DAlgA enerjiSi

SU, RüZGâR vE GüNEş DüNYAMIZIN SINIRSIZ ENERJİ KAYNAKLARI... 
YENİLENEBİLİR ENERJİ DENİLDİğİNDE AKLA GELEN İLK üÇ KAYNAK... 

DüNYADA YEşİL ENERJİ OLARAK EN YOğUN KULLANIM ALANINA 
SAHİP BU üÇ KAYNAK, TEK TEK BüYüK ENERJİ üRETİMLERİNE vESİLE 

OLDUKLARI GİBİ BİRLİKTE (KOMBİNE ENERJİ FORMU) üRETTİKLERİ 
DALGALAR YOLUYLA DA MUAZZAM BİR ENERJİ POTANSİYELİNİ 

HAREKETE GEÇİRİYORLAR.
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Dünyamızı ısıtan güneş; başta 
dünyamızın kendine özgü şekli olmak 
üzere, dağlar, denizler, bitki örtüsü ve 
yükseklik farkı gibi faktörlerin devreye 
girmesi ile farklı noktaların farklı 
ısınmasına sebep olur. Bu ısı farklılıkları 
havanın harekete geçmesine yol açarak 
rüzgarların oluşmasını sağlar. Rüzgarların 
okyanus ve deniz gibi su kütleleri 
üzerinde oluşturduğu itki sebebiyle de 
su yüzeyinde yükselmeler ve alçalmalar 
ortaya çıkar. Böylelikle güneş, rüzgar 
ve su kombine bir enerji formu olarak 
yararlanılan dalgaların oluşmasına vesile 
olur.

Dalga enerjisi ile alakalı çalışmaların 
geçmişi 1970’li yıllara kadar uzanıyor. 
Hayata geçirilen ilk birkaç çalışmanın 
başarısızlıkla sonuçlanması dalga 
enerjisine olan ilginin azalmasına sebep 
oluyor ancak, teknolojinin ilerlemesiyle 
birlikte çalışmalar tekrar hız kazanıyor. 
Dalga enerjisinin vadettiği büyük enerji 
üretimi özellikle teknik alanda meydana 
gelen gelişmeler neticesinde maliyetlerin 
düşmesiyle üzerinde önemle durulan 
bir enerji üretim metodu haline geldi. 
Japonya, Norveç, İngiltere, Portekiz, 
Avustralya gibi özellikle okyanuslara kıyısı 
bulunan ülkeler dalga enerjisi üzerinde 
önemli çalışmalar yürütüyorlar. 

Dalga Dalga Enerji
Dalga enerjisi çok büyük bir enerji 
potansiyeline sahip. Yeryüzünün yaklaşık 
4’te 3’ü suyla kaplı ve okyanus kıyı 
şeridinin uzunluğu 100 bin kilometreyi 
aşıyor. Buna bağlı olarak dalgalardan 
yıllık 2 bin TWh’ye varan bir enerji üretimi 
gerçekleştirilebileceği tahmin ediliyor. 

2013 yılında tüm dünyada tüketilen 
elektrik enerjisinin yaklaşık 23 bin TWh 
olduğu dikkate alındığında dalga enerjisi 
potansiyelinin ne denli büyük olduğu 
ortaya çıkıyor.

Dünyada yüksek dalga gücüne sahip 
birkaç bölge bulunuyor. Her iki yarım 
kürede 30. ve 60. enlemler arasında 
dalga hareketi batı rüzgârlarının 
hâkimiyeti ile yükseliyor. 

Türkiye’de ise dalga denildiğinde akla 
ilk Karadeniz geliyor. Fakat dalga 
enerjisi bakımından en verimli bölgenin 
Ege Denizi’nde Marmaris ve Finike 
arasındaki sahil şeridi olduğu yönünde 
ölçümler bulunuyor. Bununla birlikte Batı 
Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nın kuzey 
kesimleri de verimli mevkiler olarak 
gösteriliyor. Akdeniz’de dalga gücünün 
yıl boyu 8,4-15,5 kW/m arasında 
değiştiği tahmin ediliyor.

Dalga gücü seviyesinin dünyada 
dağılımı (kW/m tepe yüksekliği)

Su, rüzgâr ve güneş dünyamızın sınırsız enerji kaynakları... Yenilenebilir 
enerji denildiğinde akla gelen ilk üç kaynak... Dünyada yeşil enerji olarak en 

yoğun kullanım alanına sahip bu üç kaynak, tek tek büyük enerji üretimlerine 
vesile oldukları gibi birlikte (kombine enerji formu) ürettikleri dalgalar yoluyla da 
muazzam bir enerji potansiyelini harekete geçiriyorlar.

Enerji Dalgası:
Dalga Enerjisi

Grafik
Burak YALÇIN

Haber
Orçun TAŞKIN
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Dalgadan enerji nasıl üretiliyor?
Dalga Enerjisi Sistemleri arşimet prensibi (suyun kaldırma kuvveti) ile yer çekimi 
kanunundan istifade etmek üzere dizayn ediliyor. Bununla birlikte her dalga boyu ve 
büyüklüğünden faydalanabilecek bir tasarım oluşturulamadığından farklı konumlarda 
ve farklı prensiplerde çalışan santraller bulunuyor. Dalga Enerji Santralleri bulundukları 
okyanus ya da deniz kesimine göre; kıyı şeridinde (Shorline), kıyıya yakın (Near Shore) 
ve açık denizde (Offshore)   olmak üzere üçe ayrılıyor.

Dalganın gücünü, dalga yüksekliği ve dalga sıklığı (frekans) belirliyor. Her dalga 
yüksekliğinden istenilen enerjinin elde edilebilmesi, dalga enerjisinin önemli 
avantajlarından birini teşkil ediyor.

Kıyı şeridi (Shoreline) Uygulamaları
Dalgadan enerji üretecek sistemlerin kıyı şeridinde bulunduğu uygulamalarda, enerji 
üretim yapıları kıyıda sabitlenmiş veya gömülü halde bulunurlar. Bu tür uygulamalar 
inşa aşaması ve bakım onarım işlemlerinde avantaj sağlamalarına karşın daha az 
güce sahip dalga rejimi nedeniyle enerji verimliliği acısından kıyıya yakın ve açık deniz 
sistemlerine nazaran dez avantajlıdır.

Bu sistemlerin diğer bir avantajı ise derin su bağlantılarına veya uzun su altı elektrik 
kablolarına ihtiyacının bulunmamasıdır. Bu tür uygulamaların yaygınlaşması kıyı 
şeridinin jeolojik yapısı, gel-git seviyesi ve kıyı yapısının korunması gibi etkenlerle 
sınırlanmaktadır.

• Salınımlı Su Kolonu (Oscillating water column-OWC)
OWC sisteminde suyun havayı sıkıştırması yoluyla türbinlerin çalıştırılması hedeflenir. 
Kıyı şeridine sabitlenmiş yapının alt tarafında dalganın yapının içerisine girmesine 
müsaade edecek bir kapı bulunmaktadır. Bu kapıdan dalganın getirdiği su kütlesi içeri 
alınarak üst tarafta bulunun hava haznesindeki havanın sıkıştırılması sağlanır. Sıkışan 
havanın yarattığı basınç sayesine türbinin hareket etmesi sağlanır.

Bu sistemde wells türbini kullanılmaktadır. Bu türbinin özel yapısı sayesinde dalga 
hem kapıdan girerken ve hem de çıkarken istenilen yönde hareket sağlanabilmektedir. 
Böylelikle sistem daha verimli çalıştırılır.

DAlGADAN ENERJİ 
üRETEcEk SİSTEMlERİN 
kIYI ŞERİDİNDE 
buluNDuğu 
uYGulAMAlARDA, 
ENERJİ üRETİM YAPIlARI 
kIYIDA SAbİTlENMİŞ 
VEYA GöMülü HAlDE 
buluNuRlAR.

• Daralan Kanal Sistemi (TAPered CHANnel -TAPCHAN)
Bu sistem su seviyesinin 3-5 metre üzerinde tesis edilir. Kıyı kenarında inşa edilen 
haznenin suyun girişine imkan verecek geniz ağızlı ve dar çıkışlı bir su alma yapısı 
bulunmaktadır. Su alma yapısının giderek daralan şekilde tasarlanması sebebiyle 
dalga yüksekliği arttırılarak hazne suyla doldurulur. Haznede depolanan su alt taraftaki 
türbine verilerek enerji üretilir.

Salınımlı Su Kolonu  
(Oscillating water column-OWC)
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Bu sistem çok az hareketli parçaya 
ihtiyaç duyduğundan bakım onarım 
maaliyeti düşüktür ve enerjinin 
depolanmasına imkân sağlamaktadır. 
Ancak sistemin kurulması her kıyı 
kesiminde mümkün olamamaktadır.

 DAlGA ENERJİSİ Çok 
büYük bİR ENERJİ 
PoTANSİYElİNE 
SAHİP. YERYüZüNüN 
YAklAŞIk 4’TE 
3’ü SuYlA kAPlI 
HAlDE buluNuYoR 
VE okYANuS kIYI 
ŞERİDİNİN uZuNluğu 
100 bİN kİloMETREYİ 
AŞIYoR.

• Pendular
Bir tarafı denize açılan dikdörtgen şeklinde dizayn edilen ve su yüzeyine bakan kısmında hidrolik pompalar bulunan sistemdir. 
Dalganın etkisiyle hidrolik pompalar yukarı aşağı harekete geçer. 

Kıyıya Yakın (Near Shore) 
Uygulamalar
Kıyıya yakın uygulamalar deniz yüzeyinden 
10-25 metre derinliğe ulaşılan kesimlerde 
kullanılmaktadır.

• Osprey
Hidroelektrik santrallerin çalışma prensibini 
kullanan bu sistemin su yüzeyi altında 
kalan kısmından geçen dip akıntıları 
türbinlerin hareketlenmesini sağlar. 
Sisteme rüzgar türbinin dahil edilmesiyle 
(WOSP 3500) hem kurulu güç artırılmış 
hem de stabilizasyonun meselesinin 
çözümüne katkı sağlanmıştır. Sistemin 
inşaat maaliyetlerinin düşürülmesi yönünde 
yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

Daralan Kanal Sistemi  
(TAPered CHANnel – TAPCHAN)

Osprey

Pendular
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Kıyıdan Uzak (Offshore) Uygulamalar
Açık denizlerde 40 metreden daha derin sularda uygulanan sistemlerdir. En büyük 
handikabı uzun elektrik kablolarına gereksinim duymasıdır.

• McCabe Dalga Pompası(McCabe Wave Pump)
McCabe Dalga Pompası birbirine bağlı hareket edebilen 3 adet çelik dubadan 
oluşmaktadır. Dalgayla birlikte diğerlerinden daha ağır olan merkezdeki dubaya 
hidrolik pompalarla bağlanmış iki duba harekete geçer. Her iki tarafta bulunan 
dubaların merkezdeki dubaya yaklaşıp uzaklaşmasıyla hidrolik pompalar çalışır.
Böylelikle pompalardan alınan güçle elektrik enerjisi üretilir.

Oyster Dalga Enerji Dönüştürücüsü

Almancada istiridye anlamına gelen Oyster ismini taşıyan bu dalga enerjisi 
dönüştürücüsü, tıpkı bir istirideye gibi açılıp kapanarak enerji üretiyor. 10-15 metre 
derinlikte deniz tabanına yerleştirilen sistem akıntılardan istifade ediyor.

Oyster’ın hareketli kapağı dalganın gelişine göre açılıp kapanırken, hareketli kapakla 
tabana sabitlenmiş hidrolik pistonlar vasıtasıyla su karaya pompalanıyor. Karada 
bulunan hidroelektrik türbini çalıştırmak için deniz altı boru hattı aracılığıyla hidrolik 
pistonlar, deniz suyunu yüksek basınçla karaya iletiyorlar. Karada da hidroelektrik 
türbinleri ile elektrik enerjisi üretiliyor. Bu sistem elektrik enerjisinin karada üretilmesi 
yönüyle diğer sistemlerden ayrılıyor.

DAlGAlARDAN ElDE 
EDİlEN ENERJİ, ucuZ 
olMASI SEbEbİYlE 
ISINMADA TERcİH 
EDİlEcEk, böYlElİklE 
YoğuN NüfuSlu büYük 
ŞEHİRlERDE SoluNAN 
HAVANIN kAlİTESİNİ 
YükSElTEcEkTİR.

Mc Cabe

Oyster Dalga Enerji 
Dönüştürücüsü
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• OPT Dalga Enerji 
Dönüştürücüsü (WEC)
2-5 metre çaplı üstü kapalı, tabanı 
denize açık silindirik bir yapı içerir. 
Yapının tepesi ile yapı içerisinde yüzen 
çelik yüzücü arasına hidrolik pompa 
yerleştirilmiştir. Yapının yüzücüye göre 
hareketinden elektrik üretilir. 

• Pelamis
Bu yapı, kısmi olarak su içinde yer 
alan, menteşeli noktalarla birbirine bağlı 
silindirik bölümlerden oluşan eklemli 
bir yapıdır. Dalga ile birleşim noktaları 
hareket eder ve bu hareketle hidrolik 
pompalar elektrik jeneratörlerini çalıştırır. 

Pelamis

OPT Dalga Enerji 
Dönüştürücüsü (WEC)
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Arşimet Dalga Salınımı: 
Sistem 10 ila 20 metre arasında çapı bulunan şamandıra benzeri silindirik bir 
yüzücünün dalga marifetiyle yukarı aşağı hareket etmesiyle çalışır.  Yüzücünün zemine 
göre yükselip alçalması sistemin enerji üretmesini sağlar.

Avantajları
Dalga enerjisi tıpkı diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi karbon emisyonuna sebep 
olmaz. Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacak yüksek bir potansiyele sahiptir ve aynı 
zamanda sınırsız, temiz ve ucuz bir enerji kaynağıdır. Denize bıraktığı hiçbir fiziksel, 
kimyasal ve organik kirleticisi yoktur. 

Açık deniz dalga enerji sistemleri haricinde uzun iletim hatlarına ihtiyacı yoktur. Bu 
hem maliyetin azalması hem de enerji verimliliği açısından büyük avantajdır.

Dalyan görevi görerek çeşitli deniz canlıları için yapay bir habitat oluşturur. Deniz 
içinde değişik türdeki canlı popülasyonlarının gelişmesini destekleyerek ekolojik 
dengeye katkıda bulunur.

Turizme ve sosyal yaşama katkı sağlayabilir. Dalga elektrik santrallerinin üzeri otel, 
sosyal tesis, restoran olarak kullanılabilir. Ayrıca durgun su oluşturmaları vesilesiyle 
kano ve dalış gibi su sporlarına imkan yaratabilirler.

Okyanus ve deniz üzerinde kurulduğu için tarım alanlarının korunmasını sağlar, orman 
alanlarının tahrip edilmesini önleyerek ekolojik dengeye olumlu yönde katkı sağlar.

Dalgalardan elde edilen enerji, ucuz olması sebebiyle ısınmada tercih edilecek, 
böylelikle yoğun nüfuslu büyük şehirlerde solunan havanın kalitesini yükseltecektir.

Olası Çevresel Etkileri
Her üretim faaliyetinde olduğu gibi dalgadan enerji üretmeyi sağlayan sistemlerinde 
çevre ve doğal yaşama bir takım etkileri mevcuttur.

Dalga enerji sistemleri özellikle sedimentlerin akış yollarının değişmesine neden 
olabilirler. Dalga ve akımlardaki değişim yüzeye yakın yaşayan türleri doğrudan 
etkileyebilir. Bu durum dikkatli yer seçimi gerektirmektedir.

Su yüzeyinin büyük bir kısmının dalga enerji sistemleri ile kaplanması deniz yaşamına 
zarar verebilir. Yine bu sistemlerin deniz yüzeyinin atmosferle temasını kesmesi 
olumsuz etkiler yaratabilir.

DAlGANIN GücüNü, 
DAlGA YükSEklİğİ VE 
DAlGA SIklIğI (fREkANS) 
bElİRlİYoR. HER DAlGA 
YükSEklİğİNDEN 
İSTENİlEN 
ENERJİNİN ElDE 
EDİlEbİlMESİ, DAlGA 
ENERJİSİNİN öNEMlİ 
AVANTAJlARINDAN bİRİNİ 
TEŞkİl EDİYoR.

Arşimet Dalga Salınımı
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Dalga enerji tesisleri, dalgakıran gibi davrandığı için denizi durgunlaştırır. Bu birçok 
limanda istenen etki olmasına karşın denizin üst tabakasının karışımını yavaşlatması 
deniz yaşamını ve balıkçılığı ters yönde etkileyebilir. Bu olay yüzeyin çok altında 
yaşayan balıkları doğrudan etkilemese de azalan karışımdan dolayı yüzeydeki üretim 
değişir ve otçul popülasyonun yiyecek temini azalır.

Özellikle kıyı şeridi ve kıyıya yakın uygulamalarda Wells türbinlerinden kaynaklanan 
gürültü kirliliği söz konusu olabilir. Bu yüzden yapılar ses geçirmez özellikte olmalıdır.

Kıyıdan uzak uygulamalar denizcilik için tehlike oluşturabilirler. Ancak, uygun görsel ve 
radar uyarı sistemlerinin enerji sistemine yerleştirilmesi ile riskler minimuma indirilebilir.

Kıyı şeridi ve kıyıya yakın uygulamalar estetik görünüm açısından olumsuz etki 
yaratabilir. Diğer taraftan elektrik iletim hatlarından kaynaklanan görüntü kirliliği ve 
çevresel etkiler de çeşitli tedbirler alınmasını gerektirmektedir.

Temiz Enerji Dalgası
Fosil yakıt rezervinin giderek azalıyor olması yanında bu kaynakların kullanımının çevre 
kirliliği ve küresel ısınmaya sebep olması, dünyanın alternatif enerji kaynaklarına olan 
ilgisini giderek arttırıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırsız, temiz ve gelişen 
teknoloji ile birlikte maliyetleri azalan kaynaklar olması dünya çapında giderek artan 
oranlarda yatırımların hayata geçirilmesini sağlıyor. Yenilenebilir kaynakların da 
çevreye ve doğal yaşama bir takım etkileri oluyor, ancak bu etkiler fosil yakıtlar ile 
kıyaslandığında kolaylıkla tolere edilebilecek nitelikte görünüyor. Kaldı ki son yıllarda 
büyük gelişme kaydeden doğal yaşam ve çevrecilik akımları, olumsuz etkilerin 
azaltılması yönünde azami katkı sağlıyor. 

Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye artan ilgi; hidroelektrik, güneş, rüzgâr, jeotermal 
gibi çok kullanılan kaynakların yanına biyokütle enerjisi, gel git enerjisi, hidrojen enerjisi 
gibi yöntemlerin de eklenmesine vesile oldu. Yine dalga enerjisi de hâlihazırda çok 
büyük bir üretim kapasitesine sahip olmasa da üzerinde önemle durulan bir kaynak 
olarak ön plana çıkıyor. Özellikle uzun iletim hatlarına ihtiyacının bulunmaması ve 
tarımsal alanlar ile orman alanlarının korunmasına katkı sağlaması gibi özellikleriyle 
diğer yenilenebilir kaynaklara göre avantajları bulunan dalga enerjisinin, gelecekte 
yaygın olarak kullanılacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

DAlGA ENERJİSİ TIPkI 
DİğER YENİlENEbİlİR 
ENERJİ kAYNAklARI Gİbİ 
kARboN EMİSYoNuNA 
SEbEP olMAZ. foSİl 
YAkITlARA olAN 
bAğIMlIlIğI AZAlTAcAk 
YükSEk bİR PoTANSİYElE 
SAHİPTİR.

14

Pelamis Oyster (İstiridye)
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Dalganın Gücü 
Enerjiye Dönüşüyor

GEÇMİŞİ 1970’lİ YIllARA kADAR uZANAN DAlGA ENERJİSİ, YENİlENEbİlİR 
ENERJİ kAYNAklARINDANDIR. DAlGANIN YüZEYİ VEYA YüZEY AlTINDAkİ 
bASINcINDAN ElDE EDİlEN ENERJİ, GüÇlü VE SINIRSIZDIR. RüZGâRlAR, 
DüNYANIN bİRÇok YERİNDE SüREklİ DAlGA oluŞTuRAcAk kADAR 
SERT ESERlER. bu ENERJİ DAlGA ENERJİSİ MAkİNElERİ YARDIMIYlA, 
DAlGAlARIN HAREkETlERİ VEYA bASINcINDAN üRETİlİR.

Japonya, Norveç, 
İngiltere, Portekiz, 
Avustralya gibi 
ülkeler dalga enerjisi 
konusunda oldukça 
ilerdedirler.

Dalgalar her iki 
yarımkürede  
30 - 60. enlemler 
arasında kuvvetlidir.

70’i

sularla kaplıdır.

Dünyanın

%



37

Okyanusların kıyı şeridi yaklaşık 100 bin km’dir. 
Bu kıyı şeridinin ortalama potansiyel gücü ile yıllık

2 bin 
TWh 
enerji üretilebileceği tahmin edilmektedir.

Dalgadan elde edilecek enerji ucuzluğundan 
dolayı ısınmada tercih edilebilir.

Dalga enerjisi,
fosil yakıtlara olan ihtiyacı
azaltacak enerji
çeşitlerinden birisidir.

Türkiye’de dalga enerjisi bakımından en verimli yer;  
Ege Denizi’nde Marmaris ve Finike arasında kalan bölgedir.

Dalga Enerji Santralleri 
bulundukları okyanus ya da deniz 
kesimine göre; kıyı şeridinde 
(Shorline), kıyıya yakın (Near 
Shore) ve açık denizde (Offshore) 
olmak üzere üç çeşittir.

Shorline: Kıyı şeridi uygulamasıdır. 
Enerji üretim yapıları kıyıya 
sabitlenmiş veya gömülü haldedir. 
Dalga gücü az olduğundan enerji 
verimliliği de azdır.

Near Shore: Kıyıdan 10 - 25 metre
derinlikteki mesafede 
gerçekleşmektedir.

Offshore: Açık denizlerde 40 
metreden daha derin sularda 
yapılmaktadır.
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DETAY

Savaşlardan Sonra  
En Büyük Göç,
Çölleşmeden 
Kaynaklanıyor
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Birleşmiş Milletlere göre dünyada 
savaşlardan sonra en büyük göçler, 
çölleşme ve kuraklık sebebi ile yaşanıyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, “Çölleşme, toplumların 
geçim kaynaklarını etkileyen kimi zaman 
göçlere zorlayan küresel bir problem. 
Harplerden sonra en büyük göç, 
çölleşme ve kuraklıktan kaynaklanıyor. 
Bu durum dünyada her yıl 500 bin kişinin 
evini terk etmesine sebep oluyor” dedi.

Son 20 Yılda  
10 Milyon Kişi Göç Etti
Küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme 
ve kuraklık günümüzün en önemli 
küresel problemleri olarak görülüyor. 
Çölleşmenin toprağın verimliliğini 
yitirmesi ve bitki örtüsünün bozulma 
süreci olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu “Çölleşme ve kuraklık 
110 ülkedeki 1,2 milyar kişiyi doğrudan 
tehdit ediyor. Son 20 yılda 10 milyon kişi 
göç etmiş durumda.  2050 yılına kadar 
135 milyon insan göç etmek zorunda 
kalacak. Yine her yıl 12 milyon hektar 
alan verimliliğini kaybediyor. Bu, yıllık 
20 milyon ton buğday üretiminin kaybı 
demek” diye konuştu.

Türkiye’nin Çölleşmeyle 
Mücadelesi Parmakla 
Gösteriliyor
Türkiye’nin coğrafi konum itibariyle 
iklim değişikliği ve kuraklıktan en fazla 
etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına 
dikkat çeken Bakan Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu şöyle devam etti: 

“Orman alanlarının yüzde 54’ü, tarım 
alanlarının yüzde 59’u, meraların 
yüzde 64’ü, orta ve şiddetli erozyona 
maruz kalarak çölleşme tehdidi ile 
karşı karşıyadır. Türkiye çölleşme ile 
mücadelede yaptığı çalışmalar ile 
dünyaya örnek olmuştur. Tecrübelerimizi 
Bölgesel İşbirliği Projeleri ile Orta 
Asya, Balkanlar ve Afrika ülkelerine 
aktarıyoruz.” 

ülkelerin Çölleşmeye Yönelik 
Yol Haritası Belirleniyor
Çölleşme ile Mücadele BM 
Sözleşmesi’nin, yeryüzündeki en hassas 
ekosistemlerindeki arazi bozulumuna ve 
buralardaki insanların vaziyetine dikkati 
çekmesi bakımından dünya çapında 
önemle takip edildiğini aktaran Bakan 
Prof. Dr. Eroğlu, “Yürürlüğe girmesinin 
üzerinden 19 yıl geçen UNCCD, 
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 
ve fakirliğin azaltılmasında önemli bir 
araç olarak kabul görüyor. Sözleşmenin 
ana karar mekanizması olan Taraflar 
Konferansı, strateji ve eylem planları ile 
ülkelerin çölleşmeye yönelik yol haritasını 
oluşturuyor” dedi.

“ülkemiz tarihinde ilk kez 
BM Sözleşmesinin Taraflar 
Konferansı’na ev sahipliği 
yapacak”
Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 12. 
Taraflar Konferansı’nın (COP 12), 
Türkiye’nin ev sahipliğinde 12-23 
Ekim tarihleri arasında Ankara’da 
gerçekleştirileceğini ifade eden  

DüNYADA, SAVAŞlARDAN 
SoNRA GöÇlERİN EN 
büYük NEDENİ ÇöllEŞME 
olARAk kAbul EDİlİYoR. 
ÇöllEŞME İlE İlGİlİ 
AÇIklAMAlARDA 
buluNAN oRMAN VE Su 
İŞlERİ bAkANI VEYSEl 
ERoğlu, DüNYADA 
HER YIl 500 bİN kİŞİNİN 
ÇöllEŞMEDEN DolAYI 
EVİNİ TERk ETMEk 
ZoRuNDA kAlDIğINI 
VuRGulADI.
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Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Türkiye, sözleşme 
kapsamında çölleşme ile mücadelenin 
hem ulusal hem de uluslararası seviyede 
uygulanması konusunda etkili bir rol aldı. 
Dünya çölleşmeyi Ankara’da konuşacak. 
UNCCD COP 12’ye, sözleşmeye taraf 
195 ülkeden devlet başkanları, bakanlar, 
parlamenterler, iş adamları, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve delegasyonlar ile yaklaşık 
10 bin uzmanın katılımını bekliyoruz” dedi.

Söz konusu tarafların, “Çölleşme ve 
Arazi Bozulumu”nu dünya gündeminde 
tutup, UNCCD‘nin uygulanabilmesi 
yönünde ülkelerin gerekli çalışmayı 
yapmalarını teşvik etmek maksadıyla bir 
araya geldiğini vurgulayan Bakan Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, toplantı neticesinde 
Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünya 

ülkelerinde su ve gıda güvenliğini 
tehlikeye sokan arazi bozulmasının 
azaltılması ve bozulan arazilerin ıslahı için 
bağlayıcı kararlar alınmasının beklendiğini 
söyledi.

“UNCCD’nin yeni stratejisi 
Türkiye’nin COP Başkanlığı 
döneminde yenilenecek”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, “COP 12’nin dönem 
başkanlığı 2 yıl süre ile Türkiye tarafından 
yürütülecek. Bu süre zarfında UNCCD 
2008-2018 yıllarını kapsayan ‘UNCCD 
10 Yıllık Strateji Belgesi’ni yenileyecek. 
UNCCD’nin yeni stratejisi Türkiye’nin 
COP Başkanlığı döneminde yenilenmiş 
olacak” diye konuştu.

“UNCCD 10 Yıllık Strateji Belgesini yenileyecek. UNCCD’nin yeni 
stratejisi Türkiye’nin COP Başkanlığı döneminde yenilenecek.”

Çölleşmeden Dolayı Her Yıl

500Bin Kişi
evini terk ediyor

Çölleşme

110ülkede 1.2milyar
kişiyi tehdit ediyor.

erozyona 
uğrayarak 
çölleşme 
tehdidine 

maruz kalıyor

%59

%64

%54

Türkiye orman alanları

Türkiye mera alanları

Türkiye tarım alanları
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke 
genelinde yüzde 43’e varan su kayıp 
ve kaçaklarını azaltmak maksadıyla 
harekete geçti. Kayıp ve kaçaklarla 
mücadele için yol haritasını belirlediklerini 
kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu su kaynağını yerleşim yerine 
getirebilmenin hem ekonomik açıdan 
hem de teknik açıdan maliyetli bir işlem 
olduğunun altını çizdi. Bakan Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, “Yeni su kaynağı arayışına 
başlamadan önce mevcut şebekedeki 
su kayıplarının azaltılmasıyla ilgili 
çalışmalara öncelik verilmesi gerekiyor. 
Hedefimiz su kaynaklarının korunması 
ve verimliliğin arttırılması, içme-kullanma 
suyunun etkin kullanılması ve israfının 
önlenmesi için içme-kullanma suyu 
temin ve dağıtım sistemlerindeki su 
kayıplarının kontrolü sağlanmalıdır” dedi.

Su Kaybının Maliyeti Yıllık 5 
Milyar TL
Suya olan talebin her geçen gün arttığını 
ancak su kayıp ve kaçakları sebebiyle 
suyun yarısına yakınının daha kullanıcıya 
ulaşamadan kaybedildiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Gerek 
eskiyen altyapılardan gerekse iklim 
değişikliğinden kaynaklanan su kayıp 
ve kaçakları, su tüketiminin en yoğun 
olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos 
aylarında iki katına çıkıyor. TÜİK Belediye 
Su İstatistiklerine göre Türkiye’de gelir 
getirmeyen su miktarının takriben 
yüzde 43 oranında olduğu görülüyor. 
Bu kayıp-kaçak oranı da Türkiye’de 
yıllık 2 milyar metreküp suyun yani 
içme suyu kaynaklarından temin edilen 
suyun yüzde 43’ünün henüz musluğa 

Su Kayıp ve
Kaçaklarıyla Mücadele
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ulaşmadan kaybolduğu gerçeğini ortaya 
koyuyor. Dolayısıyla su kaybının ülke 
ekonomisine maliyeti yılda yaklaşık 5 
milyar TL’yi buluyor” şeklinde konuştu.

2023 Yılında Kayıp Kaçak 
Oranının %30’a Çekilmesi 
Hedefleniyor
Ülke genelinde içmesuyu şebekelerinde 
yaşanan su kayıplarının önüne geçmek 
maksadıyla “İçme Suyu Temin ve 
Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 
Kontrolü Yönetmeliği”ni yürürlüğe 
koyduklarını belirten Prof. Dr. Eroğlu 
“Türkiye’de 2012 yılında belediyeler 
tarafından içme ve kullanma suyu 
şebekesi ile dağıtılmak üzere 4,9 
milyar metreküp su çekildi. Çekilen 
bu suyun 2 milyar metreküpten fazlası 
gelir getirmeyen su olarak kaydedildi. 
Ülkemizde yüzde 43’e tekabül eden 
bu kayıp oranı, gelişmiş ülkelerde 
yüzde 15-25 arasında değişmektedir. 
Bu yönetmelik ile büyükşehir ve il 
belediyeleri su kayıp oranlarını 2019 
yılına kadar en fazla yüzde 30’a, 2023 
yılına kadar ise en fazla yüzde 25’e 
indirecek. Diğer belediyeler ise 2023 
yılına kadar yüzde 30’a, takip eden 
5 yıl içerisinde ise en fazla yüzde 25 
seviyesine indirecek” ifadelerini kullandı.

Su Kayıplarının Kontrolü İçin 
Alınması Gereken Tedbirler 
Belirlendi
Yönetmelik’te belirlenen hedeflere 
nasıl ulaşılacağına ilişkin metod ve 
yöntemlerin açıklanmasına yönelik olarak 

hazırlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım 
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 
Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”nin 16 
Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girdiğini de 
vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu şöyle 
devam etti: “Yayınladığımız tebliğ ile 
belediyeler tarafından içme-kullanma 
suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su 
kayıplarının kontrolü için su kaynağından 
musluğa ulaşıncaya kadar geçen bütün 
aşamalarda alınması gereken tedbirler 
ve yapılması gereken çalışmalar, açık bir 
şekilde ifade edildi.”

İçme suyunun temİn ve dağıtımı İle 
İlgİlİ yönetmelİk yayınlandı

PRof. DR. VEYSEl 
ERoğlu: “GEREk ESkİYEN 
AlTYAPIlARDAN GEREkSE 
İklİM DEğİŞİklİğİNDEN 
kAYNAklANAN Su 
kAYIP VE kAÇAklARI, Su 
TükETİMİNİN EN YoğuN 
olDuğu HAZİRAN, 
TEMMuZ VE AğuSToS 
AYlARINDA İkİ kATINA 
ÇIkIYoR.” 

Kayıp-kaçak oran seviyesi
şu anda 

4 yıl içerisinde indirilmesi 
planlanan oran

%43 %25
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı sel 
felaketlerine karşı kalıcı tedbirleri devreye 
aldı. Uygulamaya konulan Yukarı Havza 
Sel Kontrolü Eylem Planı’yla seller 
sonucu yaşanan can ve mal kayıplarının 
önüne geçilmesi hedefleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, depremden sonra en 
fazla can kaybının sel ve taşkınlarda 
yaşandığını belirterek “Türkiye’de kritik 
227 sel havzasında hayata geçirdikleri 
Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem 
Planı”yla sel sonucu yaşanan can ve mal 
kayıplarını azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

İklim değişikliği, çölleşme ve kuraklığın 
günümüzün en ciddi küresel problemi 

olarak görüldüğünü belirten Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, son yıllarda gerek dünya 
gerekse Türkiye’de erozyon ve buna 
bağlı olarak sel, heyelan ve taşkın 
olaylarında bir artış olduğunu ifade etti.

“Can ve mal kayıpları en aza 
indirilecek” 
Yukarı havzalarda alacakları sel kontrol 
tedbirleriyle, yüzeysel akışa geçecek 
suyun azaltılarak sel oluşumunu 
engelleyeceklerinin altını çizen Prof. 
Dr. Eroğlu “Bu ise can ve mal kaybını 
en aza indirecektir. Eylem Planı ile sel 
havzalarında sel oluşumunu azaltan ve 
yağış-su rejimini düzenlemek gayesiyle 
su toplama bölgesindeki bozulan tabii 
dengeyi yeniden tesis edecek tedbirlerin 

PRof. DR. VEYSEl 
ERoğlu: “DEVlET Su 
İŞlERİ’NİN HAZIRlADIğI 
İSTATİSTİklERE GöRE, 
1955-2002 YIllARI 
ARASINDA MEYDANA 
GElEN 1.308 SElDE 1.235 
kİŞİ HAYATINI kAYbETTİ 
VE 61 bİN koNuT YIkIlDI 
VEYA kullANIlAMAZ 
HAlE GElDİ”

Sel Felaketlerine Karşı 
Kalıcı Tedbirler 

Devrede
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alınması hedeflendi. Netice olarak, 
akış katsayısının azaltılması, su tutma 
kapasitesinin artırılması, erozyon ve 
sediment akımı azaltılarak sel kütlesinin 
ve hacminin azaltılması, yamaç 
arazilerde drenajın sağlanması, akış 
rejiminin düzenlenmesi, kar erimelerinin 
geciktirilmesi ve biriktirilmesi, akışın 
geciktirilmesi ile su rejimi düzenlenerek 
sel ve taşkının kontrol altına alınması 
sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Boş Araziler ve Islahı 
Mümkün Olmayan Meralar 
Ağaçlandırılıyor 
Eylem planı kapsamında yapılan 
çalışmalara da değinen Prof. Dr. Eroğlu 
“Yukarı havzalarda aldığımız tedbirler 
çerçevesinde yamaç arazi ıslahları, suyu 
tutacak şekilde meralara teraslamalar, 
o bölgenin yağış karakteristiklerini, 
yağış miktarlarını ve en yüksek yağışları 
dikkate alıyoruz. Ona uygun yapılan 
hesaplamalar sonucunda, tedbirleri 
ona göre belirliyoruz. Aynı zamanda 
oyuntu ıslahları gerçekleştiriyoruz. Bunun 
yanında boş arazilerde ve ıslahı mümkün 
olmayan meralarda ağaçlandırıyor, bozuk 
orman alanlarını ise suyu daha fazla 
tutmaları için ıslah ediyoruz. İlkbaharda 
ani hava ısınması sonucu karın eriyerek 
taşkına sebep olduğu yerlerde de karın 
erimesini geciktirici tedbirler alıyoruz” 
dedi.

Sel Tabii Afetler Arasında En Sık 
Karşılaşılanı
Türkiye’de sel felaketlerinin, tabii afetler 
içerisinde en sık karşılaşılan ve ekonomik 

kayıpları hayli yüksek olan olaylar 
arasında yer aldığını vurgulayan Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu “Devlet Su İşleri’nin 
hazırladığı istatistiklere göre, 1955-2002 
yılları arasında meydana gelen 1.308 
selde 1.235 kişi hayatını kaybetti ve 61 
bin konut yıkıldı veya kullanılamaz hale 
geldi” diye konuştu.

Sel ve Taşkınları Önlemenin 
En Kalıcı Yolu Yukarı Havza 
Tedbirleri
Sel ve taşkınların önlenmesinin en kalıcı 
yolunun, yukarı havzalarda tabii dengeyi 
tekrar eski haline getirmek olduğuna 
dikkati çeken Bakan Prof. Dr. Eroğlu, 
“Onun için yukarı havzalarda yapılacak 
çalışmalar, sel ve taşkınların zararlarını 
azaltıcı en önemli ve kalıcı tedbirlerdir” 
dedi.

227 Sel Havzasında 4 Milyon 155 
Bin Hektar Alanda Çalışmalar 
Yürütülecek
Sel Eylem Planı kapsamındaki 
sel havzalarında çalışmaların 
tamamlanmasıyla selden dolayı yaşanan 
can ve mal kayıpları asgari seviyeye 

indirileceğinin altını çizen Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, “Türkiye’de 25 ana havza 
içindeki alanlarda öncelikli çalışılmasına 
karar verdik. Bu ana havzalar içinde 
Türkiye’de öncelikli 227 sel havzasında 4 
milyon 155 bin hektar alanda çalışmaları 
yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Eylem Planı 2013-2017 Yıllarını 
Kapsıyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Yukarı Havza 
Sel Kontrolü Eylem Planı”, 2013-2017 
yıllarını kapsadığını belirten Prof. Dr. 
Eroğlu  “Türkiye genelinde yerleşim ve 
tarım alanlarında sık sık yaşanan sel ve 
taşkın probleminin görüldüğü sahalar, 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele, 
Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüklerinin işbirliği ve 
AFAD’dan alınan bilgiler doğrultusunda 
belirleniyor. Bu eylem planı ile sel 
felaketlerinin önüne geçmekle birlikte 
erozyonu da azaltarak, toprağın yerinde 
kalmasını sağlayacağız ve biyolojik 
çeşitliliği de koruyacağız” diyerek 
sözlerini tamamladı.
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ÖZET
Dünya nüfusu hızla artmakta ve mevcut trendi ile 2050 
yılına kadar 9 milyara ulaşması öngörülmektedir. Dünyada 
açlığı ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar 2005 yılı ile 
karşılaştırıldığında 2050 yılına kadar ilave 5.000 km3/yıl suyun 
gerekli olacağını göstermektedir. İklim değişikliği gerçekliğinde 
su kaynaklarının limitli olduğu göz önüne alındığında, bu artış 
ancak kullanılan her damla su için yapılacak sürdürülebilir 
iyileştirmeler ile sağlanabilecektir.

Ülkemizde Doğu Karadeniz kıyı şeridi dışında kalan alanlarda, 
bitkilerin yetişme dönemi içerisinde düşen toplam yağış, 
bitkilerin toplam su tüketimini karşılayamadığı için sulama 
zorunlu olmaktadır. Bu da “Kültürteknik” önlemlerinden birisi 
olan su kaynaklarının kontrolü ve geliştirilmesinin önemini 
ortaya koymaktadır. Suyun az olduğu bölgelerde ya da 
kurak dönemlerde; sulama, içme, kullanma ve sanayi suyu 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için depolama tesislerin yapımını, 
çok olduğu dönem ya da bölgelerde taşkından korunmaya 
yönelik yapısal tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

Ülkenin tüm su kaynaklarının planlanması, su kaynaklarına ilişkin 
projelerin geliştirilmesi, inşası ve işletilmesinden sorumlu tek 
kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda baraj, gölet 
vb. depolama tesisleri, sulama tesisleri, taşkından koruma ve 
kontrol tesisleri, içme suyu tesisleri, hidroelektrik santraller inşa 
ederek işletmeye açmaktadır.

2015 yılı başı itibariyle işletmeye açılan ve 2 428 613 ha net 
alana hizmet eden 954 adet sulama tesisinin %33’ü 21-39 
yaş aralığında olup, %18’i 40 yılı aşkın süredir tarımsal üretimin 
gelişmesine hizmet vermektedir.

Tesislerin sürdürülebilirliğinde bakım ve onarım faaliyetleri 

Sulama Tesislerinin 
Sürdürülebilirliği

büyük önem taşımaktadır. Sulama tesislerinin bakım ve onarımı 
sadece yapıların sürdürülebilirliği için değil bitki su verimliliğinin 
artışı için de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bakım-onarım ve 
yenileme faaliyetlerinin zamanında yapılması sulama yönetiminin 
etkinliğini artırmaktadır.

İşletme bakım ve yönetim sorumluluğu su kullanıcı teşkilatlarına 
ve mahalli idarelere devredilen sulama tesislerinin bakım ve 
onarım ihtiyaçları ise faydalananlar tarafından karşılanmaktadır.

Ancak, doğal koşullar, insan müdahaleleri ve yanlış kullanımlar, 
bakım ve onarımlarının zamanında ve yeterince yapılmaması 
gibi nedenlerle tesislerin sulama performansları olumsuz yönde 
etkilenmektedir.

Bakım ve onarımın zamanında ve yeterince yapılmaması 
sebebiyle artan ihtiyaçların giderilmesi, tesislerin milli ekonomiye 
katkısını devam ettirmek, çiftçilerin faydalanma süresini ve 
şartlarını iyileştirmek, devir sonrası ihmal edilen bakım ve 
onarım faaliyetlerini canlandırmak, bakım ve onarımların etkili 
ve kriterlere uygun şekilde yapılmasını sağlamak maksatlarıyla 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce çeşitli Bakım ve Onarım 
Projeleri yürürlüğe konmuştur.

Ayrıca, gerek tabiat şartları gerekse insan müdahaleleri ve 
devralan kuruluşların hatalı kullanımları ile bakım ve onarımlarını 
zamanında ve gerektiği gibi yapmamaları sonucu zaman 
içerisinde tahrip olan, bu tahribatın bakım ve onarım ödenekleri 
ile giderilemeyecek boyutlara ulaşan sulama tesislerinde 
yenileme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Yenileme Projesi 
hayata geçirilmiştir.

Bu çalışmada sulama tesislerinin sürdürülebilirliği konusunda 
Ülkemizde yürütülen çalışmalar ile dünyadaki uygulamalara 
değinilecektir.

Su kaynaklarının geliştirilmesi ve kontrolü çalışmalarında tesis 
inşa edilmesi önemli bir fayda olmakla birlikte, sürekliliği ancak 

iyi işletme ve bakım faaliyetleriyle sağlanabilmektedir. bu nedenle 
işletme ve bakım faaliyetlerine gereken önem verilmelidir.

Ahmet ŞEREN1, Ayşegül ÇARbAŞ1 
1Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, 06100 Ankara 

Sorumlu yazar: aseren@dsi.gov.tr
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1. GİRİş
Dünya nüfusu hızla artmakta ve mevcut 
trendi ile 2050 yılına kadar 9 milyara 
ulaşması öngörülmektedir. Dünyada 
açlığı ortadan kaldırmak için yapılan 
çalışmalar 2005 yılı ile karşılaştırıldığında 
2050 yılına kadar ilave 5.000 km3/yıl 
suyun gerekli olacağını göstermektedir. 
İklim değişikliği gerçekliğinde su 
kaynaklarının limitli olduğu göz önüne 
alındığında, bu artış ancak kullanılan her 
damla su için yapılacak sürdürülebilir 
iyileştirmeler ile sağlanabilecektir.

Artan nüfusun beslenmesi, sanayinin 
hammadde ihtiyacının karşılanması 
vb. birçok parametre tarımdaki üretim 
artışına bağlıdır. Günümüzde teknik 
olarak tarım yapılabilecek alanların üst 
sınırda olduğu dikkate alındığında, artışın 
ancak birim alandan elde edilecek üretim 
artışıyla sağlanacağı sonucu ortaya 
çıkmaktadır.

Yıllık ortalama 643 mm yağış değeriyle 
Dünyanın yarı-kurak iklim bölgesinde 
yer alan Türkiye’de yağış, zamana ve 
bölgelere göre büyük ölçüde farklılık 
göstermektedir. Doğu Karadeniz 
Bölgesine ortalama 2 500 mm yağış 
düşerken bu değer Orta Anadolu 
Bölgesinde 250 mm’ye kadar 
düşebilmektedir.

Buna bağlı olarak nehir akımları da 
Avrupa’dakilerin aksine düzensiz 
gerçekleşmektedir. Örneğin, önemli 
nehir havzalarımızdan biri olan Kızılırmak 
havzasında toplam ortalama yıllık akımın 
%65’i yılın 3 ayında geçmektedir. Doğu 

Karadeniz kıyı şeridi dışında kalan 
alanlarda, bitkilerin yetişme dönemi 
içerisinde düşen toplam yağış, bitkilerin 
toplam su tüketimini karşılayamadığı için 
sulama zorunlu olmaktadır.

Bu da su kaynaklarının kontrolü 
ve geliştirilmesinin önemini ortaya 
koymaktadır. Suyun az olduğu 
bölgelerde ya da kurak dönemlerde; 
sulama, içme, kullanma ve sanayi 
suyu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için depolama tesislerinin yapımını, 
çok olduğu dönem ya da bölgelerde 
taşkından korunmaya yönelik yapısal 
tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

Kültürteknik önlemlerinden birisi olan 
su kaynaklarının geliştirilmesi hizmetleri, 
suyun kalite ve kantite bakımından 
zaman ve mekan boyutlarında kontrol 
edilmesi ve kullanımı için yapılan etüt, 
planlama, projelendirme, inşa ve işletme 
safhalarını içerir.

2. SU KAYNAKLARININ 
GELİşTİRİLMESİNDE DSİ 
TARAFINDAN YüRüTüLEN 
FAALİYETLER
DSİ Genel Müdürlüğü, Ülkenin 
tüm su kaynaklarının planlanması, 
su kaynaklarına ilişkin projelerin 
geliştirilmesi, inşası ve işletilmesinden 
sorumlu tek kuruluştur.

Ülkenin su kaynakları potansiyeli 
değerlendirildiğinde 14 milyar m3 yeraltı 
ve 98 milyar m3 yer üstü olmak üzere 
112 milyar m3 su kullanılabilmektedir. 
2014 yılı tüketim değerlerine 
bakıldığında, tarım sektöründe 32 

TESİSlERİN 
SüRDüRülEbİlİRlİğİNDE 
bAkIM VE oNARIM 
fAAlİYETlERİ büYük 
öNEM TAŞIMAkTADIR. 
SulAMA TESİSlERİNİN 
bAkIM VE oNARIMI 
SADEcE YAPIlARIN 
SüRDüRülEbİlİRlİğİ 
İÇİN DEğİl bİTkİ Su 
VERİMlİlİğİNİN ARTIŞI 
İÇİN DE büYük öNEM 
TAŞIMAkTADIR.
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milyar m3 (%73), içme suyu sektöründe 7 milyar m3 (%16) ve sanayi sektöründe 5 
milyar m3 (%11) olmak üzere toplam 44 milyar m3 ile bu potansiyelin yaklaşık % 39’u 
kullanılmaktadır.

Bu su kaynakları potansiyeli ile Ülkemiz teorik olarak, 433 milyar kWh/yıl, teknik olarak 
216 milyar kWh/yıl ve teknik-ekonomik olarak ise 180 milyar kWh/yıl hidrolik enerji 
üretim kapasitesine sahip bulunmaktadır. Bunun ancak 91 milyar kWh/yıl’lık bölümü 
(%50) geliştirilmiş durumdadır.

Ülkemizde tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı sulanabilir özelliktedir. Ancak yapılan 
etütlere göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi 
miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiştir.  Türkiye’de 2014  yılı  sonu  itibariyle  
toplam  6,09  milyon  hektar  arazi  sulamaya açılmıştır. Bu durumda teknik ve 
ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar alanın, %69’u sulamaya açılmış 
bulunmaktadır. Sulamaya açılan alanın %62’sine karşılık gelen brüt 3,8 milyon hektar 
tarım alanı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye açılmıştır.

2014 yılında DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılan 2 935 483 ha net sulama alanının, 
130 587 hektarı (%4,4) DSİ’ce, 2 298 026 hektarı (%78,3’i) ise tesislerin işletme 
bakım ve yönetim sorumluluğunu devralan kuruluşlar tarafından işletilmiştir DSİ’ce 
geliştirilen sulama alanının %0,5’i (17 285 ha) sulama tesislerini bedeli karşılığı DSİ’ye 
inşa ettiren kurum ve kuruluşların (genelde tarım işletmeleri-TİGEM) sorumluluğu 
altındadır. DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılan sulama alanının %17’sinın (489 585 
ha) işletme–bakım ve yönetim sorumluluğu ise YAS sulama kooperatifleri tarafından 
yüklenilmiştir.

Çizelge 1.
2014 yılı sonu itibariyle 

DSİ tarafından inşa 
edilerek işletmeye 

açılan tesisler 

Tesis Türü Adet Fayda 

Baraj 308 
165 milyar m3 depolama kapasitesi 

Gölet 830

Hidroelektrik santral 481 82 milyar kWh/yıl 

Sulama 984 2 935 483 ha net sulama alanı 

Taşkın 7 022 1,4 milyon ha koruma alanı 

İçme suyu 77 3,53 milyar m3 

ülkEMİZDE TARIM 
ARAZİlERİNİN 12,5 MİlYoN 
HEkTARI SulANAbİlİR 
öZEllİkTEDİR. ANcAk 
YAPIlAN ETüTlERE GöRE; 
MEVcuT Su PoTANSİYElİ 
İlE TEkNİk VE EkoNoMİk 
olARAk SulANAbİlEcEk 
ARAZİ MİkTARI 8,5 
MİlYoN HEkTAR olARAk 
bElİRlENMİŞTİR.  
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DSİ’ce geliştirilen sulama alanlarının %80’i yer üstü su kaynaklarından,%20’si yer altı 
su kaynaklarından sulanmaktadır.  İşletmeye açılan alanlarda  %53’ü barajlardan,  
%4’ü göletlerden,  %23’ü akarsu ve göllerden su sağlanmaktadır. 

DSİ’ce işletmeye açılan sulama alanının tamamının %81’i cazibe, %19’u pompaj ile 
sulanmaktadır. DSİ’ce işletilen ve işletme-bakım ve yönetim sorumluluğu devredilmiş 
sulamalarda, sadece su iletim ve dağıtım kanallarının uzunluğu dünyanın etrafını 2 
defa dolaşacak uzunluğa ulaşmıştır.

2014 yılı sonu itibariyle DSİ’ce işletilen ve işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 
devredilen 2 428 613 ha net alana hizmet eden 954 adet sulama tesisinin %33’ü 21-
39 yaş aralığında, %18’i ise 40 yılı aşkın süredir tarımsal üretimin gelişmesine hizmet 
vermektedir.

3. TESİSLERİN SüRDüRüLEBİLİRLİğİNDE BAKIM vE ONARIM 
FAALİYETLERİNİN YERİ vE ÖNEMİ
Tesisler tabiatın tahripkâr etkilerine maruz kalmaktadır.  Tabiatın etkilerine karşı 
zamanında koruyucu önlem alınmazsa,  tahrip olmakta ve zamanla fonksiyonunu 
tamamen yitirerek kullanılamaz duruma gelmektedir.

Belirli amaçlar için inşa edilen tesislerden beklenen faydaların sağlanabilmesi, 
tesislerin amacına uygun şekilde işletilmesi ve proje kriterlerine göre tesislerin arıza 
meydana gelmeden periyodik bakımları, arıza meydana geldikten sonra ise onarılması 
ile mümkündür.

Bakım ve onarım hizmetleri, muayene, planlama-programlama ile uygulama olmak 
üzere üç safhada yürütülmektedir.

Muayene aşaması; işletmeye açılmış tüm tesislerin; belirli zamanlarda incelenmesi ile 
bunların emniyetli ve randımanlı bir şekilde çalışıp çalışamadıklarının kontrolü, bakım 
ve onarım ile geliştirme ve ikmal inşaatı gereksinimlerinin belirlenmesi, yıllık bakım 
ve onarım işlerinin istenilen standartta ve belirli zamanlarda yapılıp yapılmadığının 
belirlenmesi için muayene heyeti tarafından yapılan kontrol ve inceleme çalışmalarını 
kapsar.

Planlama-programlama aşamasında;  muayene aşamasında belirlenen bakım ve 
onarım gereksinimleri, bütçe, makina ve personel olanakları dikkate alınarak planlanır 
ve programlanır.

Uygulama aşaması ise programa alınan işlerin bakım ve onarım yönergesi 
kapsamında yapılmasıdır. 

DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılmış tesislerin fonksiyonelliğini,  sürdürebilirliğini 
sağlamak amacıyla, işletme ve bakım çalışmaları çerçevesinde birçok bakım ve 
onarım işi yapılmaktadır.

Sulama tesislerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları incelendiğinde; DSİ 
ve sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluklarını devralan, tesislerden 
yararlananların oluşturduğu su kullanıcı teşkilatları tarafından, su iletim ve dağıtım 
kanallarının her yıl ortalama 1/8’inde, 10 000 km uzunlukta 4 milyon m3 temizlik 
çalışması yapıldığı görülmektedir.  Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde önemli rol 
oynayan, tarım arazilerindeki fazla suyun uzaklaştıran drenaj kanallarında ise her yıl 
ortalama 3,3 milyon m3 temizlik yapılmaktadır.

Bakım ve Onarım Türü Uzun Yıllar Ortalaması

Sulama Kanalları Temizliği (m3) 4 400 000

Drenaj Kanalları Temizliği (m3) 3 350 000

Sulama Kanallarında Beton Onarımı (m3) 80 000

Servis Yolları Bakım ve Onarımı (km) 15 000

Daimi Teçhizatın Boyanması (m2) 40 000

Şekil 2. Beton onarımı çalışmaları

Şekil 1. Sulama kanalı temizliği çalışmaları

Çizelge 2. 
Sulama Tesislerinde 
Gerçekleştirilen Yıllık 
Bakım ve Onarım 
Çalışmaları

DSİ TARAfINDAN İNŞA 
EDİlEREk İŞlETMEYE 
AÇIlMIŞ SulAMAlARDA, 
SADEcE Su İlETİM VE 
DAğITIM kANAllARININ 
uZuNluğu DüNYANIN 
ETRAfINI 2 DEfA 
DolAŞAcAk uZuNluğA 
ulAŞMIŞTIR.

1

2
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4. SULAMA TESİSLERİNİN SüRDüRüLEBİLİRLİğİ KONUSUNDA 
üLKEMİZDE SU KULLANICI TEşKİLATLAR İLE BİRLİKTE 
YüRüTLEN FAALİYETLER
4.1. Bak-Onar Projeleri
4.1.1. Bak-Onar 1
DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan ve işletme bakım ve yönetim sorumluluğu 
yararlananların kurduğu su kullanıcı teşkilatlarına ve mahalli idarelere devredilen 
sulama tesislerinin bir kısmında bakım ve onarımın zamanında ve yeterince 
yapılmaması sebebiyle ihtiyaçlarının arttığı gözlenmiştir.

Bunun üzerine, tesislerin milli ekonomiye katkısını devam ettirmek, çiftçilerin 
faydalanma süresini ve şartlarını iyileştirmek devir sonrası ihmal edilen bakım ve 
onarım faaliyetlerini canlandırmak, bakım ve onarımların etkili ve DSİ kriterlerine 
uygun şekilde yapılmasını sağlamak, ödenekleri birleştirerek (DSİ+Devralan Kurum/
Kuruluş) ihale şartlarını daha cazip kılmak, bakım ve onarım işinde istekli olan birliklerin 
ihtiyacına cevap vermek maksadıyla Bak-Onar Projesi yürürlüğe girmiştir.

Projeye dâhil olacak her bir iş için üst sınır KDV dâhil 600 000 TL olarak belirlenmiştir. 
I. Keşif DSİ ve Devralan Kurum/Kuruluşça müştereken hazırlanmakta, ihale DSİ’ce 
anahtar teslim ve KDV dâhil yapılmaktadır. İhale öncesi Devralan Kurum/Kuruluş I. 
Keşfin ¼’ ünü nakit + ¼’ ünü Banka Teminat Mektubu halinde temin etmektedir. İşin 
tamamlanmasını müteakip, ihale bedeline DSİ’ nin katkısı olan kısım en az 3, en fazla 
7 taksitte ödenecek şekilde geri ödeme takvimi hazırlanmaktadır.

4.1.2. Bak-Onar 2
Uygulamada görülen ihtiyaç üzerine, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması için 
ihtiyaç duyulan inşaat malzemesinin iş yerinde Devralan Kurum/Kuruluş yetkililerine 
iş programına bağlı olarak teslim edilmesi,  işin projesine uygun olarak yapılması 
için kontrollük hizmetinin DSİ tarafından yapılması, Devralan Kurum/Kuruluşların 
da yapılacak işle ilgili olarak yeterli sayıda vasıflı ve vasıfsız personeli işyerinde 
bulundurarak işin gerçekleştirilmesi esaslarına dayalı yeni bir Protokol hazırlanmış ve 
Bak-Onar II Projesi adı altında yürürlüğe girmiştir.

Projeye dahil olacak her bir iş için üst sınır KDV dahil 1 000 000 TL olarak 
belirlenmiştir. I. Keşif DSİ ve Devralan Kurum/Kuruluşça müştereken hazırlanmakta, 
DSİ tarafından verilecek pompa mekanik aksamıyla inşaat malzemesi (taş, kum, 
çakıl, çimento vb.) Devralan Kurum/Kuruluş yetkililerine, iş yerinde ve iş programına 
bağlı olarak tutanakla teslim edilmektedir. İşin sonunda protokol gereği DSİ 
tarafından karşılanan malzeme ve/veya yapılan işlere ait kesin hesap DSİ tarafından 
hazırlanarak geri ödeme miktarı ve takvimi belirlenmektedir. Proje kapsamında DSİ’nin 
katkısı olan kısım en az 3, en fazla 7 taksitte ödenecek şekilde geri ödeme takvimi 
hazırlanmaktadır.

Son beş yıl içerisinde devralan Kurum/Kuruluşlardan gelen talepler üzerine 85 sulama 
tesisinin bakım ve onarım ihtiyacı bak-onar 2 projesi kapsamında giderilmiştir.

şekil 3-4.
İznik Boyalıca Sulaması 
Pompa İstasyonunun 
Boyalıca Sulama Birliği ile 
birlikte yenilenmesi

şekil 5-6.
Altınyazı Karasaz Sulaması 

ana kanallarının Karasaz 
Sulama Kooperatifi ile birlikte 

yenilenmesi

3

5 6

4

SoN bEŞ YIl İÇERİSİNDE 
DEVRAlAN kuRuM/
kuRuluŞlARDAN GElEN 
TAlEPlER üZERİNE 
85 SulAMA TESİSİNİN 
bAkIM VE oNARIM 
İHTİYAcI bAk-oNAR 2 
PRoJESİ kAPSAMINDA  
GİDERİlMİŞTİR.
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4.2. YENİLEME PROJESİ
DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılmış 
tesislerin gerek tabiat şartları gerekse 
insan müdahaleleri ve devralan 
kuruluşların hatalı kullanımları ile 
bakım ve onarımlarını zamanında ve 
gerektiği gibi yapmamaları sonucu 
zaman içerisinde tahrip olduğu, bu 
tahribatın bakım ve onarım ödenekleri 
ile giderilemeyecek boyutlara ulaştığı ve 
bu nedenle tesislerde modernizasyon 
veya yenileme ihtiyacı doğduğu 
gözlemlenmiştir.

Proje kapsamına alınması düşünülen 
sulama tesisleri için “tesisin işletmede 
olduğu süre, sulama alanı, hidrolojik 
veriler, sulama oranı, fayda/gider oranı ve 
bitki deseni sulama randımanı, bakım ve 
onarım durumu, noksan ve yetersizlikleri, 
sulama sisteminde değişiklik ihtiyacı, 
devralan kuruluşun mali yapısı ve 
kamulaştırma bedeli” ana başlıkları 
altında 11 adet kriter oluşturulmuştur.

Proje kapsamına alınması teklif edilen 
sulama tesislerinin her biri için tesisin 
işletme süresince gösterdiği performansı 
da göz önünde bulundurularak yapılacak 
detaylı çalışma sonucunda bir “Gerekçe 
Raporu” hazırlanmaktadır.

Gerekçe raporları hazırlanırken sulama 
tesisinin işletmede olduğu süre, 
sulama alanı, su kaynağı ve proje 
alanının hidrolojik verileri, sulama oranı, 
proje alanındaki fayda/gider oranı ve 
bitki deseni, sulama randımanı, tesis 
bakım-onarım durumu, tesis noksan 
ve yetersizlikleri, sulama sisteminde 
değişiklik ihtiyacı, devralan kuruluşun 
mali yapısı ve işletme organizasyonu, 
kamulaştırma bedeli gibi karakteristik 
özellikleri ayrıntılı olarak incelenir.

Rehabilitasyon/iyileştirme projesi 
kapsamına alınması uygun görülen 
sulama tesisleri için, Devralan Kurum/
Kuruluş ile DSİ arasında çalışmaların 
müştereken yürütülmesi amacıyla ilk 
defa 2008 yılında “DSİ Sulama Tesisleri 
Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi 
Uygulama Protokolleri” hazırlanarak 
Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe girmiş, 
26.06.2014 tarihinden itibaren “Yenileme 
Projesi” olarak isimlendirilmiştir.

Söz konusu projelerde devralan kurum/
kuruluşun projenin inşa maliyetine 
katılımı esas alınmıştır. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda proje 
kapsamına alınması uygun bulunan 

tesisler için proje maliyetinin %10’u inşa 
süresi içinde devralanlarca karşılanacak, 
geri kalan ve DSİ’ce karşılanan %90’lık 
bölüm ise inşaatın tamamlanmasının 
ardından 6200 sayılı Kanun’un ilgili 
hükümleri uyarınca tesisten yararlanan 
devralan kuruluşlardan geri alınması 
öngörülmüştür.

Yenileme Projelerinin DSİ Yatırım 
Programına alınabilmesi için öncelikle 
söz konusu projenin güncel keşfe 
dayanan yapılabilirlik raporu (Yenileme 
Planlama Raporu) hazırlanarak 
yapılabilirliğinin ortaya konması 
gerekmektedir. Bu amaçla Yenileme 
Planlama Raporu hazırlama esasları 
belirlenmiştir.
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Sulama projelerinin planlama çalışmaları esnasında yöredeki topografik, jeolojik 
ve hidrolojik şartlar göz önünde bulundurularak sulama sistemi alternatifli olarak 
çalışılmakta ve bu alternatiflerden teknik, ekonomik ve su tasarrufu açısından en 
uygun olanı önerilmektedir.

Yenileme Planlama Raporları yapılacak yatırımın rantabl olup olmadığının 
araştırılmasına yönelik raporlar olup, projelerin uygulamaya alınıp alınmaması 
konusunda karar vermede etkilidir. Söz konusu çalışmalarda sulama sistemleri 
gözden geçirilerek su tasarrufu sağlayan basınçlı sistemler tercih edilmektedir.

Belirlenen sulama sistemine göre elde edilecek faydanın belirlenmesi amacıyla 
tarımsal ekonomi çalışmaları yenilenmektedir.  Amaç,  yenileme projelerinde öncelik 
sıralamalarını yapabilmek için fayda hesabı ve yapılan projelerde çiftçilerin geri ödeme 
güçlerini hesaplamaktır.  Projenin gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi durumu göz 
önüne alınarak projesiz ve projeli olmak üzere 20 yıllık projeksiyon ile yapılan tarımsal 
ekonomi çalışması ile 1. yıldan itibaren 20. yıla kadar her yıl için fayda ve çiftçi geri 
ödeme gücü verilir. Böylece faydanın gelişim süreci ile çiftçi ödemelerin hangi yıldan 
başlaması gerektiği konusunda planlamacıya seçenek sunmaktadır.

Yenileme projelerinde kazanılmış hak olduğu için sulama sahasında zorunluluk halleri 
dışında (imar nedeni ile sulama sahasının bir kısmının özelliğini kaybetmesi vs.) alan da 
değişiklik ön görülmemektedir. Kapalı sistem sonucu su tasarrufu ile ek saha çıkması 
durumunda, DSİ’nin yeni projelerinde uyguladığı net gelir esasına dayalı tarımsal 
ekonomi çalışmaları yapılır. Böylece yenileme ve yeni projeler arasında ayrım da ortaya 
konmaktadır. Eğer proje formülasyonunda bir değişiklik olursa proje revize edilir ve 
yeni durum ortaya konur, sonuç olumlu ise uygulamaya geçilir.

Kamulaştırma bedelinin proje maliyetini aşar duruma geldiği günümüzde bu bedelin 
ortadan kaldırılması, proje maliyetini önemli sayılabilecek miktarda düşürmesi 
açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla uygulamaya konan projelerde kamulaştırma 
maliyetinin elimine edilmesi amacıyla arazi toplulaştırması yapılması hedeflemektedir. 
Arazi toplulaştırma projesi sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü takdirde, sosyal ve 
ekonomik faydalar sağlayacağı gibi projenin de rantabl olmasını sağlamaktadır.

Yapılacak yenileme projelerinde ihtiyaç duyulan arazi, öncelikle kamulaştırılan alanların 
kullanılması ile karşılanacak yetmediği takdirde proje kapsamındaki vatandaşa ait 
arazilerden kesinti payı yolu ile elde edilecek olup, araziler için herhangi bir bedelin 
ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Bu konuda su kullanıcı teşkilatlar, çiftçiler ve çeşitli kuruluşlardan bugüne kadar 167 
adet sulamanın yenileme ihtiyacının olduğuna dair başvuru olmuştur. Bunlardan 
132 adedi belirlenen kriterler çerçevesince incelenerek rapor edilmiş ve yapılan 
değerlendirmeler sonrasında 117 adedinin Yenileme Projesi kapsamına alınması 
uygun bulunmuştur.

Bunlardan bir tanesi olan, DSİ tarafından inşa edilerek 1984 yılında işletmeye açılan, 
işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 02.01.1985 tarihinde Uluborlu Belediye 
Başkanlığına devredilen Isparta Uluborlu Sulaması, 2005 yılında devralan kuruluşun 
talebi ve Bakanlık Makamının talimatı ile Yenileme Projesi kapsamına alınmıştır.

Söz konusu çalışmalara ilişkin Meclis Kararının Uluborlu Belediyesince 2005 yılında 
alınmasını müteakip, 2006 yılında planlama revizyonu, 2007 yılında projesi yapılmıştır. 
2008 yılı içinde proje maliyetinin inşa süresi içinde %50’sinin devralan kuruluş, 
%50’sinin DSİ tarafından karşılanması ve DSİ’ce karşılanan  bölümün  inşaatın  
tamamlanmasının  ardından  tesisten  yararlanan  kuruluştan  geri  alınması ilkelerine 
dayanan protokol imzalanarak işin yapım ihalesi yapılmış ve aynı yıl işe başlanmıştır.

5.   SULAMA TESİSLERİNİN SüRDüRüLEBİLİRLİğİ KONUSUNDA 
DüNYADAKİ UYGULAMALAR
Dünya Su Konseyi tarafından üç yılda bir düzenlenen, günümüz su problemlerine 
ilişkin yeni fikirler ve çözümler bulmak maksadıyla dünyanın dört bir yanından görüşleri 
bir araya getiren çok paydaşlı bir platform olma özelliği taşıyan, bu yıl 12-17 Nisan 
tarihleri arasında Güney Kore’nin Daegu ve Gyoengiju kentlerinde gerçekleştirilen, 

şekil 7-12.
Yenileme Projesi (eski adıyla 

Rahabilitasyon) kapsamında modernize 
edilen ilk sulama şebekesi Uluborlu

7

8

9

10

11

12
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7. Dünya Su Forumunun ana teması 
“Gelecekte Su-Water for Future” olarak 
belirlenmiştir.

170 ülkeden bakanlar, yerel yöneticiler, 
parlamenterler, bilim insanları, sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri, 
su konusunda uzmanlar ve suya 
gönül verenlerin katıldığı Forumun 
maksatlarından birisi olan su kaynakların 
etkin kullanımı çerçevesinde sulama 
projelerinin modernizasyonu konusu da 
ele alınmıştır.

Bu çerçevede gerçekleştirilen Alt 
Tema 2.1.3. Sulama Projelerinin 
Modernizasyonu oturumunda FAO  ve  
ICID  gibi  uluslararası  organizasyonlar  
ile  ülkelerin  Modernizasyon  konusunda  
yürüttükleri çalışmalar ele alınmış, 
2015-2018 periyodu içerisinde kurumlar 
ve ülkelerin gerçekleştirecekleri 
çalışmalara ilişkin Uygulama Eylem Planı 
hazırlanmıştır.

Yine aynı Alt Tema içerisinde, Türkiye’de 
Sulama ve Drenaj Türk Milli Komitesi 
(TUCID) görevini yürüten Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 
“Devir Sonrasında Sulama Tesislerinin 
Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” konulu 
bir Yan Etkinlik gerçekleştirilmiştir. ICID, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 
-FAO, DSI-TUCID, İspanya Tarım, Gıda 
ve Çevre Bakanlığı -MAGRAMA, Çin 
Su Kaynakları ve Hidroelektrik Enerji 
Araştırmaları Enstitüsü-IWHR, Japonya 
Tokyo Üniversitesi ve Sulama ve Drenaj 
Milli Komitesi-JNCID kuruluşlarından 
panelistlerin bulunduğu geniş 
katılımlı etkinlikte, sulama tesislerinin 
sürdürülebilirliği çerçevesinde sulama 
sistemlerindeki su kullanım etkinliğini 
artırmak amacıyla yürütülen bakım ve 
onarım faaliyetleri ile modernizasyon 
projeleri kapsamlı bir şekilde ele alınmış, 
dünyada hızla artan nüfus artışı ile 
birlikte, sınırlı olan su kaynaklarına 
ihtiyacın kişi başına düşen miktarının, 
iklim değişikliği etkileri de göz önünde 
bulundurulduğunda artacağı hususu 
vurgulanmıştır.

6. SONUÇ vE ÖNERİLER
Büyük maliyetlerle yapılan bu tesislerin 
sürdürebilirliğinin sağlanması ve yapılan 
bakım ve onarım maliyetinin düşürülmesi 
için, tesislerin yararlananlarca 
sahiplenilmesi, bakım ve onarımlarının 
zamanında ve gerektiği gibi yapılması 
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ve tesislere çeşitli şekillerde yapılan 
müdahalelerin önlenmesi gerekmektedir.

Yılı içerisinde az bir ödenekle yapılacak 
bu işler zamanında yapılmadığında 
tesis tamamen elden çıkmakta ve daha 
pahalı onarımlarla yeniden yapılmaktadır. 
Bu durum kaynakların etkin, verimli 
ve ekonomik kullanımı prensibi ile 
bağdaşmamaktadır.

Devredilen sulama tesislerin bakım ve 
onarımlarının zamanında ve gerektiği gibi 
yapılmasını sağlamak amacıyla, 6172 
sayılı Sulama Birlikleri Kanun’unda ve 
Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsü’nde 
düzenlemeler yapılmıştır.

6172 sayılı Kanun’un 7. Maddesinin 
5. fıkrasında; bütçenin cazibeli sulama 
tesislerini devralan birliklerde en az 
%30’unu, pompajlı sulama tesislerini 
devralan birliklerde en az %15’ini, yatırım 
geri ödemeleri ile bakım ve onarım 
işlerinde kullanmak; devralınan sulama 
tesisinin bir bölümünün cazibeli, bir 
bölümünün pompajlı olması durumunda, 
cazibeli ve pompajlı alanı gözönüne 
alarak yatırım geri ödemeleri ile bakım 
ve onarım payını %15 ila %30 arasında 
belirleyip uygulamak hükmü yer 
almaktadır.

Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsü’nde 
ise Yönetim Kurulunun Meclise 
sunacağı bütçe tasarısı içerisinde 
yer alan su kullanım hizmet bedeli 
tarifesi belirlenirken, Kanun’un ilgili 
maddelerinde yer alan hükümler esas 
alınacağı belirtilmektedir.

Su kaynaklarının geliştirilmesi ve kontrolü 
çalışmalarında, tesis inşa edilmesi önemli 
bir fayda olmakla birlikte, sürekliliği 
ancak iyi işletme ve bakım faaliyetleriyle 
sağlanabilmektedir. Bu nedenle işletme 
ve bakım faaliyetlerine gereken önem 
verilmelidir.
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Eylül ayında yine birçok DSİ projesi, ulusal ve yerel 
basında haberleştirildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu’nun İzmir ve Manisa ziyaretleri kapsamında 
değerlendirdiği ıslah projeleri basında geniş yer buldu. 
Özellikle İzmir Torbalı’da bulunan Fetrek Çayı’nın 50 yıldır 
ıslah talebi bulunduğunu belirten Eroğlu, çayın ıslahı 
hususunda DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü’nün geniş 
çaplı bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen büyük çaplı 
projeler arasında yer alan Konya Ovası Projesi, KKTC Su 
Temin Projesi ve Bin Günde Bin Gölet Projesine ilişkin 
haberler de okurlarla buluştu.

Türkiye’nin En Yüksek Dengeli Konsol Köprüsü, Antalya 
Naras Barajı’nda %80’lik fiziki gelişme, Beydağ Barajı’nda 
artan balık sayısına ilişkin haberler de ilgi çeken haberler 
arasında yer aldı.

Güneş Gazetesi
30.09.2015

Hürriyet EGE
03.09.2015

Sabah AKDENİZ
08.09.2015

Milat
30.09.2015
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Milliyet EGE
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Milat
17.09.2015

Milat
03.09.2015
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Yeni Akit
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Türkiye
05.09.2015

Sabah EGE
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Sabah EGE
11.09.2015

Milliyet
25.09.2015

Türkiye
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YAŞAm tArzI

Gezi-Tanıtım:
Suyun İçinde Yatan Tarih

Sy: 62

Teknoloji: 
Su üzerine Yazı Yazmak ve 

3D Teknolojisi  Sy:64

Su HAKKInDA 
BilinmeYenler

Su HAKKInDA 
BilinmeYenler

Son yıllarda diyet listesinin başında yer alan su; 
sağlığımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Peki, 

su hakkında neleri biliyor veya bilmiyoruz.
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İNCELEME

Son yıllarda özellikle diyet listelerinin başköşesinde yer alan suyun vücudumuz ve 
hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için büyük önemi bulunuyor. Peki, 
biz su hakkında neyi, ne kadar biliyoruz?

SU HAKKINDA 
BİLİNMEYENLER

İdrarda Attığımızdan Daha Fazla 
Suya İhtiyacımız var 

Su içme alışkanlıklarla olan bir durumdur. 
Suyu vücudumuzun aslında en önemli 
gıdası olarak kabul etmemiz gerekir. 
Vücudumuzun yaklaşık  yüzde 60-65’i 
sudan oluşur. Bu durum vücuttaki tüm 
hücreler için geçerlidir.  İnsanlar suyun 
alındığı kadar çıkarıldığını düşünse de 
aslında idrarda çıkan miktardan çok 
daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Buna tıp 
dilinde “farkında olunmayan sıvı kaybı” 
adını vermekteyiz.

Nefes alıp verirken terleme ile büyük 
abdest ile biz farkında olmadan yaklaşık 
günlük olarak 1,5 litre civarında sıvı 
kaybederiz. İdrar ile atılan miktarı da 
eklediğimizde neden doktorların en az 
günlük 2 litre su tüketilmesi gerektiğini 
söylediğini anlamamız mümkün olabilir. 
Bu durum özellikle yaz aylarında artıyor.

Böbreklerde Taş Oluşumu Engeller 
Vücudun yabancı ve zararlı maddelerden 
uzaklaştırılmasında en önemli organ 
böbreklerimizdir. Böbreklerimiz kanı süzerek 
atıkları ayrıştırır ve bunları su ile karıştırarak 
idrarı yapar. İdrar ile vücudumuz istenmeyen 
maddelerden arınır. Yeteri kadar sıvı 
alınmadığında bu işlem zorlaşmasına bağlı 
böbrek hastalıkları artar. Bunun yanı sıra içinden 
yeteri kadar su geçmeyen borularda nasıl 
kireçlenme olursa böbreğin boru sistemi içinde 
de kireç benzeri özellikle kalsiyum yoğunluklu 
mineraller birikerek taş oluşumuna neden olur.

Haber 

Ebru YALÇINKAYA
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Huzursuz Eder 
Tüm dokuların suya ihtiyaçları vardır. 
Susuz kalındığında sıvı elektrolit 
dengesizlikleri, bayılma hissi, halsizlik, 
deri esnekliğinde azalma, mide bulantısı, 
baş dönmesi, huzursuzluk ve özellikle 
yaşlılarda şuur bulanıklığı, sinirlilik gibi 
çeşitli şikayetleri ortaya çıkarabilmektedir.  
Bunlar sadece şikayet derecesinde 
kalmayıp çok daha ciddi hastalık tabloları 
da oluşturabilir.

Bunların arasında böbrek taşı oluşumu 
ve bunun verdiği sancılar, kanının 
yoğunlaşmasına bağlı olarak beyinde 
tıkanıklıklar ve inmeler, tansiyon 
yükselmeleri, eğer bireyler kan 
sulandırıcı, epilepsi ilaçları gibi ilaçlar 
kullanıyorlarsa bunların doz oynamalarına 
bağlı yan etkiler sayılabilmektedir.

İdrar Yolları Enfeksiyonuna 
Dikkat! 
Vücudumuzda hepimizin belirli oranlarda 
mikroplar bulunmaktadır. Biz idrar 
kanalından bol sıvı geçirdiğimizde 
(yani bol idrar yaptığımızda) bu 
mikroplar oraya yerleşememektedir. 
Oysa az sıvı alındığında az idrar 
yapımı olmakta ve mikropların da içeri 
girip hastalık yaratmaları için ortam 
oluşmaktadır. Bu nedenle oruç tutanların 
yeterince sıvı almamaları, yine idrar 
yolları enfeksiyonları açısından risk 
oluşturabilmektedir.

İçtiğiniz Suya Limon Sıkın! 
Limon suyu yüksek oranda  C vitamini 
içerir. C vitamini kimyasal adı ile ‘sitrik 
asit’ böbrek yolu ile atılır ve atılırken 
idrarın asit dengesini ayarlar. Bu şekilde 
mikropların üremesini engellediği gibi 
böbrek taşlarının ana kaynağı olan 
kalsiyumun da çökmesini azalttığından 
böbrek taşları için de koruyucu etki 
gösterir.

Kola, Gazoz Taş Yapar 
Bunun dışında gazlı içeceklerin gazlı 
olmasını sağlayan karbonik asit vücutta 
yine taş oluşumu için risk faktörü 
olabilmektedir. Bu nedenle mümkünse 
sıvı ihtiyacının kola, gazoz gibi içeceklerle 
karşılanmamalı.

Günlük Çay, Kahve Tüketimine 
Dikkat! 
Her ne kadar hem kahve hem de 
çayda böbreğin idrar yapımını arttıran 
maddeler bulunsa da kalsiyum emilimini 
etkilediklerinden taş oluşumuna neden 
olabilmektedirler.  Meyve suları eğer 
doğal ise tercih edilebilir.

Ayran eskiden taş hikayesi olanlara 
önerilmeyen bir içecek ise de yapılan 
araştırmalar dışarıdan alınan süt ve 
süt ürünlerinin çok aşırı olmadıkça 
böbrek taşı yapımına etkisi olmadığını 
göstermiştir.
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GEZİ

Dünyanın en önemli sualtı arkeoloji 
müzelerinden biri Bodrum Su Altı 
Arkeoloji Müzesi’dir. Müze, St. Peter 
Kalesi günümüzdeki adıyla Bodrum 
Kalesi içerisinde yer almaktadır. Girişte 
ziyaretçileri Cevat Şakir Karaağaçlı, nam-ı 
diğer Halikarnas Balıkçısı ile Heredot 
büstleri ve müze hakkında detaylı bilgilerin 
yer aldığı bir pano karşılar.

Kaleyi Rodos şövalyeleri İnşa 
Etmiştir

Kaleyi 15. YY’da, Rodos Şövalyeleri 
inşa etmiştir. Osmanlılar zamanında 
kale içerisindeki kiliseye minare ilave 
edilmiş ve kilise cami halini almıştır. Kale 
içerisinde bir tane de Türk Hamamı 
bulunmaktadır. Bir ara hapishane olarak 
kullanılan hamam, ilerleyen zamanlarda 

boRDuM SuAlTI 
ARkEoloJİ MüZESİ 
TüRkİYE’NİN VE 
DüNYANIN EN öNEMlİ 
MüZElERİNDENDİR. 
MüZENİN İÇİNDE 
buluNDuğu kAlE, 15. 
YY.’DA YAPIlMIŞTIR VE 
GİRİŞTE ZİYARETÇİlERİ 
HAlİkARNAS bAlIkÇISI 
kARŞIlAR.

Yazar 

Kaan BAŞAK
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Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi 1995 yılında Avrupa’da 
düzenlenen Yılın Müzesi 
Yarışması’nda ‘Özel Övgü’ 
ödülüne layık görülmüştür. 

temiz olmakla övünen şövalyelere 
nispet edercesine mahkûmların temizliği 
için yapılmıştır. Kalede 5 tane de kule 
bulunmaktadır. Bu kuleler; Fransız, İngiliz, 
İtalyan, Alman kuleleri ile Yılanlı Kule’dir.

II. Mahmut’a Ait Eserler Yoğun 
İlgi Görüyor
Mekanda; Antik Orta Çağ Şövalyeleri’nin 
gizemli ayak izlerine bolca 
rastlanmaktadır. 14 tane sergileme 
salonunun bulunduğu müzede içeri 
girdikten sonra dar merdivenlere 
sahip bir tünelden yukarı çıkılarak iç 
kaleye ulaşılır. İç Kale’nin kapılarında 
ve duvarlarında çeşitli arma ve yazılar 
farkına varılmaları için orada durmaktadır. 
İç Kalede içerisinde Şapelin altı da dâhil 
olmak üzere toplam 14 sarnıç vardır. 
Osmanlı Padişahlarından II. Mahmut’a ait 
tuğra, kale koruganı, çift duvarlar arası 
su hendeği ve asma köprü ziyaretçilerin 
yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır.

Müze koleksiyonunda bulunan eserler 
ise; Türk hamamı, Amphora Sergilemesi, 
Doğu Roma Gemisi, Cam Salonu, Cam 
Batığı, Sikke ve Mücevherat Salonu, 
Karyalı Prenses Salonu, İngiliz Kulesi, 
İşkence ve Katliam Odaları ve Alman 
Kulesi’dir.
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TEKNOLOJİ

Günümüzün gelişmiş teknolojilerinden 
olan 3D yazıcılar konusunda çalışmalar 
yapan İsviçreli tasarım stüdyosu Drzach 
& Suchy altıgen boşluklu yapıya sahip 
ve su üstünde durabilen 3D çıktısı ile su 
üstünde yazı yazmayı mümkün kıldı.

Haiku adlı bu ürün sadece boşluklu 
yapı gibi görünse de bu boşluklar farklı 
yönlere bakarak suyun altında düzgün 
bir yazının çıkmasını sağlıyor.

Fakat yazının tam olarak net belli olması 
için ışığın dik açıyla gelmesi gerekmekte. 
Bunun olumsuz yanı ise güneşin ya da 
ışığın açısına göre yazıda bozulmalar 
olabiliyor.

3D Yazıcı nedir?
Katmanlı üretim (Additive Manufacturing) 
olarak kabul edilen 3D yazıcı teknolojisi, 

bilgisayar ortamında tasarladığınız 
3 boyutlu objeleri somut hale 
dönüştürebileceğiniz hızlı prototipleme 
araçlarıdır. STL dosyası olarak 
kaydedilen 3 boyutlu tasarımlar, 3D 
Yazıcıya gönderilerek katman katman 
gerçeğe dönüştürülür.

3 boyutlu olarak çizilen her şey 3D 
Yazıcı ile üretilebilir. Sadece bazı 
tasarımları üretebilmek için profesyonel 
makinalar gerekebilir. Bu noktada ise 
FDM teknolojisi kullanan masaüstü 3D 
yazıcılar sizin için yeterli olmayabilir. 
Ayrıca hangi maddeden baskı almak 
istediğinize göre de 3D Yazıcı değişiklik 
gösterir. 3D Yazıcıların, protez el 
üretiminden otomotiv sektörüne, çikolata 
imalatından gıda sektörüne kadar bir çok 
kullanım alanı bulunuyor.

Su Üzerine Yazı Yazmak ve 
3D Teknolojisi

İlk 3D YAZIcI, 
TEREolİTHoGRAPHY(SlA) 
TEkNoloJİSİ 
kullANIlARAk cHARlES 
Hull TARAfINDAN 
GElİŞTİRİlDİ. o GüNDEN 
bu YANA bİRÇok 
bAŞARIlI İŞİN AlTINA İMZA 
ATAN 3D YAZIcIlAR EN 
fAZlA SuYA YAZMAklA 
GüNDEME GElDİlER.

Haber 

Kaan BAŞAK
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