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Değerli Okurlar...
Türkiye, barajlar konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri… Birçok
barajımız gerek yükseklikleri gerek gövde hacimleri gerekse rezervuar
kapasiteleri bakımından küresel ölçekte ilk sıralarda yer alıyor. Çoruh Projesi
kapsamında inşaatı devam eden Yusufeli Barajı da bunlardan birisi…
Tamamlandığında kategorisinde dünyanın en yüksek Üçüncü barajı olacak
Yusufeli, iş makinalarının havada uçtuğu, dağcı ekiplerinin vadi yamaçlarında
metrelerce yüksekte çalıştığı enteresan inşaat görüntülerine sahne oluyor.
Yusufeli’deki inşaat çalışmalarına ilişkin haberimizin ilginizi çekeceğini
umuyoruz.
Ülkemiz su konusunda yalnızca barajları ile değil geniş çaplı ve özgün
projeleri ile de ilgi topluyor. GAP ve GÖL-SU gibi orijinal projeler dünyaya
örnek teşkil ediyor. GÖL-SU kapsamında tamamlanan 1001 gölet ile elde
edilen başarı, 1071 göleti kapsayan ikinci GÖL-SU projesinin başlatılmasına
vesile oldu. GÖL-SU’nun ikinci etabına ilişkin ayrıntıları ve GAP’ta gelinen
son durumu haberlerimizden öğrenebilirsiniz.
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Ekim-2014 Eylül
2015 tarihleri arasını kapsayan su yılı ile alakalı değerlendirmelerine de yer
verdiğimiz dergimizin bu sayısını keyifle okumanızı diliyoruz.
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Cumhuriyetimizin 100. Yılı Hedefleri kapsamında ülkemizin ekonomik
olarak sulanabilir arazilerinin tamamının sulanması planlanmaktadır. Bu
hedefe ulaşmak adına GAP ve GÖL-SU Projesi büyük önem taşımaktadır.
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GAP ve göl-su
Ülkemizin ekonomik olarak sulanabilir arazisi 8,5
milyon hektardır. 2016 yılı başı itibarıyla sulamaya
açılan arazilerimizin toplamı 6,23 milyon hektara
ulaşmıştır. Bu alan, ekonomik olarak sulanabilir
arazilerimizin toplamının %73,2’sine tekabül
etmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından
sulamaya açılan alan ise 3,94 milyon hektardır.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı Hedefleri kapsamında
ülkemizin ekonomik olarak sulanabilir arazilerinin
tamamının sulanması planlanmaktadır. Bu hedefe
ulaşmak adına GAP ve GÖL-SU Projesi büyük önem
taşımaktadır.
Enerji projelerinde büyük oranda gerçekleşme
sağlanmış olmasına rağmen sulama projelerinde
istenilen düzeye ulaşılamayan GAP’ta, 2008 ve 2015
yıllarında açıklanan eylem planları ile sulama alanında
büyük bir hamle yapılmıştır. Özellikle ödeneklerin
önemli ölçüde artırılmasıyla birlikte 2015 yılı sonu
itibariyle GAP sulamalarında 475 bin hektarlık bir
alana hizmet götürülmüştür. Böylelikle GAP sulama
projelerinde %45’e varan gerçekleşme oranına
ulaşılmıştır.
2015 yılında Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu tarafından açıklanan Eylem Planı
uyarınca GAP’ın 2019 yılında tamamlanması
hedeflenmektedir. 2020 yılına kadar 583 bin hektar
arazi daha sulamaya açılarak GAP kapsamındaki 1
milyon 58 bin hektar arazinin tamamı sulanacaktır.
Bu hedefe ulaşılması adına 2020 yılına kadar
GAP’a 27 milyar TL tutarında ödenek ayrılması
kararlaştırılmıştır.

Yine GÖL-SU Projesi de ülkemiz tarımı için büyük
öneme sahiptir. Bu projenin ilk ayağı “1000 Günde
1000 Gölet” adıyla 2012 yılında başlatılmış ve 3
yıllık süre zarfında 1001 adet gölet tamamlanmıştır.
Tamamlanan bu göletler ile 611 milyon metreküplük
su depolama kapasitesine ulaşılmış ve 170 bin
hektar sahayı sulayabilecek kaynak hazır hale
getirilmiştir. Toplam 3,3 milyar liralık yatırım bedeli ile
hizmete alınan bu göletler ile yıllık 1,7 milyar TL gelir
artışı sağlanacaktır.
GÖL-SU Projesiyle GAP gibi büyük sulama projeleri
dışında kalan arazilerin, kısa sürede hizmete alınacak
göletler sayesinde sulu tarıma açılması planlanmıştır.
Yakalanan başarı neticesinde ikincisi başlatılan
GÖL-SU Projesi ile 2019 yılına kadar 1071 adet gölet
ve sulaması tamamlanarak hizmete alınacaktır. Proje
kapsamında toplam 1,7 milyar m3 su depolayacak
göletler sayesinde 250 bin hektar arazi suya
kavuşturulacaktır. Proje 14 milyar TL’ye mal olacaktır.
Son derece geniş kapsamlı bu iki özgün
projenin tamamlanması, Cumhuriyetimizin 100.
Yılı Hedeflerine ulaşılması bakımından büyük
önem taşımaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü, her
iki projenin tamamlanması hususunda üzerine
düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirerek 2023
vizyonuna katkı koymaya devam edecektir.

Ali Rıza DİNİZ
DSİ Genel Müdürü
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Adatepe Barajı
Hizmete Hazır
Yıllık 134 milyon TL gelir artışı sağlayacak olan Adatepe Barajı’nın kesin kabulü yapıldı,
baraj aynı zamanda yıllık 2 milyon TL’lik elektrik enerjisi üretecek.

Kesin Kabulü YapılanAdatepe
Barajı Tamamlandığında

134
2
240 bin

Yıllık 134 milyon TL gelir artışı sağlanacak

2 milyon TL’lik elektrik enerjisi üretilecek

240 bin dekar tarım arazisi sulanacak
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Afşin–Elbistan ovasında 240 bin
dekar tarım arazisini sulayacak olan
Kahramanmaraş Adatepe Barajı’nın
kesin kabulü 02.12.2015 tarihinde
yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde
inşa edilen barajın temelden yüksekliği
95 metre, kret uzunluğu ise 651 metre.
500 milyon metreküp su depolama
kapasitesine sahip olan Adatepe Barajı
ile 239 bin 930 dekar tarım arazisi
sulanacak. Bunun yanında 77 bin
dekarlık Kalealtı pompaj sulamasının
58 bin dekarlık kısmı cazibeli şekilde
sulanmaya başlanabilecek.

Afşin Elbistan Termik Santraline
Soğutma Suyu Verilecek
Adatepe Barajı ayrıca Afşin Elbistan
Termik Santrali D ünitesine soğutma
ve katma suyu olarak yıllık 47 milyon
metreküpün üzerinde su verecek.
Kurulacak 3.70 MW gücündeki HES
ile de yıllık 11.57 GWh elektrik üretimi
yapılarak, yıllık 2 milyon TL gelir elde
edilecek. Adatepe barajı vasıtasıyla
yapılacak tarımsal faaliyetlerden dolayı
134 milyon TL yıllık net gelir artışı
sağlanacak.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Korunan Alanlarda Hayvanlara
Su Temin Etmek İçin
Harekete Geçti
Orman ve Su İşleri Bakanlığı korunan alanlarda yaban hayvanlarına su temin etmek
için harekete geçti. Bugüne kadar milli parklarda hayvanların su ihtiyacını karşılamak
maksadıyla toplam 29 adet sulama yatağı tesis edildi.

Tespit sonrası çalışmalarına hız veren
Orman ve Su İşleri Bakanlığı doğal taş
veya oyma kütükten su yatakları tesis
etti. Yapılan su yatakları birbirini izleyecek
şekilde artan suyun bir sonraki yatağı da
doldurabileceği şekilde oluşturuldu.

alanlarda yaban hayatının gelişme
göstermesi için çaba sarf ediyoruz.
Bugüne kadar milli park ve tabiat
parklarında su yataklarıyla alakalı 29
adet tesisi uygulamaya koyduk. Yaban
hayatının desteklemek maksadıyla
korunan alanlarda yürüttüğümüz
çalışmaları ülke genelinde de
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
DKMP Genel Müdürlüğü, sorumluluk
sahasında yer alan korunan alanlarda
yaban hayvanlarının su ihtiyacını
karşılayabilmek ve yaban hayvanlarının
alanın kaynak değerlerini oluşturmaları
sebebiyle hayvanları alanda tutabilmek
için sulama yatakları oluşturuyor.
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Yaban
hayvanları için su temini ile korunan
alanlarda yaban hayatını koruma
faaliyetlerine destek sağlıyoruz ve bu
10

Su Yatakları Doğal Taş veya
Oyma Kütükten Yapılıyor
Yürütülen çalışmalar neticesinde milli
parklar ve tabiat parkları içindeki yaban
hayvanlarının sıcak geçen yaz aylarında
susuz kalmaları sebebiyle saha dışına
çıkmak zorunda kaldıkları tespit edildi.
Bunun üzerine DKMP Genel Müdürlüğü
korunan alanlarda bulunan yaban hayatı
su kaynaklarının yeterliliğini kontrol etti.
Kontroller neticesinde alanlardaki su
kaynaklarının yetersiz olduğu görüldü.

Ayrıca çalışmalarda mevcut sulama
yatakların temizliği ve diğer bakımları
yapıldı. Suyun hiç olmadığı yerlerde
ahşap veya saç tekneler kullanılarak
günlük su eklemesi gerçekleştirildi.
Suyun sızıntı şeklinde çok az olduğu
yerlerde de suyun küçük çukurlara
veya teknelere birikmesi sağlanarak
su kaynaklarının işlevi artırıldı.
Su kaynaklarını insanların daha
yoğun kullandığı yerlerde de yaban
hayvanlarının su ihtiyaçlarını daha rahat
karşılamaları için nispeten sakin yerlere
su nakledilip buralarda da tekne ve
yataklarla su temini sağlandı.

“Hayvanları Korumak İçin Var
Gücümüzle Çalışıyoruz”
Yaban hayvanlarını her zaman
düşündüklerini ve onları unutmadıklarını
vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bakanlık
olarak hayvanları korumak için var
gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın
da çalışmalarımıza katkı sağlaması ile
daha çok yol alacağımıza inanıyoruz.
Hayvanlarımıza sahip çıkmak, insani
sorumluluğumuz olmasının yanı sıra,
ülkemizin biyolojik çeşitliliğini korumak
bakımından da önemli bir vecibemizdir”
dedi.
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Baraj Suları Altında Kalacak
Endemik Türler Uygun
Habitatlara Naklediliyor
Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi” kapsamında bugüne
kadar 13 baraj bölgesinde tamamlanan çalışmalar neticesinde yok olma tehlikesi bulunan
49 endemik bitki türü kurtarıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı önceki
yıl başlattığı “Baraj Göl Aynası Altında
Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi”
kapsamında baraj suları altında kalacak
ve nesli tehlike altında bulunan endemik
ve ekonomik değeri yüksek bitki
türlerini tespit ederek uygun habitatlara
naklediyor.
Bugüne kadar 13 baraj bölgesinde
tamamlanan çalışmalar neticesinde yok
olma tehlikesi bulunan 49 endemik bitki
türü kurtarıldı.
Yatırım programlarında yer alan proje
kapsamında ülke genelinde barajlardan
etkilenecek alanlarda risk altında
bulunan, ekonomik (tıbbi-aromatik)
değeri olan endemik, lokal endemik,
nadir ve nesli tehlike altında bulunan
bitki türlerinin tespiti yapılıyor. 22
baraj alanından 13’ünde tamamlanan
çalışmalar sonucunda 2 bin 546 bitki
12

tür sayısı tespit edildi. Bunlardan 49’u
özellikli bitkiler olarak kaydedildi.

2 Bin 546 Bitki Türü İncelendi
Projenin uygulamaya geçirildiği süre
zarfında Kirazlıköprü, Hamzabey,
Başköy, Kars, Morgedik, Pamukluk,
Büyük Karaçay, Pazaryolu, Gökçeler,
Artvin, Sorgun, Arsuz-Gönençay ve
Geben Barajlarında yapılan çalışmalarda
tespit edilen özellikli bitkilerin tohumları
üretim amaçlı toplandı. Bu bitki türleri
uygun habitatlara nakledildi. Üretilerek
çoğaltılmasıyla dikimi gerçekleştirilmiş
olanların ise yeni habitatlarında izlenmesi
faaliyetleri sürdürülüyor.
Özellikli bitki türlerinin nesillerinin
devamlılığının sağlanması ve korunması
maksadıyla kullanılacak bu tohumların
bir kısmı ise “Türkiye Tohum Gen
Bankası”na gönderildi

Çalışmalara 9 Baraj Alanında
Devam Ediliyor
Su altında kalacak özellikli bitki türlerinin
tespit edilmesi çalışmaları Aydınca,
Aşağıçavuş, Çay, Gölecik, Büyük Kumla,
Karadere, Karareis, Rahmanlar ve Girme
Barajlarında devam ediyor. Projenin
yılsonunda tamamlanacağını belirtiliyor.
Bugüne kadar çalışmaların tamamlandığı
13 barajda sular altında kalabilecek,
nesli tehlikede bulunan ve nakledilen
öncelikli bitki türleri arasında; Türk
Zambağı, Civanperçemi, Sarı Kantaron,
Selef, Salep Sümbülü, Harput
Morgeveni, Yonca, Salkım Çiçeği, Çayır
Sümbülü, Burçak, Tekin Sümbülü,
Antakya Peygamber Çiçeği, Hıra Çiçeği,
Meryemiye, Nasırotu, Kırım Salebi, Arı
Çiçeği, Maraş Lalesi ve Kurtpençesi yer
alıyor.
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6 Gölet Daha Hizmete Alındı
Aralık ayında İzmir, Uşak ve Burdur illerimizde 6 gölet ve sulaması
projesi tamamlanarak hizmete alındı.

Uşak’ta tamamlanan 4 adet gölet ile
toplam 6 bin 270 dekar tarım arazisi
suya kavuşuyor. Merkez Kayaağıl Göleti
ve Sulaması, Eşme Dereköy Göleti
ve Sulaması, Banaz Halaçlar Göleti
ve Sulaması ile Ulubey Kışla Göleti
ve Sulaması tamamlandı. Projelerin
tamamlanmasıyla sulu tarıma geçilerek
ürün deseninin gelişmesi temin edildi.
4 Gölet ve Sulama Projesiyle milli
ekonomiye yıllık yaklaşık 6,5 milyon TL
katkı sağlanacak.

Dikili Çandarlı Göleti Projesi’nde
Mutlu Son
İzmir’de tamamlanan Çandarlı Göletiyle
Çandarlı yerleşim merkezine yıllık
950 bin metreküp içmesuyu temin
edilecek. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede
tamamlanan Proje kapsamında; Çandarlı
Göleti’nde 2 milyon 430 bin metreküp
su depolanacak ve Değirmendere ile
Narlıdere su potansiyeli değerlendirilerek,
İzmir ili Dikili ilçesi Çandarlı yerleşim
merkezine yıllık 950 bin metreküp içme
suyu sağlanacak.

10 Milyon TL’lik Katkı
Burdur’da tamamlanan Büğdüz Gölet’i
Sulaması ile de 3 bin 280 dekar zirai
arazinin sulanması sağlanacak. Proje
ile bölge halkı ve ekonomiye yıllık 3
milyon 112 bin TL katkı sağlanması
hedefleniyor.
Tamamlanan bu göletlerin milli
ekonomiye tarımsal sulamadan
kaynaklanan katkısı yıllık 10 milyon TL’yi
bulurken İzmir Çandarlı’ya da önemli bir
içme suyu kaynağı kazandırılmış oldu.

DSİ Muğla’da 600 Yıllık Tarihi
Çınarı Koruma Altına Aldı
DSİ Muğla’da gerçekleştirdiği taşkın
koruma projesi kapsamında 600 yılık bir
çınarı koruma altına aldı. Muğla Taşkın
Koruma 1. Kısım Projesi muhtevasında
yapılan ıslah çalışmaları sırasında,
dere kenarında bulunan ve yaklaşık
600 yaşında olduğu belirlenen Çınarın,
dereden gelen taşkın suları ve rüsubat
sürüklenmesi sonucu yok olma tehlikesi
altında olduğu tespit edildi. Yöre halkı
14

için de büyük önem taşıyan tarihi çınar
yapılan iyileştirme çalışmaları ve istinat
duvarı ile koruma altına alındı.
Diğer taraftan Muğla Taşkın Koruma 1.
Kısım Projesi kapsamında Kavaklıdere
Çayboyu Beldesi yerleşim yerlerini
Gökçay Deresi taşkınlarından korumak
maksadıyla gerçekleştirilen çalışmalarda
%90’lık fiziki gerçekleşmeye ulaşılarak
sona yaklaşılmış bulunuluyor.
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DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz,

DSİ Adana ve İstanbul Bölge
Müdürlüklerinde İncelemelerde
Bulundu
DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz DSİ Adana Bölge Müdürlüğü
sorumluluk sahasında bulunan Hatay, Mersin ve Adana illeri ile İstanbul
ziyaretleri kapsamında önemli projeleri yerinde inceledi ve brifing aldı.

DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz 4
Aralık 2015 tarihinde DSİ 6. (Adana)
Bölge Müdürlüğü bünyesinde inşaatı
devam eden Hatay İçme Suyu Arıtma
Tesisi İnşaatı, Reyhanlı Barajı İnşaatı ve
İskenderun Arıtma Tesisi İnşaatlarında
incelemelerde bulundu.
Diniz ilk olarak günlük 123 bin metreküp
suyu arıtarak Hatay İline içme suyu
sağlayacak olan Hatay İçme suyu Arıtma
Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.
Yetkililerden çalışmalar ile alakalı bilgi
alan Diniz, %48 fiziki gerçekleşme
16

PAMUKLU BARAJI İLE

18.406
127,54
68,76

Toplamda 18 bin 406 hektar alan sulanacak

Yıllık 127,54 milyon m3 içme suyu temin edilecek

68,76 GWh enerji üretilecek

seviyesine ulaşılan projede çalışmalara
hız verilmesini istedi.

60 bin Hektar Sulama 20 bin
Hektar Taşkın Koruma
DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz,
Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin
ardından Amik Afrin Reyhanlı Barajında
incelemelerde bulundu. Sulama ve taşkın
koruma maksadı ile inşa edilmekte olan
zonlu toprak dolgu tipinde 9 bin 271
metre kret uzunluğuna sahip olacak
baraj ile 60 bin 422 hektar tarım arazisi

SORGUN BARAJI

%39
5.241
37,68
Barajın %39’u tamamlandı

Yapımı bittiğinde 5 bin 241 hektar arazi sulanacak

Yıllık 37,68 GWh enerji üretilecek

suya kavuşacak, 20 bin hektar alan
da taşkından korunacak. İnşaatta fiziki
gerçekleşme %65 seviyesinde.
Diniz incelemelerine DSİ 6. Bölge
Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan,
Hatay-İskenderun İçme suyu Arıtma
Tesisi ile devam etti. İskenderun ilçesi
ve beldelerine içme suyu sağlayacak
olan tesiste vanalar DSİ Genel Müdürü
tarafından açıldı. Arıtma tesisi ile
günlük 135 bin metreküp su arıtılarak
vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak.
DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz
incelemelerin ardından Hatay Valisi
Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.
Burada DSİ Genel Müdürlüğü’nün Hatay
ili projeleri hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
Akşam saatlerinde ise Adana Valisi
Mustafa Büyük ile birlikte DSİ 6. Bölge

Müdürlüğü Tesislerinde bir araya gelen
DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz, DSİ
Genel Müdürlüğünün Adana İli projeleri
hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Tesisleri’nde İncelemeler

Mersin İncelemeleri

Müdürlüğü ile devam etti. Diniz, Bölge

DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz, DSİ
6. (Adana) Bölge ziyareti kapsamında
Mersin ilinde inşaatı devam eden
Pamukluk Barajı İkmal İnşaatı, Sorgun
Barajı ve Aksıfat Barajı İnşaatlarında da
incelemelerde bulundu.
Pamukluk Barajı İkmal İnşaatı ve
İletim Kanalı: Toplam 18 bin 406
hektar sahanın sulanmasını sağlayacak
olan 625 metre kret uzunluğuna sahip
ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde
inşa edilmekte olan Pamukluk Barajı
tamamlandığında yıllık 127,54 milyon
metreküp içme suyu temin edecek ve
68,76 GWh enerji üretecek. Projede fiziki
gerçekleşme % 24 seviyesinde.
Sorgun Barajı: Tamamlandığında
toplam 5 bin 241 hektar tarım arazisinin
sulanmasını sağlayacak ve yıllık 37,68
GWh enerji üretecek olan Sorgun Barajı,
şu an itibariyle % 39 seviyesinde.
Aksıfat Barajı: 8 bin 241 hektar tarım
arazisini yılın 12 ayı boyunca suya
kavuşturacak olan ve yılda 8,10 GWh
elektrik enerjisi üretecek Aksıfat Barajı,
ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde
inşa ediliyor. Aksıfat Barajı’nda fiziki
gerçekleşme % 53 seviyesine ulaştı.
Aksıfat Barajı ile yıllık 92,5 milyon TL gelir
artışı sağlanarak ülke ekonomisine katkı
sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz Aralık
ayı incelemelerine İstanbul Bölge
Müdürü Sedat Özpınar eşliğinde 26
Aralık 2015 tarihinde DSİ 14. (İstanbul)
Bölge Müdürlüğü Tesisleri’nde
incelemelerde bulundu. Bu yıl hizmete
açılan DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün
yeni binasında yer alan Kalite Kontrol
ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü’nün
akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi
alan Ali Rıza Diniz, Spor Tesislerine
gerçekleştirdiği ziyarette İstanbul DSİ
Spor’un faaliyetleri ve sportif başarıları
hakkında da bilgi aldı.

AKSIFAT BARAJI

%53
8.241
8,10
Barajın %53’ü tamamlandı

Yapımı bittiğinde 8 bin 241 hektar arazi sulanacak

Yıllık 8,10 GWh enerji üretilecek
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“Barajlarda Deprem Tehlikesi”
DSİ Genel Müdürlüğü’nde teknik danışmanlık görevini de yürüten Özcan Dalkır’ın
baraj mühendisliği deneyimlerini paylaştığı “Barajlarda Deprem Tehlikesi” isimli kitabı
yayımlandı.

Henüz önceden tahmin edilemeyen
ve büyük kayıplara sebep olabilen
depremlerin, barajlar gibi kritik yapılara
olan etkileri, doğuracağı sonuçlar
bakımından büyük önem taşıyor. Barajlar
depoladıkları milyonlarca metreküp
su dolayısıyla diğer yapılara nazaran
deprem riskine karşı daha hassas
bir konumda bulunuyorlar. Deprem
neticesinde bir barajın hasar görmesi
ya da yıkılmasıyla depolanan suyun
kontrolsüz ve ani şekilde boşalması,
yerleşim yerlerinde yıkıcı etkilere sebep
olabilir. Hatta bu etkiler depremin
yaratacağı etkilerden bile daha büyük
olabilir. Dolayısıyla bu alanda yazılacak

kitaplar ve yapılacak yayınlar büyük
önem taşıyor. “Barajlarda Deprem
Tehlikesi” bu alandaki çalışmalara
ve baraj mühendisliği pratiğine katkı
sağlayacak bir kitap.

kitabında toplayan Dalkır, barajların
yapımına ilişkin hesaplamalarda, hangi
deprem seviyesinin esas alınacağına dair
bilgileri, bu alanda çalışan mühendislerin
hizmetine sundu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun DSİ Genel Müdürlüğü
döneminde yaptığı davet üzerine
DSİ’de teknik danışman olarak görev
yapmaya başlayan Özcan Dalkır 2005
yılından bu yana bu görevi sürdürüyor.
Dalkır; ABD, Kanada, Güney ve Orta
Amerika, Asya ile Afrika’da bulunan
birçok ülkede baraj projelerini hayata
geçirdi. Bu alanda edindiği tecrübeleri
“Barajlarda Deprem Tehlikesi” isimli

Özcan Dalkır Kimdir?
1958 yılında İstanbul Teknik
Üniversite’sinden (İTÜ) mezun olan
İnş. Yük. Mühendisi Özcan Dalkır ilk
olarak DSİ’de çalışmaya başladı. İTÜ’de
asistanlık yapan Dalkır, bu esnada
Milano Teknik Üniversitesi ve Fransa’da
Chatou Hidrolik Laboratuvarında burslu
olarak asistanlık ve stajyerlik yaptı.
1966-2005 yılları arasında Kanada
ve ABD’de yaşayan Dalkır, bu zaman
diliminde dünyaca ünlü baraj uzmanları
ile birlikte büyük projelerde çalışma
fırsatı buldu. Kanada ve ABD’nin yanı
sıra Orta ve Güney Amerika, Asya ile
Afrika’da birçok projeyi hayata geçiren
Dalkır, 2005 yılından bu yana DSİ’de
teknik danışmanlık yapıyor. Dalkır
aynı zamanda Gazi Üniversitesi’nde
mühendis adaylarına ders veriyor.
18
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Bereketli Bir
Su Yılı Geçirdik
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ülkemizin 2014-2015
Su Yılını ve Yağışları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği
basın toplantısında değerlendirdi.

1 Ekim ile 30 Eylül tarihleri arasını kapsayan zaman dilimine “su yılı” deniyor. Orman
ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu 1 Ekim 2014 ile 30 Eylül 2015 tarıihleri
arasında ülkemizin geçirdiği su yılını DSİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği basın
toplantısında değerlendirdi.
Geride bıraktığımız su yılında yağışlar, genel olarak uzun yıllar ortalamasının üzerinde
gerçekleşti. Türkiye genelinde yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre %13,2 artış
gözlendi. Ülkemizin uzun yıllar (1981-2010) yağış ortalaması 574 mm iken bu değer
2014-2015 su yılında 650 mm oldu.
Uzun yıllar yağış ortalamalarına göre, 2014-2015 su yılında Afyonkarahisar çevresi ve
Güney Ege kıyılarında %50’nin üzerinde artış gözlenirken, Sinop-Mardin hattının doğusunda (Iğdır civarları hariç) yağışlar normale göre %25 azaldı.

En Büyük Artış Ege’de Yaşandı
Yağışlar bölgelere göre değerlendirildiğinde en büyük artışın Ege Bölgesinde yaşandığı
görülüyor. Ege Bölgesinde yağışlar uzun yıllar ortalamasının %37 üzerinde gerçekleşti.
Yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre Marmara’da %14, Akdeniz’de %21 İç
Anadolu’da %26, Karadeniz’de %4 oranında artarken yalnızca Doğu Anadolu Bölgesinde %6 oranında bir azalma meydana geldi.

Uzun Yıllar Ortalaması
Yağış
01 Ekim 2014
30 Eylül 2015)
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Orman ve Su İşleri
Bakanlığı su
sektörüne 2003
yılından bugüne kadar
toplam 90 milyar
TL’den fazla yatırım
gerçekleştirdi.

Yağışlar geçtiğimiz su yılına kıyasla Başkent Ankara ve İzmir’de %30’un üzerinde artış gösterirken İstanbul mevsim
normallerinde yağış aldı. İl bazında en
yüksek yağış artışı ise Afyonkarahisar’da
gözlendi. Bu şehrimize bir önceki su yılına göre %50’nin üzerinde yağış düştü.
Diyarbakır, Samsun ve Zonguldak’ta yağışlar azalırken Rize %30’un üzerindeki
yağış azalışıyla öne çıkan ilimiz oldu.

Son Üç Ayda Yağışlar Azaldı
1 Ekim-30 Aralık 2015 tarihleri arasında
yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre
bir miktar azalma kaydedildi. Geride bıraktığımız Ekim, Kasım ve Aralık aylarının

“Meteorolojik Tahminler İleri
Seviyede”
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’nin dört
bir tarafına kurulan meteorolojik gözlem
sistemleriyle vatandaşlara hizmet verildiğini, Meteorolojinin, tahminler noktasında
çok ileri bir seviyeye ulaştığını kaydetti:
“Şu anda karada bin 237, havada 72,
denizlerde 78 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Bin 387 otomatik
meteoroloji gözlem istasyonumuz var.
Bunun dışında 18 meteoroloji radarımız,
24

35 yıldırım takip ve tespit sistemi ve
10 yüksek atmosfer gözlem sitemi var.
Türkiye’de şu anda denizde, karada ve
havada bin 450 otomatik meteoroloji
gözlem istasyonumuz var. Daha önce
Türkiye’de bu yoktu, biz meteorolojiyi
çok genişlettik. Şu anda Meteoroloji
Genel Müdürlüğümüz dünyada ilk yediye
giren bir teknolojiye sahip.”
Prof. Dr. Eroğlu, 2016 yılı sonuna kadar
215 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuracaklarını da açıkladı.

uzun yıllar ortalaması 190 mm civarında
seyrediyor. Bu yıl ise bu üç ayda 132
mm yağış düştü.
2016 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında
ise yağışların yurt genelinde uzun yıllar
ortalamaları civarında gerçekleşeceği
tahmin ediliyor.

Türkiye 6-7 Yılda Bir Şiddetli
Kuraklık Yaşıyor.
Ülkemizde yaklaşık 4 yılda bir hafif ve
üzeri, 6-7 yılda bir ise şiddetli kuraklık
görülüyor. 1971-2015 yılları arasında su
yılı bazında, 45 yıllık dönemde 12 defa
kuraklık yaşandı. Bunların 6’sı şiddetli
kuraklık sınıfına giriyor. Türkiye 1973,
Aşırı yağış durumunda Meteoroloji Genel
Müdürlüğünce uyarı yapıldığını aktaran
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, vatandaşların
veya ilgililerin bu ikazlara Genel Müdürlüğün internet sitesinden meteoroloji
radyosundan ve sosyal medyadan ulaşabileceğini dile getirdi.
Prof. Dr. Eroğlu, 2015 yılında kuvvetli
yağış, fırtına, sıcak-soğuk hava dalgası,
toz taşınımı gibi kuvvetli meteorolojik
olaylarla ilgili 357 uyarı ve değerlendirme
yapıldığını söyledi.

1989, 1994, 2001, 2007 ve 2014 yıllarında yetersiz yağışlar sebebiyle kurak
periyotlar yaşadı. Kuraklığın etkileri ilk ve
ağır şekilde içme suyu, tarım ve enerji
sektörlerinde hissediliyor.
Kuraklık riskine karşı Türkiye gerekli
önlemleri alıyor. Hazırlanan kuraklık yönetim planları ile kurak dönemden önce,
kuraklık esnasında ve sonrasında bütün
su kullanım alanları için uygulanacak
tedbirler ve bu tedbirlerin hangi kurumlar
tarafından alınacağı belirlenerek, uygulamalar izleniyor.

Su Depolama Kapasitesi 13
Yılda 30 Milyar Metreküp Arttı
Kuraklıkla mücadelede alınabilecek en
etkin tedbirleden biri olarak gösterilen
depolama tesileri, yağışlı mevsimlerde
biriktirilen suların kurak periyotlarda kullanımına imkan sağlıyor.
2002 yılında işletmede olan 205 barajın
toplam hacmi 134,5 milyar metreküp
iken 2015 yılında işletmedeki toplam
310 barajın toplam hacmi 165,1 milyar
metreküpe yükseldi. Böylelikle ülkemizin
depolama kapasitesi 13 yılda 30 milyar
metreküpün üzerinde artış göstermiş
oldu.

İçme Suyu Eylem Planları ile
Gelecek Teminat Altına Alındı
81 ilimiz için hazırlanan İçmesuyu Eylem
Planı ile, bütün şehirlerin 2040 ve 2050
yıllarına kadar içmesuyu ihtiyacı planlandı. İşletmeye alınan 85 adet içmesuyu
tesisi ile takriben 41 milyon kişiye ilave
içmesuyu sağlandı. İnşaatları devam
eden 46 adet proje tamamlandığında ise
23 milyon kişiye daha içmesuyu sağlanmış olacak.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bugüne
kadar 3.216 km içme ve kullanma suyu
isale hattı döşendi. Bu da Türkiye’nin doğusu ile batısı arasını iki defa dolaşmak
anlamına geliyor.
35 yerleşim yerinde yapımı tamamlanmış
olan 70 adet arıtma tesisinden günde
toplam 7,2 milyon m³ su AB standartlarında arıtılıyor. İçmesuyu ve kullanma
suyu maksatlı 87 adet baraj işletmeye
alındı. Bu barajlarda toplam 9,9 milyar
m3 içme ve kullanma suyu kullanılabilir
durumda bulunuyor.

İçmesuyu Maksatlı Barajlar

9,9

Milyar M3
Depolama

Sulama Suyu Maksatlı
Barajlar

25,2

Milyar M3
Depolama

87 223

Baraj
Sayısı

Baraj
Sayısı

Enerji Maksatlı Barajlar

32

Baraj
Sayısı

Milyar M3
Depolama

Toplam

37,5

Milyar M3
Depolama

102 310
Baraj
Sayısı

Barajlardaki Su Miktarı (30.12.2015)

“DSİ 13 Yılda Rekor Kırdı”
Prof. Dr. Veysel Eroğlu kuraklığa karşı
alınan tedbirlerle alakalı bilgiler verdi:
“Önümüzdeki yıllarda, 4-7 yıl sonra ne
olabileceğini tahmin ediyoruz ve ona
göre tedbir alıyoruz. İçme suyu, sulama
suyu, enerji konularında tedbir alıyoruz.
Kuraklık Yönetim Planı hazırladık, ilk defa
bu konuda su sektörüne büyük yatırımlar
yaptık. DSİ son 13 yılda 90 milyar liradan
fazla suya yatırım yaptı. DSİ 13 yılda
rekor sayıda bir hizmet sundu, 3 bin 2
tesis hizmete sundu. 284 baraj, 279

gölet, 350 sulama tesisi, 85 içme suyu
temini tesisi, bin 909 taşkın koruma sistemi, 86 ulaşım ve hizmet binaları yaptık.
Bu tesisler depolama kalitemizi arttırdı.
Baraj ve göletlerde suyu biriktirmezsek,
yaz aylarında suyu veremeyiz. Kışın sulama yok, suyumuzun yüzde 73’ünü yazın
sulamada kullanıyoruz. Yazın insanlar
daha çok su kullanıyor. Sanayide de yazın daha çok su kullanılıyor. Türkiye yarı
kurak iklim bölgesinde olduğu için yazın
fazla yağış düşmez, bizde yağışlar kışın
ve ilk baharda olur, onun için bu suları
biriktirmemiz gerekiyor.”
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Yusufeli’nin
Demir Kuşları
Yusufeli Barajı inşaatı olağanüstü görüntülere sahne oluyor. Tonlarca
ağırlığa sahip iş makinaları, baraj gövdesinin yükseleceği vadinin
yamaçları arasına yerleştirilen vinç sistemi sayesinde çalışma yapacakları
kesimlere havadan taşınıyor.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Çoruh
Havzası Projesi kapsamında inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı, tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı olacak.
Baraj gerek hatırı sayılır yüksekliği gerekse sıra dışı inşaat çalışmalarıyla dikkat
çekiyor. Bir yanda kablolu vinç sistemi
vasıtasıyla tonlarca ağırlığa sahip iş makinaları metrelerce yükseklikte taşınırken
bir yanda da vadi yamaçlarında profesyonel dağcı ekipleri inşaat güvenliğini
sağlıyorlar.
Yusufeli Barajı Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa ediliyor.
Doğu Karadeniz bölgemizin zorlu coğrafi
şartlarının had safhaya ulaştığı bu mevki,

inşaat çalışmalarını çetin bir süreç haline getiriyor. Baraj inşaatında çalışacak
iş makinaları, son derece kısıtlı ulaşım
imkânları sebebiyle tıpkı Ermenek Barajı
inşaatında olduğu gibi iki yamaç arasına
gerilmek suretiyle tesis edilen vinç sistemiyle görev yerlerine taşınıyor. Kablolu
Vinç Sistemi (KVS) vadinin iki yamacı
arasındaki 552 metrelik bir mesafede
tesis edildi. KVS iki hattan oluşuyor. Tek
hat ile 28 ton ağırlık taşıyabilen sistemin
kapasitesi, çift hat devreye sokulduğunda 48 tona çıkıyor. KVS ile görev
yerlerine taşınan iş makinaları baraj gövde betonunun dökülmesi çalışmalarını
yürütüyor.

Haber

Orçun TAŞKIN
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Dağcılar İş Başında
Barajın inşa edildiği zorlu coğrafik yapı
yalnızca ulaşım imkânlarını kısıtlamıyor.
Bölge, heyelan riskinin yüksek olması
sebebiyle ekstra zorluklar da sunuyor.
Bu sebeple inşaat güvenliğini temin
etmek maksadıyla baraj sahasında kazı
şevleri dışında kalan alanlarda, şev stabilitesini sağlamak ve serbest malzemeleri
kontrol altına almak gerekiyor. Ancak
bu işlemlerin iş makinaları ya da sıradan
işçiler tarafından yapılması mümkün
değil. Zira yamaçlar çok dik. Burada
devreye dağcılar giriyor… Sayıları 15’i
bulan endüstriyel uzman dağcı ekipleri
tarafından çelik grid (tel ağ) uygulaması
yapılarak yamaçlardan düşebilecek kaya
parçalarının önüne geçiliyor.
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Dünyanın En Yüksek 3. Barajı
Olacak
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in 70
Km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde inşa ediliyor. Çoruh Havzası üzerinde
inşa edilen en büyük baraj olacak Yusufeli
Barajı ve HES, aynı zamanda çift eğrilikli
beton kemer kategorisinde Dünya’nın 3.
yüksek barajı olacak. Yüksekliği talvegden
220, temelden 270 metre olan barajın
toplam depolama hacmi ise yaklaşık
2.13 milyar m3 olacak. Baraj gövdesinde
yaklaşık 2.9 milyon m3 beton kullanılacak.
Kurulu gücü 540 megawatt (MW) olan
santralle yıllık 1,817 milyar kilovat saat
hidroelektrik enerji üretilecek.

İnşaatta Çalışan İş Makinaları
3 ADET

DOZER

26 ADET

EKSKAVATÖR

11 ADET

Lastikli Yükleyici

3 ADET

1 ADET

Kazıcı-Yükleyici

PALETLİ Yükleyici

6 ADET

SiLiNDiR

13 ADET

damperli
kamyon

4 ADET

klem

7 ADET

5 ADET

jumbo

greyder

10 ADET 6 ADET

rock

27 ADET 1 ADET

transmikser beton
santrali

5 ADET

2018’de Tamamlanması

mobil vinç

Planlanıyor

Çoruh Nehri Havzası Projesi:

Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin yapım
ihalesi, revize kati projelerin hazırlanmasının akabinde 13.08.2012 tarihinde
yapıldı. Yapım sözleşmesi 22.11.2012
tarihinde imzalanan projenin yer teslimi
de 21.12.2012 tarihinde yapılarak inşaat
çalışmalarına başlandı. Temeli 26 Şubat 2013 tarihinde Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan
Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında
01.04.2014 tarihinde nehir derivasyonu
gerçekleştirildi. 2016 yılı Temmuz ayı
içerisinde baraj gövde betonu imalatına
başlanılması planlanan Barajın mevcut iş programına göre iş bitim tarihi
19.05.2019 olmakla beraber işin 2018
yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

2 ADET

hi-ab

Çoruh Nehri Havzası, ülkemizin kuzeydoğusunda bulunuyor. Havza 19 bin
748 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 2,53’ünü kaplıyor. Çoruh
Nehri yağış alanı içinde; Artvin, Erzurum,
Gümüşhane, Kars ve Erzincan illeri yer
alıyor. Proje sahasının akarsularını Çoruh
ve yan kolları oluşturuyor.
Toplam uzunluğu 431 km olan Çoruh
Nehri ülkemizin en hızlı akan nehri. Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi 192 m3/sn ve yıllık ortalama
6,3 milyar m3 akış hacmine sahip. Enerji
üretilebilecek toplam düşü ise bin 420
metre.

3 ADET

KAYA KAMYONU

beton
pompası

5 ADET

püskürtme
makinesi

3 ADET

forklift

Çoruh Nehri’nin 410 km’lik kısmı ülkemiz, 21 km’lik kısmı ise Gürcistan
sınırları içerisinde bulunuyor. Bayburt
ilindeki Mescit Dağları’ndan doğan ve
Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e
dökülen Çoruh Nehri, yılda 5,8 milyon
m3 rusubat taşıyor.
4628 (6446) Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile özel sektöre su kullanım hakkı
anlaşmaları yolu açıldıktan sonra gelen
proje teklifleri ile Çoruh Havzasında; 10
adedi ana kolda, 2 adedi Berta kolunda,
2 adedi Oltu kolunda, 1 adedi Barhal kolunda olmak üzere toplam 15 adet baraj
ve 166 adet Nehir tipi HES planlandı. Bu
projelerin toplam kurulu gücü 5 165 MW,
yıllık enerji üretimi ise 16,08 milyar kWh.
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Sayılarla
Yusufeli
Çoruh Havzası Projesi kapsamında inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı,
tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı olacak.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi
tamamlandığında çift eğrilikli beton
kemer kategorisinde Çin’de yer alan
Xiowan (292 m) ve Gürcistan’da yer
alan Inguri (272 m) barajlarından sonra
dünyanın en yüksek 3. barajı olacak.

Proje ile 850 milyon ABD
Doları tutarında bir yatırım
gerçekleşecek ve bölge halkı
için iş imkânlarının dışında
sosyal ve ekonomik kalkınma
imkânları da ortaya çıkmış
olacak.

Barajın üreteceği enerji ile
yaklaşık 650 bin nüfuslu
bir şehrin enerji ihtiyacı
karşılanabilir.

Baraj kendini 7 yıl
gibi kısa bir sürede
amorti edecek.
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Baraj
rezervuarında
yaklaşık 2 milyar
130 milyon m3
su depolanacak.
Rezervuardaki
bu su ile
ülkemizdeki 78
milyon kişinin her
birine 27 litre su
sağlanabilir.

Baraj kapsamında
günümüz karayolları
standartlarına uygun
olarak 51 km’lik kısmı
tünel (44 adet), 3,5
km’lik kısmı köprü
(19 adet) olmak üzere
toplam 66 km’lik
yeni devlet yolu ile
buna bağlı köy yolları
yapılacak.

35.000

Yusufeli Barajı gövdesinde yaklaşık
2,35 milyon m3 beton kullanılacak.
Bu malzeme ile 150 m2 büyüklüğünde
35 bin adet konut yapmak mümkün.

Barajın inşasıyla yaklaşık 33 km2’lik
bir gölalanı yani yaklaşık 15 km2’lik
göl alanına sahip Seyfe Gölü’nden 2
kat daha büyük bir göl oluşacak.

450
1800

Yusufeli Barajı,
ürettiği elektrik
enerjisi ile ülke
ekonomisine
yılda 450 milyon
TL katkıda
bulunacak.

145

Yusufeli Barajı Başkent
Ankara’daki Atakule’den
145 metre uzun. Ülkemizin
en yüksek gökdeleni
İstanbul’daki Sapphir’den ise
sadece 9 metre kısa olacak.

İnşaat sırasında ihtiyaç duyulacak
personel sayısı ortalama olarak yaklaşık
1200 kişi. Projenin yoğun dönemlerinde
ise yaklaşık 1800 personel çalıştırılacak.
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175 Adet Tesis
Milletimizin Hizmetinde

Hizmete alınan
tesislerin 159
adedini DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından
tamamlanan baraj,
gölet, sulama ve
taşkın koruma
projeleri oluşturdu.
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Ülkemizin dört bir tarafında bulunan
ve toplam maliyeti 2 milyar 900 milyon
TL’ye varan 175 adet tesisin açılış merasimi, 23 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirildi. Hizmete alınan 175 tesisin 159 adedi DSİ Genel Müdürlüğünce
tamamlandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış
merasimi geleneğine devam ediyor.
2010 yılından bu yana tarihe endeksli
açılışlarla yüzlerce tesisi hizmete alan
Bakanlık, 23 Aralık 2015 tarihinde de
175 adet tesisi hizmete aldı. Hizmete

alınan tesislerin 159 adedini DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından tamamlanan baraj,
gölet, sulama ve taşkın koruma projeleri
oluşturdu. Ankara Arena Kapalı Spor
Salonunda gerçekleştirilen merasime;
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü Ali Rıza
Diniz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na
kuruluşların üst düzey yetkilileri, belediye
başkanları, basın mensupları ve çok
sayıda vatandaş iştirak etti.

Ahmet Davutoğlu: “Veysel Bey,
Aşık Veysel gibi…”
Tarihi bir gün yaşadıklarını, bugünün,
Anadolu haritası ve 78 milyon vatandaş
için yeni bir milat olduğunu belirten Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu,
“Doğu’ya, Batı’ya, Akdeniz’e, Ege’ye,
Trakya’ya, muhteşem eserler kazandırıyoruz. Türkiye’nin kaynaklarını Türkiye’ye
kazandırıyor, halkımızın refah seviyesini
yükseltiyoruz. Anadolu’nun bereketli
topraklarını, Türkiye’nin geleceği için birer
birer zenginliğe dönüştürüyoruz. Biliyorsunuz ki su hayattır, su azizdir. Büyükler
ne güzel söylemişler ‘su gibi aziz ol’ diye.
Su gibi aziz olmak için suyun kıymetini
bilmek lazım. Hayata ve insana hizmeti
esas alan siyasetimizde en çok önem
verdiğimiz hususların başında bunun için
su geliyor” ifadelerini kullandı.
Davutoğlu, İstanbul’da yaşanan su
sorununu, Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın, belediye başkanlığı
döneminde Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte çözdüğünü belirterek, “Veysel Bey, Aşık Veysel
gibi uzun ince yoldan giderek Türkiye’nin
her köşesindeki suya, ırmağa, nehre,

ovaya hizmet etti. Kendisine ve ekibine
teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabidir.
Türkiye’ye hizmet eden her arkadaşımızın böylesi hizmetler dolayısıyla milletimizin şükran hislerini kazanma azmine
teşvik ve destek olmak gerekir” diye
konuştu.

“Dünyadaki Her Bir İnsan İçin
Türkiye’de Fidan Dikilecek”
“Gururla ifade ediyorum ki en çevreci
hükümet bizim hükümetimizdir” ifadesini
kullanan Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün
çevreciler, çevreye, mekana duyarlı olan
herkes duysun ve bilsin ki AK Parti iktidarları döneminde yaklaşık 3,5 milyar
fidan dikilmiştir. İnşallah yakında dünyadaki her bir insan için Türkiye’de fidan
dikilecek. Ağaç sayımız 7 milyara, 8
milyara doğru yükselecek. Orman varlığı
bütün dünyada azalırken orman varlığını
artıran nadir ülkelerden biriyiz. Rabbimizin büyük nimeti olan bütün mekanlara
ama özellikle de Anadolu’nun her dağına, taşına, her çiçeğine, Anadolu’nun,
Trakya’nın her suyuna, her güzel mekanına buradan sizler adına bir kez daha
selam olsun diyorum.”

Ahmet Davutoğlu:
“Su gibi aziz olmak
için suyun kıymetini
bilmek lazım. Hayata
ve insana hizmeti esas
alan siyasetimizde en
çok önem verdiğimiz
hususların başında
bunun için su geliyor”
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Veysel Eroğlu: “Suyumuzu Çok
İyi Yönetiyoruz”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Eroğlu ise Türkiye’de su konusunda ne
gerekiyorsa yaptıklarını belirterek İSKİ
ve DSİ’de görev yaptığı dönemde gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı. Göreve
geldiği dönemde, Türkiye’de 76 şehirde
su olmadığını, hazırladıkları eylem planı
ile Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın su sorununu
çözdüklerini dile getirdi.
Geçen sene büyük bir kuraklık olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, “Hiç endişe
etmeyin, su kesintisi olmayacak, dedik.
Allah’a çok şükür şu anda su kesintisi
yok. Allah’ın izni ile susuz bütün şehirlerimizin su meselesini, kökünden çözdük.
2060 ve 2070 yılına kadar suyumuz
hazır. Suyumuzu çok iyi yönetiyoruz”
diye konuştu.
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Bazı kesimlerin baraj ve göletlere karşı
çıktığına dikkati çeken Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bunlara karşı çıkmak doğru değil, çünkü ülkemiz yarı kurak iklim bölgesinde.
Kış ayları fazla su ihtiyacı yok çünkü
suyumuzun yüzde 74’ünü sulamada
kullanıyoruz. Dolayısıyla kışın sulama
yok, yazın sulama var. Bizim esas su
kullanımımız yaz aylarıdır. Hâlbuki yazın,
Türkiye’de fazla yağış yoktur. Bu yüzden
kışın ve ilkbaharda yağan yağmuru biriktirmek ve bunu yaz aylarında kullanmak
zorundayız. Barajların ve göletlerin yapılması, Türkiye’de bir lüks değil, iklimin
ve coğrafyanın getirdiği bir zarurettir. Bu
yüzden baraj ve göletler yaptık, yapmaya
devam edeceğiz. Su medeniyettir. Şu
ana kadar 284 baraj inşa ettik, bu bir
dünya rekorudur. Dünyada barajlarda ilk
üç içindeyiz, göletlerde ise birinci sıradayız.”

HABER

“Hedef 2023, Türkiye Hazır,
Ankara Hazır”
“2019 yılı sonu kadar 1071 gölet ve
sulamasının inşaatı tamamlanacak ve
aziz milletimizin hizmetine sunulacak”
diyen Prof. Dr. Eroğlu, bakanlıkça yapılan ve yapılacak yüksek barajlara ilişkin
bilgi verdi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2017
yılı sonunda Yusufeli Barajı ile dünyanın
sayılı yüksek barajlarından birini hizmete
açacaklarını söyledi.
Dünyadaki en önemli sektörün gıda arzı
ve gıda güvenliği olacağını vurgulayan
Prof. Dr. Eroğlu, bu yüzden sulamanın
şart olduğunu dile getirdi. Büyük bölgesel projeler hazırladıklarını da ifade eden
Prof. Dr. Eroğlu, bu projeler kapsamında
yapılan tesisler hakkında bilgi verdi.
Bakan Prof. Dr. Eroğlu, “Biz hükümet
olarak daima büyük düşünüyoruz, en az
30, 40 yıl sonraki hedefleri planlıyoruz.
Bizim hedefimiz 2023, bu yüzden ‘Hedef
2023, Türkiye hazır, Ankara hazır’ diyoruz. Büyük hedefi olmayan milletler tarih
sahnesinden silinir” diye konuştu.

Prof. Dr. Veysel
Eroğlu: “Barajların ve
göletlerin yapılması,
Türkiye’de bir lüks
değil, iklimin ve
coğrafyanın getirdiği
bir zarurettir. Bu
yüzden baraj ve
göletler yaptık,
yapmaya devam
edeceğiz.”
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Dev Projeler
Milletin Hizmetinde
2010 yılından bu yana tarihe endeksli açılışlarla yüzlerce tesisi hizmete
alan Bakanlık, 23 Aralık 2015 tarihinde de 175 adet tesisi hizmete aldı.
Hizmete alınan tesislerin 159 adedini DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
tamamlanan baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma projeleri oluşturdu.

36 adedi

2 adedi

baraj

meteoroloji tesisi

4 adedi içme
suyu tesisi

7 adedi
milli park projesi

175
Hizmete Alınan

2 adedi atık su
arıtma tesisi

7 adedi
ormancılık

Tesisin

13 adedi sulama
tesisi

6 adedi diğer
DSİ tesisi

47 adedi gölet/gölet ve
sulama/ gölet sulaması

36

51 adedi taşkın
koruma tesisi
(343 dere)

Bu tesislerle;
1.096.000
1.096.000 dekar zirai arazi sulanacak

13.500

177
177 milyon adet fidan üretildi

13.500 m³/gün su arıtılacak

1.662.000
1.662.000 dekar alanda ağaçlandırma çalışması
yaparak, 82 milyon adet fidan dikildi

37

37 milyon m³/yıl içme suyu temin
edilecek

5il 40 ilçe 292

yerleşim
yeri

110.000

dekar arazi taşkından korunacak
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GAP’ta
Son Durum

Son 8 yılda
yürürlüğe konulan
iki eylem planıyla
hız kazanan GAP
yatırımlarına bütün
olumsuzluklara
rağmen kararlılıkla
devam ediliyor.
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Güneydoğu’nun verimli tarım arazilerinin
suya hasretine son veren Güneydoğu
Anadolu Projesi; sulama, hidroelektrik
enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı,
ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsıyor. GAP, dünyanın en büyük
dokuz projesinden biri olmasının yanı sıra
suyun, sosyo-ekonomik gelişmeye yapacağı katkılar konusunda ülke sınırlarını da
aşan özgün bir model oluşturuyor.
Proje; ülkemizin nüfusunun ve yüzölçümünün %10’unu teşkil eden bir alanda,
hidroelektrik potansiyelimizin %21’ini ve
tarım potansiyelimizin %20’sini kapsıyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan ve DSİ tarafından geliştirilen GAP kapsamında 7’si Fırat, 6’sı da
Dicle Havzası’nda olmak üzere toplam
13 adet büyük proje yer alıyor.

Son 13 yılda GAP
Bölgesine 105 Milyar
TL yatırım yapıldı.
Bu yatırımın 20
Milyar TL’lik kısmını
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın projeleri
oluşturuyor.
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Eylem Planlarıyla GAP İvme
Kazandı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 27
Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır’da 1.
GAP Eylem Planı, Başbakanımız Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından da 8
Mart 2015 tarihinde Mardin’de 2. GAP
Eylem Planı açıklandı. Eylem planlarının
ilan edilmesiyle beraber kamu yatırım-

larında ciddi bir artış oldu. GAP bölgesi
yatırımlarının toplam kamu yatırımları
içindeki payı 2002’de %5 iken, bu oran
%10,5’e çıktı. Ödeneklerin artmasıyla
birlikte çalışmalar hızlandı ve dev tesisler
bir bir hizmete alındı.
Son 13 yılda GAP Bölgesine 105 Milyar TL yatırım yapıldı. Bu yatırımın 20
milyar TL’lik kısmını Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın projeleri oluşturuyor.
Ülkemizin ve bölgenin hayali olan GAP’ın
2019 yılı sonuna kadar tamamlanması
planlanıyor. Bütün Devlet kurumlarının
yapacağı yatırımlar ve atılacak adımlar
tek tek planlandı. 2019 yılı sonuna kadar
27 Milyar TL’lik yatırım ödeneği ayrılacak.

GAP’ın Temelini Sulama
Projeleri Oluşturuyor
GAP kapsamında yürütülen içme suyu
projeleri %54 seviyesinde tamamlandı.
Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin ve ilçeleri,
Şırnak ve İdil ilçesi, Siirt ve ilçelerinde
tamamlanan tesislerle yıllık 618 milyon
m³ içme suyu temin ediliyor. Bu miktar
8,5 milyon nüfusun su ihtiyacını karşılıyor. Yani bölgenin minimum 2040 yılına
kadar olan su ihtiyaçları karşılandı.

GAP’ın en önemli iki sektörünü tarım ve enerji teşkil ediyor. Enerji sektöründe bugüne kadar %77 üzerinde gerçekleşme sağlandı. Ancak eylem planları yürürlüğe
konana kadar sulama yatırımlarında istenen gelişme sağlanamamıştı. Su kaynakları
yani barajlar ve atardamar niteliğindeki ana kanallar büyük oranda tamamlanmasına
karşın suyu toprakla buluşturacak kılcal damar niteliğindeki sulama şebekeleri istenen
oranda tamamlanamamıştı. Eylem Planlarıyla birlikte sulama projelerinde %45’e varan
gerçekleşmeye ulaşıldı.

443 673

474 528
2015

378 140

409 976

370 556

2012

308 673

2011

300 535

2010

287 433

272 835

206 954

261 973
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194 096

2002
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Proje kapsamında toplam 1 milyon 58 bin hektar olan ekonomik sulanabilir alanın sulanması başta bölge olmak üzere bütün ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Sulamalarda atar damar niteliğindeki dev ana kanallar tamamlandı. 2002 yılında
198 bin hektar olan sulanan alan 2015 sonu itibariyle 475 bin hektara yükseldi.

Şanlıurfa Tünelleri
GAP’ın en önemli
ünitelerinden birini
teşkil ediyor. Çünkü
Atatürk Barajı’ndan
yapılacak sulamanın
büyük bölümü
Şanlıurfa Tünelleri ile
gerçekleştiriliyor.

YIL

Yıllara göre sulamaya açılması planlanan alanların dağılımı;
2016 yılında 150 bin hektar,
2017 yılında 150 bin hektar,
2018 yılında 150 bin hektar,
2019 yılında 133 bin hektar,
Toplam 583 bin hektar arazi daha sulamaya açılarak 2019 yılı sonuna kadar 1 milyon
58 bin hektar arazinin tamamı sulanacak.
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GAP kapsamında
toplam 1,058 milyon
hektar olan ekonomik
sulanabilir alanın
sulanması başta
bölge olmak üzere
bütün ülkemizin
kalkınmasına büyük
katkı sağlayacak.

Devasa Tüneller ve Anakanallar
Tamamlandı
GAP kapsamında dünyanın en uzun
tünellerinden biri olan Suruç Tüneli tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından 2014 yılında
açılışı yapılan Suruç Tüneli, 17 bin 185
metre uzunluğa sahip. 7 metre çapındaki
tünel Türkiye’nin en uzun sulama tüneli
olma özelliğini taşıyor. Suruç Tüneli’nden
geçen su 4,5 milyon m³ kapasiteli Taşbasan Depolamasına, oradan da sağ
ve sol ana kanallar vasıtasıyla bereketli
Suruç topraklarına ulaşıyor.
Suruç Ovası’nda 950 bin 970 dönüm
zirai araziye su sağlayacak ve dünyanın
en uzun 5. tüneli olan Suruç Tüneli ile ilk
planda 54 bin 500 dekar zirai araziye su
verilecek.

Adeta Bir Nehir: Yukarı Harran
Ana Kanalı
Atatürk Baraj Gölü’nden alınan su
Urfa Tünelleri vasıtası ile Mardin
Regülatörü’ne ve buradan da Mardin
Ceylanpınar Ovalarının sulanması için
86 bin 372 metre uzunluğundaki Yukarı
Harran Ana Kanalı’na veriliyor. Kanal
2009 yılında tamamlanarak işletmeye
açıldı.
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Yukarı Harran Ana Kanalı’nın kapasitesi
saniyede 200 m3 olup bu rakam Kızılırmak Nehri’nin Mart ayı ortalama akış
debisine denk. Yani kanaldan adeta bir
nehir akıyor.
Altın başakları suya doyuracak Şanlıurfa Tünelleri ise Fırat ve ovalar
arasındaki dağları aşıp, tarım alanlarına
suyu taşıyacak. Her biri 26,4 km
uzunluğunda, yeryüzünün en büyük
sulama tünelleri arasında yer alıyor. Öyle
ki her bir tünelden yan yana iki kamyon
rahatça geçebilir.
Şanlıurfa Tünelleri GAP’ın en önemli
ünitelerinden birini teşkil ediyor. Çünkü
Atatürk Barajı’ndan yapılacak sulamanın büyük bölümü Şanlıurfa Tünelleri ile
gerçekleştiriliyor. Tünel kazı çapı 9,5 m,
tünel iç çapı ise 7,62 m. Toplam debi ise
328 m³/s. Şanlıurfa Tünelleri, özellikleri
ve debi kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, Dünyada aynı maksatla
inşa edilmiş tüneller arasında ilk sırada
yer alıyor.

Dev Silvan Projesi
GAP’ın en büyük projelerinden olan
Silvan Projesi ile Diyarbakır ili merkez,
Silvan ve Bismil İlçelerine ait ovalarda
toplam 2 milyon 350 bin dekar alanın

sulanması hedeflendi. Sulamanın yanı
sıra enerji faydası da olan Silvan Barajı
160 MW kurulu gücünde olacak.
Proje muhtevasında Silvan Barajı başta
olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet
sulama tesisi bulunuyor. Projenin 2015
yılı fiyatları maliyeti 6,8 milyar TL.
Projenin tamamen bitirilip hizmete alınmasıyla yaklaşık 305 bin kişiye iş imkânı
ve ekonomiye yıllık 1,1 Milyar TL katkı
sağlanacak.

Proje Kapsamında Devam Eden
İşler
Silvan Barajı: Silvan Barajı 175,5
metre yüksekliği ile bölgede Atatürk
Barajı’ndan sonra en büyük sulama
barajı. Baraj inşaatına 2011 yılında
başlandı ve % 38 parasal gerçekleşme
sağlandı. Barajın 2017 yılında bitirilmesi
hedefleniyor.
Silvan İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya
Tüneli ve İletim Kanalı): Silvan Projesi
kapsamında sulanacak olan 2 milyon
350 bin dekar arazi için ihtiyaç duyulacak ve Silvan barajından alınacak 212
metreküp sulama suyunu ovalara aktaracak olan Babakaya Tüneli ve İletim
Kanalı inşaatına 2012 yılında başlandı.

Ön Yüzü Beton Kaplı
Kaya Dolgu tipinde
inşa edilen Ilısu
Barajı ülkemizin,
Atatürk Barajı’ndan
sonra gövde hacmi
bakımından ikinci;
Atatürk, Karakaya,
Keban Barajlarından
sonra üreteceği enerji
bakımından dördüncü
barajı.
Maliyeti 210 milyon TL olan tünelin 2018
yılında tamamlanması hedefleniyor.
Silvan İletim Kanalı 2. Kısım (Silvan Tüneli) : Silvan Tünelinin İnşaatına 2012 yılında
başlandı ve %36 gerçekleşme sağlandı.
Maliyeti 215 milyon TL olan tünelin 2018
yılında tamamlanması hedefleniyor.
Pamukçay Barajı ve Sulaması: Baraj
İnşaatı 2013’te tamamlandı ve su tutma
işlemine başlandı. 51 bin dekar alanı sulayacak olan 77 milyon TL maliyetli Pamukçay Barajı Sulamasına 2013 yılında
başlandı ve %58 gerçekleşme sağlandı.
Projenin 2016 yılında tamamlanması
hedefleniyor..
Ambar Barajı ve Sulaması: 2011 yılında
inşaatına başlanan barajda
%77 gerçekleşme sağlandı. Maliyeti
48 milyon TL olan barajın 2016 yılında
tamamlanması hedefleniyor. 123 bin 250
dekar alanı sulayacak olan 230 milyon
TL maliyetli Ambar Barajı Sulamasına ise
2013 yılında başlandı ve %24 gerçekleşme sağlandı. Sulama projesinin 2017
yılında tamamlanması planlanıyor.
Kuruçay Barajı: Silvan Projesi depolamaları kapsamında yapılmakta olan ve
inşaatına 2014 yılında başlanan barajda
bugüne kadar %32 gerçekleşme sağlandı. Maliyeti 13 milyon TL olan barajın
2016 yılında tamamlanması hedeflendi.
Baraj 50 bin 300 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek.

Başlar Barajı: Silvan Projesi depolamaları
kapsamında yapılmakta olan ve inşaatına 2014 yılında başlanan barajda bugüne kadar %16 gerçekleşme sağlandı.
Maliyeti 13 milyon TL olan barajın 2016
yılında tamamlanması hedefleniyor. Baraj
38 bin 200 dekar arazinin sulanmasına
hizmet edecek.

Dev Bir Baraj: Ilısu Barajı ve HES
Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu
tipinde inşa edilen Ilısu Barajı ülkemizin,
Atatürk Barajı’ndan sonra gövde hacmi
bakımından ikinci; Atatürk, Karakaya,
Keban Barajları’ndan sonra üreteceği
enerji bakımından dördüncü barajı.
Tamamlandığında, bin 200 MW Kurulu
güç ile yılda ortalama 4.12 milyar kWh
enerji üretecek olan Ilısu, ülke ekonomimize yıllık 825 milyon TL katma değer
temin edecek.
Temelden 135 m yüksekliğinde, 23.8
milyon m3 dolgu hacmine ve bin 820
m kret uzunluğuna sahip olan tesis
tamamlandığında, baraj gölünde 11
milyar m3 su depolanacak. Ilısu Barajı
gövde inşaatında %80’lik gerçekleşme
oranına ulaşıldı.
Ilısu Barajı’ndan sonra inşa edilecek
Cizre Barajı ile Cizre Ovası’nda 130 bin
hektar alan sulu tarıma açılacak. Cizre
ovasının sulanması ile yaklaşık 500 bin
kişiye ilave iş imkânı yaratılacak.
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GAP ve Ülke
Ekonomisine Katkısı
GAP, dünyanın en büyük dokuz projesinden biri olmasının yanı sıra
suyun, sosyo-ekonomik gelişmeye yapacağı katkılar konusunda ülke
sınırlarını da aşan özgün bir model oluşturuyor.

GAP’ta işletmedeki hidroelektrik enerji
santralleri sayesinde yıllık

1

MiLYAR

$

1 milyar dolar doğalgaz ithalatının önüne
geçiliyor.

26
Ülkemizin 26 havzasının toplam
su potansiyeli

%10 186

186 milyar m3 olup bu suyun

GAP; ülkemizin nüfusunun ve
yüzölçümünün %10’unu teşkil
eden bir alanda, hidroelektrik
potansiyelimizin %21’ini ve
tarım potansiyelimizin
%20’sini kapsıyor.

%30
%30’u GAP bölgesinde yer alıyor.

GAP’ta

tamamlananlar

44

Enerji Projeleri

İçme Suyu Projeleri

Sulama Projeleri

%77

%54

%45

GAP kapsamında
inşa edilen Yukarı Harran
Ana Kanalı’nın kapasitesi
saniyede 200 m3 olup
bu rakam Kızılırmak Nehri’nin
Mart ayı ortalama akış
debisine denk.
Yani kanaldan adeta
bir nehir akıyor.
GAP’ın Kilit Tesisi ve
Avrupa’nın en büyük barajı
olan Atatürk Barajı,
gövde hacmi bakımından
dünyanın en büyük 2. Barajı,
enerji santrali de dünyanın
en büyük 6. Santrali.

GAP bölgesi yatırımlarının
toplam kamu yatırımları içindeki
payı 2002’de %5 iken,
GAP Eylem Planları ile
bu oran %10,5’e çıktı.

GAP 2019 yılında
tamamlandığında
yıllık sulama faydası
2,2 milyar, enerji faydası
4 milyar, içme suyu faydası
490 milyon dolar olacak.
GAP’ın milli ekonomiye
yıllık katkısı toplam
6,7 milyar dolar
olacak.

GAP Bölgesine

13

Son

yılda

105

Milyar TL
yatırım yapıldı

GAP 1 milyon 270 bin kişiye
istihdam imkanı sağlayacak.
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1001 Bitti,
Sıra 1071’de
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla 2. GÖL-SU Projesinin çalışmalarına
başlıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü sulama alanında yeniden dev bir adım daha atmaya
hazırlanıyor. 2012-2014 yılları arasında uygulanan gölet ve sulama (GÖL-SU)
projesini başarıyla tamamlayarak 1001 adet göleti tamamlayan DSİ, ikinci
GÖL-SU projesini başlatıyor.
Dünyada başka bir örneği olmayan GÖL-SU Projesi ile büyük sulama projeleri dışında kalan arazileri, kısa sürede hizmete alınacak göletler sayesinde
sulu tarıma açmayı planlayan DSİ, 1071 göleti daha hizmete açacak. 20122014 yılları arasında tamamlanan birinci GÖL-SU projesi çerçevesinde 1001
adet gölet tamamlanmıştı. Şimdi ise bu projenin ikinci ayağı başlatılarak 2019
yılına kadar toplam 1071 adet gölet ve sulaması vatandaşların hizmetine
sunulacak.

İkinci Proje ile 14 Milyar Liralık Yatırım Yapılacak
Tamamlanan birinci proje ile 600milyon m3 su depolanarak 1,7 milyon dekar
arazinin sulanması ve taşkınlardan korunması sağlandı. Toplam 3,2 milyar
liralık yatırım bedeli ile hizmete alınan bu göletler ile yıllık 1,7 milyar TL gelir
artışı sağlanacak. Böylece bu tesisler kısa sürede kendi maliyetini geri ödeyecek.
İkincisini başlatılan GÖL-SU Projesi ile 2019 yılına kadar 1071 adet gölet ve
sulaması tamamlanarak hizmete alınacak. 14 milyar TL yatırım bedeli olan
bu proje tamamlandığında 1,7 milyar m3 su depolanacak ve bu tesisler ile
2,5 milyon dekar arazi suya kavuşacak.

Göletler Yangınları Söndürmek İçin de Kullanılacak
GÖL-SU kapsamındaki projelerde modern sulama teknikleri olan cazibeli,
yağmurlama ve damlama sistemleri kullanılacak. Cazibeli sulama ile enerji
tasarrufu sağlanarak üretim maliyeti düşürülecek, yağmurlama ve damlama
sulama ile de su tasarrufu sağlanacak. Diğer yandan proje çerçevesinde inşa
edilecek göletler ihtiyaç duyulduğunda orman yangınlarının söndürülmesi
gayesiyle de kullanılabilecek.

“3 Yılda 57 Yılda Yapılanın 3 Katını Yaptık”
GÖL-SU Porjesi ile alakalı açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr Veysel Eroğlu 1954-2011 yılları arasında geçen 57 yılda 461 göletin
tamamlandığına işaret ederek şunları söyledi: “GÖL-SU Projesiyle 57 yılda
yapılanın 3 katını, 2012-2014 arasındaki
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Prof. Dr. Veysel
Eroğlu: “GÖL-SU
Projesiyle 57 yılda
yapılanın 3 katını,
2012-2014 arasındaki
3 senede 1001 göleti
hizmete alarak
tamamladık.”

3 senede 1001 göleti hizmete alarak
tamamladık. Millete hizmet çalışmakla
olur” değerlendirmesinde bulundu. Kırsal
alanda yaşayan vatandaşların sulu tarıma geçilmesi ile gelirlerinde önemli oranda artışlar yaşanacağını belirten Prof.
Dr. Eroğlu “Gelirlerdeki bu artış oradaki
vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek aynı zamanda o bölgede istihdam
imkanlarını artıracak” dedi.

GÖL-SU Projesinin Başarılı
Firmalarına Başarı Belgesi
Verildi
Diğer taraftan 2012 yılında başlatılan ilk
GÖL-SU Projesi’nin başarılı yüklenici
firmalarına başarı belgesi verildi. DSİ
Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen merasime; DSİ Genel
Müdürü Ali Rıza Diniz, DSİ Genel Müdür
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Yardımcıları Ömer Özdemir, Yakup Başoğlu, Ergün Üzücek, Murat Acu, daire
başkanları, bölge müdürleri, firma temsilcileri ve DSİ Personeli iştirak etti.
Merasimde bir konuşma yapan DSİ
Genel Müdürü Ali Rıza Diniz; Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü’nün tarım, enerji,
hizmet (İçmesuyu, sanayi suyu, atıksu)
ve çevre sahalarında faaliyet gösteriğini
ve devlet yatırım bütçesinden en büyük
payı alan, büyük bir yatırımcı kuruluş olduğunu söyledi. DSİ’nin 2015 yılı başına
kadar 308 adedi baraj olmak üzere toplam 960 adet depolama tesisi inşa ederek işletmeye açtığına dikkat çeken Diniz
“2015 yılı içerisinde 82 adet yüksek gövdeli baraj ile 488 adet alçak gövdeli baraj
olmak üzere 570 adet depolama tesisi
çalışmaları devam etmektedir.”dedi.

“Bizler, vatana hizmet yolunda
ortaklık kurmuş, hizmet
neferleriyiz.”
DSİ Genel Müdürlüğü’nün ülke sathına
yayılmış başarılarını tek başına gerçekleştiremeyeceğini ifade eden Diniz,
“Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları,
sizler gibi başarılı, çalışkan ve sözünün
eri yüklenici firmalarımızla anlam bulmaktadır. Bizler, vatana hizmet yolunda ortaklık kurmuş, hizmet neferleriyiz. Bunun
bilinci ile verimliliğe, işlevselliğe, faydaya
ve tekniğe önem vererek çalışmalarımızı, Bakanlığımızın ‘Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Zamanla Yarışıyor’ sloganına
yaraşır şekilde hızla sürdürmeliyiz. Aynı
gemide yer alan, bir damla suyumuzu

bile heba etmeme adına su kaynaklarının
toprakla buluşması ve enerjiye dönüşmesi adına faaliyetlerde bulunan DSİ
ve yüklenici firmalarımız önümüzdeki
dönemde de birlikte son derece önemli
faaliyetlere imza atacaklardır. Buna inancım tamdır.”dedi.
Konuşmaların ardından Genel Müdür
Diniz ve Genel Müdür Yardımcıları başarılı firmalara ödüllerini takdim etti.

GÖL-SU’yla Gelenler
GÖL-SU projesi ile yılda 450 bin vatandaşımıza iş imkânı temin edilecek. Bu
yönüyle kırsaldaki göçün önlenmesine
büyük katkı sağlayacak proje vatandaşın
yerinde istihdamına imkân yaratacak.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesine de
katkı sağlayacak GÖL-SU ile yıllık 1,7
milyar TL mertebesinde gelir artışı elde
edilecek. GÖL-SU’nun önemli bir faydası
da ülkemizin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması
ve yer altı suyu potansiyelinin emniyetli
rezervde tutulması olacak. Diğer taraftan
yer altı suyundan yapılan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanarak
üretim maliyeti düşürülecek. Ana hedefi
çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacını gidermek olan bu göletler, kuraklık zamanlarında emniyet sübabı olarak da görev
yapacak.

Toplam 3,3 milyar
liralık yatırım bedeli
ile hizmete alınan bu
göletler ile yıllık 1,7
milyar TL gelir artışı
sağlanacak.
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BASINDAN
Artvin Haber
29.12.2015

Antalya İleri Gazetesi
16.12.2015
Bugün Gazetesi
31.12.2015

Gazete Trabzon
18.12.2015

Hürriyet Gazetesi
29.12.2015

Önce Vatan Gazetesi
24.12.2015

HaberTürk Ankara
29.12.2015

Konya Yeni Gün
29.12.2015

Yeni Asır Gazetesi
25.12.2015

HaberTürk
24.12.2015

Milliyet Ege
14.12.2015

Hürriyet Gazetesi
24.12.2015

Gazete Samsun
03.12.2015

Ortadoğu Gazetesi
17.12.2015

Türkiye Gazetesi
20.12.2015

Türkiye Gazetesi
09.12.2015

Türkiye Gazetesi
11.12.2015
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YAŞAM TARZI

Kaçkar Dağları
Milli Parkında
Sürdürülebilir
Turizm Projesinin
Uygulamalarına
Başlanıyor…
Sy: 60

Aktüel Haber:
Osmanlı Döneminde Saka
Loncası/Saka Ocağı
Sy:54

Aktüel Haber:
Aktüel Haber:
Türkiye’nin İlk Lav Tüpü
Altınbeşik Mağarası’nın
Mağarası Keşfedildi…
Bilinmeyenleri Gün Yüzüne
Sy: 56
Çıkarılıyor… Sy: 58
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Osmanlı Döneminde
Saka Loncası/Saka
Ocağı
Sakaların
“sakabaşı”ndan başka
subayları yoktu.
Kapıkulu Ocaklarını
oluşturan ortalardan
her birine erlerin her
çeşit gereksinmeleri
için gerekli suyu
sağlamak üzere
birkaç saka eri
görevlendirilirdi.
Hazırlayan

Öznur DEMİRBAŞ
Saka; su taşıyan, su veren kişi anlamına
gelir. Arapça kökenli bir kelimedir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde
“Saka Loncası/Saka Ocağı”nın kuruluşu 15. yüzyıldır. Sakaların asli görevleri
çeşmelerden doldurdukları suları evlere
taşımaktı. Yani bir nevi taşıyıcı birliği
görevi görüyorlardı.
Yeniçeri Ocağı kaldırılmadan önce yine
Yeniçerilere hizmet veren “Yeniçeri Sakaları” vardı. Bu sakaların dışındaki sakalar
ise yangın tulumbalarına su taşımak
amacıyla görevlendirilen ve Su Nazırlığının bünyesinde çalıştırılan “at sakaları”,
evlere su taşımakla görevli “arka sakaları” bulunmaktaydı.

Birçok Kalenin Fethinde Lağımcı
Ocakları Öne Çıkmıştır
Yeniçeri çorbacılarından “sakabaşı”
adında bir kişinin gözetiminde bulundurulan Kapıkulu Ocaklarının en aşağı sınıfı
sayılırdı. Sakaların “sakabaşı”ndan başka
subayları yoktu. Kapıkulu Ocaklarını
oluşturan ortalardan her birine erlerin
her çeşit gereksinmeleri için gerekli suyu
sağlamak üzere birkaç saka eri görevlendirilirdi. Ocağın başında bulunan amire
lağımcıbaşı denilirdi. Bu teşkilat mensupları görevlerini uygulayarak öğrenir, bil54

gilerini arttırırlardı. Birçok savaşlarda ele
geçirilmesi imkânsız olduğu düşünülen
kaleler, lağımcı ocağından yararlanılarak
fethedilmiştir. Ancak diğer ocaklar gibi
bu teşkilat da zamanla bozulduğundan
1792’de yeni bir düzenleme ile ıslahına
çalışılmıştır.
Saka Ocağının kaldırılması Sultan II.
Mahmud dönemine rastlar. Yeniçeri
Ocağının zamanla bozulması 1826 yılında kaldırılmasına neden olmuştur. Birçok
ocakla birlikte Saka Ocağı da bu tarihte
kaldırılmıştır.
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Türkiye’nin İlk
Lav Tüpü Mağarası
Keşfedildi…

Türkiye’nin ilk lav
tüpü mağarası
keşfedildi. “Hassa
Lav Tüpü” mağarası
Türkiye’nin Ulusal
Mağara Envanteri’ne
kaydedilen ilk
volkanik kökenli
doğal mağarası oldu.

Envanterde Kayıtlı 1377 Adet
Mağara İçerisinde Bir İlk
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel
Müdürlüğü ile Maden Tetkik Arama
Enstitüsü (MTA) Genel Müdürlüğü’nün
yürüttüğü Ulusal Mağara Envanteri’ne
bugüne kadar kaydedilen bütün
mağaralar karstik mağara özelliği
taşıyor. Temmuz 2015 güncellemesinde
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de envanterde yer alan Bin 377 adet
mağara içerisinde volkanik süreçlerle
oluşmuş herhangi bir mağara kayıt altına
alınmamıştı.
Ancak Hatay’da yapılan ön etüt
çalışmalarında Hassa ilçesi sınırları
içerisinde lav tüpü mağarası bulunduğu
belirlendi ve ortaklaşa yürütülen bir
çalışmayla sahada etüt çalışması yapıldı.

Mağaranın Haritalama Çalışması
Ağustos 2016 Tarihinde
Tamamlanacak
Yeri belirlenen lav tüpü mağarasının
girişinin bloklarla neredeyse tamamen
kapalı olması sebebiyle “daral” olarak

adlandırılan ve ancak sürünerek
girilebilen bir pasajdan anlaşıldığı
kadarıyla mağara bazaltik volkanizma
içerisinde gelişmiş, bir ana galeri ile
buna bağlı 3 yan koldan oluşan mağara
yatay bir tüp şeklinde ilerliyor. Yürütülen
çalışmalarda mağaranın 200 metrelik
kesiminin ölçümü yapıldı. Ancak her üç
galeride de bataklık zeminde ilerlemenin
imkansız hale gelmesi ile ölçümler
sonlandırıldı. ‘Hassa Lav Tüpü” olarak
adlandırılan mağaranın haritalama
çalışmalarının ise Ağustos 2016
tarihinde tamamlanması hedefleniyor.
Lav örtüsünün sahadaki yayılımına göre
mağaranın toplam uzunluğunun 1 km’yi
geçmesi bekleniyor.
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Altınbeşik Mağarası’nın
Bilinmeyenleri Gün Yüzüne
Çıkarılıyor…
Altınbeşik Mağarası
Milli Parkı’nın ana
kaynak değerini
oluşturan mağara
Antalya’nın İbradi
ilçesine 7 km
uzaklıktaki Ürünlü
Köyü’nün yaklaşık 5
km güneydoğusunda,
derin ve sarp
Manavgat Vadisi’nin
batı yamacında yer
alıyor.
birlikte 2012 yılından bu tarafa mağarada
araştırma ve haritalandırma işlerini
yürütüyordu. Bu çalışmalar neticesinde
Altınbeşik mağarasında yeni galeriler tespit
edildi ve haritalaması yapıldı.

Mağaraya Yeraltı Gölü
Üzerinden Botla Giriliyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel
Müdürlüğü Altınbeşik Mağarası’nın
bilinmeyen yüzünü ortaya çıkarmak için
çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede
mağarada tespiti yapılan yeni galerilerin
haritalandırılması yapıldı.
Altınbeşik Mağarası Milli Parkı’nın ana
kaynak değerini oluşturan mağara
Antalya’nın İbradi ilçesine 7 km uzaklıktaki
Ürünlü Köyü’nün yaklaşık 5 km
güneydoğusunda, derin ve sarp Manavgat
Vadisi’nin batı yamacında yer alıyor.

Mağarada Araştırmalar 2012’den
Beri Devam Ediyor
DKMP Genel Müdürlüğü, Çek
Cumhuriyeti’nden bir mağara dalış ekibi ile
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Çok katlı bir mağara olan Altınbeşik
Mağarası’nın uzunluğu yaklaşık 1600
metreyi buluyor. Mağaraya 125 metre
uzunluğundaki bir yeraltı gölü üzerinden
botla giriliyor. Gölün bitiminden sonra
44 metrelik dikey bir traverten oluşumu
üzerinden ikinci kata çıkılıyor. Mağaranın
ikinci katında yaklaşık 1 km uzunluğa
sahip birbiriyle bağlantılı 5 yeraltı gölü
bulunuyor.

Ziyaretçiler Yöre Halkının
Ekonomik Kalkınmasına Katkı
Sağlıyor
Bu mağarada olduğu gibi ülkemizin tabi
zenginliklerinden olan diğer mağaralarda
da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade
eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu ise “Bunun gibi mağaralar
ülke turizmimiz açısından oldukça

önemli. Mağaraya gelen yerli ve yabancı
ziyaretçiler botlarla mağara içerisinde
gezerek Altınbeşik Milli Parkı’nın gizemli
dünyasını keşfe çıkabiliyorlar. Ayrıca bu
mağaraya gelen ziyaretçiler yöre halkının
ekonomik kalkınmasına önemli ölçüde
katkı sağlıyor. Yörede ev pansiyonculuğu
ve yöresel lezzetlerin tattırıldığı
mekanların sayısı da giderek artıyor”
değerlendirmesinde bulundu.

“Mağara Adeta Pamukkale’nin
Yeraltında Meydana Gelmiş Bir
Benzeri”
Yatay ve kısmen aktif bir mağara sistemi
olan Altınbeşik Mağarası’nın adını üst
kısımda yer alan Altınbeşik Tepesi’nden
aldığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu
“Torosların bu bölgesi hem jeolojik hem
de jeomorfolojik yönden çok karışık
bir yapıya sahip bulunuyor. Altınbeşik
Mağarası adeta Denizli’de bulunan
Pamukkale travertenlerinin yeraltında
meydana gelmiş çok büyük çapta ki bir
benzeri konumunda bulunuyor” diye
konuştu.
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Kaçkar Dağları Milli
Parkında Sürdürülebilir
Turizm Projesinin
Uygulamalarına
Başlanıyor

Bölgedeki turizm
sektörünün rekabet
gücünü arttırmayı
hedefleyen
projede; milli parkın
sürdürülebilir
turizm altyapısının
iyileştirilmesi
ile milli parkın
yönetim etkinliğinin
güçlendirilmesi
hedefleniyor.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel
Müdürlüğü tarafından Kaçkar Dağları
Milli Parkı için 2012 yılında hazırlıklarına
başlanan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı IPA-Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Programı kapsamında AB
fonlarından desteklenecek olan “Kaçkar
Dağları Milli Parkında Sürdürülebilir
Turizm” projesinin resmi prosedürü
2014 yılında tamamlandı. Projenin
uygulamalarına 2016 yılında başlanıyor.

Proje Rekabet Gücünü Artırmayı
Hedefliyor
Kaçkar Dağları Milli Parkının (yönetişim
modeli, finansal sürdürülebilirlik, ulusal
ve uluslararası düzeyde tanıtım vb.
açısından) etkin yönetimi sonucunda
uluslararası ağlara entegrasyonunu
sağlanarak bölgedeki turizm sektörünün
rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen
projede; milli parkın sürdürülebilir turizm
altyapısının iyileştirilmesi ile milli parkın
yönetim etkinliğinin güçlendirilmesi
hedefleniyor.
Milli Parktaki tüm faaliyetler, 2008 yılında
uygulamaya konan ve 2013 yılında revize
edilen Milli Parkın Uzun Devreli Gelişme
Planına (UDGP) göre uygulanmakta
olup, proje ile UDGP’de tanımlanan tüm
faaliyetler hayata geçirilecek.

Flora Açısından Çok Zengin
Büyük bölümü Rize İli Çamlıhemşin
İlçesi’nde ve bir bölümü de Artvin İli

Yusufeli İlçesi’nde yer alan 515 bin
500 dekar alana sahip Kaçkar Dağları
Milli Parkı Doğu Karadeniz Dağları’nın
3 büyük dağ kütlesi olan Üçdoruk
(Verçenik), Göller (Hunut) ve Kaçkar
Dağlarını da bünyesinde barındırıyor.
Flora çeşitliliği açısından zengin olan milli
parkta buzullarla birlikte buzul gölleri,
buzul vadileri, sirkler ve morenler yer
alıyor.
Ülkemizde Rhodendron’ların (Orman
Gülü) 3000 metreye ulaştığı tek yer
olan Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda
doğayla uyumlu altyapı tesislerinin yapım
çalışmaları 2016 yılında başlayacak.

Ayrıca, Türkiye’nin tek Şimşir Ormanı
kabul edilen Şimşir Meşceresi de milli
park içinde 15 dekarlık alanı kapsıyor.

Milli Parkı Her Yıl 500 Bin Yerli
ve Yabancı Turist Ziyaret Ediyor
Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda
yürütülecek proje ile milli parkın
yönetim etkinliği güçlendirilerek
bölgede sürdürülebilir turizm, ekoturizm
uygulamalarının canlandırılması ve
faaliyetlerin koruma, kullanma dengesi
içinde gerçekleştirilmesi yoluyla milli
parkın ulusal ve uluslararası düzeyde
tanınırlığının artırılması hedefleniyor.
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Nallıhan ve
Nallıhan Kuş Cenneti

Ankara’nın şirin ve
güzel ilçelerinden
Nallıhan, Tarihi İpek
Yolu üzerindedir.
İlçede birden çok
turistik mekan yer
almaktadır. Soyu
tükenmekte olan
kuşlara ev sahipliği
yapan Nallıhan Kuş
Cenneti kesinlikle ama
kesinlikle görülmesi
gereken yerlerden
birisidir.

Ankara’nın şirin bir ilçesi olan Nallıhan,
Batı Karadeniz’e yakındır ve Ankara’ya
160 km. uzaklıktadır. Tarihi İpek Yolu’nun
üzerinden geçmektedir.
İlçe adını yakınından geçen Nallı Suyu ve
Osmanlı vezirlerinden Nasun Paşa ‘nın
yaptırdığı handan almıştır.
Nallıhan Kuş Cenneti, Hoşebe, Ilıca Şelalesi, Taptuk Emre, Bacım Sultan, Sarıyar Barajı ve Hidroelektrik Santrali ilçenin
önemli turistik merkezlerindendir. İpek
iğne oyaları ile ünlü olan Nallıhan’da;
yaprak sarma, kapama pilavı, höşmerim
ve bayram çörekleri yöresel yemekler
arasında sayılmaktadır.
İlçede domates ve biber başlıca geçim
kaynakları arasındadır. Mikroklima özelliğinden dolayı bir zamanlar pirinç yetiş-
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tirilebilmekteydi. İklimlerin değişmesine
paralel olarak halk zamanla patatese
yönelmiş ancak beklenen verim alınamayınca fasulye ve domates ekimi yaygınlaşmıştır. Avcılık için uygun arazisi ve
çeşitli av hayvanları bulunmaktadır.

Nallıhan Kuş Cenneti
Ankara’dan Nallıhan’a giderken
Çayırhan’ı geride kalınca toprak yapısındaki farklılık dikkatlerden kaçmaz. Doğanın türlü renklerini bir arada bulunduran
bu tepeler, eşsiz bir peyzaj güzelliği
sunar. Tepeler, birer gökkuşağını andırır,
görenleri büyüler.
Davutoğlan Köyü civarındaki bu ilginç
tepeler arasına saklanmış, sazlıklarla
çevrili Sarıyar Baraj Gölü su toplama
havzasındaki sulak alan, Orman ve Su

İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Nallıhan Kuş Cenneti olarak koruma altına
alınmıştır. Mevzu bahis alanda 168 kuş
türü yaşamaktadır.

türünün tamamı ile 10 yırtıcı kuş, beş
tür baykuş, 35 tür su kuşu, bülbül başta
olmak üzere 80 tür ötücü kuş, karaçaylak, leylek, gökkuzgun gibi türler en çok
rastlananlardır.

Pek Çok Tür Burada

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından
gelen kuş göç yolu üzerinde bulunan bu
alan, ilkbahar ve sonbaharda göç eden
kuşların beslenmeleri, dinlenmeleri ve
barınmaları için bir uğrak yeridir.

Yaşamaktadır
Nallıhan Kuş Cenneti geçit yapan,
kışlayan ve üreyen kuşlara ev sahipliği
yapmaktadır. Sulak ve çamur düzlükleri,
ağaçlık, bozkır ve kayalık alanları ile çok
çeşitli ekosistemlere sahip olduğundan,
pek çok türün beslenip barınmasına
fırsat vermektedir.
Soyu tehlikede olan karaleylek,
Türkiye’de en çok Nallıhan Kuş
Cenneti’nde bulunmaktadır. Altı balıkçıl

Nallıhan’da, Nallıhan Kuş Cenneti Milli
Parkı görülmeye değer yerlerin başında gelmektedir. Eğer yolunuz buradan
geçerse, mutlaka ziyaret ediniz. Kuş
gözlem evinden kuşları izleyin, şansınız
varsa belki karaleyleğin de fotoğrafını
çekebilirsiniz. Doğa harikası gökkuşağını
andıran tepeler çok ilginizi çekecektir.
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ŞİİR

Su Kasidesi
Fuzulî

Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su
Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su
Zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak
Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su
Suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su
Ohşadabilmez gubarını muhharir hattına
Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

Arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola
Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

Gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ
Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su

Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

Ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
Başini taştan taşa urup gezer avare su

Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su

Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim
Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su

İçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile
Gül budağının mizâcına gire kurtare su

Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su

Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su
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