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Hayat kaynağımız su, tıpkı toprak gibi eski uygarlıkların ve dolayısıyla tarihin 
üzerini bir örtü gibi kaplıyor. Dünyamızın doğal döngüsü neticesinde küresel 
iklim değişiminin sebep olduğu ortalama deniz seviyelerinde meydana 
gelen yükselmeler, birçok medeniyetin izlerinin sular altında kalmasına yol 
açtı. Dolayısıyla su, derinliklerinde insanlığın izlerini saklıyor. Bu sayımızda 
su ile tarih arasındaki ilişkiyi ele alarak insanlık tarihi üzerindeki sır perdesini 
aralamaya çalışan Sualtı Arkeolojisini, konunun uzmanından öğrenmeye 
çalıştık. Sualtı Arkeolojisi ile ülkemizin bu alanda sunduğu zenginliğe ilişkin 
merak edilenleri Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeoloji Bölümü Ana Bilim Dalı 
Başkanı Hakan Öniz’e sorduk.  

Su ve Tarih ilişkisi çerçevesinde; yaklaşık 4000 yıldır ortaya çıkarılmayı 
bekleyen Hitit Barajı’nın nasıl bir turizm projesinin odak noktasına 
dönüştüğünü, hangi barajın 141 yıl inşa edilmeyi beklediğini ve Tarihi 
Zeynel Bey Türbesi’nin Ilısu Barajı Göl alanından Türkiye’de ilk defa 
uygulanacak projeyle yeni yerine nasıl taşınacağını sizler için hazırladığımız 
dosyalarımızdan öğrenebilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle… 
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Baraj göl sahası içerisinde kalan Tarihi ve Kültürel Varlıklar interdisipliner 
bir bakış acısıyla günün teknik imkânları izin verdiği ölçüde ya yerinde 

korunmakta ya da taşınarak müzelerde sergilenmektedir.
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İnsanoğlu tarih boyunca yerleşimlerini su 
kaynaklarına en kolay şekilde ulaşmalarına imkân 
tanıyacak noktalara kurmuşlardır. Akarsu boyları, göl 
kenarları, kıyılar yoğun olarak yerleşim birimlerine ev 
sahipliği yapmıştır. Teknik alandaki gelişmelerle su 
kaynaklarına yakın kesimlerin yerleşim alanı olarak 
belirlenmesi yönündeki zorunluluk günümüzde 
bulunmasa da halen büyük şehirler suyla iç içedir. 
Atalarımız gibi bizler de bolluk ve bereket getireceği 
düşüncesiyle yerleşimlerimizi suya yakın olarak 
konumlandırmışızdır.

Bu durum Genel Müdürlüğümüz tarafından 
geliştirilen projeler ile tarihi uygarlıklara ait toprak 
altındaki kültürel varlıkların kesişmesine sebep 
olabilmektedir. Birçok baraj projemiz tarihi ve 
kültürel varlıkların gün ışığına çıkarılmasına vesile 
olmuştur. DSİ tarafından geliştirilen projeler,  
1992 yılında Malta’da aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu ülkelerce imzalanan “Avrupa Arkeolojik 
Kültür Mirasını Koruma Sözleşmesi” hükümlerinde 
yer alan “Bütünleşik Koruma” yaklaşımına göre 
değerlendirilmektedir. Ayrıca “Baraj Alanlarından 
Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması” 
konulu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu tarafından alınan İlke Kararları doğrultusunda 
konularının uzmanı olan farklı bilim dallarından bilim 
insanlarının katılımı ile bilim komisyonları kurulmakta, 
bilim komisyonlarının verdiği kararlar doğrultusunda 
çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 
Baraj göl sahası içerisinde kalan Tarihi ve Kültürel 
varlıklar interdisipliner bir bakış acısıyla günün teknik 
imkânları izin verdiği ölçüde ya yerinde korunmakta 
ya da taşınarak müzelerde sergilenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte 
olan Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalar bu konuda dünyaya 
örnek olacak niteliktedir. Ilısu Barajımızın 
göl sahasında bulunan Hasankeyf’te baraj 
sularından etkilenecek olan Aşağı Şehir’de 
ülkemizde ve dünyada konusunun uzmanı 
bilim adamlarından oluşan komisyon tarafından 
önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Baraj 

sularından etkilenmeyecek olan Yukarı Şehir’in de 
yeniden düzenlenerek bir açık hava müzesi haline 
getirildiği çalışmalar kapsamında Aşağı Şehir’de 
yer alan tarihi ve kültürel varlıklar bütüncül bir 
yaklaşım çerçevesinde son derece titiz metotlarla 
ya yerinde korunmaktadır ya da yeni yerine 
konumlandırılmaktadır. Bu çerçevede yürütülen 
ve ülkemizde bir ilk olarak hayata geçirilecek olan 
Zeynel Bey Türbesi’nin yeni yerine taşınması projesi 
büyük önem arz etmektedir. Yaklaşık 2 bin tonluk 
ağırlığa sahip olan Tarihi Zeynel Bey Türbesi SPMT 
şeklinde kısaltılan modüler bir araç vasıtasıyla 2 
kilometre taşınarak yeni yerine konumlandırılacaktır. 

Ilısu Barajı’nda 2016 yılı sonunda su tutulması 
planlanmaktadır. O tarihe kadar tarihi ve kültürel 
varlıkların korunması, kurtarılması çalışmaları 
tamamlanacak ve bu eserler gelecek nesillere 
aktarılacaktır.

Güncel olması bakımından yine Genel 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bir çalışmadan 
daha bahsetmek İdaremizin tarihi zenginliklerimize 
sahip çıkma konusuna ne kadar önem verdiğini 
göstermek adına yerinde olacaktır. Bundan yaklaşık 
4 bin yıl evvel Anadolu Medeniyetleri arasında yer 
alan Hititler tarafından inşa edilen Hitit Barajı 5. Bölge 
Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen bir projenin 
merkezinde yer almaktadır.  Ülkemiz turizmine de 
büyük katkı sağlayacağını değerlendirdiğim proje 
kapsamında hem 4 bin yıllık bu baraj gerektiği gibi 
korunacak hem de ülkemiz ekonomisine fayda 
sağlayacaktır.

DSİ Genel Müdürlüğümüz bir yandan 
sorumluluğunun gereği olarak ülkemiz su 
kaynaklarının geliştirilmesi yönünde mesai 
harcamakta, diğer taraftan da tarihi ve kültürel 
varlıklarımızın korunması hususunda son derece titiz 
çalışmalar sürdürmektedir. Suyumuzu ve tarihimizi 
birlikte korumak yönündeki kararlılığımız teknik 
alandaki gelişmeler ile birlikte her geçen gün daha da 
artmaktadır. 

Ali Rıza DİNİZ
DSİ Genel Müdürü

SUYUMUZU VE TARİHİMİZİ 
BİRLİKTE KORUYORUZ
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Açılış ve Temel Atma 

Merasimleri
Sy: 14

13 Yılda
123 Milyar TL’lik

Dev Yatırım
Sy: 16

“Yerli Enerji
Kaynakları Fuarı”

Sy: 24

TARIM - ENERJİ - HİZMET - ÇEVRE

EnErjidE dEv AdIm 
99 BArAj vE HES 

HizmEtE AlIndI
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Yurdun dört bir yanında özel sektör 
tarafından tamamlanan Hidroelektrik 
Santraller, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara’da 
hizmete alındı. 

2003 yılında Elektrik Piyasası Kanunu 
çerçevesinde yürürlüğe giren Su 
Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği 
ile enerji üretiminde yakalanan ivme 
artarak devam ediyor. Yerli ve temiz 
enerji kaynağımız olan suya özel sektör 
tarafından yapılan yatırımlar neticesinde 
son 13 yılda 422 adet HES işletmeye 
alındı. Bu tesislerin yıllık enerji üretim 
kapasitesi 40 milyar kilovatsaatin üzerine 
çıktı.

Yıllık 1 Milyar 100 Milyon TL

Ankara’da 14 Ocak 2016 tarihinde 
düzenlenen merasimle bu tesislere 
yenileri eklendi. 39 farklı ilimizde 
tamamlanan ve toplam kurulu güçleri 
2 bin 200 megavat olan 99 Baraj ve 
HES Türkiye’nin hizmetine sunuldu.  
Tesislerin; yıllık enerji üretim kapasitesi 
7 milyar 400 milyon kilovatsaat, ülke 
ekonomisine yıllık katkısı ise 1 milyar 100 
milyon TL olacak. 99 tesisin maliyeti 10 
milyar TL.

Ankara Arena Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen açılış merasime; 
Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 

99 Baraj ve HES Hizmete Alındı
Enerji üretiminde kendine yeten Türkiye’de hedefine ulaşmak adına 

önemli bir adım daha  atıldı. Ülke ekonomisine yıllık 1 Milyar 100 Milyon 
TL katkı sağlayacak 99 Baraj ve Hidroelektrik Santral Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındı. 

Enerjide Dev Adım
KISA-KISA
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Kahraman, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema 
Ramazanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Mehmet 
Kılıçlar, milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü 
Ali Rıza Diniz, özel sektör temsilcileri, 
kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey 
yetkilileri, belediye başkanları, basın 
mensupları ve çok sayıda vatandaş 
iştirak etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan program, hidroelektrik 
santrallerin önemini anlatan kısa film 
ile devam etti. Ardından özel sektörü 
temsilen Doğuş Grubu adına Burak 
Talu, IC-İÇTAŞ adına İbrahim Çeçen ve 
Sabancı Grubu adına da Güler Sabancı 
yatırımlara verilen destekten ötürü 
teşekkür konuşması yaptılar.

Recep Tayyip Erdoğan: 
“Hedefimiz 2023 yılında, gelecek 
nesillerin de enerji ihtiyacının 
karşılandığı bir ülke ortaya 
çıkarmaktır.”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan açılış merasiminde yaptığı 
konuşmada ülkemizin hidroelektrik 
enerji potansiyeli ile alakalı bilgiler 
verdi. Ülkemizin 180 Milyar kWh’lik 
hidroelektrik enerji potansiyeli ile 
Avrupa’nın 2. ülkesi konumunda 
bulunduğuna dikkat çeken 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu 
potansiyele rağmen şu ana kadar 91 
Milyar kWh’lik kapasitenin kullanılabilir 
durumda bulunduğunu kaydetti. 
Amerika, Japonya ve Norveç gibi 
gelişmiş ülkelerin % 80-90 potansiyel 
kullanım oranına ulaştıklarını iafede 
eden Erdoğan Türkiye’nin de  her türlü 
zorluğa rağmen hidroelektrik enerji 
potansiyelini arttırma adına çalışmalarını 

Recep Tayyip Erdoğan: “Yerli ve çevreci enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjiyi 
desteklemek bizlerin daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına borcudur.”

süratle devam ettirmesi gerektiğinin 
altını çizdi. Erdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Özel sektörümüz ile beraber 
bu yatırımları yapacağız. Yerli ve çevreci 
enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjiyi 
desteklemek bizlerin daha yaşanabilir 
bir dünya bırakmak adına borcudur. 
Aynı zamanda enerji çeşitliliği de bizler 
için vazgeçilmez bir olaydır. Hem enerji 
kaynaklarını çeşitlendireceğiz hem 
de çevre nasıl korunur, bunu ortaya 
koyacağız. 2003 yılında 26 Milyar kWh 
olan potansiyelimizi 91 Milyar kWh’ye 
çıkarmak nasıl bizlere nasip olduysa 
2019 yılında bu rakamı 127 Milyar 
kWh’ye çıkarmak da bizlere nasip 
olacaktır. Bu bağlamda çok ciddi bir 
çalışmanın içindeyiz. Bunu başaracağız. 
Hedefimiz 2023 yılında gelecek nesillerin 
de enerji ihtiyacının karşılandığı bir 
Ülke ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparak 
doğalgaz sebebiyle ortaya çıkabilecek 
sıkıntıların da önüne geçmiş olacağız” 
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Veysel Eroğlu: “Son 13 Yılda 110 
Milyar TL Yatırım Yaptık.”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu ise yaptığı konuşmada 
hizmete alınan 99 tesisin ürettiği enerji 
miktarının Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, 
Ordu, Samsun ve Sinop olmak üzere 
7 ilin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 
kapasite olduğunu söyledi. 

Son 13 yılda yapılan yatırımlarla alakalı 
bilgi veren Prof. Dr. Eroğlu, “Bakanlık 
olarak ülkemizin su kaynaklarının 
geliştirilmesi, ormanların ve tabii 
zenginliklerinin korunması ve en iyi 
şekilde değerlendirilmesi için azim 
ve şevkle çalışıyoruz. Son 13 yılda 
110 milyar TL yatırım yaparak, 284’ü 
baraj olmak üzere toplam 3 binin 
üzerinde tesisi hizmete aldık. 2003 
yılında yürürlüğe koyduğumuz “Su 
Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği” 
ile hidroelektrik projelerinin kapılarını 
özel sektöre açtık. Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması Türkiye’de enerji üretiminde 
milattır. Bu sayede DSİ Genel Müdürlüğü 
ve özel sektörün tecrübeli mühendisleri 
el ele vererek birçok önemli projeyi 
hayata geçirmiştir.” dedi.

Veysel Eroğlu: “Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması Türkiye’de 

enerji üretiminde milattır. Bu 
sayede DSİ Genel Müdürlüğü 
ve özel sektörün tecrübeli 
mühendisleri el ele vererek birçok 
önemli projeyi hayata geçirmiştir.”

Berat Albayrak: “Bizlere düşen 
görev özel sektörün önünü 
olabildiğince açmaktır.”

Merasimde konuşan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise 
şunları söyledi: “Ülkemiz maalesef 
yapılan enerji yatırımlarını 2003 yılına 
kadar istenen seviyeye getirememiştir. 
2003 yılına kadar kamu kaynaklarınca 
gerçekleştirilen 26 Milyar kWh’lik 
kapasiteden, 2015 yılında özel 
sektörümüzün desteğiyle 91 Milyar 
kWh’lik kapasiteye ulaştık. Bu rakam bile 
Ülkemiz için yeterli değil, hedefimiz bu 
rakamı 180 Milyar kWh’ye çıkarmaktır. 
Özel sektörün her alanda olduğu gibi 
enerji sektöründe gerçekleştirdiği 
yatırımlar ülkemizin geleceğe daha 
güvenli bakmasının sigortasıdır. Bizlere 
düşen görev özel sektörün önünü 
olabildiğince açmaktır.”

Yapılan konuşmaların ardından 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Ardahan, Artvin, 
Erzincan, Tokat, Adana, Düzce ve 
Sakarya illerine canlı bağlantılar yapılarak 
tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

KISA-KISA
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Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecinde AB direktiflerine uyum 
çalışmaları kapsamında geliştirilen 
projenin açılış toplantısına Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AB 
Elçi Müsteşarı Bela Szombatı, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Lütfi 
Akca, Müsteşar Yardımcısı Akif Özkaldı, 
Bakanlığa bağlı Genel Müdürler, Genel 
Müdür Yardımcıları ve bürokratlar katıldı. 

Projenin Maksadı

Proje ile Türkiye’nin çevre koruma 
çalışmalarını ileri seviyelere taşımak ve 
AB direktifleri ile uyumluluğu sağlamak 
hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, 
Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının 
ve arıtma tesislerinin teknik, yasal ve 
kurumsal açıdan değerlendirilmesi 
yapılacak. 

Proje çerçevesinde hem yasal hem de 
kurumsal yapıları da içerecek şekilde 
içme suyu sektörünün mevcut durum 
analizi yapılacak. Türkiye’deki içme 
suyu arıtma tesisi sorunları bir bütün 
olarak ve merkezi bir yaklaşımla ele 
alınarak eksiklerin ülke genelinde tüm 
arıtma tesislerinde ortadan kaldırılmasını 
sağlanacak.

Diğer taraftan yüzey suyu kaynakları 
ile arıtma tesislerinin giriş ve çıkış 
sularının kalite analizleri yapılarak 
değerlendirilecek. Ayrıca, Türkiye’de 
içme suyu arıtma tesislerinin mevcut 
durumlarını değerlendirebilmek için, 
su kaynakları ve içme suyu arıtma 
tesislerinin envanteri çıkarılarak tesisler 
ziyaret edilecek. Tesislerin genel ve 
teknik proses bilgilerini içeren kimlik 
kartları çıkarılacak. 

“İçme Suyu Kaynaklarının 
ve Arıtma Tesislerinin 

Değerlendirilmesi” Toplantısı 
Avrupa Birliği IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı - Instrument for Pre-

accession Assistance) Programı kapsamında başlatılan “Türkiye’deki İçme 
Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi” projesine ilişkin 

toplantı 12 Ocak 2016 tarihinde düzenlendi. 
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Türkiye’nin Dört Bir Yanında 
Açılış ve Temel Atma Merasimleri

DSİ Genel Müdürlüğü Ocak ayında Düzce, Kocaeli, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana’da 
düzenlediği merasimlerle çok sayıda tesisin açılışını gerçekleştirdi ve yeni yatırımların 

temelini attı.

DSİ’nin Ocak ayındaki açılış ve temel 
atma maratonu Düzce’de başladı. 
Aralarında “Düzce Akçakoca Barajı 
İçmesuyu İsale Hattı”nın da bulunduğu 
5 adet tesisinin temel atma merasimi 
15 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirildi. 
Merasimle  1 adet içme suyu tesisi ile 4 
adet taşkın koruma tesisinin temeli atıldı.

32 Milyon TL’ye mal olacak bu tesislerle; 
Düzce ili Akçakoca ilçesine 2040 yılı 
nüfusuna göre (5,05 hm³/yıl) içme suyu 
temin edilecek, Kaynaşlı ve Gölyaka 
ilçe merkezleri, 1 yerleşim yeri ve 18 bin 
dekar arazi taşkınlardan korunacak.

İhsaniye Barajı’nın Temeli 
Atıldı... 

Kocaeli’de düzenlenen merasimle de 
Karamürsel, Gölcük İlçeleri ile sahil 
şeridi arasında kalan Değirmendere, 
Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli Beldelerine 25 
milyon metreküp içme ve kullanma suyu 
temin edecek ve 20 bin 240 dekar zirai 
arazinin sulanmasını sağlayacak İhsaniye 
Barajı ile İnebeyli Göleti’nin temel atma 
merasimi gerçekleştirildi.

29 Ocak 2016 tarihinde Şanlıurfa’da 
gerçekleştirilen merasim kapsamında 
ise toplam maliyeti 75 Milyon TL olan ve 

KISA-KISA
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aralarında Şanlıurfa Belediyesi sınırları 
içerisinde yer alan Dağeteği, Direkli, 
Yenice-Tarımkent, Karaköprü ve Maşuk 
yerleşimlerinin 2045 yılı içme, kullanma 
ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak 
“Şanlıurfa İçmesuyu Tesisleri 2. Kademe 
İsale Hattı İşinin” de bulunduğu toplam 9 
adet tesisin temeli atıldı.

Gaziantep ve Adana’ya 298 
Milyon TL’lik Dev Yatırım 
30 Ocak 2016 tarihinde önce 
Gaziantep’te 8 adet tesisin daha sonra 
da Adana’da 5 adet tesisin temel atma 
merasimi gerçekleştirildi.

Gaziantep’te aralarında Ardıl Barajı 
Sulaması’nın da bulunduğu toplam 89 
Milyon TL’ye mal olacak 8 adet tesisin 
temeli atıldı. Temeli atılan 8 adet tesisin; 
1 adedi baraj sulaması, 3 adedi gölet 
ve sulaması, 4 adedi ise taşkın koruma 
tesisi. Tesislerle; 31 bin dekar tarım 
arazisi sulanacak, 2 İlçe ve 7 mahalle 
taşkınlardan korunacak, yıllık 17 Milyon 
420 bin TL ilave gelir artışı elde edilecek. 

Yine aynı tarihte Adana’da düzenlenen 
merasimle Şehrin uzun zamandır 

beklediği İmamoğlu Sulaması 2. 
Kısım işinin de aralarında bulunduğu 
5 adet tesisin temel atma merasimi 
gerçekleştirdi. 209 Milyon TL’ye mal 
olacak bu tesisler tamamlandığında; 205 
bin 730 dekar arazi sulanacak, 24 bin 
310 dekar araziye sulama suyu takviyesi 
sağlanacak, 20 bin kişiye istihdam ve 

milli ekonomiye yıllık 57 Milyon TL’lik 
fayda sağlanacak. Ayrıca tesislerle 
Seyhan İlçesi taşkınlardan korunacak, 1 
adet köprü ile ulaşım daha güvenli hale 
gelecek.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 13 
yılda 123 milyar liralık yatırım yaptıklarını 
belirten Prof. Dr. Eroğlu, bu dönemde 
320’si baraj olmak üzere, 3 bin 107 
tesisin tamamlandığını söyledi. Ayrıca, 
13 yılda, 3 milyar 350 milyon fidanı 
toprakla buluşturduklarını ifade eden 
Prof. Dr. Eroğlu, bu dönemde korunan 
alanları 3,4 milyon hektardan 5,7 milyon 
hektara çıkarttıklarını anlattı. Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, 1.450 adet meteorolojik 
gözlem ağıyla hava tahminlerinde isabet 
oranını yüzde 90’ın üzerine çıkarttıklarına 
işaret ederek, “Bu yıl içerisinde de 228 
adet yeni gözlem sistemini devreye 
sokacağız” dedi.

“2015’de 333 Milyon Adet Fidan 
Ürettik”
Orman varlığını 1,5 milyar hektar 
artırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, 2002’de 20,8 milyon hektar 
olan orman alanının 2015’de 22,3 
milyon hektara çıktığını 2019’da bu 
rakamı 22,5 milyon hektara çıkarmayı 
hedeflediklerini bildirdi. Fidan üretimi 
ile alakalıda bilgi veren Bakan Eroğlu, 
1992-2002 döneminde yılda 75 milyon 
fidan üretilirken, bu rakamın 2015’te 333 
milyona yükseldiğini vurguladı.

“3 Milyar 350 Milyon Fidanı 
Toprakla Buluşturduk”
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2003-2015 
arasında toplam 3 milyar 350 milyon 
fidanının toprakla buluşturulduğunu 
belirterek, 2008’den bu yana 17 
bin kilometre karayolu kenarının 
ağaçlandırıldığını ifade etti. Bakan Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, 2016-2019 yılları 
arasında 1 milyar 500 milyon fidanın, 
2023 yılına kadar da 7 milyar fidanın 

123 Milyar TL’lik Dev Yatırım

Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Bakanlığın 2015 yılı 
değerlendirmesi ve 2016-2019 
hedeflerine ilişkin, basın toplantısı 
düzenledi.

13 Yılda
KISA-KISA
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toprakla buluşturulacağını kaydetti. 
Bugüne kadar 133 adet şehir ormanı 
kurduklarını aktaran Prof. Dr. Eroğlu, 
238 adet bal ormanı kurulduğunu ve 
Türkiye’nin bal üretiminde dünyada 
ikinciliğe yükseldiğini söyledi.

“Türkiye Erozyonla Mücadelede 
Dünya Lideri”
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 1970’li yıllarda 
yılda 500 milyon ton olan erozyonla 
taşınan toprak miktarını, erozyon 
kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları 
neticesinde yılda 168 milyon tona 
indirdiklerini, 2019 yılı içinde bu rakamı 
140 milyon tona indireceklerini vurguladı.

Odun dışı orman ürünü üretim miktarının 
2015 sonu itibariyle 350 bin tona 
ulaştığını bildiren Prof. Dr. Eroğlu, 
2019 yılında bu rakamı 500 bin tona 
çıkarmaya gayret edeceklerini ifade etti.

ORKÖY kapsamında orman köylülerine 
pek çok alanda destek verdiklerini 
belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, orman 
köylüsüne son 13 yılda 11,5 milyar 
TL gelir sağladıklarını söyledi. 2016-
2019 yılları arasında orman köylülerine 

hizmetleri karşılığında 7,2 milyar TL gelir 
elde etmelerini sağlayacaklarını kaydetti.

“Milli parklarla tarihimizi gelecek nesillere 
aktarıyoruz” diyen Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, “Gelibolu’da son 13 yılda 
şehitlikler ihya edildi. 7 Haziran 2012 
tarihinde hizmete açılan Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi 2015 yılı sonuna 
kadar 608.000 kişi tarafından ziyaret 
edildi.  Bu yıl içerisinde bitireceğimiz 
Sarıkamış Kafkas Cephesi Tanıtım ve 
Araştırma Merkezi’nin yüzde 52’sini 
tamamladık.  26 Ağustos İstiklal Tanıtım 
Merkezi’nin inşaat çalışması da yüzde 53 
seviyesine geldi.” diye konuştu.

Orman Yangınlarıyla 
Mücadelede Bölgemizde Lider 
Ülke Olduk
Yapılan çalışmalar neticesinde yangına 
müdahale süresini 40 dakikadan 15 
dakikaya indirdiklerine dikkati çeken 
Prof. Dr. Eroğlu, “2005-2014 arasında 
yılda ortalama 8 bin 863 hektar alanda 
yangın oluyordu. 2015’te bu rakam 3 
bin 219 hektara indi. Yangın başına zarar 
gören alan, 4,12 hektardan 1,5 hektara 
düşürüldü. 1937’den bu yana orman 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Ürettiğimiz hidroelektrik enerji ile yılda 11 milyar TL 
doğalgaz ithalatından tasarruf ettik, 2019 yılına kadar 180 milyar kilovat saat olan 

teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyelimizin 127 milyar 
kilovat saatini devreye alacağız.”



18

yangınlarıyla mücadelede en başarılı yılı 
geride bıraktık” diye konuştu.

Milli Parklara Orman Köşkleri
Ülke genelinde milli parklarda yürütülen 
faaliyetler hakkında da bilgi veren Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, Uludağ’ın baştan 
sona ele alındığını, kentsel dönüşüm 
başlatıldığını, koruma maksatlı imar 
planının 2011’de onaylandığını ve bu 
plana göre otel ve tesislerin tekrar inşa 
edileceğini söyledi. Uludağ’da 75 adet 
orman köşkünü tamamlayarak hizmete 
açtıklarını kaydeden Prof. Dr. Eroğlu Spil 
Dağı Milli Parkı’nda da 42 adet orman 
köşkünün hizmete açıldığını söyledi.

Ayrıca tabi hayatı destekleme 
çalışmalarına da devam ettiklerini 
kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2015’de 114 
ceylan, geyik ile 99 bin 200 adet sülün 
ve kekliğin üretilerek tabiata salındığını 
yine 1,5 milyon adet alabalık yavrusunun 
da üretilerek orman içi sulara bırakıldığını 
açıkladı. Bakan Eroğlu, 2016 yılında ise 
85 bin kanatlı ve 3 milyon alabalığında 
üretilerek tabiata yerleştirileceği bilgisini 
verdi.

“Susuz Şehrimiz Kalmadı”
Son 13 yılda işletmeye alınan 98 adet 
içme suyu tesisi ile takriben 41 milyon 
kişiye ilave içme suyu temin ettiklerini 
dile getiren Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu illerimizin 2040, 
2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme 

suyu ihtiyaçlarının planlandığını artık 
susuz şehir kalmadığını söyledi.

“Hidroelektrik Enerjide 91 Milyar 
kWh’lik Üretim”
Türkiye’nin hidroelektrik enerji 
potansiyelinin yılda 180 milyar kilovatsaat 
olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. 
Eroğlu, bunun 91 milyar kilovatsaatinin 
işletmede olduğunu belirtti. Prof. 
Dr. Eroğlu, “Ürettiğimiz hidroelektrik 
enerji ile yılda 11 milyar TL doğalgaz 
ithalatından tasarruf ettik, 2019 yılına 
kadar 180 milyar kilovatsaat olan teknik 
ve ekonomik olarak değerlendirilebilir 
hidroelektrik potansiyelimizin 127 milyar 
kilovatını devreye alacağız” diye konuştu.

Bölgesel Kalkınma Projeleri
Her bölgemiz için ayrı ayrı gelişim 
projeleri hazırladıkları bilgisini veren 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, bu projelerin 2019 yılı 
sonuna kadar tamamlayacaklarını 
söyledi. Prof. Dr. Veysel Veysel Eroğlu 
gelişim projeleriyle alakalı şunları söyledi 
“EGEGEP ile 2019 yılı sonuna kadar; 
8 ilde, 25 milyar TL’lik 4.547 projeyi, 
AKDENİZGEP ile 8 ilde, 37 milyar TL’lik 
3.724 projeyi, ORTAANADOLUGEP ile 
12 ilde, 35 milyar TL’lik 3.306 projeyi, 
MARMARAGEP ile 8 ilde, 16 milyar 
TL’lik 1.649 projeyi BAKGEP ile de 7 
ilde, 18 milyar TL’lik 1.250 projeyi hayata 
geçireceğiz. GAP, KOP, DAP gibi diğer 
projelerde hızla devam ediyor. Durmadan 
çalışmaya ve yeni Türkiye’yi inşa etmeye 
gayret ediyoruz.”

KISA-KISA
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Ergene’nin Türkiye’nin en önemli 
bölgelerinden birisi olduğunu belirten 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, burasının 
batıya açılan kapı olduğunu vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 
“Ergene’yi kesinlikle kurtarın’ diye 
talimat verdiğini hatırlatan Prof. Dr. 
Eroğlu, kendilerini koordinatör olarak 
görevlendirdiğini ve 15 paketten oluşan 
büyük bir eylem planı hazırladıklarını 
açıkladı.

Planla ilgili önemli mesafeler aldıklarına 
vurgu yapan Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hedeflerinin 
pırıl pırıl bir Ergene olduğunu söyledi. 
Nehrin uzunluğunun 283 kilometre 
olduğunu dile getiren Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, “Toplam su potansiyeli, yılda 
1,71 milyar metreküp. Bunun, yüzde 
78’i yer üstü suyu, yüzde 22’si yer 
altı suyudur. Havzanın zirai durumuna 
bakıldığında havza ülkemizin ayçiçeği 
üretiminin yüzde 61’inin, pirinç üretiminin 

Ergene Havzası Koruma Eylem 
Planı’nda Gelinen Son Noktayı 

Değerlendirdi

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu İstanbul’da Devlet Su İşleri (DSİ) 
14. Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında Ergene Havzası Koruma 

Eylem Planı’nda gelinen son noktayı değerlendirdi.

yüzde 54’ünün, buğday üretiminin 
yüzde 12’sinin yapıldığı önemli bir 
havzamızdır. Sadece Ergene değil, 
Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) 
hazırladık. Burada özellikle 2019 yılı 
sonuna kadar TRAGEP’i de bitireceğiz. 
Orada yapılacak göletler, sulama 
tesisleri, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrol faaliyetleri var. Bunların tamamı, 
TRAGEP için 10 milyar TL’lik yatırım 
yapılacaktır. En büyük yatırım” diye 
konuştu.

KISA-KISA
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Ergene Havzası Ülke 
Sanayisinde Önemli Bir Yer 
Tutuyor 
Ergene Havzasının ülke sanayisinde 
önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Eroğlu, burada 2 bin 37 sanayi tesisi 
bulunduğunu ve sanayinin yüzde 82’sinin 
Tekirdağ, yüzde 10’unun Kırklareli, yüzde 
8’inin Edirne’de olduğunu belirtti.

Havzadaki atık su miktarının günde 
240 bin metreküpünün evsel olduğunu, 
460 bin metreküpünün de sanayiden 
oluştuğunu ifade eden Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
nehre deşarj edilen atık sularla 
Ergene’nin debisinin 6 katına çıktığını 
vurguladı. Havzada iyi bir su kalitesine 
ulaşmak istediklerini de söyleyen Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, hedeflerinin 2016’da 
3. sınıf, 2020’de ise 2. sınıf su kalitesine 
ulaşmak olduğunu vurguladı.

Plan İçin Başbakanlık Genelgesi 
Yayınlandı
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 
hakkındaki Başbakanlık Genelgesi’nin 
13 Haziran 2013 tarihinde yayımlandığını 
hatırlatan Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu şöyle devam etti: 

“Bu, Ergene’yi kurtaracak 15 eylem 
içeriyor. Bunlar içerisinde dere yatakları 
temizleniyor, belediyelerin ileri biyolojik 
atık su arıtma tesisleri DSİ tarafından 
inşa ediliyor. Islah Organize Sanayi 
Bölgeleri kuruldu. Sanayi için müşterek 
ileri atık su arıtma tesisleri inşa ediliyor. 
Sanayide daha az su, daha az kirletici 

ham madde kullanımına geçiliyor. Ergene 
Havzası ağaçlandırılıyor, erozyonla 
mücadele ediliyor, Ergene’de planlı 
döneme geçiliyor, 1/25.000’lik planlar 
uygulamaya giriyor. Katı ve tehlikeli atık 
işleme geri kazanım ve bertaraf tesisleri 
kuruluyor. Zirai kaynaklı kirlilik kontrol 
ediliyor. Ergene Nehri gerçek zamanlı 
sürekli izleniyor, denetimler daha da 
sıklaştırılıyor. Deşarj standartları yeniden 
düzenlendi, renk standartları getirildi ve 
Ergene tabii rengine getiriliyor. Havzaya 
Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurulacak, 
Yer altı suyunun kullanımı kontrol altına 
alınacak.

Trakya’da baraj ve göletler ile sulama 
tesisleri tamamlanıyor. 28 dere ıslah 

projesinden tamamlanan 23 proje ile 
296 kilometre yatak ıslah edildi. Devam 
eden 5 proje ile 94 kilometre yatak ıslahı 
gerçekleştirilecek. Havza genelinde 
2009-2015 yılları arasında toplam 19 bin 
12 denetim yapılmış olup, 44,2 milyon 
lira idari yaptırım uygulanmıştır. 862 
kuyuya ön yüklemeli, uzaktan kumandalı 
su sayacı takıldı. Ayrıca 9 baraj ve gölet 
ile yılda toplam 411 milyon metreküp 
içme, kullanma ve sanayi suyu temin 
edilecek. Ergene Havzası için yer altı 
suyu restorasyon planı da hazırlandı.”

“Ergene Eski Güzel Günlerine 
Kavuşacak”
Ergene’nin eski güzel günlerine 
kavuşacağını ifade eden Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
daha temiz bir Ergene için çalışmaların 
devam edeceğini söyleyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Arıtma tesisleri, kolektörler, 
kanalizasyon sistemi 2016 yılında 
bitecek. Dolayısıyla 2017 yılında 
da deşarj bitecek. İnşallah 2017 yılı 
sonunda Ergene, renk de gidince, 
daha da gözle görülür bir hale gelecek. 
Hedefimizi inşallah yakalayacağız ve 
bunun için takip gerekiyor. Ergene, iyi 
bir koordinasyonla kurtarılan bir havza 
olarak diğer havzalara model olacak. 
Bu çerçevede, sanayinin ve kirlenmenin 
yoğun olduğu bütün havzaları ele 
alacağız. Modelimiz de, oturttuğumuz 
sistem Ergene Havza Eylem Planı. 
Başarıyla tamamlıyoruz.”



22

Nevruz Barajı Sivas İl Merkezinin 35 km 
batısında, Kalın Beldesi sınırları içerisinde 
yer alıyor.  Kalın ırmağından regülatör 
vasıtasıyla derive edilecek su Nevruz 
Barajı’nda depolanacak.  Temelden 
yüksekliği 54 metre, kret uzunluğu ise 
1007 metre olan barajda 25 milyon 
metreküp su depolanabilecek. Kil 
çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen 
barajın gövde hacmi 3 milyon 200 bin 
metreküp.

Su kaynağını tamamlanan Nevruz 
Barajı’nın oluşturduğu sulama projesinin 
faaliyete geçmesi ile 54 bin 790 dekar 
arazinin suya kavuşturulması ve 
yıllık 22 milyon 216 bin TL gelir artışı 
sağlanması hedefleniyor.  1733 kişiye 
iş imkanı sağlayacak proje ile sulu 
tarıma geçilmesinin ardından yetiştirilen 
ürünlerin verimi ve çeşitliliği de artacak. 

Nevruz Barajı Tamamlandı 

Trakya’nın Kuzeyine 
Bereket Katacak Proje

Nevruz Barajı 54 bin 790 dekar araziye hizmet götürecek sulama projenin su 
kaynağı olarak işlev görecek ve yıllık 22 milyon TL’lik gelir artışına vesile olacak.

Trakya’nın kuzeyinde yer alan 29 bin 
830 dekar tarım alanına bereket katacak 
Poyralı Projesinde emin adımlarla sona 
yaklaşılıyor.

metreküp depolama kapasitesine sahip 
Çayırdere Barajı, Kocadere üzerinde 
150 bin metreküp gövde dolgusuyla 
önyüzü beton kaplamalı olarak inşa 
ediliyor. Barajda % 95 mertebesinde 
gerçekleşme sağlandı. 

Projenin diğer bir ayağını oluşturan 
sulama inşaatında toplam 97 km 
uzunluğunda kapalı sistem sulama 
şebekesi inşa ediliyor. Projede %79 
mertebesinde gerçekleşme sağlandı. 
Proje kapsamında Çayırdere Barajı’ndan 
alınacak suyla Pınarhisar İlçesine bağlı 
Çayırdere, Üsküplüdere, Hacıfakılı, 
Karıncak, Kaynarca Köylerine ait 29 bin 
830 dekar tarım arazisinin sulanması 
sağlanacak.  Baraj ve sulama inşaatının 
eş zamanlı olarak hızla devam ettiği 
Projenin 2016 yılının sonuna kadar 
tamamlanması hedefleniyor. 

Poyralı Projesi kapsamında Çayırdere 
Barajı ve Sulaması, Kırklareli İli Pınarhisar 
İlçesi Çayırdere Köyünde inşa ediliyor. 
Projenin temelini oluşturan 28,25 milyon 

KISA-KISA
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Türkiye’nin enerji üretiminde dışa olan 
bağımlılığını azaltmaya katkıda bulunmak 
ve sektör hacmini arttırmak maksadıyla 
düzenlenen “Yerli Enerji Kaynakları Fuarı”  
21-23 Ocak 2016 tarihleri arasında ATO  
Congresium’da gerçekleştirildi. 

Enerji sektörünün 3 konferans ve 6 adet 
alt fuar çerçevesinde buluştuğu Yerli 
Enerji Kaynakları Fuarının açılışı Orman 
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu tarafından gerçekleştirildi. 

“Baraj ve hidroelektrik 
santralleri Türkiye için olmazsa 
olmazdır”

Fuarın açılış konuşmasını yapan Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu yerli kaynaklara 

yönelinmesi gerektiğine vurgu yaparak, 
“Rusya ile olan münasebetimiz ve başka 
ülkelerle olan mevcut durum sebebiyle 
yerli enerji kaynaklarının ne kadar önemli 
olduğu ortaya çıktı. Bu bakımdan bizler 
de buna önem veriyoruz. Hükümet 
olarak yerli enerji kaynaklarımızı sürekli 
destekliyoruz ve desteklemeye de 
devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Yerli enerji kaynakları içinde en 
önemlisinin hidroelektrik santralleri 
olduğunu söyleyen Bakan Prof. Dr. 
Eroğlu, baraj ve hidroelektrik santrallerin 
Türkiye için “olmazsa olmaz” olduğunu 
kaydetti.

Türkiye’de hidroelektrik enerjinin 
ekonomik potansiyelinin yılda 180 

“Yerli Enerji Kaynakları 
Fuarı” 

Enerji sektörünün devlerinin buluştuğu Yerli Enerji Kaynakları Fuarı 21-23 Ocakta 
Ankara’da gerçekleştirildi.

KISA-KISA
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milyar kilovatsaat olduğunu aktaran 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Şu ana kadar 
ancak 91 milyar kilovatsaate ulaşabildik. 
Çünkü 2003 yılında özellikle ben DSİ 
Genel Müdürü olduğum zaman ancak 
potansiyelin yüzde 15’i, yani 26 milyar 
kilovatsaatlik bir hidroelektrik enerji 
üretimi vardı.” 

“Ormanlardan HES’lere 
Verdiğimiz Alan Çok Cüzidir”
Hâlihazırda bin 50 baraj ve hidroelektrik 
santral yapımı için özel sektör başvurusu 
bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Eroğlu, 
bunun da 422’sinin tamamlandığını, 
özel sektörün potansiyelini de takdir 
ettiğini dile getirdi. HES’lere karşı 

DSİ 18. (Isparta) Bölge Müdürlüğü’nün 
Elektromekanik ve Teçhizat Şube 
Müdürlüğü tarafından projelendirilip 
tamamlanan çatı ve cephe uygulamalı 
güneş enerji sistemi enerji üretimine 
başladı.

756 adet Monokristal Panel ve 9 adet 
20 kW İnverterden oluşan Güneş Enerji 

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü 
Elektrik İhtiyacını Güneş 
Panellerinden Karşılıyor 

Sisteminin aylık 22 bin 500 kilovat saat 
elektrik enerjisi üretmesi bekleniyor. 

DSİ 18.Bölge Müdürlüğü elektrik enerji 
ihtiyacı ortalama aylık 55 bin kWh, 
ihtiyaç duyulan enerjinin %40 ı GES 
tarafından karşılanacak. Güneş Enerji 
Sisteminin amortisman süresi 8 yıl olarak 
öngörülüyor.

çıkanlar olduğuna değinen Bakan Prof. 
Dr. Eroğlu şunları söyledi: “Birtakım 
nereden geldiği belli olmayan tenkitler 
var. HES’lere karşı çıkıyor. Niye karşı 
çıkıyorsun? Niye karşı çıktığı da belli 
değil. Halkı da kandırmak için ne diyorlar, 
‘HES’lerden çıkan su zehirlidir.’ Böyle 
bir yalan olabilir mi? ‘Firmalara suyu 
satıyorsunuz oradaki vatandaşlar suyu 
parayla satın alacak’ diyorlar böyle bir 
şey yok. Firmalara su satılmıyor. Firmalar 
sadece suyun gücünden istifade 
ederek orada enerji üretiyor. Bir litre su 
kullanması mümkün değil. ‘Nehirleri 
kurutuyorsunuz’ diyorlar. Öyle bir şey 
yok. Çünkü can suyu bırakıyoruz. Hatta 
yazın çoğu dereler kurur, derelere su 

veriyoruz. Derelerdeki ve nehirlerdeki 
canlı hayat devam etsin. Bunun kontrolü 
yapılıyor. ‘Ormanlar yok ediliyor’ diyorlar, 
ormanlardan HES’lere verdiğimiz alan 
çok cüzidir. Koca bir havzada iğenin başı 
kadardır. Şu ana kadar da 10 binde 2 
gibi bir alan vermişiz. Bir fidan kesildiği 
zaman beş tane fidan dikiliyor. Böyle bir 
şey de yok. Dolayısıyla HES’ler taşkınları 
önlüyor. Çok maksatlı faydaları var. Bunu 
yapmaya devam edeceğiz.”

Konuşmanın ardından  fuarın açılış 
kurdelesini kesen Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
yatırımcılardan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.
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Türkiye kumsallarında Caretta caretta 
ve Chelonia mydas olmak üzere iki 
çeşit deniz kaplumbağası türünün yuva 
yaptığını belirten Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Her bir 
Caretta caretta yuvasında ortalama 
70 yumurta, Chelonia mydas de 
ise bir yuvada ortalama 100 yumurta 
bulunmaktadır. Bu yumurtaların yaklaşık 

yüzde 80’inin yuvadan çıkma ihtimali var 
ve denize ulaşan bireylerin yüzde 3 civarı 
erginleşebiliyor. Denize ulaşan yavrular 
20-25 yıl sonra eşeysel olgunluğa 
geldiğinde yumurtlamak maksadıyla 
tekrar kumsala çıkıyor. Ayrıca yaklaşık 
1000 yumurtadan 1 tanesinin 50 
yaşlarına ulaşabildiği düşünülüyor” diye 
konuştu.

2015 Yılında Türkiye Sahillerinden 
391 Bin 152 Yavru Deniz 

Kaplumbağası Sularla Buluştu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel 

Müdürlüğü tarafından her yıl 143,7 km’lik sahil şeridinde yürütülen deniz 
kaplumbağaları izleme, koruma ve yuva tespit çalışmaları neticesinde, 2015 yılında 

yumurtadan çıkan 391 bin 152 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

KISA-KISA
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21 Önemli Deniz Kaplumbağaları 
Üreme Alanından 13’ünde 
Düzenli Olarak İzleme, Koruma 
ve Yuva Tespit Çalışmaları 
Yürütülüyor
Caretta caretta’ların dünyadaki en 
büyük yuvalama alanlarının Umman’ın 
Masirah Adası, Akdeniz’deki önemli 
yuvalama alanlarının ise Yunanistan ve 
Türkiye sahilleri olarak bilindiğini ifade 
eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu şöyle 
devam etti:

“21 önemli deniz kaplumbağaları üreme 
alanından 13’ünde düzenli olarak izleme, 
koruma ve yuva tespit çalışmaları 
yürütülüyor. 2015 yılı içerisinde yapılan 
bilimsel çalışmalar neticesinde 143.7 km 
sahil şeridimizde 3.912 adet Caretta 
caretta yuvası ve 2.151 adet Chelonia 
mydas yuvası tespit edildi. Tespit edilmiş 
olan yuvalara Caretta caretta 273 bin 
840 yumurta, Chelonia mydas ise 215 
bin 100 adet yumurta bıraktı. Bu iki türün 
bırakmış olduğu yumurtalardan çıkan 
toplam 391 bin 152 yavru ise denizlerle 
buluştu”

Genellikle Daha Önce Yuva 
Yaptıkları Sahillere Tekrar Geri 
Dönüyorlar 
Deniz kaplumbağalarının genellikle 
yumurtadan çıktıkları kumsala, ortalama 

20-25 yıl sonra eşeysel olgunluğa 
ulaştıklarında yumurtlamak üzere 
geri döndüklerini vurgulayan Prof. Dr. 
Eroğlu “Biz bu yıl için üreme mevsimini 
bitirdik. Ancak kaplumbağa üreme 
mevsimi olan 1 Nisan-30 Eylül tarihleri 
arasında yeni yumurtlama ihtimallerine 
karşı kumsallarımızı her yıl olduğu gibi 

yine yakından takip edeceğiz. Ayrıca 
vatandaşlarımızdan, üreme mevsiminde 
kumsallarda deniz kaplumbağalarına 
zarar verecek davranışlardan kaçınmaları 
hususunda ve kaplumbağaların 
bu dönemlerini rahat geçirmelerini 
sağlanması konusunda hassasiyet 
göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Deniz Kaplumbağaları, Dünyada 
Tabiatı Koruma Açısından Bir 
Sembol Durumunda

Deniz kaplumbağalarının yaklaşık 115 
milyon yıldır yerküre üzerinde yaşadığının 
bilindiğini söyleyen Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Deniz 
kaplumbağaları uzun bir zaman periyodu 
boyunca nesillerinin devamını başarı 
ile sürdürebilen ender canlılardan 
biridir. Bütün dünyada tabiatı koruma 
açısından bir sembol durumunda olan 
deniz kaplumbağaları, son 40-50 yıllık 
zaman zarfında çevre kirliliği, turizm ve 
sahillerde ikinci konut kullanımı, balıkçılık 
faaliyetleri ile kumsallardan kum alımı gibi 
faaliyetler neticesi önemli ölçüde tehlike 
altına girmiş bulunuyorlar. Bu tehlikeyi 
bertaraf etmek için Bakanlık olarak deniz 
kaplumbağalarını korumaya yönelik 
çalışmalarımızı bütün hassasiyetimizle 
devam ettireceğiz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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Terör örgütünün sıkça hedefi olan Kiğı 
Barajı’nda 16 Mayıs 2016 tarihinde su 
tutulması planlanırken, yapılan özverili 
çalışmalar neticesinde söz konusu 
tarihten 5 ay önce 5 Ocak  2016 
tarihinde barajda su tutuldu.

İnşaatına 1998 yılında başlanılan 
Kiğı Barajı ve HES; Bingöl ili Kiğı 
ilçesinin 12 km kuzeydoğusunda, Peri 
Suyu üzerinde yer alıyor. 175 metre 
yüksekliğinde ve 22,5 milyon metreküp 
gövde hacime sahip baraj kil çekirdekli 
kaya dolgu tipinde inşa edildi. Baraj 
bünyesinde toplam 120 km güvenlik 
yolu ve baraj ulaşım yolu tamamlandı.

Ülke Ekonomisine Yıllık 300 
Milyon TL Katkı Sağlanacak
Kiğı Barajı ve HES, Türkiye’nin kendi 
sınıfında 4., tüm barajlar içinde ise 8. en 
yüksek barajı konumunda bulunuyor. 
140 MW kurulu gücünde, yılda 450 
milyon kWh enerji üretmek maksadıyla 
inşa edilen projede, 2017 yılı başında 
enerji üretilmeye başlanması planlanıyor. 
Yılda 450 milyon kWh enerji üretimi 
ile yaklaşık 200 bin evin enerji ihtiyacı 
karşılanacak.  Ayrıca ülke ekonomisine 
yıllık yaklaşık 300 Milyon TL katkı 
sağlanması hedefleniyor.

18 Yıllık Hasrette Mutlu Son
Kiğı Barajı’nda Su Tutuldu 

Bingöl’de yapımına 5 Mart 1998 tarihinde başlanan, bölgenin 
en büyük projelerinden biri olan Kiğı Barajı’nda su tutuldu. 

KISA-KISA
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HABEr

SU’dA
gizlEnEn

tAriH

SU’dA
gizlEnEn

tAriH
YERİN METRELERCE 

ALTINDA uYGARLIKLARA, 
MEDENİYETLERE AİT 

KALINTILARA VE DOLAYISIYLA 
İNSANLIğIN HİKâYESİNE 

uLAŞMAYA ÇALIŞAN ARKEOLOjİ 
BİLİMİ, Bu MEŞAKKATLİ 

YOLCuLuğu YALNIZCA KARADA 
YAPMIYOR. ZİRA DÜNYAMIZIN 

%70’Nİ OKYANuSLAR VE 
DENİZLER OLuŞTuRuYOR. 

KARADA, TARİHİ ÖZENLE 
TOPRAKTAN AYIRMAYA 

ÇALIŞAN ARKEOLOGLAR, 
AYNI ÖZENLE DERİNLERE 

DALARAK İNSANLIğIN GEÇMİŞİNİ 
KARANLIK SuLARDA ARIYOR. 

Sy: 36

Tarihi Türbe Yeni Yerinde 
Hayat Bulacak

Sy: 32

Dört Bin Yıllık Hitit Barajı Turizmin 
Cazibe Merkezi Olacak

Sy: 44

İnşasını 141 Yıl
Bekleyen Baraj

Sy: 48
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Güneydoğu Anadolu Projesi’nin 
en önemli tesislerinden Ilısu Barajı; 
tamamlandığında gerek gövde dolgusu, 
gerek enerji üretimi gerekse oluşturacağı 
göl bakımdan Ülkemizin ve Dünyanın 
en büyük barajlarından biri olacak. 
11 milyar metreküp su depolayacak 
Ilısu’nun göl alanında kalacak olan Tarihi 
ve Kültürel varlıklar için yoğun çalışmalar 
gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar 
kapsamında Zeynel Bey Türbesi de 
ülkemizde ilk defa uygulanacak projeyle 
yeni yerine taşınacak.

Yukarı Şehir Büyük Oranda Baraj 
Sularından Etkilenmeyecek
Hasankeyf’te yer alan tarihi ve kültürel 
varlıklar 40 hektarı kapsayan ve Aşağı 
Şehir olarak isimlendirilen alan ile 
23 hektarı kapsayan ve Yukarı Şehir 
olarak isimlendirilen alanda bulunuyor. 
Hasankeyf Yukarı Şehir Alanı’nda yer 
alan kültürel varlıkların % 80’inden fazlası 
Ilısu Projesi’nin maksimum su kotundan 
etkilenmeyecek dolayısıyla sular altında 
kalmayacak. Ilısu Projesi’nin maksimum 
su kotundan etkilenmeyen Yukarı 

Tarihi Türbe Yeni Yerinde

Hayat Bulacak
Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan Zeynel Bey Türbesi, Türkiye’de 

ilk defa uygulanacak proje ile 2 kilometre taşınarak yeni yerinde 
konumlandırılacak.
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Şehir, bu alanın yeniden düzenlenmesi 
ile birlikte içindeki kültürel varlıkların 
sergileneceği bir “Arkeolojik Park ve Açık 
Hava Müzesi” olarak hizmete sunulacak. 
Alan, özgünlüğüne herhangi bir zarar 
verilmeden, bir açık hava müzesi olarak 
tasarlanıyor. Barajdan etkilenmeyen 
Yukarı Şehir’de onlarca mezar, türbe, 
köşk, tarihi konut, bir tarihi cami, saray 
ve yüzlerce mağara bulunuyor. Mevcut 
haliyle bile yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçinin ilgisini çeken bu eserler, 
kazılar tamamlanıp uygun bir çevre 
düzenlemesi ve çağdaş bir koruma 
anlayışıyla arkeolojik park içinde teşhir 
edilecek ve yeni nesillere aktarılacak.

Ayrıca yeni Hasankeyf ilçesinde 
Kültürel Park alanında kültürel varlıklar 
ve buluntuların önemli bir kısmı 
sergilenecek, kapalı müze, açık hava 
müzesi, turistik eşya satış alanı, mesire 
yerleri, yeşil alanlar, yönetim binası ve 
ulaşım yolları da bu park alanı içerisinde 
bulunacak.

Zeynel Bey Türbesi neden 
taşınıyor? 
Baraj sularından etkilenecek olan 
Aşağı Şehir’de ise kültürel varlıkların 
ortaya çıkarılmasına yönelik kazılar 
yapılıyor. Türkiye ve dünyada konusunda 

KülTüREl VARlIKlARININ 
gElEcEK KuşAKlARA 
AKTARIlMAsI 
MAKsAdIylA KoRuNMAsI 
yA dA TAşINMAsI 
İlE İlgİlİ yApIlAN 
TüM ÇAlIşMAlAR, 
uluslARARAsI 
KoRuMA İlKElERİ 
doğRulTusuNdA 
ulusAl VE 
uluslARARAsI uZMAN 
VE AKAdEMİsyENlER İlE 
bİRlİKTE gElİşTİRİlEN 
pRoJElER VE bölgE 
KoRuMA KuRuluNuN 
oNAyI dAHİlİNdE 
yüRüTülüyoR.

uzman bir ekip yönetiminde bu eserler 
Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı’na 
taşınıyor ve yerleştiriliyor. Bu eserlerden 
biri de yaklaşık bin tonluk ağırlığa sahip 
olan Zeynel Bey Türbesi…   

Barajlardan etkilenen tarihi değerlerin 
yeniden üretimleri söz konusu 
olmadığından kültürel varlıkların 
korunması konusu bir gereklilik ve 
uluslararası bir sorumluluk olarak 
değerlendiriliyor. Ülkemizde Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu tarafından alınan 36 sayılı ilke 
kararı gereği, tarihi ve kültürel varlıkların 
korunması amacıyla bilim komisyonları 
oluşturuluyor. Bu komisyonlarda konu ile 
ilgili uzmanlar, öğretim üyeleri ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı temsilcisi bulunuyor. 
Söz konusu bilim komisyonlarının 
görüşleri doğrultusunda belirlenen 
çalışmalar, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunca onaylanmasının 
ardından hayata geçiriliyor.

Ilısu Projesi kapsamında oluşturulan 
Bilim Komisyonu tarafından Zeynel Bey 
Türbesi’nin doğa koşulları ve zamanın 
olumsuz etkileri sebebiyle yıpranmış 
olduğu tespit edildi ve aralarında su 
altında koruma yönteminin de olduğu 
alternatifler değerlendirilerek “Bütüncül 
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Taşıma Yöntemi”nin benimsenmesi kararı 
alındı. 

12.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen 
Bilim Komisyonu Toplantısında ise 
Zeynel Bey Türbesi ve Külliye’nin (3 
medrese, imarethane ve han) taşınması 
ile ilgili; Zeynel Bey Türbesi’nin bütüncül 
taşınması, Külliye’nin diğer bölümlerinin 
dondurularak mevcut yerinde korunması 
ve Külliye’nin plan şemasının özgün 
teknik ve malzemesine uygun olarak 
taşınacak alanda canlandırılması önerildi. 
Bu konuda Bölge Koruma Kurulunun 
alacağı kararlar doğrultusunda çalışmalar 
gerçekleştirilecek.

Hasankeyf Antik Kenti’nde yeralan 
eserlerden Zeynel Bey Türbesi ve 
Külliye’nin dışında; Er -Rızk Camii, 
Artuklu Hamamı, Süleyman Han Camii, 
Koç Camii, Kızlar Camii, Orta Kapı, 
İmam Abdullah Zaviyesi ve Yamaç 
Külliyesi olmak üzere 8 anıt eserin 
bütüncül ya da kısmi taşınmalarına ilişkin 
prensip kararları da alındı. Bu doğrultuda 
uygulama projeleri çalışmaları devam 
ediyor.

Nasıl Taşınacak?
Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması ile 
ilgili olarak literatürdeki tüm kaynaklar 
araştırıldı ve tüm metotlar incelendi. 
Yapıya verilen önem sebebiyle yapı 
üzerindeki tüm hasarların tespiti yapıldı. 
Ayrıca daha önceki dönemlerde yapılan 
restorasyon çalışmaları esnasında yapıya 
uygulanan tüm müdahaleler ayrı ayrı ele 
alınarak taşıma esnasında en güvenli 
yolun ne olduğunun tespiti de yapıldı. 
Bu bilgiler ışığında ilk olarak yapının 
restorasyon ilkeleri doğrultusunda 
güçlendirme çalışmaları tamamlanacak, 
daha sonra kaldırma ve taşıma işlemine 
geçilecek.

bARAJlARdAN ETKİlENEN 
TARİHİ dEğERlERİN 
yENİdEN üRETİMlERİ söZ 
KoNusu olMAdIğINdAN 
KülTüREl VARlIKlARIN 
KoRuNMAsI KoNusu 
bİR gEREKlİlİK VE 
uluslARARAsI bİR 
soRuMluluK olARAK 
dEğERlENdİRİlİyoR.



35

Taşıma işlemi için SPMT (Self Propelled 
Moduler Transporter – Kendinden 
Tahrikli Modüler Taşıyıcı) kullanılacak. 
Bu cihazlar ile standart yol şartlarında 
% 4 eğime kadar istenen her ağırlıkta 
yapı taşınabiliyor. Yeterli genişlikte bir 
yol kullanılarak ve gerekli sayıda SPMT 
birleştirilerek 200 bin ton ağırlığında bir 
yapının bile sorunsuzca taşınabilmesi 
mümkün oluyor. Zeynel Bey Türbesi 
ve taşıma esnasında kurulacak ek 
düzeneğin maksimum ağırlığı toplam 
1 150 ton. Bu ağırlığın 5 adet SPMT 
ile rahatça taşınabileceği düşünülse 
de en küçük risk bile göze alınmak 
istenilmediğinden 6 adet SPMT 
kullanılmasına karar verildi.

Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması 
konusunda ihtiyaç duyulan standartlarda 
yeni bir yol yapılarak yaklaşık 2 km’lik 
taşıma işlemi SPMT’ler vasıtasıyla 
gerçekleştirilecek.

Taşıma esnasında yapı üzerine, 
SPMT’lerin hareketini kontrol eden 61 
adet ivme ölçer ve birim deformasyon 
ölçer yerleştirilecek. Tüm bu sensörler 
ve sistemler, taşıma işini yapacak olan 
SPMT’lerin kumanda modülü ile birlikte 
sadece bu yapı için hazırlanan özel bir 
bilgisayar programı ile entegre edilecek 
ve birlikte çalışacak. Bu şekilde yapı 
herhangi bir hasar olmadan tamamen 
güvenli olarak yeni yerine taşınacak.

Ne Zaman Taşınacak?

Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması ile 
ilgili olarak Yüklenici firma tarafından 
halen proje çalışmalarına devam ediliyor. 
Yapılan çalışmalar, Ilısu Bilim Komisyonu 
tarafından da uygun bulundu. Son 
aşamada Zeynel Bey Türbesi ve 
Külliye’nin taşınacağı yer ile ilgili olarak 
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün nihai kararı 
bekleniyor. Zeynel Bey Türbesi 2016 yılı 
sonuna kadar taşınmış olacak.  

Çalışmalar Son Aşamaya 
Getirildi

Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 
inşaat faaliyetleri hızla sürdürülüyor. 
İnşaatta % 80 fiziksel gerçekleşme 
sağlandı. 2016 yılı sonu itibariyle de 
baraj inşaat çalışmalarının tamamlanması 
hedefleniyor. 

Dünyadan Örnekler
Tarihi yapıların gerek duyulduğunda 
taşınması, yüzyıldan uzun zamandır 
tüm dünyada uygulanan bir yöntem. 
Bu güne kadar yüzlerce tarihi yapı 
taşındı. 

• Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
18000 ton ağırlığındaki tarihi bina

• Hollanda- Oudewater’da bulunan 
8 000 ton ağırlığındaki Aziz Francis 
Kilisesi  

• Hollanda-Amsterdam’da bulunan 
7000 ton ağırlığındaki Atık Arıtma 
Tesisi

• Hollanda-Maastricht’te bulunan 
1400 ton ağırlığındaki demiryolu 
köprüsü

Mısır’da Aswan Barajı suları altında 
kalmaktan, baraj su seviyesi üzerinde 
başka bir alana nakledilerek kurtarılan 
Abu Simbel Tapınağı da önemli 
bir örnek. Söz konusu tapınağın 
nakledilmesine UNESCO öncülük etti 
ve çalışmaları destekledi. Toplamda 
300 bin ton ağırlığında olan Ebu 
Simbel Tapınağı 1960 - 1966 yılları 
arasında bulunduğu noktadan 65 
metre yukarı ve 200 metre ileriye 
taşındı.

Diğer taraftan Hasankeyf ilçe merkezi 
dışındaki tüm alanlarda arkeolojik kazı 
çalışmaları tamamlandı. İlçe merkezinde 
yer alan arkeolojik kazı çalışmalarına 
başlanılması için yeniden yerleşim 
faaliyetlerinin tamamlanması bekleniyor.

Hasankeyf ilçesinde baraj göl alanı 
içerisinde bulunan 9 yapının; Yamaç 
Külliyesi, Er - Rızk Camii, Artuklu 
Hamamı, Süleyman Han Camii, Koç 
Camii, Kızlar Camii, Zeynel Bey Türbesi, 
Orta Kapı ve İmam Abdullah Zaviyesi 
belgeleme ve güçlendirme çalışmaları da 
tamamlandı. 

Su altında kalmayacak 5 yapıdan Küçük 
Saray’ın belgeleme çalışması ve Ulu 
Camii, Yukarı Kapı, Su Deposu ve Büyük 
Saray’ın ise belgeleme ve güçlendirme 
çalışmaları tamamlandı.

Siirt ilinde su altında kalacak olan, 
Kırmızı Han, Gerra Han, Çemişevki Han, 
Değirmen I, Değirmen II, Mağaralar 
ile su altında kalmayacak Seyfettin 
Kalesi olmak üzere 7 yapının belgeleme 
çalışması da tamamlandı.

Müze Hazır
Ilısu Barajı ve HES Projesi sayesinde, 
Hasankeyf ilçesinde bulunan ve sudan 
etkilenecek kültür varlıklarının, mevcut 
konumları ve birbirleri ile doku ilişkileri 
gözetilerek tasarlanan yerleşim planına 
uygun taşıma ve koruma çalışmaları ile 
gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. 
Kültürel Parkta Hasankeyf’ten 
taşınacak olan eserlerin korunacağı 
ve sergileneceği müze inşaatı da 
tamamlandı. Tarihi ve kültürel değerler 
söz konusu Kültürel Park ve Açık Hava 
Müzesinde ziyaretçilere sunulacak.
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Arkeoloji denildiğinde akla, özel ekipmanlarla yer altında bulunan tarihi 
ve kültürel mirasa ulaşmaya çalışan bilim dalı geliyor. Aynı işlem sular 
altındaki batıkların ya da yerleşimlerin ortaya çıkarılması için okyanuslar, 
denizler, göller ve hatta su kuyularında da uygulanıyor. 

Üç tarafı denizlerle çevrili, bir iç denizi ve yüzlerce irili ufaklı gölü 
üzerinde barındıran Anadolu Coğrafyası, beşiklik ettiği onlarca 
medeniyete ait zengin bir tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle 
Anadolu suları da tıpkı Anadolu gibi arkeoloji bilimine davetkâr bir 
çağrıda bulunuyor.  

Bu sayımızda arkeolojinin, tıpkı ortaya çıkarmaya çalıştığı tarihi eserler 
gibi perde arkasında kalmış sualtı dalını ve Anadolu sularının gizlediği 
tarihi zenginliği sizlerle paylaşmak istedik. Sualtı Arkeolojisiyle alakalı 
bilgi edinmek maksadıyla Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Hakan Öniz ile görüştük. 

Sualtı Arkeolojisi çalışmaları nasıl yapılıyor, zorlukları 
neler? 
Sualtı arkeolojisi adından da anlaşılacağı gibi genellikle suların 
derinliklerinde icra edilen bir bilim dalıdır. Denizler, göller, akarsular, 
bataklık alanlar, hatta su kuyuları dahi sualtı arkeolojisinin kapsama 
alanı içindedir. Şüphesiz ki bu alanda çalışabilmek için öncelikle 
suyun altında yaşayabilmek gereklidir. Dolayısıyla aletli dalış yapmanın 
genel zorlukları bu alanda da geçerlidir. Çalışma alanımızın önemli 
bölümünü savaşlar, deniz kazaları veya başka nedenlerle suyun 
altında kalmış gemi batıkları ile antik limanların araştırılması oluşturur. 
Geçmişte denizlerin kıyılarına ya da yakınlarına yapılmış yerleşimlerin 
bir bölümü suların yükselmesi veya tektonik hareketler nedeniyle sular 
altında kalmıştır. Sualtındaki bu eski yerleşimlerin araştırılmaları da 
çalışmalarımız arasında yer almaktadır. 

Sualtı arkeolojisinin kapsama alanını suyun altıyla sınırlandırmak yeterli 
değildir. Antik limanlar ve kıyı şeritlerinin bir bölümü nehirlerin getirdiği 
depozit malzemeler ya da denizden dalgalarla taşınan kum nedeniyle 
toprak altında kalmıştır. Dolayısıyla bazı liman yapıları ile batmış 

SU’da Gizlenen

Yerin metrelerce altında uygarlıklara, medeniyetlere ait kalıntılara ve dolayısıyla 
insanlığın hikâyesine ulaşmaya çalışan Arkeoloji Bilimi, bu meşakkatli yolculuğu 

yalnızca karada yapmıyor. Zira dünyamızın %70’ni okyanuslar ve denizler 
oluşturuyor. Karada, tarihi özenle topraktan ayırmaya çalışan arkeologlar, aynı 
özenle derinlere dalarak insanlığın geçmişini karanlık sularda arıyor. 

Tarih
Röportaj

Orçun TAŞKIN

Hakan Öniz Kimdir?
2006 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun olan Hakan 
Öniz, 2008 yılında Sualtı Arkelojisi alanında 
Yüksek Lisansını, 2012 yılında da yine aynı alanda 
doktorasını tamamladı. Selçuk Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Sualtı 
Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı olan Öniz, 
UNESCO Sualtı Arkeolojisi Unitwin İletişim Ağı 
Kurucu Koordinatörlüğü görevini de yürütüyor. 
Öniz’in yürütmekte olduğu görevler şunlar: Selçuk 
Üniversitesi, Sualtı Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü, ICOMOS (Dünya 
Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye Üyesi, UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu Sualtı Arkeolojisi Kurul 
Üyesi, Akdeniz Arkeolojisi Kurumları Birliği (General 
Association of Mediterranean Archaeology) 
Yönetim Kurulu Üyesi. Öniz’in  “Temel Sualtı 
Arkeolojisi”  isimli bir kitabı bulunuyor.
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gemiler de günümüzde toprak altında 
kalmış durumdadır. İstanbul Marmaray 
ve Metro kazılarında ortaya çıkartılan 
Yenikapı Theodosius Limanı ve burada 
toprağın 6-9 metre altından çıkartılan 
37 gemi batığı bu konuya mükemmel 
bir örnek oluşturur. Dolayısıyla sualtı 
arkeolojisinin değişen fiziki koşullarına 
göre karşı karşıya kaldığı pek çok zorluk 
bulunmaktadır. 

Bir tarihi varlığın su altında 
olması ile karada olması 
arasında; tarihi varlığın tespiti, 
ortaya çıkarılması ve korunması 
bakımından ne tür farklar 
bulunuyor?

Karada yapılan çalışmalar ile sualtı 
çalışmaları arasındaki en önemli farkı 
çalışma ortamı oluşturmaktadır. Bu 

ortam hem çalışan araştırmacılar için 
ayrı bir eğitim, donanım ve tecrübeyi 
gerektirmekte hem de tespit için 
kullanılacak donanımlarda teknolojik 
farklılıkları zorunlu kılmaktadır. Şüphesiz 
günümüz teknolojisi sualtında yapılan 
tespit çalışmaları için birçok kolaylık 
sağlamıştır. Bugün artık hiç dalış 
yapmadan deniz dibi yüzeyinde form 
veren kalıntıları Multi Beam Sonar, Sub 
Bottom Profiler veya Yan Taramalı Sonar 
cihazlarıyla tespit etmek, çok derinde 
olabilecek kalıntıları da doğrudan 
dalış yapmak yerine sualtı robotlarıyla 
(Remote Operating Vehicle-ROV) 
görüntülemek mümkündür. 

Aletli dalış yöntemleri ya da robotlar 
vasıtasıyla bulunan arkeolojik kalıntılar, 
araştırma ekibinin uzmanları ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri 

“Ülkemizde su yükselmelerine 
bağlı olarak sular altında kalan 
yerleşimlere örnek olarak Avşa Adası 
Manastır Kıyısındaki Tunç Çağı 
yerleşimi gösterilebilir. Bu bölgede 
kıyıda bir su kuyusundan çıkartılan 
örnekler Prof. Mehmet Özdoğan 
tarafından Neolitik Döneme 
(M.Ö.8000-5500) tarihlenmiştir. Prof. 
Nergis Günsenin tarafından sualtında 
yapılan çalışmalarda ise Tunç 
Çağı’na (M.Ö. 3000-1200) tarihlenen 
kalıntılar tespit edilmiştir. Halen 
burada Selçuk Üniversitesi Sualtı 
Arkeolojisi Yüksek Lisans öğrencisi 
Günay Dönmez tarafından Bandırma 
Müze Müdürlüğü desteğiyle bir tez 
çalışması yürütmektedir. Bu çalışma 
sırasında tamamen sualtında kalmış 
Tunç Çağı mezarlarının yayıldığı alan 
tespit edilmiştir. Hem su yükselmesi 
hem de tektonik hareketler nedeniyle 
sular altında kalan yerleşimler için 
ise Antalya Demre’de bulunan 
Kekova adasının çevresindeki 
Simena, Teimiussa ve Aperlai 
antik yerleşimleri belirtilebilir. Bu 
kentlerin M.Ö. 400’lerde kurulduğu 
düşünülmektedir Bu tip batık 
şehirler üzerinde yapılacak bilimsel 
araştırmalar ise sualtı arkeolojisinin 
geleceğini oluşturur.” 
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tarafından verilecek kararlar paralelinde 
korumaya alınır. Bu aşamada en çok 
tercih edilen yöntem yerinde korumadır. 
Çünkü deniz içinden çıkartılan her türlü 
malzeme havayla temas ettiği andan 
itibaren bir bozulma sürecine girer. 
Bunların konservasyon yöntemleri ayrıca 
uzmanlık ve maliyet gerektiren konulardır. 
Ancak deniz dibinde kalmaya devam 
etmeleri herhangi bir risk oluşturuyorsa 
bilim heyeti ve Bakanlık uzmanları 
kararıyla eser sudan çıkartılır ve hemen 
konservasyon aşamasına sokulur. 
Hem Selçuk 1 gemisinde, hem Selçuk 
Üniversitesi Sualtı Araştırma Merkezi’nin 
Kemer’deki binasında ve hem de 
Antalya Müzesinde bulunan Koruma 
ve Onarım Müdürlüğü’nde bu konu için 
uzmanlar ve olanaklar bulunmaktadır.  
Denizden çıkartılan eserlere yönelik 
konservasyonun ilk aşaması genellikle 
tuzdan arındırmadır. Ancak eserin 
hammaddesi ve mevcut durumuna bağlı 
olarak ne şekilde konserve edileceği 
değişim göstermektedir.

Tespit edilen tarihi varlıklar 
sualtında mı bırakılıyor, yoksa 
yüzeye çıkarılarak müzelerde mi 
muhafaza ediliyor?
Yukarıda da belirtildiği gibi, tarihi 
varlıkların sualtında kalmaları herhangi 
bir risk içermiyorsa ve bilimsel olarak 
gerek görülmüyorsa konumlarına 
dokunulmaz. Mevcut halleri fotoğraflanır, 
filmlenir, çizilir, koordinatlarıyla birlikte 
uydu fotoğraflarına ve planlara işlenerek 
milli envantere kaydedilmiş olur. 
Çıkartılmasına gerek görülen eserler 
ise konservasyon ve restorasyon 
aşamalarından sonra müzelerde 
sergilenir veya müze depolarında uygun 
ortamlarda muhafaza edilir. Ülkemizde 
halen deniz içinde bir sualtı müzesi 
bulunmamaktadır, ancak Bodrum 
Sualtı Arkeolojisi Müze Müdürlüğü’nün 
Bodrum Karaada bölgesinde bu yönde 
bir çalışması vardır.

Denizler ve göller arasında bir 
fark bulunuyor mu, suyun tarihi 
varlıklar üzerinde ne tür etkileri 
oluyor? Tatlı, tuzlu, sodalı suların 
avantaj ya da dezavantajları 
nelerdir?
Elli üç yıl önce Türkiye’de sualtı 
arkeolojisine başlayan Prof. George 
Bass batıkları bir zaman kapsülüne 
benzetir. Bu doğru bir terimdir. Sualtı 
ortamında insanın yaşayamaması 

özellikle derinlerde bulunan birçok 
batığın hiç dokunulmadan korunmasını 
sağlamıştır. Çünkü arkeolojik her türlü 
kalıntının karşı karşıya kaldığı sorunların 
çoğu insan eliyle yaratılmaktadır. 
Şüphesiz kültür mirasına yönelik 
bu tahribat günümüzden çok önce 
başlamıştır. İnsanın ulaşabildiği her 
yerde en az bin yıldır eserlerin çeşitli 
amaçlarla tahrip edildiği bilinmektedir. 
Örneğin, Roma döneminden kalan 
1700-1800 yıllık lahitlerin önemli bir 
kısmı yüzlerce yıl sonra Doğu Roma 
Döneminde soyulmuştur. İnsanın 
ulaşamayacağı toprak ve sualtındaki 
kalıntılar ise korunabilmiştir. Bu nedenle 
suların derinlikleri günümüze kadar bir 
çok batığa dokunulmasını engellemiştir. 
Öte yandan aletli dalış son yirmi yıldır 
ilgili herkesin yapabileceği kadar kolay 
ve ekonomik olmuştur. Bu nedenle 
binlerce yıldır denizin dibine kolay kolay 
ulaşamayan insanoğlu sualtındaki kültür 
mirasının üzerinde güncel bir risk/baskı 
oluşturmaya başlamıştır. 

Deniz suyunun eski eserler üzerinde 
zarar verici etkisi de diğer bir risk 
unsurunu oluşturur. Hem suda bulunan 
tuz oranı, hem suyun ısısı ve hem de 
suyun içinde yaşayan canlılar ayrı ayrı 
zarar verici özelliktedir. Bu nedenle 
suyun içinde en çok korunmuş eski 
eserler üzeri kum veya balçıkla kapanmış 
olanlardır. Örneğin, Akdeniz’de 
yukarıdaki nedenlerle eski bir batığın 
organik kalıntıları genellikle bulunamaz. 
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Ancak soğuk ve az tuzlu olan Baltık 
Deniz’inde çok daha korunmuş antik 
gemi batıkları bulunmaktadır. 

2014 Yılında Türkiye’nin ilk 
sualtı arkeolojik araştırma 
gemisi denize indirildi. Bu gemi 
çalışmalarınıza ne tür katkılar 
sağlayacak?
Geniş alanların taranmasının gerekli 
olduğu sualtı yüzey araştırmalarında 
geçtiğimiz yıllarda karşı karşıya 
kaldığımız en büyük sorun, ekip ve 
donanımın nakli ve barınması için 
ihtiyaç duyulan bir deniz taşıtımızın 
bulunmamasıydı. Genellikle destekleyen 
kuruluşlar tarafından kiralanan gemiler 
bu amaçlar için kullanılsa da süre, 
teknik ve lojistik olanaklar çalışmaları 
kısıtlamaktaydı. Ancak Selçuk 1 
gemisinin devreye girmesiyle birlikte 
2014 yılında çalışma alanımız olan 640 
kilometrelik Antalya Kıyılarında süreye 
bağlı kalmadan bilimsel çalışmalarımızı 
yürütmeye imkân bulduk. Örneğin 
daha önce hiç çalışmamış olduğumuz 
Gazipaşa ilçesinin doğusunda bilimsel 
açıdan önemli sonuçlara ulaştık. 2015 
yılında ise Mersin Silifke Kıyılarının 
çalışmalarına başladık ve burada da son 

derece önemli bilimsel sonuçlara ulaşıldı.

Gemide 18 kişilik ekibin konaklaması ve 
yeme-içmesi rahatlıkla sağlanabilmekte, 
dalış platformu vasıtasıyla suya iniş ve 
çıkışlarda büyük kolaylık yaşamaktayız. 
27 metre boyundaki geminin ekonomik 
ana makinesi sayesinde uzun mesafelere 
az yakıt kullanarak ulaşabilmekte, 
jeneratörleri, kompresörleri ve diğer 
altyapı olanaklarıyla aletli dalış ve 
bilimsel kazı ve araştırmaları sorunsuz 
sürdürebilmekteyiz. Gemide sualtı 
arkeolojisi amaçlı kazı ve araştırmalar için 
gerekli her türlü teknoloji bulunmaktadır. 
Selçuk 1 gemisini kullanmaya 
başlamamızla birlikte yine üniversitemize 
ait 7.5 metre boyundaki Triton 1 
teknesini de yalnızca sonar çalışmaları 

Geminin en önemli kalıntısı ahşap 
bölümleri yani aslında kendisidir. 
Terado Navalis adındaki deniz canlısı 
ahşabın en büyük düşmanıdır. 
Seferdeyken ahşaba giren bu kurt 
ahşabı mantar gibi dayanıksız hale 
getirir ve bazen gemi sırf bu nedenle 
batar. Kumaş, kemik ve başka her 
türlü organik materyal bu tür canlılar 
tarafından –üstleri kum veya çamurla 
kapanmadıkça- yok edilirler.  
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için kullanmaya başladık. Böylelikle 
ana ekibimiz gemide sualtı çalışmalarını 
sürdürürken bir başka ekibimiz de 
sonar çalışmalarını bağımsız olarak 
yürütebilmektedir. Bu çalışmalardaki 
sonuçlara göre Selçuk 1 Gemisi zaman 
harcamadan tespit edilmiş görüntüler 
üzerinde dalışlara başlayabilmektedir.

Ülkemiz sualtı tarihi varlıkları 
açısından ne durumda; batıklar, 
kalıntılar ülkemizin hangi 
bölgelerinde yoğunlaşıyor?
Dünyada tarımın başladığı toprakların 
büyük bölümü ülkemiz sınırları içinde 
yer alır. Tarım devrimi insanın toprağa 
bağlanmasını sağlamıştır. Buna paralel 
olarak ilk hayvancılık, ilk köyler ve 
sonrasında yine ilk kentler bu coğrafyada 
ortaya çıkar. Tüm bu ilkler başka ilkleri 

de doğurur: ilk yazı, ilk tarih, ilk coğrafya, 
ilk para, ilk ticaret, ilk kent planları, 
ilk destanlar, ilk dinsel inançlar, ilk 
madencilik, ilk metalurji bu topraklarda 
ortaya çıkmış ve bunların çoğu bugün 
batı olarak nitelediğimiz coğrafyaya 
binlerce yıl sonra ulaşmıştır. Şüphesiz 
bütün bu ilkler Anadolu Kıyılarına 
da yansımış, ilk yelkenli gemiler de 
yaklaşık beş bin yıl önce Mısır ve hemen 
sonrasında ülkemiz kıyılarında görülmeye 
başlamıştır. Kıbrıs Tatlısu Çiftlikdüzü’nde 
9000 yıl öncesinde tarihlenen Nevşehir 
kökenli obsidyen aletler en az 9000 
yıldır kıyılarımızda denizciliğin yapıldığını 
göstermektedir. Anadolu’nun Akdeniz 
kıyıları başta olmak üzere ülkemizin tüm 
deniz, göl ve akarsu kıyıları bu eşsiz 
kültür mirasından payını almıştır. 

İlK yAZI, İlK TARİH, 
İlK coğRAfyA, İlK 
pARA, İlK TİcARET, 
İlK KENT plANlARI, 
İlK dEsTANlAR, İlK 
dİNsEl İNANÇlAR, 
İlK MAdENcİlİK, 
İlK METAluRJİ bu 
TopRAKlARdA oRTAyA 
ÇIKMIş VE buNlARIN 
Çoğu bugüN bATI 
olARAK NİTElEdİğİMİZ 
coğRAfyAyA bİNlERcE 
yIl soNRA ulAşMIşTIR.
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Türkiye’de bugüne kadar 
sualtında tespit edilen önemli 
tarihi varlıklar nelerdir, ne 
tür çalışmalar yapılmıştır? 
Dünyadan bir kaç örnek verebilir 
misiniz?
Türkiye’de elli sene kadar önce 
süngerciler tarafından bulunan ve 
Prof. George Bass ve ekibi tarafından 
kazısı yapılan Gelidonya ve Uluburun 
Batıkları Tunç Çağı (M.Ö.3000-
1200) arkeolojisi için önemli bilgilere 
ulaşılmasını sağladı. Öte yandan hem 
Selçuk Üniversitesi’nden bizim Antalya 
Kıyıları sualtı araştırmaları ve Dr. Erdoğan 
Aslan’ın Demre-Kekova Adasında 
yürüttüğü çalışmalar, hem Kocaeli 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şengül 
Aydıngün ile birlikte yürüttüğümüz 
Küçükçekmece Gölü içinde ve kıyısında 
bulduğumuz yapı kalıntıları ve hem 
de Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Harun Özdaş’ın Ege Denizi 
Kıyılarında yürüttüğü çalışmalar sırasında 
bulunan batıklar, antik limanlar ve 
demirleme yerleri çok sayıda önemli 
bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır. 
Özellikle 2014 yazında Antalya Müze 
Müdürlüğü Başkanlığında Öniz ve Özdaş 
bilimsel danışmanlıklarında başlatılmış 
olan 11-12. yüzyıl Doğu Roma Dönemi 
tabak batığı kazısı daha önce kazısı 
yapılmamış bir alanda ilk çalışma olması 
açısından dikkat çekicidir. 

Sualtı arkeolojisi dünyada da yeni bir 
alan sayılmaktadır. Bu nedenle aslında 
karada yapılan arkeolojik çalışmalara 
kıyasla sualtında çok fazla çalışma 
yapılmamaktadır denilebilir. Mısır 
İskenderiye Feneri ile Nil Nehrinde 

yapılan sualtı kazıları; İtalya Napoli’de 
bulunan batık Baia Antik Kentinde 
yürütülen çalışmalar, Avustralya, 
Hollanda ve Amerika kıyılarında 
yapılmakta olan geç dönem batık kazıları 
konuya ilişkin nadir örnekler arasındadır. 
Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi önemli 
bir başarı kazanmıştır. Üniversite 2012 
yılında kurulan UNESCO Sualtı Arkeolisi 
UniTwin Network’ün kurucusu ve 
lideridir. Southampton, South Denmark, 
Alexandria, Varşova, Flinders ve Tokyo 
gibi Üniversitelerin dâhil olduğu network 
bu alanda bütün dünyada akademik 
altyapıyı sağlamak ve devletlerin sualtı 
kültürel miras konusunda kapasite 
yapılandırmalarına destek vermek 
amacındadır. Network’ün Koordinasyon 
Merkezi Antalya Kemer’dedir.

Söz konusu Koordinasyon Merkezi 
aynı zamanda Selçuk Üniversitesi’nin 

KKTC’nin kuzeyinde Girne – 
Karpaz yarımadası arasında 
bulunan Tatlısu Çiftlikdüzü 
kıyısında Doç.Dr.Müge Şevketoğlu 
tarafından yapılan kazılar yapılmıştır. 
Burada bulunan küçük aletlerin 
hammaddesi olan obsidyen, 
demirin daha bilinmediği 
dönemlerde kesici olarak kullanılan 
volkanik cam esaslı yongalardır.  
Nadir bulunan obsidyen yataklarının 
o dönem Anadolu’daki en önemli 
merkezi Nevşehir bölgesindedir.

suAlTI ARKEoloJİsİ 
düNyAdA dA yENİ bİR 
AlAN sAyIlMAKTAdIR. 
bu NEdENlE 
AslINdA KARAdA 
yApIlAN ARKEoloJİK 
ÇAlIşMAlARA 
KIyAslA suAlTINdA 
ÇoK fAZlA ÇAlIşMA 
yApIlMAMAKTAdIR 
dENİlEbİlİR.

deniz kıyısındaki faaliyetlerini sürdürmek 
amacıyla yapılmıştır. Bu bina, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı - Antalya Kıyıları 
Arkeolojik Sualtı Çalışmaları; Antalya, 
Side ve Alanya Müzeleri’nin talepleri, 
Adrasan Tabak Batığı Kazısı, S.Ü. Sualtı 
Arkeolojisi Ana Bilim Dalı kapsamında 
düzenlenen yüksek lisans ve doktora 
programları ile Erasmus ve uluslararası 
bağlantılı diğer eğitim programlarının 
gerçekleşmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
UNESCO çatısı altında sualtı 
arkeolojisiyle bağlantılı tüm akademik 
faaliyetler bu binadan koordine 
edilmekte, söz konusu Network buradan 
yönetilmektedir.

Merkezin sualtı kültür mirası, sualtı 
arkeolojisi, gemi arkeolojisi, denizcilik 
arkeolojisi, kıyı ve liman arkeolojisi ve 
benzeri alanlarda bilimsel çalışmaları ile 
kazı ve araştırmaları başta UNESCO 
olmak üzere bu alanlarda faaliyet 
gösteren ulusal ve uluslararası bilim 
kurumlarıyla ortak çalışmaları, eğitim 
programları ve bilimsel toplantı 
organizasyonları da bu binada 
gerçekleştirilmeye başlamıştır.  

Merkez binasında, 4 ofis, 1 adet 40 
kişilik toplantı salonu, 1 adet koruma-
onarım laboratuvarı, Prof. Dr. Ahmet 
Adil Tırpan Kütüphanesi, 8 misafirhane 
odası, öğrenci yatakhanesi, mutfak, açık 
hava alanları, depolar ve diğer sosyal 
bölümler bulunmaktadır.
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Kuraklık sebebiyle geçtiğimiz 
günlerde Sapanca gölünde su 
seviyesinde düşüş meydana 
gelmesiyle birlikte tarihi 
kalıntılar tesadüfen havadan 
tespit edildi. Bu konu hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Holosen dönemin başından itibaren 
yaklaşık 16.000 yıldır eriyen buzullar 
okyanus seviyelerinde yükselmeye 
neden olmaktadır. Akdeniz gibi okyanus 
sistemine bağlı tüm denizlerde bu 
yükselme kıyı formlarında yavaş gelişen 
etkilere neden olmuştur. Yaklaşık 9.000 
yıl öncesine kadar bu sisteme bağlı 
olmayan Marmara ve Karadeniz’de 
ise bu yükselme muhtemelen biraz 
daha ani gelişen etkiler yaratmış, bu 
değişim kıyılarda yaşayan toplumların 
yaşam ve beslenme biçimlerini de 

etkilemiştir. Tüm kıyılarda değişimlerin 
sona erdiğini söylemek imkânsızdır. 
Çünkü günümüzde yalnızca kutuplarda 
kalmış olan buzullar erimeye, denizler de 
yükselmeye devam etmektedir. Nehirler 
alüvyon taşımaya devam etmekte, bu 
alüvyonlar göl ve denizlere dolmaktadır. 
Dalgalar kıyılara kum yığmayı 
bırakmamıştır. Tektonik hareketler 
yatay veya dikey şekilde yer kabuğuna 
etki etmekte, bazı kıyılar yükselirken 
bazıları da alçalmaktadır. Tuzlu su dolu 
rüzgâr ve dalgalar kıyılara vurmakta, 
yumuşak toprak denize akmaktadır. 
Sapanca örneğindeki gibi bazı göl 
seviyeleri kuraklık ya da fazla su çekimi 
nedeniyle alçalmaktadır. Diğer taraftan 
kıyılara insan eliyle yollar, mendirekler, 
dolgu alanlar inşa edilmeye devam 
etmektedir. Yani kıyı formları çoğu zaman 
gözle fark edilemese de sürekli olarak 

değişmektedir. Dolayısıyla barındırdığı 
kültür mirası bazen bilimsel araştırmalarla 
bazen de başka nedenlerle tesadüfen 
ortaya çıkmaktadır. Modern bir barajın 
(Sazlıdere Barajı- İstanbul Küçükmece 
Gölü yakını) hemen dibinde bulunan 
İstanbul Yarımburgaz Mağarası yaklaşık 
800000 yıldır insan neslini barındırmıştır.  
Bu açıdan bakarsak yüz binlerce yıldır 
insanın yaşadığı bu topraklarda henüz 
keşfedilmemiş çok şey bulunduğunu 
görürüz. Bunun en son örneğiyle 2015 
yılında Demre Beymelek Gölü’nde 
karşılaştık. Hemen yanındaki tatlı su 
kaynaklarıyla beslenen ve denize bir 
kanalla bağlı yarı tuzlu bir lagün olan 
Beymelek Gölünde tamamen sualtında 
kalmış bir Roma Hamamı, Helenistik 
Dönem liman yapısı ve Geç Roma 
Döneminde tarihlenen ve yapı ve rıhtım 
kalıntılarını tespit edilmiştir.
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Ülkemizde yüzlerce baraj inşa eden 
DSİ Genel Müdürlüğü, antik bir baraj 
etrafında geliştirdiği proje vasıtasıyla ülke 
turizmine büyük katkı sağlayacak. DSİ 
5. (Ankara) Bölge Müdürlüğü tarafından 
yürütülen proje kapsamında, 1932 
yılından bu yana varlığı bilinen ancak 
2002 yılında gün yüzüne çıkarılan Hitit 
Barajı ve yakın çevresi rehabilite edilerek 
turizme açılacak.

Hitit Medeniyetinin başkenti Hattuşaş’la 
diğer önemli merkezlere ev sahipliği 

yapan Alacahöyük ören yerinde 
ortaya çıkarılan Hitit Barajı’nın turizme 
kazandırılması amacıyla Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 
talimatları doğrultusunda Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
uygulama projesi kapsamında bölgede 
çeşitli yatırımlar yapılarak düzenlemeler 
gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
tarafından da onaylanan proje, 

4 Bin Yıllık Hitit Barajı Turizmin
Cazibe Merkezi Olacak

Yıllık 35 bin turist tarafından ziyaret edilen Alacahöyük Ören Yeri’nin 
ziyaretçi sayısının, merkezinde Hitit Barajı’nın yer aldığı proje ile 100 bine 

çıkarılması hedefleniyor.

pRoJE İlE TARİHİ 
AlAcAHöyüK HİTİT 
bARAJI VE yAKIN 
ÇEVREsİNİN REHAbİlİTE 
EdİlEREK TuRİsTİK 
gEZİlERE olANAK 
sAğlAyAcAK şEKİldE 
yENİdEN düZENlENMEsİ 
HEdEflENİyoR.
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Türkiye’nin “İlk Milli Kazı Alanı” unvanına 
sahip Alacahöyük’te Ankara Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilen kazı 
çalışmalarına başkanlık eden Prof. Dr. 
Aykut Çınaroğlu’nun görüş ve önerileri ile 
şekillendirildi.

Proje ile tarihi Alacahöyük Hitit Barajı ve 
yakın çevresinin rehabilite edilerek turistik 
gezilere olanak sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. 
Çorum ili, Alaca İlçesi, Alacahöyük 
beldesinde bulunan proje sahası köy 
merkezine ve Ören Yerine yaklaşık 1,3 
km mesafede bulunuyor. Proje sahası 
toplam 277 dekar alanı kapsıyor.

Dünyanın İşlevini Koruyan En 
Eski Barajı

Alacahöyük’teki kazılara 20 yıldır 
başkanlık yapan Prof. Dr. Aykut 
Çınaroğlu, Hitit Barajı’nın dünyada 
işlevini koruyan en eski baraj olduğunu 
söylüyor. Baraj etrafında geliştirilen 
Turizm Projesi’ni “Anadolu Arkeolojisine 
Işık Tutacak Proje” olarak değerlendiren 
Çınaroğlu, projenin bundan sonra 
yapılacak benzeri çalışmalar için de 
örnek oluşturacağını ifade ediyor. 

Anadolu’da barajsız yaşanamayacağını 
anlayan Hititler, Milattan Önce 13. 
yüzyılda bazı su yapıları inşa ettiler.  Bu 

yapılar arasında yer alan Alacahöyük’teki 
Hitit Barajı, arkeolojik metotlarla 2002 
yılında gün ışığına çıkartıldı. Hititler 
tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa 
edildiği tahmin edilen ve Anadolu’nun 
en eski barajı olarak değerlendirilen 
barajın çevresine DSİ 5. Bölge 
Müdürlüğü tarafından Sit Alanı dışında 
bir Arkeopark-Rekreasyon Projesi 
hazırlanarak, bir yandan baraj koruma 
altına alınırken diğer taraftan bir kültür 
turizmi alanı oluşturulmuş olacak. 
Çorum’daki Hitit Barajı söz konusu 
projeyle bölgenin cazibe merkezi olacak. 

AlAcAHöyüK’TEKİ 
KAZIlARA 20 yIldIR 
bAşKANlIK yApAN pRof. 
dR. AyKuT ÇINARoğlu, 
HİTİT bARAJI’NIN 
düNyAdA İşlEVİNİ 
KoRuyAN EN EsKİ bARAJ 
olduğuNu söylüyoR.
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Hitit Barajı’nın Özellikleri

1935 yılından bu yana varlığı bilinen Hitit 
Gölpınar Barajı’nın taş dolgudan oluşan 
gövde yüksekliği yaklaşık 2,5 metredir. 
Bendin taşları yumruk büyüklüğündedir. 
Alt kısımdaki taşlar daha büyüktür ve 
killi toprakla takviye edilmiştir. Bu bir 
ölçüde geçirimsizliği sağlamaktadır. 

Taşların arasında harç yoktur. Taşlar, kille 
desteklenerek birbirine bağlanmıştır. Taş 
gövdenin doğu batı yönünde genişliği 15 
metredir. Setin her iki yanında savaklar 
mevcuttur. Bu savaklardan bir tanesi 
günümüzde de işlevini korumakta 
iken diğeri tahrip edilmiştir. Savağın 
içerisinden gelen su, setin üzerinde 
1 metre seviye farkıyla iki ayrı kanala 

girmektedir. Su bu kanallardan, gövdenin 
üzerindeki asıl kanala geçmektedir. 
Uzunluğu yaklaşık 130 metre olan taş 
gövdenin ortasında bir dinlendirme ya 
da depolama havuzu vardır. Taş dolgu 
gövdenin ortasında bulunan bu havuzun 
genişliği 8 metredir. Havuzun tabanı da 
kille kaplanmıştır. 
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Proje Kapsamında Neler 
Yapılacak?
• Çevre ve peyzaj düzenlemesi, 

• Hitit Ormanı,

• Hitit usulü doğal tarım alanları,

• Hitit arabaları ile yapılacak gezi 
güzergâhı, 

• Yürüyüş bantları, 

• Baraj ve kazı alanları için seyir terasları, 

• Hitit dönemini yansıtacak eser 
replikaları,

• Araç park alanları, 

• Güvenlik mekânları, 

• Teknik odalar, 

• Laboratuvar, 

Hitit Barajı Karakteristikleri:
Baraj Yağış Alanı : 92.000 m²
Baraj yıllık ortalama akımı (kaynak) : 15 l/s
Yıllık Ortalama Toplam Yağış : 388,40 mm
Baraj Gövde Yüksekliği : 2,5 m
Rezervuar Hacmi : 27.500 m³
Rezevuar Alanı : 11.000 m²

• Kütüphane, 

• Çalışma ofisleri,

• Mini konferans salonu,

• Alaca Höyük Kazıları Araştırma 
Merkezi, 

• Geçici sergi salonları, 

• Hitit yemeklerinin sunulacağı bir 
restoran, 

• Satış büfeleri, 

• 10 kız, 10 erkek misafirin 
konaklayacağı yatakhaneler, 

• Çalışma salonları, 

• Sergi salonları, 

• Yemekhane,

• 2 adet Hitit evi modelinde seramik ve 

taş işçiliğini tanıtan atölyeler,

Tüm yapıların Hitit mimari tarzıyla inşa 
edileceği Arkeopark’ın bütün enerji 
ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanacak.

Günümüzde yaklaşık 35 bin turist 
sayısına ulaşan Alacahöyük‘teki ziyaretçi 
sayısının, projenin bitiminde 100 bin 
turist sayısına yaklaşacağı öngörülüyor. 
Proje ile ziyaretçilere Hitit sosyal yapısını 
tanıtmanın yanında dinlenme, eğlenme 
ve öğrenme imkânı da sunulacak. 
Ayrıca proje ile birlikte, Devlet Su İşleri, 
günümüz mevcut barajlarını yapmakla 
kalmayıp antik barajların korumasını 
konusunda önemli bir rol üstlenmiş oldu. 

AlAcAHöyüK’TEKİ HİTİT 
bARAJI, ARKEoloJİK 
METoTlARlA 2002 
yIlINdA güN IşIğINA 
ÇIKARTIldI.



İnşaasını
Yıl
Bekleyen
Baraj

Kendi kategorisinde Avrupa’nın en yüksek barajı ünvanına sahip Çine 
Adnan Menderes Barajı’nın yapılması ilk olarak 1869 yılında Sultan Abdulaziz 

Döneminde gündeme gelmişti. Baraj o tarihten tam 141 yıl sonra 10.10.2010 
tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı. Aydın’ın Çine ilçesine bağlı bir baraj 
yapılması talebi aradan 5 padişah, 59 Hükümet geçtikten sonra ancak 2010 
yılında karşılık bulabildi. 

141

ÇİNE ADNAN MENDERES BARAjI
Yeri : Aydın 
Akarsu : Çine Çayı 
Amaç : Sulama-Enerji-Taşkın 
Koruma 
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı  : 1995 - 2010 
Gövde Dolgu Tipi  : Silindirle Sıkıştırılmış 
  Beton 
Gövde Hacmi  : 1410 dam3 
Yükseklik (Temelden)  : 136 m 
Normal Su Kotunda Göl Hacmi  : 350 hm3 
Normal Su Kotunda Göl Alanı  : 9,34 km2 
Sulama Alanı : 22358 ha 
Güç : 47,20 MW 
Yıllık Üretim  : 118 GWh

Haber
Orçun TAŞKIN
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1869 yılında Aydın’da toplanan ve ilk 
Aydın Meclisi olarak tarihteki yerini 
alan Aydın Vilayeti Umum Meclisi, 
Aydın ve Aydın vilayetine bağlı Muğla, 
Manisa, İzmir ile birlikte 4 bölgeyi içine 
alıyordu. Vilayet Meclisi toplantılarında 
bu dört ille alakalı meseleler görüşülerek 
çözüm önerileri ile birlikte İstanbul 
hükümetine gönderiliyordu. 1869 
yılında gerçekleştirilen ilk toplantının 
kararlarından biri de Çine Çayı’nın önüne 
bir bent yapılarak, vilayetin Çine Çayı’nın 
sebep olduğu taşkınlardan korunmasının 
temin edilmesi ve burada toplanacak 
suyun tarımsal sulamada kullanılmasıydı. 
Kararda, Karaman köyü ve çevresinin 
sulanmasını sağlayacak bentten elde 
edilecek gelirin halkın tarımsal üretimini 
arttıracağı ve aynı zamanda hazineye de 
katkı sağlayacağı ifade ediliyordu. Aydın 
vilayeti kararları 12 Şubat 1869 yılında 
alınmış ve padişaha iletilmişti. Ancak 
söz konusu baraj Sultan Abdulaziz 
döneminde inşa edilemedi.  Padişah 
Sultan Abdülaziz’in ardından kısa 
bir süre tahta çıkan 3. Mustafa’dan 
sonra sırasıyla Abdülhamit, Sultan 
Reşat ve Vahdettin dönemlerinde de 
baraj yapılamadı. Cumhuriyetin ilanının 
ardından görev yapan 59 hükümet 
döneminde de inşa edilemeyen baraj 

ancak 2010 yılında tamamlanarak 
vatandaşların hizmetine açıldı.

1869 yılında gündeme gelen 
barajın inşaatına ancak 1995 yılında 
başlanılabildi. Fakat ödenek yetersizlikleri 
sebebiyle 2003 yılına kadar sadece 
baraj yol inşaatları tamamlanabilmişti. O 
tarihten itibaren DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından yürürlüğe konulan yeni 
yatırım stratejileri diğer bütün projelerde 
olduğu gibi Çine Adnan Menderes 
Barajı inşaatına da ivme kazandırdı. 
DSİ’nin yeni yatırım stratejileri uzun 
yıllar sürüncemede kalan ve fiziki 
gerçekleşmeleri diğerlerine nazaran daha 
yüksek oranda olan projelere öncelik 
verilmesini öngörüyordu. Bu stratejilere 
göre DSİ bütçesinin programdaki bütün 
projelere eşit olarak dağıtılması yerine 
öncelikli olanlar belirlenerek belirli bir 
fiziki gelişme sağlamış olan tesislere 
ağırlık verildi. Bu uygulama neticesinde 
tesisler kısa sürede tamamlanarak 
ülke ekonomisine büyük bir katkı 
sağlandı. Yine bu yatırım stratejisi 
neticesinde 1869 yılında gündeme 
gelen, 1995 yılında inşaatına başlanılan 
ve 2003 yılına kadar ancak baraj ulaşım 
yolları tamamlanabilen Çine Adnan 
Menderes Barajı 7 yıllık bir süre zarfında 
tamamlanarak 2010 yılında işletmeye 
alındı.

136 METRE yüKsEKlİğİ 
İlE sİlİNdİRlE 
sIKIşTIRIlMIş bEToN 
göVdE KATEgoRİsİNdE 
AVRupA’NIN EN yüKsEK 
bARAJI olAN ÇİNE 
bARAJI VE HEs, 22 358 
HEKTAR AlANI suluyoR, 
9 100 HEKTAR ARAZİyİ 
TAşKINlARdAN KoRuyoR 
VE yIldA 118 MİlyoN 
KWH ENERJİ üRETİMİ 
gERÇEKlEşTİRME 
KApAsİTEsİNE sAHİp.
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80 yılda dahi bitmezdi…
Çine Adnan Menderes Barajı’nın inşa 
edilmesinde DSİ’nin yatırım stratejilerini 
değiştirmesinin yanında arttırılan 
ödeneklerin de büyük payı vardı. Bu 
durumu Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu şöyle anlatıyor: “2004 
yılında ben bizzat giderek inceledim. 
Daha tam temeli atılmamış sadece yol 
yapılmış. Bu yol DSİ tarafından yapılan 
Çine – Muğla yolu. Ölüm yolu olarak 
adlandırılan yolun yerine mükemmel bir 
yol yapıldı. Yalnız baraj temel safhasında 
bile değildi. Hatta ben o zamanki 
toplantıda sunu söyledim: ‘Geçmişteki 
ödeneklerle bu baraj 80 yılda dahi 
bitmezdi’. Buna el atmalıydık. Projeye 
el attık. Müteahhitle yeniden görüşme 
yaptık. Pazarlık yaptık ve neticede hızla 
bu barajın yapılması için gayret ettik.”

Dönemin DSİ Genel Müdürü Haydar 
Koçaker’de konuyla ilgili şu görüşleri 
dile getiriyor: “Ben 2003 yılı başındaki 
DSİ bütçesine bakıyorum 2 milyar 70 
milyon civarındaydı. Bu yıl bakıyorum 
(2010) 5,7 milyar neredeyse 3 katını 
bulmuş vaziyette. Çok hızlı bir faaliyetimiz 
var. Çok hızlı… Bu faaliyet başta 
ödenek ayrılmasından geliyor. Projenin 
yapılmış olmasından geliyor, yapılacak 
olan projelerden geliyor. Şu anda bir 
taraftan fabrika gibi çalışıyoruz, bir 
taraftan etüd yapıyoruz, bir taraftan 

planlama yapıyoruz, bir taraftan proje 
yapıyoruz, bir taraftan ihale yapıyoruz, 
bir taraftan inşaatları gerçekleştiriyoruz, 
bir taraftan onları bitirip halkımızın 
hizmetine sunuyoruz, bir taraftan da 
bu tesislerimizin işletme faaliyetlerini 
yönlendiriyoruz. DSİ faaliyetler yönüyle 
bir fabrika gibi çalışıyor diyebilirim.”

Barajın Adı Nasıl Değişti?
10.10.2010 tarihinde hizmete alınan 
diğer 9 tesisle birlikte açılışı yapılan 
Barajın isminin değiştiğini dönemin 
Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan merasimde yaptığı 
konuşmada ilan etmişti. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan: “Sene 1869, 
dönemin padişahı Abdülaziz’e rapor 

1869 yIlINdA güNdEME 
gElEN, 1995 yIlINdA 
İNşAATINA bAşlANIlAN VE 
2003 yIlINA KAdAR ANcAK 
bARAJ ulAşIM yollARI 
TAMAMlANAbİlEN ÇİNE 
AdNAN MENdEREs 
bARAJI 7 yIllIK bİR 
süRE ZARfINdA 
TAMAMlANARAK 2010 
yIlINdA İşlETMEyE 
AlINdI.

Silindirle Sıkıştırılmış Beton 
(SSB) Barajlar 
SSB barajlar, oldukça düşük oranda 
karışım suyu ve çimento içeren 
özel bir beton türünün tabakalar 
halinde yerine serilerek sıkıştırılması 
suretiyle inşa edilen yapılardır. Bu 
betondaki karışımda çimento içeriği 
klasik betonunkinden az olmakla 
birlikte benzer malzemelerden oluşur. 
Çimentodan başka uçucu kül gibi ek 
bağlayıcı maddelerin de katılabildiği bu 
karışım, genellikle titreşimli silindirlerle 
sıkıştırıldığı için oluşturulan betona bu 
ad verilmiştir.   

SSB baraj metodu dünyada yıldan yıla 
çok büyük hızla yaygınlaşmaktadır. 
Bunun en önemli sebepleri; yapı 
boyutlarının küçültülmesi dolayısıyla 
malzeme ve işçiliğin azaltılması, düşük 
çimento miktarı kullanılması, klasik 
dolgu ekipmanlarıyla yapılabilme 
imkânı, kısıtlı süreli işlerin çabuk 
bitirilebilmesinin temini ve çok 
ekonomik bir çözüm oluşturulmasıdır.  

SSB barajların iki yüzü de diğer 
türlere göre daha dik şevli yapılabilir. 
Böylece bu tür barajlarda daha az 
malzeme gerekli olur. Ayrıca daha hızlı 
yapılabildikleri için daha erken hizmete 
girerler ve zamandan en az  % 30 
tasarruf edilir. Bu şekilde bir dolgu 
baraja göre toplam maliyette % 30 - 40 
mertebesinde ekonomik fayda sağlanır. 

Bugün sadece gelişmekte olan 
ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de 
maliyeti en aza indirmek için bu metot 
hızla yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda 
ABD, İngiltere, Japonya ve Çin’deki 
beton barajların çoğu bu şekilde 
yapılmış ve yapılmaktadır. 
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hazırlanıp sunuluyor. Bu raporda Çine 
Nehri’ne bir bent yapılması, böylece inşa 
edilecek kanallarla bölgedeki bereketli 
toprakların sulanacağı ve bundan da 
önemli kazanç elde edileceği İstanbul’a 
iletiliyor. Fakat ne yazık ki Aydınlıların 
bu arzusu o zaman gerçekleşmiyor. 
İşte Çine suyuna bu güzel gerdanlığı 
takmak, Adnan Menderes’in de hayali 
olan bu barajı bitirmek bize nasip oldu. 
Bu sebeple bu barajın adını Çine Adnan 
Menderes Barajı olarak değiştiriyoruz.” 
diyerek barajın yeni ismini kamuoyuna 
duyurmuştu.

Adnan Menderes sık sık taşkınlara yol 
açan Çine Çayı’nı, “Bu Çine Çayı ne 
zalim bir çaydır. 6 asırdır bu çay bir türlü 
kontrol altına alınamaz. Ya Menderes 
Nehri! Sabah erken kalkmışsın, her 
şey hazırlanmış, pamuklar toplanacak, 
ortalık günlük güneşlik. Bir de bakarsın 
şu dağların ardından bir şeyler geliyor. 
Gökte önce bir bulut, sonra bir bora, 
bir dolu, arkadan bir fırtına. Şimşekler 
ışıl ışıl çakıyor, gökler inim inim inliyor. 
Çine sele dönüşmüş, çağlayanlar gibi 
akıyor. Menderes taşmış, bütün pamuk 
ovaları sular içinde, yeni mahsul su 
üstünde çırpınıyor. Bir ağacın altında 
büzülür, yumruklarını sıkar, kafanı habire 
vurur durursun. Gözlerinden yaşlar akar, 
yüzüne çarpan sert damlalarla kendine 
gelirsin. “Tevekkeltü al Allah” dersin, 
başka güvenecek kimin var? Bu acıya, 
değme insan katlanamaz.” diye anlatır ve 
çayın kontrol altına alınması için bir baraj 
yapılması gerektiğini yazar. 

Barajın Getirdikleri
141 yıl inşa edilmeyi bekleyen Çine 
Adnan Menderes Barajı, daha fazla 

zaman kaybedilmemesi için hem 
malzemeden hem de zamandan ve 
dolayısıyla maliyetten tasarrufa imkân 
sağlayan Silindirle Sıkıştırılmış Beton 
Gövde tipinde inşa edildi. Baraj bu 
özelliğiyle Avrupa’nın en yüksek barajı 
unvanını kazandı.

Baraj Avrupa’nın en yüksek barajı 
olmasının yanında hem sulama hem 
enerji hem de taşkın koruma özellikleriyle 
de ön plana çıkıyor. Çine Adnan 
Menderes Barajı ve HES üç ayrı sektörde 
ülkemize hizmet sağlayacak. Bunlardan 
en önemlisi can ve mal kayıplarına 
sebep olan Çine Çayı taşkınlarının 
önüne geçilecek olması. Ani ve şiddetli 
yağışlar neticesinde taşan Çine Çayı 
tarih boyunca büyük kayıplara sebep 
oldu. Barajın inşası esnasında bile 2 kere 
büyük taşkın meydana geldi. Bunlardan 
2004 yılında yaşanan taşkında 75 milyon 
TL, 2009 yılında yaşanan taşkında ise 
175 milyon TL maddi kayıp oluştu. Bu 
maddi kaybın yanı sıra ortaya çıkan 
sosyal sorunlarda taşkınların diğer bir 
olumsuz tarafı olarak vatandaşlarımızı 
etkiledi. Çine Adnan Menderes Barajı’nın 
inşa edilmesiyle tarih boyunca Çine Çayı 
taşkınlarına maruz kalan 9.100 hektarlık 
bir arazinin emniyeti sağlanmış oldu. Bu 
alanda ikamet eden vatandaşlar ve tarım 
arazileri taşkın tehdidinden kurtuldu.

Çine Adnan Menderes Barajı ve HES 
22 bin hektar araziyi sulayacak suyu 
da depoluyor. Baraj tarıma iki yönlü 
bir fayda sağlıyor. Birincisi taşkına 
maruz kalan tarım alanlarının emniyetini 

sağlayarak taşkın suları altında 
bulunduğundan ekilemeyen arazilerin 
ekilmesini ve mahsul alınması barajla 
mümkün oluyor. İkincisi ise verimli 
arazilerin sulama suyuna kavuşması ile 
üretim artıyor. Baraj ile yılda 2-3 defa 
mahsul alınması mümkün olacak. Bölge 
çiftçisinin tarımsal gelirinde 5 ila 10 kat 
artış öngörülüyor.

Baraj, Santrali sayesinde de ülkemizin 
enerji arz güvenliğine katkıda bulunacak. 
Bilindiğini gibi gelişmekte olan ülkemizin 
enerji ihtiyacının büyük bölümü ithalat 
yoluyla karşılanıyor. Bu sebeple 
ülkemizin alt yapı yatırımlarına aktarılacak 
kaynaklar yurt dışına çıkıyor. Bu 
bakımdan HES’ler büyük önem taşıyor. 
Çine Adnan Menderes Barajı’ da 47 
MW kurulu gücü ve 118 GWh yıllık enerji 
üretim kapasitesi ile ülkemizin enerji 
üretimine destek olacak.
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1869’dan Günümüze
Çine Adnan Menderes Barajı

Çine Adnan Menderes Barajı; alanında Avrupa’nın en yüksek barajı ünvanına 
sahip. Barajın yapılması fikri ilk olarak 1869 yılında Sultan Abdulaziz Döneminde 

gündeme geliyor. Baraj, o tarihten tam 141 yıl sonra 10.10.2010 tarihinde 
tamamlanarak hizmete açılıyor. Aydın’ın Çine ilçesine bağlı bir baraj yapılması fikri 
beş padişah, 59 Hükümet eskittikten sonra ancak 2010 yılında karşılık buldu.

Barajın yapımına dair ilk fikir 
Sultan Abdulaziz döneminde 

ortaya çıktı.

FiKiR

59
1869 yılından bu yana 5 

padişah, 59 Hükümet değişti.

Baraj inşa edilirken bile
2 kere büyük taşkın oldu.

Bunlardan 2004 yılında 
yaşanan taşkında 75 milyon 

TL, 2009 yılında yaşanan 
taşkında ise 175 milyon TL 

maddi kayıp oluştu.
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Barajın inşaatına 1995 
yılında başlandı, 2003 yılına 
kadar ancak ulaşım yolları 
tamamlanabildi.

Çine Barajı 7 yıllık bir 
sürede tamamlandı ve 2010 

yılında işletmeye alındı. 

Çine Barajı; sulama, enerji ve 
taşkın koruma amaçlı olarak 

hizmet veriyor.

136 metre yüksekliğe sahip baraj 
kategorisinde Avrupa’nın en 

yükseği konumunda bulunuyor.

Çine Barajı ve HES, 22 bin hektar 
alanı suluyor, 9 bin 100 hektar 

araziyi taşkınlardan koruyor.

Baraj ile yılda 2-3 defa mahsul alınıyor ve 
bölge çiftçisinin tarımsal gelirinde de 5 ila 10 
kat artış yaşandı.

Baraj ile yılda 
118 milyon kWh 
enerji üretiyor.
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Vatandaşlarda tabiata sahip çıkma şuuru 
tesis etmek için ücretsiz fidan verdiklerini 
belirten Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Ağaçlandırma 
yapmak isteyen kamu kurum kuruluş 
ve derneklere ücretsiz olarak fidan 
veriyoruz. Ayrıca özel günlerde 
vatandaşlara kurduğumuz stantlarda 
ücretsiz olarak fidan dağıtıyoruz. 
Vatandaşlarımıza dağıttığımız bu fidanlar 
ile onlarda yeşile sahip çıkma duygusunu 
yerleştirmek istiyoruz. Özellikle gençlerin 
ve çocukların fidan dikerek tabiat 
sevgisini kazanacağını düşünüyoruz” 
diye konuştu.

Bugüne Kadar 151 Milyon Adet 
Fidan Ücretsiz Dağıtıldı

Ücretsiz fidan dağıtımını sadece bu yıl 
yapmadıklarını ve daha önceki yıllarda 

da bu tür uygulamalar yaptıklarını 
vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
“Bugüne kadar 151 milyon adet fidanı 
ücretsiz olarak dağıttık. Bu fidanların 
12 milyon adeti ise 2015 yılı içerisinde 
dağıtıldı. Bu fidanların uygun alanlarda 
toprakla buluştuğundan şüphemiz yok. 
Bizim için önemli olan zaten bu fidanların 
toprakla buluşması ve vatandaşlar 
üzerinde tabiat sevgisi oluşturması” 
değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlar Kendi Diktikleri Fidana 
Daha Hassas Davranıyorlar

İnsanların kendi diktikleri fidanlar 
konusunda daha hassas davrandıklarını 
belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Gerçekten 
de bu durum böyle. Vatandaş kendi 
diktiği fidanın suyunu veriyor, bakımını 
yapıyor. Tabiatta gördüğü fidanlara bazen 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Ücretsiz Fidan Dağıtıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 

(OGM) vatandaşlara tabiat 
sevgisi kazandırmak ve 
vatandaşların yeşile sahip 
çıkmasını sağlamak maksadıyla 
ücretsiz fidan dağıtıyor. Bu 
çerçevede 2015 yılında 12 
milyon fidan vatandaşlara 
ücretsiz olarak dağıtıldı. 

aynı hassasiyeti göstermeyebiliyor. Bu 
hassasiyetin oluşması bizim için gerçekten 
çok önemli” açıklamasında bulundu.

2015 Yılında 333 Milyon Fidan 
Üretildi

Son yıllarda fidan üretimi hususunda 
önemli mesafeler aldıklarını da ifade 
eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, “Eskiden fidan ithal 
eden bir ülke konumundaydık. Ama artık 
kendi fidanımızı kendimiz üretebiliyoruz. 
Kurumlar projeleriyle geldiklerinde 
ücretsiz olarak fidan veriyoruz. Yeteri 
kadar fidanımız var. 1992-2002 yılları 
arasında ortalama yıllık 75 milyon fidan 
üretimi gerçekleşirken, 2015 yılında 
ülke genelindeki fidanlıklarımızda 333 
milyon adet fidan üretimi gerçekleştirdik” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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Yağmur Suyu

Yağmur, bulutlardan yeryüzüne ayrı 
su damlalarının düşmesi ile oluşur. Bu 
damlaların tamamı yeryüzüne ulaşmaz, 
bazıları düşme esnasında kuru havadan 
geçerken tekrar buharlaşır.

Sıcak ve kuru çöl bölgelerinde virga 
olarak adlandırılan bir olay vardır. Bu 
olay, hiçbir yağmur damlasının yüzeye 
ulaşmaması durumunda oluşur. Bilim 
insanları bunu Bergeron Süreci olarak 
adlandırılır. Bunun yanında yaz ayında 
bazı günlerde bulut olduğu halde yağmur 
yağmamasının sebebi ise havanın 
yeterince soğuk olmamasıdır.

Yağmur suyuna ihtiyaç duyulduğunda 
ya da kurak geçen mevsimlerde yapay 
yağmurlar olarak adlandırılan bir yağmur 
türü vardır. Havanın bulutlu olduğu 
günlerde bulutlara gümüş iyodür bulutu 
sıkılarak yağdırılır. Havada bulut olmadığı 
sürece yapay yağmur yağdırılamaz. 
Yağış, atmosferdeki su buharının 
yoğuşarak sıvı veya katı halde yeryüzüne 
inmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu da 
Plüvyometre adı verilen bir aletle ölçülür. 
Yıllık yağış miktarı milimetre (mm), 
santimetre (cm) ve metre (m) olarak, 
günlük yağış miktarı ise kg/m² ile ifade 
edilir.

Yağışlar Hangi Elementlerden 
Oluşur?
Yağış, birçok farklı formda meydana 
gelebilir. Yağış, havadan ve bulutlardan 
elde edilen demir, çinko, mangan, 
vb.  gibi eser elementlerle arginine, 
alanin, proline, valine, ıysine, histidine, 
aspartik asit, glutamik asit serine vb. gibi 

hayatın temel taşları olan aminoasitlerle 
zenginleşmektedir.

Yağmur Berekettir

Kısacası  yağışlar, insanların tabiriyle 
berekettir. Çünkü insan vücudunun 
ihtiyaç duyduğu birçok elementi içinde 
barındırır. Tabiat ana için de yağmur 
suları yadsınamaz bir olgudur. İnsan 

vücuduna etki eden bu elementlere 
toprağın da ihtiyacı vardır ve yağmur 
suları sayesinde aldığı besini yine besin 
olarak (üretilen ürünler) insanoğluna 
sunmaktadır. Yağmur suları barajlarda, 
göllerde, göletlerde toplanan su gibi 
değildir. Saf ve doğaldır. O yüzden hem 
toprak ana, hem de diğer canlı türünün 
en çok sevdiği sulardır. 

yAğIşlAR, İNsANlARIN 
TAbİRİylE bEREKETTİR. 
ÇüNKü İNsAN 
VücuduNuN İHTİyAÇ 
duyduğu bİRÇoK 
ElEMENTİ İÇİNdE 
bARINdIRIR.

Hazırlayan
Kaan BAŞAK
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GEZİ-TANITIM

Cancun Sualtı Müzesi Projesi (MUSA), 
dünyanın en sıra dışı su altı müzesini 
bünyesinde barındırması sebebiyle 
dikkatleri üzerine çekiyor. Projenin 
amacı fırtınalar, tropik kasırgalar ve 
turizm sebebiyle tahrip olan mercan 
resiflerinin (kayalık) yerine yapay 
kayalıklar oluşturarak mercanlara ve 

deniz canlılarına yeni yaşam alanları 
tesis etmek.  MUSA’yı ilginç kılan şey 
ise bu yapay yaşam alanının heykeller 
vasıtasıyla oluşturulması. Bu enteresan 
yönüyle proje, yok olan mercanlara ve 
deniz canlılarına dünya kamuoyunun 
ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

450’nin Üzerinde Heykel 
Su Altına İndirildi

Dünyada ilk olan bu olağanüstü proje 
üç doğa ve sanat dostunun çabalarıyla 
ortaya çıktı: Cancun Ulusal Deniz Parkı 
Müdürü Dr. Jaime Gonzalez Cano, 
Cancun Denizcilik Derneği Başkanı 
Roberto Diaz Abraham ve heykellerin 
bir kısmının da yaratıcısı olan Jason de 
Caires Taylor.

MEKsİKA’NIN yucATAN 
EyAlETİNdE TuRİsTİK 
bİR KENT olAN cANcuN, 
doğAl yAşAM VE 
sANATIN bİRlİKTE VücuT 
bulduğu bİR pRoJEyE 
sAHNE oluyoR.

Hazırlayan
Orçun TAŞKIN
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Bu sıra dışı proje kapsamında 450’yi 
aşkın heykel su altına indirildi. Projenin 
doğal yaşama hizmet etmesi dışında 
turizmi de gözetmesi sebebiyle heykeller, 
şnorkel ile dalış yapmaya imkân vermesi 
için 4 ila 8 metre arasında değişen 
derinliklere yerleştirildi. Heykeller doğal 
yaşama destek olacak gerçek boyutlu 
figürlerden oluşuyor.

Heykeller Doğal Yaşama ve 
Turizme Hizmet Edecek

Su altına indirilen heykeller projenin 
kurucuları arasında yer alan heykeltıraş 
ve fotoğraf sanatçısı Jason de Caires 
Taylor ile yerel heykeltıraşlar tarafından 
yapıldı. Mercanların büyüyebileceği ve 
deniz canlılarının yuvalanıp üreyebileceği 
ortamı oluşturan bu heykeller özel bir 
malzemeden yapıldıklarından doğal 
yaşamın bir parçası haline geldiler. 
PH’ı nötr bir yapıya sahip dayanıklı bir 
çimentonun kullanıldığı heykeller uzun 
yıllar doğal yaşama ve turizme hizmet 
edebilecek.

Müzede İki Önemli Fark ve 
Yenilik Bulunuyor

Cancun Sualtı Müzesi, heykellerin 
seyredilmesi bakımından da diğer müze 
ve sanat galerilerine kıyasla iki önemli 
fark ve yenilik sunuyor. Heykellerin 
üzerine yerleşen mercanlar heykellerin 
görünümlerinin sürekli değişmesine 
vesile olduklarından müze her ziyaret 
edildiğinde aslında aynı olan ama farklı 
görünen eserlere ev sahipliği yapıyor. 
Diğer bir farklılık ise bakış açısı zenginliği 
olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğimiz müze 
ya da sanat galerilerinde eserler belli 
bir iki açıdan izlenebilirken MUSA’da 
eserlere çepeçevre her açıdan bakmak 
mümkün.

Cancun Ulusal Deniz Parkı’nda bulunan 
MUSA, Deniz Parkı’na olan turist 
ilgisinin bir kısmını üzerine çekerek doğal 
resiflerin korunmasına da katkı sağlıyor. 
Çünkü doğal resifler, dalış yapan 
turistlerin bilinçsiz davranışlarından 
olumsuz etkileniyor. MUSA, turistlerin 
bilinçlendirilmesinin yanı sıra parka olan 
yoğun ilginin farklı bölgelere dağıtılması 
açısından da önemli bir görev üstleniyor.

cANcuN suAlTI 
MüZEsİ, HEyKEllERİN 
sEyREdİlMEsİ 
bAKIMINdAN dA dİğER 
MüZE VE sANAT 
gAlERİlERİNE KIyAslA İKİ 
öNEMlİ fARK VE yENİlİK 
suNuyoR.
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