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Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri doğal olarak çözüm aranan sorunların da 
farklılaşmasına sebep oluyor. Suyla alakalı meselelerde de bu durum söz 
konusu… Kimi ülkeler atık suların tarımsal sulamada değerlendirilmesi ya da 
baraj göllerinde güneş enerji santralleri kurulması gibi konulara odaklanırken, 
az gelişmiş kimi ülkeler ise vatandaşlarına sağlıklı ve temiz içme suyu 
bulabilmenin derdindeler. Afrika bu derde sahip ülkelerin bir hayli fazla 
olduğu bir kıta… DSİ, kara kıtanın kara bahtlı insanlarına içme suyu temin 
etmek için 2005 yılından bu yana Afrika’da çalışmalarını sürdürüyor. DSİ 
tarafından çalışma yürütülen Afrika ülkelerinde 1 milyon 700 bin kişiye temiz 
içme suyu temin edildi. Konuya ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Afrika ve dünyanın diğer yerlerinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin 
uluslararası işbirliğine ihtiyaç var. Küresel ölçekte suyla ilgili meselelere 
dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla Birleşmiş Milletler 
tarafından 1993 yılından bu tarafa tüm dünyada kutlanan 22 Mart Dünya 
Su Günü bu gibi işbirliklerine zemin hazırlıyor. Dünya Su Günü’nün bu yılki 
teması ise “Su ve İstihdam” olarak belirlendi. Biz de bu sayımızda Su ve 
İstihdam arasındaki ilişkiyi tüm yönleriyle incelemeye çalıştık.

Yine bu sayımızda DSİ tarafından hizmete alınan 42 tesise ilişkin bilgileri 
içeren haberlerimiz ile güneş enerji sistemlerinin pompajlı sulamada çiftçinin 
omuzlarındaki yükü nasıl hafiflettiğini öğrenebileceğiniz dosyamızın ilginizi 
çekeceğini düşünüyoruz.

Keyifle okumanız dileğiyle.  
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Barajlar çok maksatlı yapılardır. Birçok sektöre hizmet ederler ve hizmet 
ettikleri sektörlerde ekonomik canlılığa vesile olurlar. 
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Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bir tema 
etrafında her yıl 22 Martta kutladığımız “Dünya Su 
Günü”nün bu yılki teması “Su ve İstihdam” olarak 
açıklandı. Su, tarımdan sanayiye enerjiden hizmete 
birçok sektörün ana girdisi olması bakımından önemli 
bir rol üstlenmektedir. DSİ Genel Müdürlüğümüz 
ülkemizin su potansiyelini değerlendirerek tüm 
paydaşların hizmetine sunma noktasında çalışmalarını 
yürütmektedir. Çalışmalarımızın odak noktasında 
biriktirme yapılarımız olan barajlar bulunmaktadır. 

Barajlar çok maksatlı yapılardır. Birçok sektöre hizmet 
ederler ve hizmet ettikleri sektörlerde ekonomik 
canlılığa vesile olurlar. Özellikle tarım sektöründe 
barajlardan temin edilen suyla ortaya çıkan verim artışı, 
sektörler arası hareketliliği beraberinde getirir. Üretim 
artışıyla yükselen gelirler, makineleşmeyi ve tarım 
endüstrisini uyararak yeni iş sahalarının açılmasına 
vesile olur. Tarımdaki gelişme, tarım dışı sektörlerin de 
hareketlenmesine vesile olmakta ve tarımdaki fazla iş 
gücünün istihdam edilmesi imkânı doğmaktadır.

Günümüz itibariyle ülkemizin sulanabilir arazilerinin 
6,2 milyon hektarlık kısmı sulamaya açılmıştır. Özellikle 
GAP, KOP, DAP gibi bölgesel projelerimizde yakalanan 
ivme sayesinde, sulamaya açtığımız alanlar giderek 
artmaktadır. Bölgesel projelerimiz iş gücünün yerinde 
istihdamını beraberinde getirerek göçün önlenmesinde 
de önemli bir rol oynamaktadır.

Barajlarımız tarımsal sulama yanında içme kullanma ve 
sanayi suyu temini görevini de üstlenmektedir. Sanayi, 
üretim için mutlaka suya ihtiyaç duymaktadır. Münferit 
ya da organize sanayi bölgelerinin içinde toplu olarak 
bulunan sanayi kuruluşlarının istihdamı da buralara 
sanayi amaçlı su temini/tahsisinin dolaylı bir sonucu 
olarak artmaktadır.

Barajlardan temin edilen suyu vatandaşlarımızın 
hizmetine sunan içme suyu tesisleri ise hem bu 
tesislerin inşa ve işletme aşamasında iş alanlarına vesile 
olmakta hem de sağlıklı bir işgücü potansiyelini ortaya 
çıkarmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz 
hizmete aldığı içme suyu tesisleri vasıtasıyla yıllık 
3,56 milyar metreküp içme suyunu vatandaşlarımızla 
buluşturmaktadır. Avrupa Birliği standartlarındaki 
temiz içme ve kullanma suyu, hijyen ve sanitasyon 
yetersizliğinden kaynaklanan sağlık sorunlarının 

önüne geçerek hazır bir işgücü potansiyeline katkı 
sağlamaktadır.

Barajlarımızda biriktirdiğimiz suyun diğer bir kullanım 
alanı da hidroelektrik enerji üretimidir. Hidroelektrik, 
günümüz itibariyle elektrik enerjisinin en ucuz elde 
edildiği yöntemdir. Hidroelektrik, sanayinin üretim 
maliyetlerinin düşmesine vesile olacağından yeni 
yatırımların ve dolayısıyla yeni iş imkânlarının doğmasına 
aracılık etmektedir. 

DSİ Genel Müdürlüğümüz hidroelektrik enerji alanında 
ülkemizde işletmede bulunan 26 bin megavatlık 
kurulu kapasitenin 12 bin 300 megavatlık kısmını 
gerçekleştirmiştir. Hâlihazırda devlet ve özel sektör 
işbirliği ile yıllık 91 milyar kilovat saatlik bir enerji üretim 
kapasitesine ulaşılmıştır. Bu enerji üretimi vesilesiyle 
kaynaklarımızın doğalgaz ithalatı sebebiyle yurt dışına 
çıkmasına mani olunmakta ve kaynaklar yeni yatırımlara 
yönlendirilebilmektedir. Bu da yeni istihdam alanlarının 
oluşmasına imkân tanımaktadır. 

Barajlarımız yeni gelir getirici faaliyetlere de zemin 
hazırlamaktadır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi 
su kaynakları açısından pek de zengin olmayan 
bölgelerimiz barajlar sayesinde hatırı sayılır göllere 
kavuşmaktadır. Baraj gölleri sayesinde daha önce o 
bölgeler de yapılamayan balıkçılık, su ürünleri üretimi, 
suyolu taşımacılığı ve turizm imkânları vatandaşlarımız 
için yeni gelir kapısı olmaktadır. 

Barajlarımız, taşkın kontrolü sağlamaları bakımından 
daha evvel herhangi bir üretim faaliyetinde 
bulunulamayan sahaları ekonomiye kazandırarak ilave 
istihdam imkânlarına da vesile olmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğümüz tüm bu faydaları elde 
etmek adına toplam 165 milyar metreküp depolama 
kapasitesine sahip yüzlerce barajı tamamlayarak 
milletimizin hizmetine sunmuştur. 

Genel Müdürlüğümüz ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak 
nispette baraj ve gölet inşa etmeye ve vatandaşlarımıza 
yeni iş alanları açmaya devam edecektir.  Bu vesileyle 
bütün vatandaşlarımızın Dünya Su Gününü tebrik ediyor, 
“18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi”nin 
101. yıl dönümü vesilesiyle de bütün şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyorum.

Ali Rıza DİNİZ
DSİ Genel Müdürü

BARAJLARIMIZIN İSTİHDAMA ETKİLERİ
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Sulanabilir Alanların
Yüzde 73,3’ü

Suya Kavuştu
Sy: 12

Manisa-Gördes Güneşli 
Sulaması Tamamlandı 

Sy: 16

DSİ Trakya’ya Bereket 
Katmaya Devam Ediyor 

Sy: 22

TARIM - ENERJİ - HİZMET - ÇEVRE

Prof. Dr. VeySel eroğlu:
“41 Milyon VAtAnDAşIMIzA 
ilAVe içMeSuyu SAğlADIK”

Prof. Dr. VeySel eroğlu:
“41 Milyon VAtAnDAşIMIzA 
ilAVe içMeSuyu SAğlADIK”
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Yeşilırmak Havzası için hazırlanan 
proje Tokat İli’nin tamamını Samsun, 
Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, 
Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Ordu ve 
Bayburt illerinin de bir kısmını kapsıyor. 
Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı 
kapsamında taşkın halinde su altında 
kalacak coğrafi alanı, su seviyesini 
veya derinliğini gösteren “Taşkın Tehlike 
Haritaları” belirlendi. Ayrıca, taşkın tehlike 
haritaları kullanılarak taşkının olumsuz 
etkilerinin, taşkından etkilenmesi 
muhtemel nüfusun, ekonomik 
aktivitelerin cinsinin, kirliliğe sebep 
olabilecek tesislerin ve etkilenmesi 
muhtemel korunan alanların gösterildiği 
“Taşkın Risk Haritaları” da oluşturuldu.

Taşkına Yönelik Her Türlü Tedbir 
Alınacak
Diğer yandan yönetim planı ile taşkınların 
etkisini azaltmaya yönelik olarak 
taşkın öncesi, taşkın esnası ve taşkın 
sonrasında yapılacaklar ve alınacak 
tedbirler de belirlendi. Plan kapsamında 
kesiti yetersiz köprülerin rehabilite 
edilmesi, seddelerin yükseltilmesi 
gibi yapısal tedbirler ile taşkın tahmin 
ve erken uyarı sistemi, bilgilendirme 
faaliyetleri, tahliye haritaları gibi yapısal 
olmayan tedbirler de oluşturulacak.

Yeşilırmak Havzası ile başlayan Taşkın 
Yönetim Planı hazırlanması çalışmalarına 
Antalya, Sakarya, Susurluk ve Ceyhan 
Havzalarında da devam edilecek.

Türkiye’de ilk defa bir havza için uygulanacak Taşkın Yönetim Planı 
hazırlandı. 

Yeşilırmak Havzası
Taşkın Yönetim Planı Hazırlandı

KISA-KISA
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Suyun medeniyet olduğunu ve susuz bir 
şehrin kabul edilebilir bir şey olmadığını 
belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu 
sebeple kendimize susuz şehir 
bırakmamak adına bir hedef belirledik 
ve bu hedefimize bugün itibarıyla ulaştık. 
Son 13 yılda işletmeye aldığımız 98 adet 
içmesuyu tesisi ile takriben 41 milyon 
vatandaşımıza ilave içmesuyu sağladık” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Günlük çözümler üretmiyoruz”
Hazırladıkları İçmesuyu Eylem Planı ile 
81 ilin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına 
kadar içmesuyu ihtiyacının planlandığını 
vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu “Plan 

yapmak ve hedefler belirlemek bir işi 
gerçekleştirmek adına önemli bir adım. 
Bizde şehirlerimizin içme ve kullanma 
suyu ihtiyaçlarını çözmek için planlar 
yapıyoruz. Günlük çözümler üretmiyor, 
şehirlerimizin gelecekteki nüfus 
artışlarını da göz önünde bulundurarak 
projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Döşenen İsale Hattı Doğu ile 
Batı Arasındaki Mesafeyi İki 
Defadan Fazla Dolaşıyor
Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğü’nün sadece baraj 
yapmadığını tamamladığı içmesuyu isale 
hatları ile şehirlere memba kalitesinde 

Ülke genelinde son 13 yılda yaptıkları yatırımlar ile 41 milyon kişiye 
ilave içmesuyu temin ettiklerini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı  

Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu hizmeti yerine getirebilmek için 3 bin 216 km 
isale hattı döşedik” diye konuştu. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: 
“41 Milyon Vatandaşımıza 
İlave İçmesuyu Sağladık”

KISA-KISA
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içmesuyu getirdiğinin altını çizen Orman 
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu “DSİ tarafından 3 bin 216 km’lik 
isale hattı döşendi ve medeniyetin en 
büyük göstergelerinden birisi olan su 
şehirlerimize ulaştı. Bu küçümsenecek 
bir çalışma değil. Geçmişte ülkede neler 
yaşandığını haftada bir suların aktığını, su 
kuyruklarının oluştuğunu unutmayalım. 
Ülkemize döşenen bu 3 bin 216 km’lik 
isale hattı Türkiye’nin doğusu ve batısı 

arasındaki mesafe düşünüldüğünde bu 
mesafeyi iki defadan fazla dolaşmak 
anlamına geliyor” açıklamasında 
bulundu.

“Sudan sebepler bulmadık”

Yağmur yağmadı, altyapı yetersiz gibi 
bahanelerle susuzluğa sudan sebepler 
bulmadıklarını ifade eden Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu “Aldığımız tedbirler ile bütün 
illerde muhtemel su sıkıntılarının önüne 

geçtik. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Mersin, Erzurum, Şanlıurfa başta 
olmak üzere bütün şehirlerin içme suyu 
meselesini uzun vadeli çözdük” diye 
konuştu.

“Kayıp ve kaçakların önüne 
geçmek zorundayız”
Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını 
ancak su fakiri de olmadığını belirten 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu “Suyumuzu tasarruflu ve 
planlı kullanmak zorundayız. İçme ve 
kullanma suyunun vatandaşla buluşması 
çok maliyetli bir iştir. Bu yüzden yerel 
yönetimler şebekedeki kayıp ve 
kaçakların mümkün olduğu kadar önüne 
geçmek zorundalar. Kayıp kaçak oranı 
ülkemizde çok yüksek ve bu duruma 
son vermek için “İçme Suyu Temin ve 
Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 
Kontrolü Yönetmeliği”ni yürürlüğe 
koyduk” diyerek sözlerini tamamladı.
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Ülkemizde tüketilen suyun yüzde 
70’inden fazlası sulama maksatlı 
kullanılıyor. Ülkemizde 1 yılda tüketilen 
44 milyar metreküp suyun 32 milyar 
metreküpü sulama sektöründe, 7 milyar 
metreküpü içme suyu sektöründe, 
5 milyar metreküpü ise sanayide 
harcanıyor.  Tarımda tüketilen su 
toplam su miktarının %73’üne karşılık 
geliyor. Tarımsal sulama amaçlı bu su 
tüketiminin,  2023 yılına kadar %64’e 
düşürülmesi hedefleniyor.  Bu açıdan 
modern sulama sistemlerine büyük 
önem veriliyor. Günümüz koşullarında 
suyun etkin biçimde kullanılması ve 
korunmasında, iletim, dağıtım ve 

araziye uygulama aşamalarında çağdaş 
teknolojilerin kullanılması gerekiyor. 
DSİ, özellikle son yıllarda, topoğrafik ve 
hidrolojik koşulları uygun olan yerlerde 
sulama suyu tasarrufu sağlamak ve 
birim sudan daha fazla faydalanabilmek 
için borulu sulama sistemlerinin 
yaygınlaştırılmasını temel politika olarak 
kabul ediyor. 

Sulama yaz mevsiminde yani suyun 
daha kıt olduğu dönemlerde yapılıyor. 
Bu yüzden suyun daha bol olduğu 
mevsimlerde suyun depolanarak yaz 
mevsiminde kullanılması gerekiyor. 
Gelecekte en önemli sorunun gıda 
arzı ve güvenliği olacağı yönündeki 

Ülkemizde halen ekonomik olarak sulanabilecek zirai alanlarının yüzde 
73,3’ü olan 62 milyon 300 bin dekar arazi sulamaya açıldı.  2019’a kadar 

10 milyon dekar arazinin daha sulamaya açılması hedefleniyor. 

Sulanabilir Alanların
Yüzde 73,3’ü Suya Kavuştu

KISA-KISA

2016 yılında yapılacak sulama yatırımları 
ile 2 milyon dekar zirai alana daha su 

sağlanacak

Sulanabilir Araziler Suya 
Kavuşmaya Devam Ediyor

2 MİLYON
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tahminler dikkate alnıdığında ihtiyaçları 
karşılayacak oranda baraj ve göletlerin 
yapılması bir zorunluluk olarak 
görünüyor.

Çiftçilere 10,9 Milyar Lira İlave 
Gelir Artışı Sağlanacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
2016 yılında yapılacak sulama yatırımları 
ile 2 milyon dekar zirai alana daha 
su sağlanacak. 2019 yılına kadar ise 
10 milyon dekar arazinin sulamaya 
açılması ve toplam sulanabilir arazilerin 
72 milyon 300 bin dekarının sulanması 
hedefleniyor.

2019 yılına kadar sulamaya açılacak 
10 milyon dekar arazi ile çiftçilere 10,9 
milyar lira ilave gelir artışı sağlanacak. 
Sulamadan sonra üretim değeri 6 kat 
artıyor. 

DSİ’nin Geliştirdiği Projeler ile 
Entansif Tarıma Geçiş Sağlandı
DSİ tarafından geliştirilen sulama 
projelerinden sonra ekimi yapılan 
bitkiler çeşitlilik göstermeye başladı.  
Sulamadan önce kuru tarım yapılan 
alanlarda hububat ağırlıklı ekim 
yapılırken, sulamadan sonra ürün 
çeşitliliği meydana geldi. Hayata 
geçirilen projeler ülke tarımının, ekstansif 
tarımdan, daha etkin ve yoğun teknoloji 
kullanımını gerektiren entansif tarıma 
geçişinde önemli bir rol oynuyor.

Klasik Sulama Sistemleri Terk 
Ediliyor
DSİ’ce geliştirilen sulama sistemlerinin 

mevcut yapısına bakıldığında %39 
klasik sistem, %43 kanalet, %18 borulu 
kapalı sistem uygulandığı görülüyor. 
Bu oranın tüm sulama projelerinde, 
etkin bir sulama yönetiminin ve önemli 
miktarlarda su tasarrufunun sağlanması 
maksadıyla yeni yapılacak projeler ve 
eski sulama sistemlerinin rehabilitasyonu 
ile % 45-50 seviyelerine ulaşması 
öngörülüyor. Bu politika kapsamında 
ülkemizde borulu sulama sisteminin 
kullanıldığı alanlar 2009 yılında 278 bin 
hektar iken 2015 yılında 400 bin hektarın 
üzerine çıktı. Yeni yapılan sulama 
projelerinde borulu su dağıtım şebekesi 
yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yatırım 
programında olan sulama projeleri 
tekrar gözden geçirilerek, mümkün olan 
açık sulama sistemleri, kapalı sulama 
şebekelerine dönüştürülüyor.

Su tasarrufu sağlamak maksadıyla 
2003 yılından itibaren açık veya klasik 
sistem olarak bilinen iptidai sulama 
sistemlerinden kapalı sistem damlama 

ve yağmurlama sistemlerine geçiliyor. 
Bu sistemlere geçmek için çiftçilerimize 
gereken kolaylıklar sağlanıyor. Yapılan 
düzenlemeler ile yenileme projesinin 
toplam maliyetinin tamamına yakını 
karşılanıyor ve sulama kuruluşları ve 
çiftçilerimiz destekleniyor.

Modern Sulama Sistemleri ile 
Yüzde 20 ila 30 Su Tasarrufu 
Sağlanıyor

En modern sulama metodu olan 
yüksek basınçlı kapalı sulama sistemleri 
ile su daha verimli kullanılıyor. Klasik 
sulama sistemlerinde, tava veya 
karık sulamasında verim yüzde 60’lar 
civarında oluyor. Buna şebekedeki 
sızma, buharlaşma, işletme kayıpları 
ilave edildiğinde verim % 50’lere kadar 
düşüyor. Devreye alınan modern kapalı 
sistem yağmurlama ve damlama 
metotları ile verim % 60, 80, 90’a 
ulaşıyor. Bu verim artışı % 20 ile 30’luk 
bir su tasarrufuna imkan veriyor.
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Şubat 2016 tarihi itibarı ile Deriner 
Barajı’nda üretilen enerji miktarı 3,5 
milyar kilovat saate ulaştı. 10 Şubat 
2016 itibari ile Deriner Barajı’nın göl 
seviyesi işletme programına uygun 
şekilde 352,92 metre ölçüldü.

8 Ocak 1998 tarihinde inşaatına 
başlanan Deriner Barajı 12 Aralık 2012 
tarihinde dönemin Başbakanı şimdiki 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından video konferans ile açılmıştı.

Deriner Barajı

Çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde 

inşa edilen Deriner Barajı; 249 metre 

gövde yüksekliği ile kendi sınıfında 

Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. 

en yüksek barajı konumunda bulunuyor.

24 Şubat 2012 tarihinde Deriner 

Barajında su tutulmaya başlanmıştı. 

Barajda santral binasındaki 4 ünitenin 

türbin/jeneratör montajları tamamlanarak 

Yaklaşık 2,5 yıl önce enerji üretimine başlayan Deriner Barajı, işletmeye 
alındığından bu yana 3,5 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretti. 

Deriner Barajı ve HES 
Projesinde Enerji Üretimi
3,5 Milyar kWh’i Geçti 

12 Haziran 2013 tarihinden itibaren 
enerji üretimine başlandı. 

Deriner Barajı dünya üzerindeki 
mühendislik harikaları arasında gösteriliyor. 
Baraj, 2012 yılında düzenlenen Mimar 
Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları 
Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, 
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında 
Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından 
ödüle layık görüldü.

KISA-KISA
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Güneşli Sulaması ile Güneşli Barajı’nda 
depolanan 8,2 milyon metreküp su, 11 
bin 400 dekar arazinin sulanmasında 
kullanılacak. Ovada sulu ziraata 
geçilmesi ile randımanın arttırılması ve 
bölgenin gelir düzeyinin yükseltilmesi 
amaçlanıyor. Sulama şebekesinin 
tamamının borulu sistemle teşkil edildiği 
projede yüksek teknoloji ürünü olan CTP 
ve HDPE100 borular kullanıldı. Sanat 
yapıları giriş çıkışlarında ise çelik boru 
tercih edildi. 

Dekar başına 682 TL net gelir 
artışı sağlanacak
Proje kapsamında ürün deseni Hububat 
%15, Patates %20, Meyve %20, 
Fasulye %15, Bostan %1, Sebze %9, 
Börülce %10, Mısır %5, Bağ %5, II. 
ürün Patates %5, II. ürün Sebze %4 ve 
II. ürün Mısır %4 şeklinde tasarlandı. 
Projeyle birlikte dekar başına 682 TL net 
gelir artışı sağlanacak.

Güneşli Sulamasıyla dekar başına 682 TL net gelir artışı sağlanacak.

Manisa-Gördes Güneşli 
Sulaması Tamamlandı 

KISA-KISA
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DETAY

Uluslararası düzeyde gerçekleşen 
müzakereleri ülkemizdeki ilgili kurumlar 
ile koordineli bir şekilde izleyen Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı yıl sonunda 
neticelendirilecek “İklim Değişikliğinin Su 
Kaynaklarına Etkisi Projesi”ni yürütmeye 
başladı. Proje tamamlandığında ilgili 
kişilerin erişim sağlayabildiği  “İklim 
Veri Tabanı” (iklim.ormansu.gov.tr) 
uygulaması hayata geçecek.

Proje Kapsamında Birçok 
İklim Verisi Projeksiyonu 
Gerçekleştiriliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin 
ülkemiz su kaynaklarına gelecekteki 
etkilerini öngörebilmek ve sektörlerin 
ne ölçüde etkilenebileceğini belirlemek 
maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu çalışmalar kapsamında en güncel 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, insanoğlunun karşılaştığı en önemli 
meselelerden biri olan ve dünya gündemini sürekli meşgul eden iklim 

değişikliğinin etkilerini yakından takip ediyor. 

İklim Değişikliğinin Etkileri 
Yakından Takip Ediliyor
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küresel iklim modelleri kullanılarak 
2100 yılına kadar ülkemiz su havzaları 
özelinde sıcaklık ve yağış parametreleri 
başta olmak üzere birçok iklim verisi 
projeksiyonu gerçekleştiriliyor.

Bütün bu bulgular ışığında hidrolik ve 
hidrojeolojik modeller kullanılarak ülkemiz 
su havzaları özelinde yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarımızın gelecekteki akıbeti 
hakkında tahminler elde edilecek.

Türkiye’nin Su Potansiyeli 
Mevcut Durumu Belirlendi
Proje kapsamında yağış verileri dikkate 
alınarak Türkiye’nin su potansiyeli 
mevcut durumu da ortaya kondu. 
Kullanılabilir su potansiyeli, ağırlıklı olarak 
4 ana sektör arasında (içme ve kullanma 
suyu, sanayi suyu, sulama suyu ve 
ekosistem hizmetleri ihtiyacı) dağılıyor. 
Buna göre, havzalar özelindeki nüfus, 
endüstri ve tarım faaliyetlerinin yanı sıra 
ekosistem ihtiyaçlarının da 2100 yılına 
kadarki değişimleri öngörülüyor. 

Ayrıca önümüzdeki süreçte iklim 
değişikliğinin sektörlere etkilerinin 
belirlenmesi maksadıyla pilot havza 
olarak belirlenen Meriç-Ergene, Büyük 
Menderes ve Ceyhan’da tarım, sanayi, 
içme suyu ve ekosistem sektörleri 
yakından incelenecek ve uyum 
faaliyetleri belirlenecek. 

“İklim Veri Tabanı Uygulamasını 
Hayata Geçireceğiz”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu proje tamamlandığında 
“İklim Veri Tabanı” (iklim.ormansu.gov.
tr) uygulaması ile iklim değişikliğinin 
ülkemiz su havzalarına olan etkilerine, 
iklim parametre ve indislerine harita veya 
grafik görselleri kullanılarak ilgili kişilerce 
erişim sağlanabileceğini ifade etti.

Ayrıca projenin su yönetiminin iklim 
değişikliğine uyumu ve suya bağlı 
hemen her sektörün geleceği açısından 
bir planlama altlığı oluşturacağını 
vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
“Proje çıktıları kuraklık yönetim planlarının 
hazırlanması aşamasında ve sektörel su 
tahsisi planları, taşkın yönetim planları, 
çevre düzeni planları gibi planlama 
ve projelendirme çalışmalarında 
dikkate alınacak. Diğer yandan iklim 
projeksiyonları tarım sektöründeki çiftçi, 
turizm sektöründeki işletmeci gibi çeşitli 
kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.  
Yine proje web sayfası aracılığı ile halkın 
iklim değişikliği ve su kaynaklarına 
etkisi konusunda bilgi sahibi olması 
ve toplumsal farkındalık oluşması 
sağlanacak” değerlendirmesinde 
bulundu.

KISA-KISA
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Gökbüet Projesi ile Evreşe Bölgesinde 
12, Şarköy Bölgesinde 9, Gelibolu 
Bölgesinde 10, Eceabat Bölgesinde 23 
yerleşim birimi olmak üzere toplam 54 
yerleşim biriminin 2045 yılına kadar içme 
ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. 
Ayrıca ham suyun arıtılması maksadıyla 
günde 100 bin metreküp kapasiteli içme 
suyu arıtma tesisi inşa edildi. 

Çokal Barajı 2012 Yılında 
Tamamlandı

Gökbüet Projesi’nin su kaynağını Çokal 
Barajı teşkil ediyor. Kuzey Marmara 
Havzası içindeki Trakya topraklarında 
Çanakkale ve Tekirdağ İli hudutlarında 
yer alan Kocadere üzerinde inşa edilen 
Çokal Barajı 2012 yılında işletmeye 
açılmıştı. Çokal Barajı 204 milyon 

metreküp depolama kapasitesine sahip.

Evreşe Kavak Ovası Sulaması

Diğer taraftan Çokal Barajı, 127 bin 570 
dekarlık zirai sahanın da sulama kaynağı 
konumunda bulunuyor. 29 Şubat 2016 
tarihinde sözleşmesi imzalanan Evreşe 
Kavak Ovası Sulaması Projesi ihtiyaç 
duyduğu suyu Çokal Barajı’ndan temin 
edecek. Proje ile Gelibolu İlçesine bağlı 
Adilhan, Bayramiç, Yülüce, Kadıköy 
(Evreşe), Süleymaniye, Kocaçeşme 
ve Kavak köylerinde toplam 127 bin 
570 dekar tarım alanının sulanması 
sağlanacak. Proje kapsamında 5 adet 
pompa istasyonu ve yaklaşık 375 km 
borulu hat inşa edilecek. Projenin hayata 
geçmesi ile dekar başına 485 TL net 
gelir artışı sağlanacak.

Çokal Barajı’ndan alınacak yıllık 16 milyon 800 bin metreküp su ile 54 
yerleşim biriminin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını 

karşılayacak isale hattı inşaatları tamamlandı. 

DSİ Gelibolu Gökbüet 
Projesini Hayata Geçiriyor 

KISA-KISA
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Edirne İlinin Keşan, İpsala, Enez 
İlçelerini kapsayan “Aşağı İpsala 
Projesi” muhtevasında Hamzadere 
Barajı Sulaması, Cimra Sulaması ve 
Koyuntepe Regülatörü yer alıyor. Proje 
tamamlandığında, Cimra, Pamuklu, 
Telamata, Kızkapan, Keşanaltı Ovaları ve 
yamaç arazilerinde 335 bin 640 dekar 
verimli tarım alanı suya kavuşacak. 

Projenin temelini oluşturan Edirne İli 
İpsala İlçesi Koyuntepe Köyünde inşa 
edilen  Hamzadere Barajı 2011 yılında 
sulama maksadıyla işletmeye alındı. 
Proje kapsamında yer alan Telmata 
Sulaması ile 13 bin 500 dekar, P4 
Sulaması ile de 5 bin 500 dekar  tarım 
alanı sulamaya açıldı. 

Aşağı İpsala Projesinin sulama sahasının 
43 bin 290 dekarlık kısmını oluşturan 

Yapımına devam edilen Aşağı İpsala Projesi ile Trakya’nın güneyinde 335 
bin 640 dekar verimli tarım alanı suya kavuşacak. 

DSİ Trakya’ya Bereket 
Katmaya Devam Ediyor 

Cimra Sulaması İnşaatının 17 bin 
dekarlık kısmı 2012 yılında işletmeye 
alındı. 26 bin 290 dekar olan kısmının ise 
ikmal inşaatı devam ediyor. 

2018 yılında tamamlanacak olan 
Aşağı İpsala Projesinin ana ünitesi 
olan Hamzadere Barajı Sulaması ile 
Trakya’nın güneyinde yer alan  273 
bin 350 dekar  mümbit tarım alanı sulu 
tarıma kavuşmuş olacak. 

Projenin diğer bir ayağını oluşturan 
Koyuntepe Regülatörü 23 Aralık 2015 
tarihinde Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleşen 
toplu açılış merasimiyle hizmete alınarak 
3 bin 620 dekar tarım alanı taşkınlardan 
korundu. 

KISA-KISA

Aşağı İpsala Projesi 
Tamamlandığında;

335 bin 640 dekar 
verimli tarım alanı suya 
kavuşacak

Hamzadere Barajı 
Sulamasıyla 273 bin 350 
dekar  verimli tarım alanı 

sulu tarıma kavuşacak

Koyuntepe Regülatörünün 
hizmete girmesiyle 3 bin 
620 dekar tarım alanı 
taşkınlardan korundu.
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Tamamlandığında 19 bin hektarın 
üzerinde bir arazinin modern sistemlerle 
sulanmasını temin edecek olan Konya 
Ovası 1, 2, 3 Sulamalarının sözleşmesi 
DSİ Genel Müdürlüğü’nde  düzenlenen 
merasimle 3 Şubat 2016 tarihinde 
imzalandı. 

İmza merasiminde kısa bir konuşma 
yapan DSİ Genel Müdürü Ali Rıza 
Diniz,  “Ülkemizin önemli projeleri 
içerisinde yer alan Konya - Çumra III. 
Merhale Projesi’nin 19 bin hektarlık 
ilk sulamasının inşasına bu imza ile 
başlanılacak. Konya’da bilindiği üzere 
çok ciddi su sıkıntısı var. Bölgede 
hâlihazırda yeraltı suyu kullanımı 
yaygın şekilde karşımıza çıkıyor. Kaçak 
çekimlerle yeraltı suyu seviyesi kritik 
eşiklere ulaştı. Projenin hızlı bir şekilde 
faydaya dönüşmesi ile bu seviyesinin 

Yaklaşık 19 bin hektar zirai araziye sulama suyu sağlayacak Konya Ovası 
1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarının sözleşmesi imzalandı.

Konya Ovası Sulamalarında 
İmzalar Atıldı

tekrar yükselmesini planlıyoruz. 
Firmadan beklentimiz ise iş programı 
çerçevesinde biran önce çalışmayı 
başlatıp yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede 
projenin tamamlanmasıdır.” dedi. 

125 Milyon TL’lik Gelir Artışı
Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları projesi 
kapsamında AHİ kanalının 33. 
kilometresinden alınacak su ile 19 bin 
85 hektar tarım arazisinin sulanması için 
gerekli olan her türlü sulama tesisi yer 
alıyor. Sulama inşaatının tamamlanmasını 
müteakip yüklenici tarafından 24 ay 
süresince tüm sulama tesisleri işletilecek, 
bakım ve onarımı yapılacak.

Proje tamamlandığında; 2015 yılı 
fiyatları ile 125 Milyon TL gelir artışı ve 
yaklaşık 25 bin kişiye istihdam imkânı 
sağlanacak.

KISA-KISA
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Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun mesajı şöyle: 

“Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin en 
yüksek olduğu ekosistemlerdir. Pek 
çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun 
beslenme, üreme ve barınma ortamıdır. 
İklim değişikliği ile mücadelede önemli 
yer tutan yutak alanlardır. Yer altı suyu 
dengeleme, taban suyu ve taşkın 
kontrolü gibi işlemler neticesinde su 
rejimine katkı sağlar. Bulundukları 
çevrenin nem oranını yükselterek yağış 
rejimini düzenler.

Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında yer 
almakta olup, su zengini olan bir ülke 
değildir. Bu sebeple su kaynaklarımızı 
ve sulak alanlarımızı akıllı yönetmek ve 

verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. 
Bakanlık olarak sulak alanlarımızı en iyi 
şekilde koruyor ve geliştiriyoruz. Sulak 
alanların korunması ve gelecek kuşaklara 
en sağlıklı şekliyle iletilebilmesi ve bu 
önemli mirasa sahip çıkılması, en mühim 
sorumluluklarımızdan birisidir.

Ramsar Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı 
2 Şubat günü (1971)  Dünya Sulak 
Alanlar Günü olarak kabul edilmiştir ve 
Türkiye Ramsar Sözleşmesi’ne 1994 
yılında taraf olmuştur. Böylece Ramsar 
Sözleşmesi ile sınırları içerisindeki bütün 
sulak alanları korumayı, geliştirmeyi 
ve sürdürülebilir olarak kullanmayı 
uluslararası düzeyde taahhüt etmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2 Şubat Dünya Sulak 
Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

 “Sulak Alanlarımızı 
Etkin Şekilde Koruyor ve 

Geliştiriyoruz”

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

1994 yılında Ramsar Sözleşmesi’ne 
üye olan ülkemiz, bugüne kadar 14 
sulak alanı Ramsar Listesine ekletmiştir.  
(Kayseri- Sultan Sazlığı, Kırşehir-Seyfe 
Gölü, Burdur Gölü, Balıkesir-Manyas 
(Kuş) Gölü ve Mersin-Göksu Deltası, 
Adana-Akyatan Lagünü, Samsun-
Kızılırmak Deltası, Bursa-Uluabat Gölü, 
İzmir-Gediz Deltası, Adana Yumurtalık 
Lagünü, Konya-Meke Gölü, Konya-
Kızören Obruğu, Kars-Kuyucuk Gölü, 
Bitlis-Nemrut Kalderası).

Bu maksatla, Bakanlık olarak 
başta sulak alanların korunması, 
su kaynaklarının geliştirilmesi için 
çalışmalarımızı plan ve program dahilinde 
yürütmekteyiz.

KISA-KISA
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2015 yılında başlattığımız Ulusal Sulak 
Alan Envanteri Projesi ile ülkemizdeki 
sulak alanları il il bölge bölge belirledik. 
Elde edilen ilk verilere göre ülkemiz 
topraklarının yüzde 2,30’u doğal sulak 
alanlardan oluşmaktadır. 

Ramsar Sözleşmesi kapsamında 
sulak alan çalışmalarını gerçekleştiren 
Bakanlığımız Sulak Alanların Korunması 
Yönetmeliği kapsamında 2015 yılı içinde 
herhangi bir koruma statüsü olmayan 
20 sulak alanımızı ulusal öneme haiz 
sulak alan olarak tescil ettirmiş, 18 sulak 
alanda da tescil sürecini başlatmıştır. 
Bugüne kadar 42 sulak alanda 
bölgeleme yapılmış, 23 sulak alanda ise 
yönetim planları yapılarak uygulamaya 
aktarılmıştır.

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 
çalışmalarını sürdüren ülkemiz, mevcut 
sulak alan mevzuatı ile Ulusal ve Mahalli 
Sulak Alan Komisyonlarının sulak alan 
yönetiminde söz sahibi olması, sulak 
alanlarda bölgeleme ve planlama 
uygulamaları bakımından Avrupa Birliği 
uygulamaları ile benzer durumdadır. 
Hatta bazı yönleri ile bizim mevzuatımız 
daha iyi durumdadır.

2012 yılı içerisinde başlayan ve 2015 yılı 
sonu itibari ile neticelendirilen Sulak Alan 
Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma 
Projeleri kapsamında 46 sulak alanın alt 
havzasında etüt çalışmaları yapılmıştır. 
Birecik Karkamış Sulak Alanında da 
Yönetim Planı çalışmalarında sona 
gelinmiştir. Böylelikle ülkemiz için 

önemli türler olan Kelaynak ve Fırat 
Kaplumbağası için önemli koruma 
tedbirleri belirlenmiştir.

Sulak alanlar da insanlar gibi yaşayan 
birer varlık olup aşırı kullanım, rusubat 
birikimi gibi sebepler ile yaşlanarak yok 
olabilmektedir. Bakanlığımız bu şekilde 
yaşlanan sulak alanlarımızda iyileştirme 
projelerine özellikle son zamanlarda 
hız vermektedir. Bu çerçevede 
Afyonkarahisar’da bulunan Karakuyu 
Sazlıkları’nda, Denizli’de bulunan Buldan 
Yayla Gölü’nde iyileştirme çalışmaları 
devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl içinde 
gündeme gelen Sakarya’da bulunan 

Acarlar Longozu için de gerekli izinler 
alınmış olup, Haziran ayı itibari ile 
çalışmalara başlanacaktır.

Ayrıca yerel halkımızın refah düzeylerini 
arttırmak, ekoturizmi desteklemek 
maksatlı olarak Samsun Kızılırmak 
Deltası, İzmir Gediz Deltası, Tokat 
Kaz Gölü’nde, Kayseri Sultansazlığı 
başta olmak üzere 40 alanımızda kuş 
cennetleri projeleri yapılmıştır.

Sulak alanların değerlerinin bilincinde 
olan Bakanlığımız, sulak alan 
rehabilitasyon projelerine son dönemde 
hız vermiştir. Son yıllarda özellikle iklim 
değişikliği sebebi ile kuruma sürecine 
giren Seyfe Gölü, Sultansazlığı, Ereğli 
Sazlıkları, Avlan Gölü, Beyşehir Gölü 
Akgöl gibi tabii sulak alanlarımızda 
birtakım çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Netice itibarıyla; Bakanlığımız; su ve 
toprak kaynaklarının ‘Sürdürülebilir 
Kalkınma İlkeleri’ çerçevesinde, 
ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve 
eldeki imkânlar dâhilinde geliştirilmesi ve 
akılcı yönetilmesi yolunda büyük çaba 
göstermektedir. 

Bu çerçevede, suyumuzun korunması 
ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde 
aktarılması için 2 Şubat Dünya Sulak 
Alanlar Günü vesilesiyle bir kez daha 
her kesimden sulak alanların korunması 
konusunda en yüksek hassasiyeti 
göstermelerini bekliyoruz.”
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
geliştirilen ve 53 bin kişiye yetecek 
kapasiteye sahip “Artvin İçmesuyu 
Projesi” ile Artvin İl Merkezinin içme 
suyu problemi çözülüyor. Projenin ilk 
ve en önemli etabı olan regülatör, su 
alma yapısı ve isale hattı projesine ait 
yapım ihalesi 16 Ekim 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi.  Söz konusu işe ait 
sözleşme 21 Ocak 2016 tarihinde 
imzalanarak 02 Şubat 2016 tarihinde yer 
teslimi yapıldı. İşin toplam süresi 730 gün 
olmakla birlikte 2017 yılı sonuna kadar 
Hatila Deresinden Artvin İl Merkezine 
içme suyu teminine başlanması 
hedefleniyor. Artvin İçmesuyu Projesinin, 
Artvin İl sınırlarında işletmeye alınan, 
inşaatı devam eden veya planlama 
aşamasında yer alan hiçbir proje ile 

çakışması ve etkileşimi bulunmuyor.

Hatila Deresinin 1320 kotundan tirol 
tipi su alma yapısı vasıtasıyla alınacak 
su, yaklaşık 33 kilometrelik isale hattı ile 
Artvin İl Merkezinin hemen yukarısında 
Katrevan mevkiinde bulunan ve 880 
kotunda teşkil edilecek arıtma tesisine 
getirilecek. Proje ile yıllık bazda yaklaşık 
7,9 milyon metreküplük (255 lt/sn) temiz 
su Artvin halkının hizmetine sunulacak. 

Su kalitesi yönünden çok iyi 
parametrelere sahip içme suyu kaynağı 
ile başka bir kaynağa ihtiyaç kalmaksızın 
en az 50 yıllık periyotta Artvin İl 
Merkezindeki vatandaşlarımıza temiz su 
sağlanacak.

Hatila Deresi’nden temin edilecek su ile başka bir kaynağa 
ihtiyaç kalmaksızın en az 50 yıllık periyotta Artvin İl Merkezindeki 

vatandaşlarımıza temiz su sağlanacak. 

Artvin İl Merkezinin 
İçmesuyu Problemi Tarihe 

Karışıyor 

KISA-KISA
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Su Ve
iStiHDAM

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BU YIL 
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ’NÜN 

TEMASINI “SU VE İSTİHDAM” 
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HABER

Hizmette kıtaları aşan anlayış…

DSİ Afrika’da 
DSİ, susuzluğun pençesindeki Afrika ülkelerinin umudu oluyor. 

Haber
Orçun TAŞKIN
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Su, günümüzde her zamankinden daha 
fazla değerli… Zira dünya nüfusu her 
zamankinden daha hızlı artıyor… Her 
bir saniyede 2 kişinin hayatını kaybettiği 
buna mukabil 4 kişinin doğduğu 
düşünüldüğünde her gün dünya 
nüfusuna yaklaşık 200 bin kişi daha 
katılıyor. 1950 yılında 2,5 milyar olan 
dünya nüfusu şu anda yaklaşık 7 milyar, 
yani 66 yıllık süre zarfında dünya nüfusu 
yaklaşık 3 kat arttı. Dünya nüfusunun 
2050 yılında 10 milyara ulaşacağı tahmin 
ediliyor.

Su, günümüzde her zamankinden daha 
fazla değerli… Çünkü artan nüfusun 
etkisiyle ortaya çıkan çarpık kentleşme 
ve artan ihtiyaçların karşılanmasına 
yönelik sanayileşme çabaları su 
kaynaklarımızı eritiyor. 

Su, günümüzde her zamankinden daha 
fazla değerli… Çünkü küresel ısınma ve 
iklim değişimi, dünyamız üzerinde etkisini 
hissettirmeye başladı. 

Dünyanın bu tablo karşısında küresel bir 
işbirliği ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. 
Sürekli artan su ihtiyacına karşın azalan 
tatlı su kaynaklarının dengelenebilmesi 
için bu şart. Özellikle az gelişmişliğin 
kıskacında sınırlı su kaynaklarıyla asgari 
ihtiyaçlarını karşılama mücadelesi veren 
ülkeler için… 

Su, günümüzde bazı ülkeler için her 
zamankinden çok daha fazla değerli… 
Çünkü bu ülkeler coğrafi konumları 
itibariyle çok sınırlı su kaynaklarına 
sahipler. Çünkü bu ülkeler az 
gelişmişliğin pençesindeler. 

DSİ Genel Müdürlüğü bu ülkelerin 
yoğun olarak bulunduğu Afrika 
Kıtası’nda insanları sağlıklı ve temiz 
suyla buluşturmak adına çalışmalar 
yürütüyor. 1954 yılından bu yana su 
kaynaklarının geliştirilmesi adına önemli 
yatırımlar gerçekleştiren DSİ, tecrübesi 
ve bilgi birikimi ile dost ve kardeş Afrika 
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ülkelerinde yaşanan su sıkıntısına 
çözüm bulmak maksadıyla kısıtlı su 
kaynaklarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalarına Afrika kıtasında da devam 
ediyor. 

9 Milyon Kişiye İçme Suyu 
Sağlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, TİKA 
ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa 
gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 
Afrika’nın çeşitli ülkelerinde zor şartlarda 
yaşayan yaklaşık 9 milyon kişiye 2 600 
adet kuyu açılarak sağlıklı ve temiz içme 
suyu sağlandı.

Su sıkıntısının çok ciddi boyutlara 
ulaştığı, binlerce insanın temiz suya 
ulaşamadığı ve kişi başı su kullanımının 
dünya ortalamasının dörtte biri olduğu 
Afrika’da DSİ ile TİKA işbirliğindeki 
çalışmalara 2005 yılında başlandı.  
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yakın takibi ve Başbakanımız 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 

talimatlarıyla DSİ ile TİKA işbirliği ve sivil 
toplum kuruluşlarının destekleriyle 9 
milyon kişi, 2 600 adet kuyudan temin 
edilen temiz suyla buluşturuldu. 2 600 
adet kuyunun 458’i DSİ makine ve 
işçileriyle inşa edildi. DSİ, bu kuyulardan 
toplam 1 milyon 700 bin kişiye sağlıklı 
içme suyu sağladı. DSİ tarafından inşa 
edilen su sondaj kuyularında yöreden 
işçiler çalıştırılarak insanların meslek sahibi 
olması ve su temini ile ilgili teknik eğitimler 
sayesinde de kapasite artırımı sağlandı.
Ayrıca Afrikalı mühendislere Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından; 
jeoteknik planlama raporu ve proje 
hazırlama, hidrojeolojik etüt yapılması, 
enjeksiyon ve su sondaj kuyusu inşası 
konularında eğitim verildi. Açılan 
kuyular kadar önemli olan bu eğitimler 
sayesinde Afrika’nın su kaynaklarını 
değerlendirebilecek insan kaynaklarının 
yetiştirilmesine de katkı sağlandı.  

DSİ Genel Müdürlüğü’nün Afrika 
kıtasında; Etiyopya, Sudan, Cibuti, Nijer, 
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Mali, Burkina Faso, Moritanya, Somali 
ve Somaliland’da yürüttüğü ilk etap 
çalışmalar tamamlandı. Moritanya ve 
Mali’de insanları sağlıklı ve temiz suyla 
buluşturmak için ikinci etap çalışmaların 
yapılması planlanıyor. Ayrıca Sudan, 
Nijer, Somali, Cibuti ve Moritanya’ya 
su temini için; ekipmanları ile birlikte 
su sondaj makinaları hibe edilerek 
makinelerin kullanımı ile ilgili teorik ve 
yerinde eğitimler verildi.

Baraj Projesi Hazırlandı
DSİ tarafından Etiyopya’da Hamerosam 
Göleti’nin ön inceleme raporu ve Dachau 
Barajı’nın uygulama projesi hazırlandı. 
Somali Somaliland Bölgesi’nde su azlığı 
probleminin çözümü için de çalışan DSİ 
uzman heyeti, 3 adet yeni depolama, 2 
adet de eski depolama tesisi ile ilgili keşif 
ve raporları TİKA’ya ulaştırdı.   
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DETAY

Su, bir taraftan içme suyu ve sanitasyon 
imkanları ile sağlıklı iş gücü yaratılması 
bir taraftan da bu sağlıklı iş gücüne 
geniş istihdam alanları oluşturulması 
bakımından son derece önemli bir rol 
üstleniyor.

Su gittiği her yerde adeta zincirleme bir 
reaksiyona sebep olarak hem sektörel 
hem de sektörler arası hareketliliğe 
sebep oluyor. İnşaat faaliyetlerinden 
kaynaklanan istihdam imkanları bir yana, 
suyun tarım ve sanayide yarattığı etki, 
geniş iş alanlarının doğmasını sağlıyor.

Su ve İstihdam
Birleşmiş Milletler bu yıl 22 Mart Dünya Su Günü’nün temasını “Su ve İstihdam” olarak belirledi. Su ve 

İstihdam arasında iç içe geçmiş bir ilişki bulunuyor. Yaşama kaynağımız olan su aynı zamanda mal ve 
hizmet üretim süreçlerinin de ana girdilerinden birini oluşturması vesilesiyle istihadama doğrudan ve 
dolaylı katkılar sağlıyor. 

Suyun Tarımdaki Çarpan Etkisi 

Suyun projelendirilmesi ile sulamaya 
açılan alanlarda kuru tarımdan sulu 
tarıma geçileceğinden sulu şartlarda 
işgücü ihtiyacı artıyor. Sulu tarımdan 
kaynaklanan istihdam artışı projenin 
geliştirildiği bölgeye göre değişim 
gösteriyor. İklim şartlarının müsait 
olduğu bölgelerde ürün çeşitliliği ve 
ikinci ürün yetiştirme gibi olanakların 
bulunması yüksek istihdam artışlarını 
ortaya çıkarıyor. İklim şartlarının müsait 
olmadığı yüksek rakımlarda ise bu oran 

Haber
Orçun TAŞKIN
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açılan büyük barajlar ve sulama projeleri 
teşkil ediyor. DSİ tarafından geliştirilen 
sulama projeleriyle tarım sektöründe 
6,2 milyon kişiye ilave istihdam imkanı 
sağlandı. Bu sayı dikkate alındığında, 
DSİ projelerinin yaklaşık 18 milyon kişinin 
geçiminin sağlanmasında doğrudan veya 
dolaylı rol oynadığı ortaya çıkıyor.

Sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin 
ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan 
tarım tekniği ve kültürel uygulamaların 
etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları,  
üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi 
gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa 
neden oluyor. Bu durum bir yandan 
kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan 
yoksulluğun azaltılması amacına hizmet 
ediyor bir taraftan da yaşam standardını 
yükselttiği için göçü önlüyor.

DSİ tarafından işletmeye açılan 
sulamalarda üretim değeri sulamadan 
önceki duruma göre 6 kat arttı. Sulama 
oranındaki her % 1’lik artış ise 313 
Milyon TL daha fazla üretim değeri 
anlamına geliyor.

HER yIl bİR ANA 
TEMA ETRAfINdA 
22 MART, “düNyA 
Su GüNü” olARAk 
kuTlANIyoR. SuylA 
AlAkAlI MESElElERE 
ÇöZüM ARAMAk VE 
fARkINdAlIk yARATMAk 
MAkSAdIylA bElİRlENEN 
TEMA ÇERÇEVESİNdE 
ÇEşİTlİ ETkİNlİklER 
düZENlENİyoR. bu 
yIlIN TEMASI İSE Su VE 
İSTİHdAM.

düşebiliyor. Ancak ortalama olarak 
sulama projelerinin hektar başına 1 kişi 
ilave istihdam sağlayacağı kabul ediliyor.

Sulama projelerinin devreye girmesiyle 
birlikte tarımın gelişmesine paralel olarak 
makineleşme ve tarım endüstrisinde 
yaşanan gelişmeler bu alanlarda da yeni 
istihdam imkânlarının oluşmasını sağlıyor.

Diğer taraftan tarımsal üretimdeki artış ve 
ürün deseninin genişlemesi yem bitkileri 
yetiştiriciliğini tetikleyerek hayvancılığın 
gelişmesine imkân tanıyor. Hayvancılığın 
gelişmesiyle de bu alandaki istihdam 
imkânları artıyor.

DSİ Tarımda 6 Milyonluk İlave 
İstihdam Yarattı
Ülkemizde 1980-1990 döneminde nüfus 
kaybeden kırsal alanlarda, 1990 - 2000 
döneminde nüfus artışı tespit edildi. 
Bu artışın 2000’li yıllardan sonra da 
sürdüğü görülüyor. Bunun en önemli 
nedenlerinden birini özellikle Güneydoğu 
Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu 
bölgelerinde tamamlanarak işletmeye 

Sulama projelerinin hektar başına 1 kişi ilave istihdam 
sağlayacağı kabul ediliyor.
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HES’lerin İstihdama Katkısı
Günümüzde belirli çevreler tarafından 
kıyasıya eleştirilen hidroelektrik santraller 
yeşil istihdam imkanlarına vesile oluyor.

HES’ler elektrik azlığından kaynaklanan 
yetersiz sanayi gelişiminin olduğu 
bölgelerde, elektrik üretiminin vesile 
olduğu istihdam fırsatları sunuyor. 
Özellikle 2003 yılında yürürlüğe 
konulan Su Kullanım Hakkı Anlaşması 
çerçevesinde özel sektörün enerji 
yatırımlarında önünün açılmasıyla birlikte 
ülkemizde çok sayıda HES inşa edildi. 
Doğu Karadeniz Bölgemiz başta olmak 
üzere ülkemizin hemen hemen bütün 
şehirlerinde işletmeye alınan HES’ler 
sayesinde sanayi açısından enerji kısıtı 
bulunan bölgelere katkı sağlandı.

Diğer taraftan hidroelektrik, günümüzde 
enerjinin en ucuz elde edildiği metot. 
Sanayinin ucuz enerji kullanımıyla düşen 
maaliyetleri neticesinde ortaya çıkan gelir 
fazlası yeni yatırımlara aktarılabiliyor. Yeni 
yatırımlar da bölgede yeni iş sahalarının 
oluşmasına vesile oluyor.

Ancak, HES’lerin istihdama en büyük 
katkısı enerji ithalatı sebebiyle yurt dışına 
çıkan kaynakların yurt içinde yatırıma 
dönüşmesi noktasında meydana 
geliyor. Yerli enerji üretimiyle birlikte 
yurt içinde kalan kaynakların adalet, 
eğitim, savunma ve altyapı yatırımlarına 
aktarılmasıyla hem yeni iş alanları 
ortaya çıkıyor hem de vatandaşların 
hayat standardı yükseliyor. Ülkemizde 

işletmede olan HES’lerden üretilen 
hidroelektrik enerji ile 11 milyar TL 
tutarında doğalgaz ithalatından tasarruf 
ediliyor ve bu kaynak yurt içi yatırımlara 
yönlendiriliyor.

Bununla birlikte 2003 yılından sonra 
HES projelerinin özel sektöre açılmasıyla; 
Devletin sırtından takriben 60 milyar 
dolar tutarında yatırım yükü kalkmış 
oldu. Eğer bu yatırımlar devlet tarafından 
yapılmış olsaydı adalet, savunma, eğitim, 
sağlık gibi sektörlere yapılacak devlet 
yatırımları sekteye uğrayacaktı. Diğer 
taraftan özel sektörün enerji alanında 
yapmış olduğu ve yapacağı 60 milyar 
dolar tutarındaki yatırımın yaratacağı 
ekonomik canlılık beraberinde ilave 
istihdam imkânlarını da getirecek.

Baraj Varsa İş Var, Aş Var, Hayat 
Var
Barajlar arkasında biriktirdiği suyu çeşitli 
sektörlerin hizmetine sunuyor. Tarım, 
sanayi ve enerji sektörleri depolama 
tesisleri tarafından temin edilen sudan 
faydalanarak geniş iş imkânlarına 
vesile oluyor. Bunlardan en önemlisi ise 
barajlardan temin edilen içme, kullanma 
ve sanayi suyu... Barajlardan elde edilen 
suyu, vatandaşların kullanımına sunan 
İçme Suyu Tesisleri (İsale hatları, artıma 
tesisleri vs) inşaat faaliyetleri ve tesislerin 
işletilmesi yoluyla ortaya çıkan istihdam 
imkanları dışında sağlıklı bir iş gücü  
meydana getirilmesi hususunda çok 
önemli bir rol üstleniyor.

HES’lERİN İSTİHdAMA 
EN büyük kATkISI 
ENERJİ İTHAlATI 
SEbEbİylE yuRT dIşINA 
ÇIkAN kAyNAklARIN 
yuRT İÇİNdE yATIRIMA 
döNüşMESİ NokTASINdA 
MEydANA GElİyoR. 

DSİ tarafından işletmeye açılan 
sulamalarda üretim değeri sulamadan 
önceki duruma göre 6 kat arttı.

HES’ler elektrik azlığından kaynaklanan yetersiz 
sanayi gelişiminin olduğu bölgelerde, elektrik 

üretiminin vesile olduğu istihdam fırsatları 
sunuyor.
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Dünyada halen insan onuruna yakışır 
biçimde içme suyuna ve sanitasyona 
erişemeyen insanlar bulunuyor. Yaklaşık 
750 milyon kişi içme suyuna erişemiyor, 
her gün 1000 çocuk kirli su, sanitasyon 
ya da hijyen yetersizliklerine bağlı 
hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. 
Bu açıdan bakıldığında temiz içme ve 
kullanma suyu temini, sağlıklı iş gücü 
yaratılması bir tarafa insan hayatının 
devamı için büyük bir gereklilik olarak 
karşımıza çıkıyor.

Bugün Türkiye’de şehirlerde yaşayan 
hane halklarının yüzde 99’u içme 
suyuna % 90’ı sanitasyona ulaşabiliyor. 
Artan nüfusun su ve sanitasyon 
gereksinimlerinin karşılanmasına 
yönelik hizmetler ülkemizde DSİ’nin 
görevleri arasında yer alıyor. Söz konusu 
hizmetlerin sağlanması ile yaratılan 
istihdamın yanı sıra, insanların temiz su 
ve sanitasyona erişebilmesi sayesinde 
sağlıklı bir işgücü ortaya çıkıyor.

Ayrıca münferit ya da organize sanayi 
bölgelerinin içinde toplu olarak bulunan 
sanayi kuruluşlarının istihdamı da 
buralara sanayi amaçlı su temini/
tahsisi’nin dolaylı bir sonucu olarak 
artıyor. Zira su, bütün üretim süreçlerinin 

içinde yer aldığından sanayinin en fazla 
ihtiyaç duyduğu girdilerden birini teşkil 
ediyor.

Yeni Gelir Getirici Faaliyetler
Baraj gölleri ulaşım, su ürünleri 
üretimi, turizm gibi yeni gelir getirici 
faaliyetlere de vesile oluyor. Bulundukları 
bölgelerde ticaret hayatına hareketlilik 
getiren barajlar vatandaşların hayat 
standartlarının yükselmesinde de büyük 
etkiye sahip.     

İnşa edilen barajların göllerinde balıkçılık 
yapılmak suretiyle önemli ölçüde gelir 
sağlandığı gibi özellikle kıyıdan uzaktaki 
İç ve Doğu Anadolu gibi bölgelerimizdeki 

bARAJlAR, SAğlIklI bİR 
İş Gücü İÇİN HEM İÇME 
VE kullANMA Suyu 
TEMİN EdİyoR HEM dE bu 
İş GücüNüN İSTİHdAM 
EdİlEcEğİ TARIM VE 
SANAyİ SEkTöRlERİNİN 
ANA GİRdİSİ olAN Suyu 
SAğlIyoR. 

insanlarımıza balık gibi önemli bir besin 
maddesinin sunulması da sağlıklı bir 
işgücü adına önemli bir faaliyet olarak 
değerlendiriliyor. 

Ülkemizde DSİ rezervuarlarında 
yürütülen ticari avcılık ve yetiştiricilik 
faaliyetleri sonucunda yıllık 115 bin 
ton su ürünü elde ediliyor. Bu üretimin 
ekonomiye katkısının ise 150 milyon 
TL olduğu ve 5 bin kişilik istihdam 
sağlandığı tahmin ediliyor.

Ayrıca yine bu rezervuarların, sportif 
ve turistik amaçlı (gezi teknesi, yelken 
kürek, su kayağı vb.) faaliyetlerde 
kullanılması da istihdamın artırılmasına 
etki ediyor. Rezervuar civarlarında teşkil 
edilen rekreasyon sahaları, yeşil alanlar, 
orman alanları üzerinde kurulacak kafe, 
restoran ve sosyal tesisler ilave istihdam 
imkânları sunuyor.

Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin bir 
çoğunda uygulandığı gibi baraj ve 
gölet rezervuarlarına yüzer-gezer GES 
(Güneş Enerjisi Sistemi) kurulması 
seçeneğinin değerlendirilmesiyle hem 
temiz enerji üretimi mümkün olacak 
hem de istihdama büyük oranda katkı 
sağlanabilecek.

İzmir’de bulunan Yortanlı Barajı tarımsal 
istihdama 6 bin kişilik hizmet veriyor.
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Atatürk Barajı’nın İstihadama 
Çoklu Etkisi
Bir barajın istihdam üzerinde ne denli 
etkili olabilceğini görmek açısından 
yöre halkının baraj gölünü deniz 
olarak isimlendirdiği Atatürk Barajı çok 
önemli bir örnek teşkil ediyor. Atatürk 
Barajı inşaatı sırasında ortalama 2 
bin kişi çalışıyordu. En yoğun çalışma 
döneminde bu sayı 9 bine kadar 
yükseldi. Bugün ise güvenlik görevlileri 
dahil olmak üzere yaklaşık bin kişi 
barajda istihdam ediliyor. 

Baraj da depolanan suların tarımsal 
arazilerle buşluşturulması neticesinde 
yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağlandı. 
Atatürk Barajı’nın sulama sahasının 
tamamına su iletilmesi durumunda 
bu sayı 1 milyon 750 bine kadar 
yükselecek.

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali 
1993 yılından bu yana yıllık ortalama 
1,5 milyar TL tutarında elektrik üretiyor. 
Böylece bu parasal değerin enerji ithalatı 
sebebiyle yurt dışına çıkmasına mani 
oluyor. Yani 26 yıl boyunca ülkemizde 
kalan yaklaşık 40 milyar TL, istihdam 

imkânlarını arttıran yeni yatırımlara 
aktarıldı. Diğer taraftan üretilen ucuz 
enerji sanayinin ihtiyacını karşılayarak 
yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına 
dolaylı yoldan etki ediyor.

Atatürk Barajı, zaman zaman ziyarete 
kapatılmasına rağmen her yıl yaklaşık 
50 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. 
Dünyanın en büyük barajlarından biri 
olması sebebiyle turistlerin ilgisini çeken 
barajın terör olaylarının tamamıyla 
sonlandırılmasıyla turizme katkısının 
artacağı tahmin ediliyor.

Atatürk Baraj Gölü’nde çeşitli türlerde 
balık yetiştiriciliği ve avcılık yapılıyor. 
Özellikle sazan türü balıklar yetiştirilerek 
bölgenin gıda çeşitliliğine ve yeni iş 
alanlarına kavuşmasına katkı sağlanıyor. 
Bunun yanında baraj gölünün çeşitli 
kesimlerinde tesis edilen iskeleler 
vasıtasıyla hem yolcu hem de yük 
taşımacılığı yapılıyor.

Tüm bu yönleriyle Avrupa’nın en büyük 
barajı ünvanına sahip Atatürk Barajı, 
farklı sektörlerde üretim yapan dev bir 
fabrika gibi çalışıyor. 

AVRupA’NIN EN büyük 
bARAJI üNVANINA SAHİp 
ATATüRk bARAJI fARklI 
SEkTöRlERdE üRETİM 
yApAN dEV bİR fAbRİkA 
Gİbİ ÇAlIşIyoR. 

Atatürk Barajı’nda depolanan suların 
tarımsal arazilerle buluşturulması 

neticesinde günümüz itibariyle 400 bin 
kişiye istihdam sağlandı.

Atatürk Baraj Gölünde çeşitli türlerde 
balık yetiştiriciliği ve avcılık yapılıyor.

Atatürk Barajı her yıl yaklaşık 50 bin kişi 
tarafından ziyaret ediliyor.
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Bölgesel Projelerle Yerinde 
İstihdama Katkı Sağlanıyor

Bölgeler arası gelir ve refah dengesini 
sağlamak maksadıyla tüm dünyada 
uygulanan Bölgesel Gelişim Projeleri, 
sürdürülebilir kalkınma adına büyük 
önem taşıyor. Bölgesel Projeler, 
işgücünün yerinde istihdamını sağlayarak 
göçün önlenmesine katkı sağlıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 
Konya Ovası Projesi (KOP) gibi dünyanın 
sayılı kalkınma projelerini geliştiren 
ve uygulayan ülkemizde, 1960’larda 

bölGESEl pRoJElER 
ARASINdA GAp, GEREk 
öZGüNlüğü GEREkSE 
kApSAMI bAkIMINdAN 
dİğERlERİNdEN 
AyRIlIyoR. GAp, büTüN 
üNİTElERİylE bİRlİkTE 
TAMAMlANdIğINdA 
pRoJE kApSAMINdA 
1 MİlyoN 270 bİN kİşİ 
İSTİHdAM EdİlMİş 
olAcAk. 

ülkemizde son 10 yılda yeni bölgesel 
gelişim projelerine de imza atıldı. 
Her bölgenin öncelik, potansiyel ve 
kaynaklarının birbirinden farklı ve kendine 
has olduğu dikkate alınarak Doğu 
Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz 
Turizm Odaklı Kalkınma Projesi (DOKAP), 
Batı Karadeniz Projesi (BAKAP) Trakya 
Gelişim Projesi (TRAGEP) başlatıldı.

Bölgesel projeler arasında GAP, gerek 
özgünlüğü gerekse kapsamı bakımından 
diğerlerinden ayrılıyor. GAP, bütün 
üniteleriyle birlikte tamamlandığında 
proje kapsamında 1 milyon 270 bin kişi 

Doğu Marmara, Antalya, Çukurova 
ve Zonguldak gibi yerler için bölgesel 
kalkınma projeleri hayata geçirildi. 
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 
uygulanan GAP ise sürdürülebilir 
kalkınma bağlamında yapılmış çok 
sektörlü, entegre ilk ve en büyük 
bölgesel kalkınma hamlesi olarak ön 
plana çıkıyor. GAP; sulama, hidrolik 
enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, 
ormancılık, eğitim ve sağlık gibi pek 
çok farklı alanı kapsıyor. Planlama 
çalışmaları yıllar önceye dayanan GAP 
ve KOP’un bir an önce tamamlanması 
için hızlandırılan çalışmaların yanı sıra 

Kayseri Bahçelik Barajı’ndaki balık 
çiftliklerinin yukarıdan görünümü
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istihdam edilmiş olacak. Diğer bölgesel 
projelerden DAP kapsamında 1 milyon 
220 bin, KOP kapsamında ise 100 bin 
kişiye ilave istihdam imkânı sağlanacak. 

Dere Islahlarından Doğan 
Fırsatlar
Yürütülen ıslah ve taşkın koruma 
faaliyetleri de yeni istihdam alanları 
açıyor. Bilindiği üzere, akarsu yatak 
ıslahı, taşkın kontrolünün yanında  
genel olarak, planlama sürecinde 
öngörülen çeşitli amaçlar için (tarım 
alanlarının drenaj ihtiyacını karşılanması, 
nehir ulaşımı, kentsel ve çevresel 
rehabilitasyon ve rekreasyon ihtiyaçları 
vb.) yapılıyor. 

Taşkın kontrolünden taviz vermeden 
paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alan 

ıslah çalışmalarıyla tarımsal faaliyetlerin 
yapılabilirliği gündeme geliyor. Böylelikle 
tarım ve tarıma dayalı endüstriyel 
faaliyetlere bağlı bir istihdam alanı 
oluşuyor. Muş Ovası Karasu Yatak 
Islahı bu konuda iyi örneklerden birini 
teşkil ediyor. Karasuyun ıslahı ile 
Muş Ovası’nda hem taşkın kontrolü 
sağlanabilecek, hem de ovadaki drenaj 
problemi çözülerek ovadaki tarımsal 
faaliyetler çoğalacak.

Akarsuların düzenlenmesi geçtikleri 
güzergah boyunca yürütülen diğer 
ekonomik değeri olan faaliyetler için 
de fırsatlar yaratıyor. Kentsel bir doku 
içerisinde rekreatif düzenlemelerle 
bütünleşen bir akarsu ıslahı çalışması, 
ulaşım ve turizme dayalı olanakları 
geliştiriyor. Çevresel ekolojik değerleri 

olan bölgelerde can suyu olarak doğal 
yaşam alanlarına dayalı faaliyetleri 
destekliyor. Benzer şekilde ülkemizin 
doğal kaynakları ve özellikle madenlerin 
işletilebilmesine olanak sağlayan yatak 
düzenlemeleri de yapılıyor.

Tüm bu ve benzeri faaliyetlere olanak 
sağlayan ıslah ve taşkın kontrolü 
çalışmaları direk ve endirek olmak üzere 
ülke istihdamına olumlu yönde katkılar 
sağlıyor.

İnşaat Faaliyetlerinden 
Kaynaklanan İstihdam
Suyla alakalı yatırımlar diğer 
yatırımlarda olduğu gibi proje ve 
inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan 
istihdam artışına sebep oluyor. 
Örneğin halihazırda inşa aşamasında 

Kızılırmak Nehri Islahı

Solaklı dere ıslahı

Muş Ovası Karasu Yatak Islahı ile 
ovanın drenaj sorunu çözülerek tarımsal 
istihdam imkânı artırıldı.
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bulunan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik 
santralinde 1 200 kişi çalışıyor. 
Çalışmaların yoğunlaştığı dönemlerde bu 
sayı 1800’e kadar yükseliyor. 

Diğer taraftan inşaat için gereksinim 
duyulan malzemelerin temini, inşaatın 
bulunduğu yere yakın bölgelerde yer 

22 Mart Dünya Su Günü 
Suyun giderek artan öneminden dolayı Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 1992 yılında Brezilya’nın başkenti Rio de Janerio’da 
düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda aldığı kararla 
her yıl 22 Mart günü “Dünya Su Günü” olarak kutlanıyor. 1994 
yılından bu yana Dünya Su Günü her yıl farklı bir tema vurgusu 
ile idrak ediliyor. Dünya Su Günü her yıl, Birleşmiş Milletler-Su 
adına (UN-Water), Birleşmiş Milletlere ait bir üye tarafından 
koordine ediliyor.

Su Günü 1994 yılından itibaren her yıl farklı temalar 
vurgulanarak tüm dünyada kutlanıyor.
1994 yılı teması “Su Kaynaklarımızı önemsemek Herkesin İşi”
1995 yılı teması “Kadın ve Su”
1996 yılı teması “Susamış Şehirler için Su”

1997 yılı teması “Dünyanın Suyu Acaba Yeterli mi?
1998 yılı teması “Yeraltısuyu-Görünmez Kaynak”
1999 yılı teması “Herkes Mansapta Yaşıyor”

2000 yılı teması “21. Yüzyıl için Su”
2001 yılı teması “Su ve sağlık
2002 yılı teması “Kalkınmak için Su”
2003 yılı teması “Gelecek için Su”
2004 yılı teması “Su ve Afetler”
2005 yılı teması “Hayat için Su”
2006 yılı teması “Su ve Kültür”
2007 yılı teması “Su Kıtlığı ile Mücadele
2008 yılı teması “Su-Sağlık Bilgisi-Halk Sağlığı
2009 yılı teması “Su Birleştir-Farklılıkların Suda Yakınlaşması”
2010 yılı teması “Su Kalitesi”
2011 yılı teması “Şehir Sularının Yönetimi”
2012 yılı teması “Su ve Gıda Güvenliği”
2013 yılı teması “Uluslararası Su İşbirliği”
2014 yılı teması “Su ve Enerji”
2015 yılı teması “Sürdürülebilir Kalkınma”
2016 yılının teması “Su ve İstihdam” olarak belirlendi.

alan sanayilerde üretim artışına vesile 
oluyor. Özellikle demir, çelik ve çimento 
gibi sanayilerde artan üretim istihdam 
olanaklarının ortaya çıkmasını sağlıyor. 
İnşaattan kaynaklanan diğer bir iş alanı 
da inşaat malzemelerinin taşınması 
noktasında ulaşım sektöründe meydana 
geliyor. 

Tüm bu faaliyetlerin ortaya çıkardığı 
çoklu etki tüketimin artmasına vesile 
olacağından mal ve hizmetlere olan talep 
artıyor. Artan talep ve gelir atışının yeni 
yatırımları tetiklemesiyle ilave iş alanları 
ortaya çıkıyor.
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Hidroelektrik santraller elektrik azlığından 
kaynaklanan yetersiz sanayi gelişiminin 
olduğu bölgelerde, elektrik üretiminin 
vesile olduğu istihdam fırsatları sunuyor. 
Hidroelektrik, yerli enerji olduğundan 
kaynakların ithalat yoluyla yurt dışına 
çıkmasına mani oluyor, yurt içi yatırımlara 
ve iş alanlarına vesile oluyor.

Barajlar sanayinin su ihtiyacını 
karşılıyor. Aynı zamanda 

sulamayla birlikte meydana 
gelen tarımsal üretim artışı ve 

makineleşme ilgili endüstrilerin 
gelişmesine imkân tanıyor. Bu 

da yeni iş alanları ve işgücü 
ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Barajlardan elde edilen suyu, vatandaşların 
kullanımına sunan İçme Suyu Tesisleri (İsale hatları, 

artıma tesisleri vs) inşaat faaliyetleri ve tesislerin 
işletilmesi yoluyla ortaya çıkan istihdam imkânları 

dışında sağlıklı bir iş gücü meydana getirilmesi 
hususunda da çok önemli bir rol üstleniyor.

Barajların bir faydası da 
taşkınlara mani olmasıdır. 
Barajdan önce taşkın sebebiyle 
herhangi bir üretim faaliyetinde 
kullanılamayan araziler, 
barajla birlikte ekonomiye 
kazandırılıyor.
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Baraj sayesinde sulamaya açılan alanlarda kuru tarımdan sulu 
tarıma geçileceğinden sulu şartlarda işgücü ihtiyacı artıyor. Sulu 
tarımdan kaynaklanan istihdam artışı projenin geliştirildiği bölgeye 
göre değişmekle birlikte ortalama olarak hektar başına 1 kişi ilave 
istihdam sağlanacağı kabul ediliyor.

İnşa edilen barajların göllerinde balıkçılık 
yapılmak suretiyle önemli ölçüde gelir 
sağlandığı gibi özellikle kıyıdan uzaktaki 
İç ve Doğu Anadolu gibi bölgelerimizdeki 
insanlarımıza balık gibi önemli bir besin 
maddesinin sunulması da sağlıklı bir 
işgücü adına önemli bir faaliyet olarak 
değerlendiriliyor.

Baraj rezervuarlarının, sportif ve turistik amaçlı (gezi 
teknesi, yelken kürek, su kayağı vb.) faaliyetlerde 
kullanılması da istihdamın artırılmasına etki ediyor. 
Rezervuar civarlarında teşkil edilen rekreasyon 
sahaları, yeşil alanlar, orman alanları üzerinde 
kurulacak kafe, restoran ve sosyal tesisler ilave 
istihdam imkânları sunuyor.

Baraj gölleri ulaşım 
ve taşımacılık gibi 
yeni gelir getirici 
faaliyetlere zemin 
hazırlayabiliyor.
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Pompajlı sulamalarda suyun tarım 
arazilerine iletilmesinde kullanılacak 
enerjinin, Güneş Enerji Sistemleri 
yoluyla elde edilmesine yönelik olarak 
DSİ çalışmalarını hızlandırdı. DSİ 20. 
(Kahramanmaraş) ve DSİ 18. (Isparta) 
Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirilen 
çalışmalar ile çiftçinin omuzlarındaki 
enerji yükü azaltılıyor.

Sulama projeleri suyun, sulanacak 
araziye iletimine göre temel olarak 

ikiye ayrılıyor. Su kotunun sulanacak 
araziden yüksek olduğu yerlerde suyun 
potansiyel enerjisi ile sulama kanalları 
veya borular aracılığıyla iletildiği sisteme 
cazibe ile sulama deniyor. Sulanacak 
arazinin su kaynağına göre daha üst 
kotlarda olması durumunda ise suyun 
daha üst kotlardaki araziye iletilebilmesi 
için enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Su daha 
yüksekte bulunan sulama sahasına 
pompa sistemleri kullanılarak iletiliyor. Bu 

Tarımsal Sulamaya 
GES Dopingi

Sulamada çiftçiye büyük maliyetler yaratabilen enerji 
ihtiyacı, Güneş Enerji Sitemlerinin (GES) devreye alınmasıyla 
sorun olmaktan çıkacak. 



47

sulama şekline ise pompaj sulaması adı 
veriliyor. Pompa istasyonları sayesinde 
cazibe ile sulanması mümkün olmayan 
yukarı kotlardaki araziler de suya 
kavuşturuluyor. Ancak pompaj sulaması 
yüksek enerji sarfiyatı sebebiyle çiftçinin 
belini büküyor.

Günümüzde DSİ tarafından 
işletmeye açılan yerüstü 
sulamalarının %14’ü pompajla 
sulanıyor.  
Anadolu’da, yapılan tarıma bağlı 
olarak değişmekle birlikte pompajlı 
sulamalarda kullanılan enerjinin 
%84‘ü mazot, benzin, kömür gibi fosil 
yakıtlardan %16‘sı ise elektrik enerjisi 
yoluyla karşılanıyor. Çiftçinin enerji 
masraflarının, toplam masraf içerisindeki 
payının bitkiye ve uygulanan sulama 
yöntemine bağlı olarak  %1,7 ile %17 
arasında değişmekte olduğu tahmin 
ediliyor. Dolaysıyla pompajlı sulamalarda 
enerji maliyetlerinin önemli ölçüde 
belirleyici olduğu görülüyor. Pompa 
basma yüksekliğinin 60 metrenin 
üzerinde olduğu tek ürün alınan birçok 
pompaj sulamasında enerji bedellerinin 
ödenmesinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Hem Temiz Hem Hesaplı
Pompajlı sulamalarda enerji kaynağı 
olarak ekonomik, sessiz ve çevre dostu 
olan güneş enerjisinin kullanılması 
yönünde adımlar atılıyor. Günümüz 
şartlarında 10 dekar bir meyve 
bahçesinin (Elma, şeftali, vb.) basınçlı 
sulama sistemi ile su tasarrufu yapacak 
biçimde sulanabilmesi için bir yıllık 
harcanması gereken yakıt miktarına 
ödenecek tutar yaklaşık 800 - 900 TL 
civarında. Güneş enerjili sistemler ile 
kurulacak sulama şebekelerinin ise 
herhangi bir işletme gideri bulunmuyor. 
Bu nedenle son yıllarda güneş enerjisi 
kullanarak yapılan (fotovoltaik pompalar) 
sulama sistemleri gittikçe yaygınlaşıyor. 
Bu sistemlerin yaygın olarak kullanımı 
ile azalan İşletme giderleri sayesinde 
sulanabilir arazilerin miktarının da 
önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. 
Ekonomik olarak sulanabilirliği olmayan 
arazilerin de bu sistemin devreye 
sokulmasıyla sulanabilir hale getirilmesi 
mümkün görülüyor. 

Güneş panelleri ile elektrik üreterek 
tarımsal sulama yapılması çok sayıda 
avantajı beraberinde getiriyor. Fotovoltaik 

edildiğinde 1 MW güneş enerjisi kuruluş 
maliyeti 1 milyon 350 bin dolar olarak 
ortaya çıkıyor. Ancak pompa istasyonları 
kurulu güçleri her pompa istasyonu 
için farklı olduğundan (1 MW’lık pompa 
istasyonları olduğu gibi 90 MW’lık 
pompa istasyonları da bulunmaktadır) 
kuruluş maliyetleri değişiyor. Sulama da 
GES’lerin geri dönüş süresi 6-8 yıl olarak 
öngörülüyor. 

Diğer taraftan sulamanın en gerekli 
olduğu yaz ayları aynı zamanda 
güneşlenmenin en yoğun olduğu dönem 
olduğundan sulama ve güneş enerji 
sistemleri uyum içinde çalışıyor.

teknolojinin; özellikle yüzeyden nehir, göl, 
kanal, vb. kaynaklardan yapılan pompaj 
sistemleri oldukça ekonomik çözümler 
sunuyor. 

Güneş enerjisi sisteminde 1 MW’lık 
kurulu güç bir birim olarak kabul 

Bozova Merkez Pompaj Sulaması
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Türkiye Güneş Enerjisi Yönünden Şanslı
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından 
birçok ülkeye göre şanslı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut 
bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden 
yararlanarak Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından yapılan çalışmaya göre 
Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 
saat), ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1311 kWh/m²-yıl  (günlük toplam 3,6 kWh/
m²) olduğu tespit edilmiş. 

Türkiye’nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi, bunu 
Akdeniz Bölgesi izliyor. Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha 
az olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşıldı. 1992 yılından bu yana EİE ve 
DMİ,  güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı 
güneş enerjisi ölçümleri alıyor. Devam etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, 
Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20-25 daha fazla çıkması 
bekleniyor. 

DSİ’den Türkiye’nin En Büyük GES Projesi
DSİ tarafından Adıyaman’da kurulan GES, devlet tarafından hayata geçirilen en 
büyük güneş enerji sistemi olarak kayıtlara geçti. Proje ile sulamada kullanılan enerji 
maliyetlerinin yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

BÖLGE
TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ

(kWh/m2-YIL)
GÜNEŞLENME SÜRESİ 

(Saat/yıl)

G.DOĞU ANADOLU 1460 2993

AKDENİZ 1390 2956

DOĞU ANADOLU 1365 2664

İÇ ANADOLU 1341 2628

EGE 1304 2738

MARMARA 1168 2409

KARADENİZ 1120 1971

Tablo
Türkiye’nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi 
Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü

DSİ tarafından Adıyaman’da tesis edilen güneş 
enerji santralinin havadan görünümü

Adıyaman GES

38

28

2
3 500

m
ilyon

bin

bin
M

W
bin

metrekarelik alanda kuruldu

kurulu güce sahip

GES

kilovat saat enerji üretilecek.

Yıllık

Samsat Ovası’nda

dekar arazi sulanacak
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Adıyaman’da DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen proje 9 milyon 
lira yatırım bedeli ile devreye alındı.

Adıyaman merkez Doyran köyü 
sınırlarındaki GES projesinin 38 bin 
metrekarelik alanda kuruldu. 8 bin 800 
adet güneş enerji panelinden oluşan 
GES 2 MW kurulu güce sahip. Santral ile 
yıllık 3 milyon 500 bin kilovat saat enerji 
üretilmesi hedefleniyor.

GES Projesinin ürettiği enerji ile Samsat 
Ovası’nda 28 bin dekar arazinin 
sulanacak. Proje sulama maliyetlerinin 
yani elektrik maliyetlerinin düşürülmesine 
yönelik olarak hayata geçirildi. Çiftçinin 
omuzlarındaki enerji yükünü hafifletecek 
proje ile birlikte verimli topraklardan bol 
ürün elde edilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu,

“Sulama Maliyetlerinin Yarı 
Yarıya Düşmesi Bekleniyor”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu sulama alanındaki terfi 
merkezinde kullanılan enerjinin bu 
santralden karşılanacağının altını çizdi. 
Eroğlu şöyle konuştu: “Santralden 
kullanılacak enerji sulama için 
değerlendirilecek. Şayet sulamada 
kullanılan enerji üretilenden az ise fazla 
enerji EÜAŞ’a satılacak ve elde edilen 
gelir DSİ hesabına aktarılacak. Sulamada 
kullanılan enerji için çiftçilerimiz 
herhangi bir ödeme yapmayacaklar. 
Yalnızca personel giderleri, bakım 
ücretleri ve santralin yatırım bedelini 
geri ödeyecekler. Bütün bunlar 
hesaplandığında sulama maliyetlerinin 
yarı yarıya düşmesi bekleniyor.”

Enerji Maliyetlerinin Düşmesi 
ile Çiftçilere Ciddi Bir Destek 
Sağlanıyor
Ülkemizde inşa edilen bazı terfi 
tesislerinin yüksek enerji maliyeti 
sebebiyle zaman zaman etkin olarak 
çalıştırılmadığını ifade eden Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, “Bu durumdan hareketle 
büyük terfi istasyonlarının kullanıldığı 
sulama projelerinde, ülke ekonomisine 
daha fazla katkı sağlanabilmesi için, 
tüketilen enerji giderlerinin en aza 
indirilmesi gerekiyor. Bu yüzden 
güneş enerjisi santrallerini projelere 
dahil etmeye çalışıyoruz. Sulamada 

Güneş Enerji Santrallerinin 
Avantajları 
Kurulan sistem hangi şartlarda 
olursa olsun devamlı olarak ihtiyaç 
olan enerji miktarını karşılayacak 
niteliktedir. Sistemler uzun ömürlüdür. 
Güneş paneli üreticileri ürünlerine 
minimum 20 sene performans 
garantisi vermektedirler. Fotovoltaik 
sistemlerin en önemli özelliği statik 
sistem olmalarıdır. Hareketli parçaları 
olmaması sebebiyle bakımsızdırlar. 
Hammadde olarak sonsuz kaynak 
güneşi kullanırlar. Başka bir yakıt ya 
da benzeri maliyeti yoktur. Ekstra bir 
yakıt kullanmadıkları için patlamalara 
karsı güvenlidirler. Fotovoltaik 
sistemler hareketsiz ve sessiz 
çalışarak gürültü kirliliği yaratmazlar. 
Mevcut fotovoltaik sistemin 
ihtiyaç duyulan enerji tüketimini 
karşılayamaması durumunda sisteme 
yeni güneş paneli entegrasyonu 
çok kolaydır. Sistem istendiği 
şekilde büyültülebilir. Enerji üretimi 
sırasında çevreye zararlı hiçbir atık 
oluşmamaktadır. 

Güneş Enerji Santrallerinin 
Dezavantajları 
Diğer enerji kaynakları ile 
kıyaslandığında ilk yatırım maliyeti 
en yüksek enerji türüdür. Güneşten 
gelen radyasyon değeri sistemin 
kurulacağı enlem değerine göre 
değişiklik göstermektedir. Buna 
lokal hava şartları da eklendiğinde 
sistemin kurulacağı yere göre sistem 
tasarımına çok dikkat edilmelidir. 
Fotovoltaik sistemlerde enerji 
depolama için kullanılan aküler 
sistem maliyetini ciddi miktarda 
arttırmaktadır. Güneş panelleri 
verimleri ticari olarak %6 - %20 
seviyesindedir. Yani güneşten gelen 
enerjinin en fazla %20’sini elektrik 
enerjisine dönüştürebilmektedir. 
Sistemler düşük verimli olduklarından 
dolayı kapladıkları alan fazladır. 

oldukça önemli bir yekûn tutan enerji 
maliyetlerinin böyle projelerle azaltılması 
çiftçilerimiz, sulama birlikleri ve sulama 
kooperatifleri açısından ciddi bir destek 
olacak” dedi.

Adıyaman’da devreye alınan projeyi 
ülke geneline yaygınlaştırmayı 
hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, “Şimdi Isparta Gelendost ve 
Senirkent’te sulama birliklerince işletilen 
terfi merkezleri içinde güneş enerjisi 
santralleri fizibilite raporu hazırlandı ve 
projelendirildi. Adıyaman’da kurulan 
projenin benzerlerini buralarda da hayata 
geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

DSİ Isparta Bölge Müdürlüğü, 
Hizmet Binasının Enerji İhtiyacını 
GES ile Temin Ediyor
DSİ 18. (Isparta) Bölge Müdürlüğü 
de GES çalışmalarını sürdürüyor. Çatı 
ve Cephe Uygulamalı Güneş Elektrik 
Santralı Bölge Müdürlüğü tarafından 
hayata geçirildi.

Kurulan GES ile aylık 22 bin 500 kilovat 
saat elektrik enerjisi üretimi 6 bin 750 
TL gelir elde edilmesi bekleniyor. DSİ 
18.Bölge Müdürlüğü merkezinin elektrik 
enerjisi ihtiyacı aylık ortalama 55 bin 
kilovat saat. GES sayesinde bu ihtiyacın 
%40 ‘ı karşılanmış olacak. GES’in 8 
yıl sonunda kendisini amorti edeceği 
öngörülüyor.

Diğer taraftan DSİ Isparta Bölge 
Müdürlüğü fizibilite raporu ve projesi 
yapılan Gelendost ve Senirkent sulama 
birliklerince işletilen pompa istasyonları 
için 1‘er MW gücünde GES fizibilite 
raporu hazırlayarak projelendirdi.

DSİ Isparta Bölge Müdürlüğü, hizmet 
binasının enerji ihtiyacını karşılayan GES
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Konya’da 24 Şubat 2016 tarihinde 
toplam maliyeti 1 milyar 171 milyon 
TL tutan 42 adet  tesisin açılış ve 
temel atma merasimi gerçekleştirildi. 
Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun katılımı ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi Spor ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
merasimle açılışı ve temel atma işlemi 
gerçekleştirilen tesisler ekonomiye yıllık 
673 Milyon TL katkı sağlayacak.

Merasime; Başbakan Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Lütfi 
Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfekçi, Konya Valisi Muammer 
Erol, Milletvekilleri, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, DSİ 
Genel Müdürü Ali Rıza Diniz, Belediye 
Başkanları, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarının 
üst düzey yetkilileri, basın mensupları ve 
çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Konya’da düzenlenen mersaimle 42 adet tesisin açılışı ve temel atma 
işlemi Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından gerçekleştirildi. 

Tesis 42DEV
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Açılışı ve Temel Atma İşlemi 
Yapılan tesislerin;
• 8 adedi baraj ve depolama tesisi, 

• 4 adedi sulama tesisi, 

• 1 adedi iletim kanalı,

• 8 adedi gölet ve sulama tesisi,  

• 15 adedi taşkın koruma tesisi,

• 2 adedi çevre projesi,

• 2 adedi ormancılık,

• 1 adedi milli park projesi,( 6 adet 
DKMP projesi)    

• 1 adedi meteoroloji tesisidir. 

Hizmete alınan ve temeli atılan 
42 adet tesis ile
 • 450 bin dekar zirai arazi sulamaya 

açılacak, 

• 25 yerleşim yeri taşkından korunacak,

• Orman köylülerinin kalkınmasına 
destek verilecek, ağaçlandırmaya 
ciddi katkı sağlanacak, gelir 
getirici tür çalışmaları kapsamında 
vatandaşımızın gelir kaynakları 
arttırılacak, 4 bin 940 dekar alanda 
156 bin 391 adet fidan dikilecek,

• Korunan alanların altyapısı ve çevre 
düzenlemeleri yapılacak, yaban hayata 
katkı sağlanacak, 

• 1 adet OMGİ ile; meteorolojik 
tahminler daha sağlıklı ve zamanında 
yapılacak.

T.C. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu,

“Yapılmayanları, hayal 
edilemeyenleri hayata 
geçiriyoruz.”
Açılış ve temel atma merasiminde 
konuşan Başbakanımız Davutoğlu 
ülkenin dört bir yanında yatırımlara 
devam ettiklerini belirterek, “Ülkemizin 
hangi iline, hangi ilçesine, hangi köyüne 
giderseniz gidin yatırımlarımızı görmeniz 
mümkün olacaktır. Antalya’dan Van’a, 
Konya’dan Diyarbakır’a ülkemizin 
81 şehrine yatırımlarımızı yapıyor, 
ülkemizin geleceğine hizmet ediyoruz. 
Yapılmayanları, hayal edilemeyenleri 
hayata geçiriyoruz.  81 şehrimizin içme 
suyu meselesini çözmek adına ‘İçme 
Suyu Eylem Planları’nı uygulamaya 
koyduk.” dedi.

Konya Ovası Projesi ile alakalı bilgi 
veren Davutoğlu “Aksaray, Karaman 
ve Niğde illerini kapsayan Türkiye’deki 
sulanabilir arazilerin %13’ünü ihtiva 
eden KOP’u tozlu raflardan indirdik. 
Asırlık rüya olan Mavi Tünel ve Bağbaşı 

Açılışı yapılan tesislerden, Konya 
Güneysınır Alanözü Barajı ve Sulaması
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Barajı’nı tamamladık, Bozkır ve Afşar 
barajlarını da kısa zaman içinde 
tamamlayacağız. KOP kapsamında 
olan ve ülkemizin Deriner Barajı’ndan 
sonra en yüksek barajı olan 218 metre 
yüksekliğindeki Ermenek Barajı’nı 2009 
yılında hizmete aldık. Son 13 yılda inşa 
ettiğimiz sulama projeleri ile 674 bin 
326 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 
Selçuklu’ya başkentlik yapmış Konya 
şehrine içmesuyu temin etmek için Mavi 
Tünel İçmesuyu isale hattı ve içmesuyu 
arıtma tesisi inşa edilmektedir. Temin 
edilecek yıllık 100 milyon m3 içmesuyu 
ile Konya şehir merkezi, Çumra ilçesi ve 
İçeri Çumra beldesinin 2045 yılına kadar 
ihtiyacı olan içmesuyu bu tesislerden 
karşılanacaktır.” dedi. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu,

“Son 13 yılda Konya’ya 4,2 
Milyar TL yatırım yaptık.”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 
önemli yatırımlara imza attıklarını ifade 
eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Ülkemizin 

orman varlığını koruyarak geliştirmek, 
orman köylülerini desteklemek, milli 
parklar ve diğer korunan alanların 
etkin yönetimini sağlayarak, halkımızın 
istifadesine sunmak, su kaynaklarını 
verimli kullanarak içmesuyu, sulama ve 
diğer ihtiyaçlara cevap vermek, enerjiye 
dönüştürmek ve hava tahminlerini daha 
isabetli yapabilmek için son 13 yılda 
Konya’ya yapılan yatırımları artırdık.  Son 
13 yılda Konya’ya 4,2 milyar TL yatırım 
yaptık. Ülke genelinde başlattığımız 1000 
Günde 1000 Gölet Projesinden Konya da 
nasibini aldı. Proje kapsamında Konya’da 
58 adet gölet ve sulaması inşa ediyoruz. 
Böylece suya hasret topraklarımızı suyla 
buluşturuyoruz.” dedi.

Temeli atılan, açılışı yapılan tesislerle 
alakalı da bilgi veren Eroğlu “42 adet 
tesisin 21 adedi sulama tesisidir. 
42 adet tesis ile 450 Bin dekar zirai 
arazi sulamaya açılacak, 25 yerleşim 
yeri taşkından korunacak, Orman 
köylülerinin kalkınmasına destek 
verilecek, ağaçlandırmaya ciddi katkı 
sağlanacak, gelir getirici tür çalışmaları 

Konya Derebucak Çamlık Kasabası 
Taşkın Koruma Tesisi
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kapsamında vatandaşımızın gelir 
kaynakları arttırılacak, 4.940 dekar 
alanda 156.391 adet fidan dikilecek, 
Korunan alanların altyapısı ve çevre 
düzenlemeleri yapılacak, yaban hayata 
katkı sağlanacak, 1 adet OMGİ ile 
meteorolojik tahminler daha sağlıklı ve 
zamanında yapılacaktır. 42 adet tesisin 
toplam maliyeti 1 Milyar 171 milyon 

Tesislerin Ekonomiye Katkısı

42 adet tesisin toplam maliyeti

1 Milyar
171 milyon TL 

450.000
dekar zirai arazi sulamaya açılacak 

673 milyon TL
Tesisler tamamlandığında ekonomiye 
yıllık 673 Milyon TL katkı sağlanacak 

TL olup, tesisler tamamlandığında 
ekonomiye yıllık 673 Milyon TL katkı 
sağlanacaktır.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 42 tesis 
içinde yer alan Hotamış Depolaması’nın 
açılışı, Göksu Havzası Yamaç Arazileri 
Sulaması’nın ise temel atma merasimi 
Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu tarafından tesislere yapılan 

canlı bağlantılarla gerçekleştirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü Konya’da 
Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun katılımı ile düzenlenen 
temel atma merasiminin yanı sıra Şubat 
ayı süresince Aydın, Muğla, Hatay, 
Denizli ve Kilis illerinde düzenlenen 
açılış ve temel atma merasimleri ile 
yatırımlarına devam etti.

Konya’daki merasime vatandaşların 
yoğun ilgisi vardı
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2 Kasım 1914

Adım Mehmed, Osmanlı subayıyım.

Cepheden cepheye koşuyoruz. Annemi, 
karımı, yavrum Mehmed’i görmeyeli çok 
uzun zaman oldu. Büyümüş kocaman 
olmuştur şimdi. Bilmem tanır mıyım 
görsem. Ama tanırım mutlaka yemyeşil 
gözlerindeki Osmanlı bakışlarından. 
Hepsini çok özledim…

Daha Balkanlar’daki acımız dinmeden 
ufuk çelik zırhlarla büründü. Düşman’ın 
hedefi ise payitahtımız Aziz İstanbul. 
İstanbul’u ele geçirip, hem bizi saf 
dışı bırakmak hem de Ruslara yardım 
ulaştırmak. Ama önce Çanakkale 
Boğazı’nı geçmeleri lazım geliyor. Allah’ın 
izniyle müsaade etmeyeceğiz. Çünkü 
hesaba katmadıkları bir şey var: Burası 
Osmanlı toprağı…

3 Kasım 1914

Ağustos’un başında merkezi 
Çanakkale’de bulunan 2. Topçu 
Tugayı’na bağlı 5. Ağır Topçu 
Alayı, Boğaz’ın girişine kısmına 
konuşlandırılmıştı. Bu alaya bağlı 2. 
Topçu Taburu Anadolu yakasına, 1. 
Topçu Taburu Seddülbahir Bölgesi’ne 
yerleştirildi.

Seddülbahir Kalesi içinde 1. Topçu 
Taburu’na bağlı 2. 3. ve 4. Topçu 
Bataryaları bulunuyor.

Bugün Çanakkale Cephesi’ndeki ilk 
şehitlerimizi verdik. 8 İngiliz ve Fransız 
kruvazörü Boğaz’ın giriş kısmını 
bombalamış. Bu gemilerden birinin 15 
km uzaklıktan attığı mermi Seddülbahir 
Kalesi içinde bulunan cephaneliğin 3 
metre kalınlığındaki toprak örtüsünü ve 
tavanını delerek cephanelikte bulunan 
11 ton barut ve 360 adet ağır top 
mermisinin infilak etmesine sebep 
olmuş. İnfilak neticesinde 5 subay ve 81 
erimiz şehadet şerbetini içmiş. 23 erimiz 
ise yaralanmış. Şehitlerimiz Seddülbahir 
Kalesi’nin yanına defnedilmiş. İnna lillahi 
ve inna ileyhi raciûn. 

Bir ruh düşünün;

Şehadete koşarak giden ve geride 
onca bekleyeni varken geri dönmeyi 
asla düşünmeyen bir ruh…

“Kanımla yükselecekse 
Muhammed’in (s.a.v.) dini, durmayın 
kılıçlar doğrayın beni!” diyen Fatih’in 
torunları’nın  sahip olduğu bir ruh… 

Ve bu ruhun tecessümü: 
ÇANAKKALE

Hazırlayan
Burak YALÇIN
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HABER

3 Mart 1915

Bugün Üsteğmen Cemal Bey ve 
makinisti Vahran Usta Çanakkale’deki 
tek keşif uçağımızla keşif görevine 
çıktıklarında, haftalardır gördüklerinden 
farklı bir manzarayla karşılaşmışlar. 
Boğazın girişinde İngiliz mayın arama 
gemisinin olmadığını ve birkaç 
keşif turundan sonra mayınların bir 
bölümünün gemilere geçit verecek 
biçimde temizlendiğini görmüşler. 
Nihayetinde 1000 metre yükseğe 
çıkarak fark edilmeden kumandanlığa 
geri dönüp, mayınların temizlendiği rapor 
ettiler. Bunun üzerine Nusrat Mayın 
Gemisi’ne görev verildi. 

Görev sabahı öncesinde, İngiliz karakol 
gemisinin kötü hava koşulları nedeniyle 
yerini terketmesi de görevi kolaylaştırmış. 
Boğaz’a bir saldırının kademeler 
halinde yapılacağını, ilk kademeyi 
oluşturan gemilerin cephanesi bitince 
geri çekilerek yerlerini ikinci kademe 
gemilere bırakacaklarını tahmin ediyoruz. 
Geri çekilen gemilerin de Çanakkale 
Boğazı’nın en geniş yeri olan Erenköy 

önlerindeki koyda (Karanlık Liman) dönüş 
manevrası yapacakları kanaatindeyiz.  
Merkez Tahkimat bölgesindekilere ek 
olarak bu rota üzerine de bir mayın hattı 
öngörüyoruz. Nusrat Mayın Gemisi, 
Albay Cevat komutasında bu limana 
8 Mart 1915 sabahı 05:00 sıralarında 
toplam 26 mayını gizlice döktü. 11. hattı 

oluşturan bu mayın hattı, Orta Tahkimat 
bölgesine, sahile yakın olarak, kıyıya 
paralel döküldü ve bulunmamaları için 
ters yerleştirildi. Karanlık Liman dibindeki 
yosun tabakası nedeniyle adının hakkını 
verir nitelikte. İnşallah bu durum düşman 
mayın tarama gemileri ya da uçaklarının 
mayınlarımızı fark etmesine mani olur. 

Ocean’ın Batışını Resmeden Bir Tablo

Nusrat Mayın Gemisi
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18 Mart 1915

19 Şubattan beri devam eden düşman 
bombardımanının başında Amiral 
Carden bulunuyordu. Görevden alınan 
Carden’in yerine Amiral de’Robeck 
Birleşik Filo Komutanlığı’na getirilmiş. 
Birleşik Filo, destek ve lojistik gemileriyle 
birlikte toplam 103 parça teşkil edilmiş. 
Bu filonun amacının merkez tahkimatları 
ve seyyar bataryaları susturmak ve 
sonrasında mayın gemileri ile Boğaz’daki 
mayınları temizleyerek İstanbul yolunu 
açmak olduğu kanaatindeyiz.

1. Filo, saat 10:30’da Boğaz’a girdi 
ve Merkez Tabyaları’nı bombaladı. 
Bombardımana obüslerimiz Kumkale 
gerisinden karşı atış gerçekleştirdi. 
Bu atışlarda 1. Filo gemilerinden 
Agamemnon ve Inflexible isabet aldı. 
12 isabet alan Agamemnon uzaklaştı. 
Inflexible ise aldığı hasarla muharebeye 
devam etti.

Fransız Filosu’nun bataryalarımıza yaptığı 
bombardıman yakın mesafeden yaptığı 
atışlar bataryalarımıza zarar verdi. Buna 
karşılık yaptığımız atışlar neticesinde 
menzilimizdeki gemilere büyük tahribat 
verdik. Gaulois adlı gemi büyük bir 
hasar aldı. 3. Filo geri çekilirken saat 
14:00’da Bouvet, Nusrat’ın döktüğü 
mayınlardan birine çarptı ve büyük bir 
patlama meydana geldi. Gemi 3 dakika 
içinde 600’ü aşkın mürettebatıyla sulara 
gömüldü. Kalan 30 kadar mürettebat 
ise yardımlarına gelen küçük gemilerce 
denizden toplandı.

Saat 15:14’te Irresistable’ın yanında 
bir patlama oldu ve gemi yan 
yatmaya başladı. Bölgeyi terk etmeye 
başlayan gemi 16:15’te mayına çarptı. 
Irresistable’ı kurtarmaya giden Ocean da 

etkili olamadı. Zira Merkez Tabyalarımız 
ve seyyar bataryalarız marifetiyle çapraz 
atışa tutuldu. Irresistable’nin mürettebatı 
saat 17:50’de gemiyi terk etti ve gemi 
19:30’da Karanlık Liman’da topçu 
bataryalarımız tarafından batırıldı.

Saat 16:05’te Inflexible baş kısmından 
mayına çarptı. Gemi yan yattı ve baş 
tarafı suya gömüldü. Harekat alanından 
uzaklaşan gemi Bozcaada’ya ulaşmış.

Saat 17:50’de Irresistable’dan uzaklaşan 
Ocean, Mecidiye Tabyası’ndan atılan 
mermiyle dümen aksamından yara alır. 
Atışı yapan askerimiz Havranlı Seyit 
Onbaşı imiş. Dümeni tahrip olan gemi 
kontrolden çıkarak Nusrat’ın döşediği 
mayınlardan birine çarptı ve akıntıyla 
Morto Koyu hizasına kadar sürüklenerek 
burada battı.

Saat 18:00’de Amiral de’Robeck’in 
emriyle tüm düşman gemileri çekilmeye 
başladı. İtilaf Devletleri’nin Boğazı 
donanmayla zorlayıp geçme hayali ise 
Ocean ile birlikte suya gömüldü. 

Müdafaamız neticesinde İtilaf Donanması 
büyük zayiat vererek savaş gücünün 
üçte birini kaybetti. Irresistable, 
Ocean, Bouvet zırhlıları battı; Inflexible, 

“1. Dünya Savaşı’nda, özellikle Çanakkale’de hiçbir savaş 
gemisi 360 tonluk Nusrat kadar tesirli olmamıştır. Onbinlerce 
tonluk gemilerimiz küçük bir mayın gemisinin döktüğü mayınlara 
yenildi. Nusrat Mayın Gemisi 1. Dünya Savaşı’nda adını tarihe 
yazdırmıştır.” 

Winston Churchill
Dönemin İngiltere Deniz Bakanı
1940-1945 İngiltere Başbakanı 

Agamemnon, Goulois, Souffren ise 
ağır yara alarak saf dışı kaldı. Büyük 
mühimmat zayiatı da olan düşman 
kuvvetlerinden 800 denizci de öldü. 

Düşman Çanakkale Boğazı’nı 
kara harekâtı olmaksızın denizden 
geçemeyeceğini anladı. 

Kara Harekatı için ise mutlaka geri 
döneceklerdir. 

Boğazı düşmana dar eden 
ordumuz, Çanakkale topraklarının 
da geçilemeyeceğini Allah’ın izniyle 
gösterecektir.

Not: Dünya Savaşı’nın gidişatını 
değiştiren, Rusya’da Çarlık Rejimi’nin 
yıkılmasını hızlandıran, İtilaf Devletleri’ni 
büyük bir mağlubiyet halet-i ruhiyyesine 
sevk eden ve “hasta adam” olarak 
nitelenen Osmanlı’nın ve bir milletin, 
zamanın en teknolojik savaş gemileri 
ile Çanakkale Boğazı’na gelen 
Birleşik Filo’ya ve onun şahsında 
tüm düşmanlarına haddini bildirdiği 
Çanakkale Deniz Zaferi’ni konu alan 
bu yazı, tarihi gerçekler baz alınarak, 
Mehmetçiği temsilen hayali bir Osmanlı 
Subayı Mehmed’in ağzından kaleme 
alınmıştır.

Seyit Onbaşının Temsili



58

BASInDAn

Milat Gazetesi
26.02.2016

Hürriyet Gazetesi
25.02.2016

K. Güne Bakış
17.02.2016

Hürriyet Ege Gazetesi
02.02.2016

Yeni Asır Gazetesi
17.02.2016

Yurt Haber
10.02.2016

Anayurt Gazetesi
05.02.2016

Afyon Odak Gazetesi
18.02.2016

Yeni Alanya Gazetesi
16.02.2016

Yeni Söz Gazetesi
29.02.2016

Bizim Adana Gazetesi
01.02.2016

Rasyonel Haber
24.02.2016
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Türkiye Gazetesi
24.02.2016

Son Saat Gazetesi
12.02.2016

Dokuz Sütun
08.02.2016

Milat Gazetesi
18.02.2016

Kırklareli Gazetesi
01.02.2016

Aydın Denge
07.02.2016

Dünya Gazetesi
13.02.2016

Türkiye Gazetesi
29.02.2016

Türkiye Gazetesi
17.02.2016

Ankara Son Söz
18.02.2016

Yedigün Gazetesi
17.02.2016

Konya Yeni Gün
25.02.2016

Hürses Gazetesi
27.02.2016

Karadeniz Gazetesi
27.02.2016

Milliyet Ege
12.02.2016

Türkiye
28.02.2016
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DETAY

6161

yAşAM tArzI

SAKlI KAlMIş Cennet 
“AğVA”

SAKlI KAlMIş Cennet 
“AğVA”

Gelin Ayşe

Sy: 62

Sy: 64
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Ağva, yemyeşil doğası, iki yanında 
akan Göksu ve Yeşilçay nehirleri, 
cephesinde Karadeniz’in masmavi suları, 
birbirinden lezzetli balıkları ile İstanbul’un 
kuzeydoğusunda yer alan bir doğa 
harikasıdır.

İstanbul’a sadece 97 km uzaklıktaki 
Ağva, Şile ilçesine bağlı el değmemiş 
yerlerden birisidir. Eskiden çoğunlukla 
bahar ve yaz aylarında İstanbullular için 
sayfiye yeri sayılan ama artık kışın da 
şehrin gürültüsünden kaçmak ve huzur 
içinde bir tatil geçirmek isteyenlerin bir 
numaralı tercihi olan yemyeşil bir rüyadır, 
Ağva.

İzmit’in Çal Tepesi’nden doğup 
gelen Göksu ve Yeşilçay derelerinin 
Karadeniz’e döküldüğü yerde, zamanla 
oluşan delta üzerine kurulan bu şirin 
beldenin belki de en çekici yanı bu 
derelerin yemyeşil kıyılarıdır. Oteller 

ve restoranlar buralara kurulmuştur 
ve yörenin tüm aktiviteleri bu kıyılarda 
gerçekleştirilmektedir.

Mükemmel Bir Doğa

Ağva, Karadeniz kıyısında 3 km. 
uzunluğundaki bir kumsala sahiptir. 
Yerleşim yerleri çoğunlukla hayli içeride 
ve çamlıkların arkasında yer aldığı için 
burada deniz kirliliği yaşanmamaktadır. 
Kumsal her zaman tertemiz ziyaretçilerini 
beklemektedir.

Doğal plajı ve doğa harikası yeşili, 
etrafında yer alan bakir koylar, adacıklar, 
ormanlarla doğallığın iç içe ve oksijen 
oranının çok yüksek olduğu bir bölgedir, 
Ağva. Kilim Koyu, Gelin Kayası, Saklı Göl 
mutlaka keşfedilmesi gereken yerlerdir. 
Gelin Kayası denmesinin sebebi, 
beyaz olması ve duvaklı bir geline 
benzemesidir. 

Yerinde Duramayanlar İçin de 
İdeal
Eşsiz tabiatıyla keşfedilmeye hazır 
Ağva’da, yaz kış su sporları (dere 
kıyısında kano, deniz bisikleti) kış 
aylarında fitness, doğası itibariyle 
trekking ve avcılık yapabilirsiniz. 
Ormanda yürüyüş, koşu, bisiklet, 
kamping gibi aktiviteler için son derece 
uygun olan Ağva, yazın Karadeniz’in 
hırçın sularında serinlemek isteyenler 
için de idealdir. Kaplumbağa, ceylan, 
kurt, çakal, yaban domuzu, tilki, sincap, 
birçok kuş türü özellikle yalıçapkını 
barındıran Ağva avlanmaya da çok 
uygun. Temiz havayı buram buram 
solumak, romatizmal hastalıklara iyi 
geldiği söylenen şifalı kumsalında 
yürümek, dere kıyısındaki restoranlarda 
lezzetli balıkları tatmak da Ağva’nın 
keyfine varırken ihmal etmemeniz 
gerekenler.

GEZİ-TANITIM

Saklı Kalmış Cennet 
“Ağva”

AğVA, kARAdENİZ 
kIyISINdA 3 kM. 
uZuNluğuNdAkİ bİR 
kuMSAlA SAHİpTİR. 
yERlEşİM yERlERİ 
ÇoğuNluklA HAylİ 
İÇERİdE VE ÇAMlIklARIN 
ARkASINdA yER 
AldIğI İÇİN buRAdA 
dENİZ kİRlİlİğİ 
yAşANMAMAkTAdIR. 
kuMSAl HER ZAMAN 
TERTEMİZ bİR VAZİyETTE 
ZİyARETÇİlERİNİ 
bEklEMEkTEdİR.

Hazırlayan
Kaan BAŞAK





AKTÜEL

Kara çadır eğmeyinen
Göğsü sedef düğmeyinen
Adam kendin suya mı atar
Kayınbaba döğmeyinen

Aman Ayşe’m mor menevşem
Dağlar başı duman Ayşe’m
İndim ırmak kenarına
Geleceğim güman Ayşe’m

Ayşem’in yeşil sandığı
Daha elinin değdiği
Hiç aklımdan çıkmıyor ki
Kapılıp suya gittiği

Aman Ayşe’m mor menevşem
Dağlar başı duman Ayşe’m
İndim ırmak kıyısına
Geleceğim güman Ayşe’m

Sular akar çağlayarak
Bendlerini bağlayarak
Gelin Ayşe’m suya gitmiş
Siyim siyim ağlayarak

Aman Ayşe’m mor menevşem
Dağlar başı duman Ayşe’m
İndim ırmak kenarına
Geleceğim güman Ayşe’m

Kara çadır kırk direkli
Beyaz gerdan ak bilekli
Gelin Ayşe’m suya gitmiş
Kucağı körpe bebekli

Aman Ayşe’m mor menevşem
Dağlar başı duman Ayşe’m
İndim ırmak kenarına
Geleceğim güman Ayşe’m

Koyun gelir yata yata
Takırdağı öte öte
Gelin Ayşe’m sele gitmiş
Yılgınlarda tuta tuta

Aman Ayşe’m mor menevşem
Dağlar başı duman Ayşe’m
İndim ırmak kıyısına
Geleceğim güman Ayşe’m

Kaynak: Kırşehir Destanları, nr. 16; 
Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, 

Ağıtları - Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, 
Mayıs - 2003, Ankara, s. 242-243.

Kocası askere giden Ayşe’ye kaynanası Nazife bir türlü rahat vermemektedir. Yine 
bir gün yalan sözlerle kandırdığı kocasına, gelini Ayşe’yi dövdürmüştür. Kaynanasının 
baskısından bunalan ve kayınbabasının haksız yere kendisini dövmesine kızan Ayşe, 
hiçbir şeyden habersiz, beşikte yatan küçük yavrusunu basmış bağrına, gidip atmış 
Kızılırmak’ın azgın sularına kendini. Ayşe’nin körpe yavrusuyla genç yaşta ölümü 
yörede kolay kolay unutulmamıştır.

GELİN AYŞE 
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