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Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan 
sanayimizin enerjiye, tarımımızın modern sulamaya ve tarım alanları 
ile yerleşim merkezlerinin taşkınlardan korunmaya ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyaçların karşılanması için geliştirilen projeler, yoğun bir çalışma temposu 
ve meşakkatli bir mesai neticesinde ortaya çıkmaktadır. Projeler hayata 
geçirilirken aşılması zor engellerle karşılaşılabilmekte, söz konusu engeller 
teknik imkânların elverdiği ölçüde aşılabilmektedir. Özellikle sulama, içme 
suyu ve enerji projelerinde; son yıllarda tünel açma tekniklerinde yaşanan 
ilerlemeler neticesinde karşılaşılan doğal ya da insan yapısı engellerin 
aşılması hem ekonomi hem de zaman açısından kolaylıklara vesile 
olmaktadır. Bu sayımızda Tünel Delme Makinelerinin projeler üzerindeki 
müspet etkilerini incelediğimiz bir dosya hazırladık.

Geçtiğimiz ay, uzun yıllar DSİ’de görev yapan ve GAP başta olmak 
üzere birçok önemli projede alın teri bulunan, Türk siyasi tarihinin önemli 
figürlerinden M. Recai Kutan, DSİ’de düzenlenen söyleşi programı 
kapsamında DSİ’lilerle buluşarak tecrübe ve hatıralarını paylaştı. Eski 
DSİ Genel Müdürlerinden Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu‘nun da katıldığı söyleşide Kutan tarafından anlatılanları 
okuyabileceğiniz haberimizi yine bu sayımızda bulabilirsiniz.

Doğanın en büyük felaketlerinden biri olan tsunamileri konu edinen 
dosyamız ile orman ve suya ilişkin çalışmaların yer aldığı haberlerimizi de 
ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Keyifle okumanız dileğiyle…
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GAP ve KOP gibi ülkemiz tarımı ve enerjisi için büyük önem taşıyan 
bölgesel projeler ile İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizin içme 

suyu meselesini çözen projelerde TDM’ler önemli bir kolaylık ve tasarrufa 
vesile olmuştur. 
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Tünel açma tekniklerinde kaydedilen hızlı ilerlemeler 
neticesinde Tünel Delme Makinelerinin (TDM) kullanımı 
dünya genelinde önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. 
Ülkemizde de birçok projede kullanılan TDM’ler, Genel 
Müdürlüğümüzün dünya çapında ses getiren ve ilklere 
vesile olan dev projelerinde anahtar roller üstlenmektedir. 
Aralarında dünyada ilk kez iki kıtayı su yolu ile birbirine 
bağlayan Boğaziçi Tüneli’nin de yer aldığı birçok 
projemizde TDM’ler sayesinde hem ekonomik bakımdan 
hem de zamandan tasarruf sağlanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz birçok içme 
suyu temin ve tarımsal sulama projesinde TDM’lerden 
faydalanmaktadır. GAP ve KOP gibi ülkemiz tarımı ve 
enerjisi için büyük önem taşıyan bölgesel projeler ile 
İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizin içme suyu 
meselesini çözen projelerde TDM’ler önemli bir kolaylık 
ve tasarrufa vesile olmuştur. 

İstanbul’un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 4 aşama halinde geliştirilen Melen 
Projesi kapsamında inşa edilen Boğaziçi Tüneli, dünyada 
bir ilki başarmıştır. Büyük İstanbul Projesi II. Merhale 
Melen Sistemi kapsamında İstanbul boğazı, Boğaziçi 
Tüneli ile geçilmiştir. 5551 metre uzunluğunda, kazı 
çapı 6,1 metre, bitmiş çapı ise 4 metre olan Boğaziçi 
Tüneli, dünyada iki kıtayı birleştiren ilk su tüneli unvanını 
kazanmıştır. Ocak 2008’de başlanılan tünel kazısı Mayıs 
2009’da günlük ortalama 8 metrelik hızla tamamlanmıştır. 
Asya ile Avrupa’yı yeraltından birbirine bağlayan ilk tünel 
olan Boğaziçi Tüneli, günde 2,8 milyon m3 suyu yani, 
Avrupa yakasının şu anda kullandığı suyun 2,5 mislini 
Avrupa yakasına taşıyacaktır. Bu projemizin kilit tesisi olan 
Melen Barajı inşaatı da halihazırda devam etmekte olup 
%62’lik fiziki gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. 

İstanbul gibi Başkentimiz Ankara’nın da uzun vadeli 
su ihtiyacını karşılayacak Su Temin Projesi 2. Merhale 
Gerede Sistemi Projesi kapsamında da Gerede tüneli inşa 
edilmektedir. Gerede Tüneli 4,5 metre çapa ve 31 bin 592 
metre uzunluğa sahiptir. Bu uzunluk, Gerede Tüneli’ne 

ülkemizin en uzun tüneli olma vasfını kazandırmıştır.  

Tünel uzunluğunun fazla olması nedeni ile tünel güzergâhı 

3 bölüme ayrılarak her biri 240 metre uzunluğunda 

3 adet TDM ile kazılmaktadır. Gerede Tüneli 3 ayrı 

TDM’nin birlikte çalıştığı proje olma sıfatıyla da 

uzunluğunun yanı sıra bu konuda da ülkemizde 

gerçekleştirilen ilk proje olarak dikkat çekmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğümüz GAP kapsamında Atatürk 

Barajı sularını Suruç Ovası’yla buluşturacak olan dünyanın 

en uzun 5. sulama tünelini de TDM ile açmıştır. Suruç 

Ovası Pompaj Sulaması Projesi kapsamında inşa edilen 

7 metre iç çapında, 17 bin 185 metre uzunluğundaki 

Suruç Tüneli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından, Başbakan olduğu dönemde hizmete 

alınmıştır.  Suruç Tüneli, Suruç Ovası’nda toplam 950 bin 

970 dekar tarım arazisinin basınçlı olarak yağmurlama ve 

damla sistemiyle sulanmasını temin edecektir.

Ülkemizin GAP’tan sonra en büyük sulama projesi olan 

KOP’ta kilit role sahip Mavi Tünel de TDM vasıtasıyla 

kazılmıştır. Konya Ovası’nın mavi rüyası olarak anılan 

Mavi Tünel 17 kilometre uzunluğa ve 4,2 metre iç çapa 

sahiptir. 2007 yılında temeli atılan Mavi Tünel 23 Aralık 

2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımı ve Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajı ile 

açılmıştır.

İlklere vesile olan bu projelerimiz dışında hâlihazırda 

Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım Sulaması, Kılavuzlu 

Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım, Mersin Pamukluk Barajı 

Sulaması İletim Kanalı ve Tesisleri başta olmak üzere 

birçok projemizde TDM’lerden faydalanılmaktadır.

Bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip eden Genel 

Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu suyu, 

uygun kalitede ve zamanında onlarla buluşturabilmek 

adına yoğun bir mesai harcamakta tekniğin son 

imkânlarından faydalanarak gerekirse dağları delmektedir.

Ali Rıza DİNİZ
DSİ Genel Müdürü

TDM’LER İLE “İLK”LERİ 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 
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Antalya’da 22.04.2016 tarihinde 841 milyon TL maliyeti olan 41 adet 
tesisin açılışı yapıldı. 

Expo 2016 Antalya’nın açılışı için Antalya’ya gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Kepez Arena Spor Salonu 
yanında bulunan miting alanında düzenlenen merasimle toplam 841 milyon lira 
tutarındaki 41 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Kepez Arena’daki törene Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mahir Ünal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Mustafa 
Elitaş, eski bakanlar Mehdi Eker ve Hayati Yazıcı, Antalya milletvekilleri, bürokratlar ve 
vatandaşlar katıldı. 

Açılışı yapılan 41 adet projeden 4 adedi DSİ tarafından tamamlandı. Merasim 
kapsamında 56 milyon 598 bin TL tutarındaki Korkuteli Sulamasının modern basınçlı 
sulama sistemine dönüştürülmesi, 10 milyon 263 bin TL maliyeti olan Manavgat 
Belenobası Pompaj Sulaması, 6 milyon TL maliyeti olan Alanya Alara Çayı 1. Kısım 
Taşkın Koruma Tesisi ve Kumluca ilçe merkezini taşkınlardan koruyacak olan 3 
milyon 573 bin TL tutarındaki Kumluca ilçe merkezi Akmaz ve Yapraklı Dereleri taşkın 
koruma tesislerinin de açılışı yapıldı.

Toplam 77 milyon TL’ye mal olan bu tesislerle 2016 yılı birim fiyatları ile ülke 
ekonomisine yıllık 56 milyon TL katkı sağlanacak. Ayrıca yaklaşık 7 bin vatandaşımız 
da bu tesislerin vesile olduğu istihdam imkanından faydalanacak. 

Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımız Antalya’da

4 Adedi Genel Müdürlüğümüze 
Ait 41 Tesisin Açılışını Yaptı 

41 Tesis Açıldı

4adetini

7bin

77milyon TL

56milyon TL

DSİ tamamladı

Bu tesislerin

Tesislerin toplam maliyeti 

katkı sağlayacak

Ülke ekonomisine yıllık 

Yaklaşık

vatandaşımıza istihdam sağlayacak

KISA-KISA
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HABER
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Bu yılın ilk 4,5 aylık döneminde 
HES’lerden 27,7 milyar kilovat.saat 
elektrik enerjisi üretildi. Böylece toplam 
94,2 milyar kilovat.saat enerji üretilen bu 
dönemde HES’lerden üretilen enerjinin 
payı toplam enerji içerisinde yüzde 
29,4’e yükseldi. HES’lerden üretilen bu 
enerjinin ülke ekonomisine katkısı ise 
yaklaşık 6 milyar lira oldu.

Diğer taraftan Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) ve özel sektör 

HES’lerden İlk
4,5 Ayda Olağanüstü 

Performans

Enerji üretim metotları içerisinde karbon 
salınımına sebep olmayan tek enerji 

kaynağı hidroelektrik

HİdRoElEkTRİk 
SANTRAllER (HES) 2016 
yIlININ İlk 4,5 AylIk 
döNEMİNdE ülkEMİZdE 
üRETİlEN ToplAM 
ENERJİNİN %30’uNu 
gERÇEklEşTİREREk, 
kENdİlERİNE yöNElTİlEN 
ElEşTİRİlERE EN güZEl 
cEVAbI VERdİ.

KISA-KISA

tarafından işletmeye açılan hidroelektrik 
santrallerden 15 Mayıs 2016’da günlük 
bazda yüzde 35,4’lük üretim gerçekleşti. 
Böylece HES’lerden üretilen elektrik 
günlük bazda, diğer elektrik üretim 
kaynakları arasında en yüksek paya 
ulaştı.

Sadece Ekonomik Fayda Değil, 
Tertemiz Enerji

HES’lerin milli ekonominin yanında 

çevreye de önemli katkısı oluyor. 4,5 
aylık dönemde HES’lerden üretilen 
enerji doğalgaz ile üretilmiş olsaydı, 
ülkemiz yaklaşık 4,5 milyar liralık kaynağı 
doğalgaz ithalatına aktarmak zorunda 
kalacaktı. Bunun yanında doğalgazdan  
kaynaklanan yaklaşık 16 milyon ton 
karbondioksit doğaya salınacaktı. 
Çevreye zarar verdiği yönünde 
eleştirilerin hedefi olan HES’ler, önüne 
geçtiği karbon emisyonu ile daha temiz 
bir çevreye katkı sağlıyor. 
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Diğer taraftan HES’lerden enerji ithalatı 
yoluyla ülkemizden çıkacak parasal 
kaynakların; savunma, eğitim, adalet 
gibi alanların yanında atıksu arıtma, 
ormancılık, doğal hayatın korunması gibi 
çevre dostu yatırımlara yönlendirilmesine 
de zemin hazırlıyor.   

HES’lerin Faydası Saymakla 
Bitmez
Günümüzde belirli çevreler tarafından 
sürekli eleştirilen HES’ler aslında 
ekonomik, çevresel ve sosyal birçok 
faydaya vesile oluyor. Barajlı santrallerde 
balıkçılık, su taşımacılığı, sulu tarıma 
geçiş, rekreasyon, turizm, su sporları 
yapma olanakları gibi çok çeşitli ve 
önemli ekonomik ve sosyal faydalar da 
elde ediliyor.

Karbon salınımının önüne geçen HES’ler 
aynı zamanda ithalat sebebiyle yurt 
dışına çıkan kaynakların doğa dostu 
yatırımlara aktarılmasına zemin hazırlıyor. 
Ülkemizde işletmede olan HES’lerden 
üretilen hidroelektrik enerji ile 11 milyar 
TL tutarında doğalgaz ithalatından 
tasarruf ediliyor ve bu kaynak yurt içi 
yatırımlara yönlendiriliyor.

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.

Hidroelektrik santrallerin gerek inşaat 
ve montajı gerekse işletmesi esnasında 
yöre halkına iş ve istihdam imkânı 
yaratmasının yanında yerel halkın ürettiği 
mal ve hizmetlerin satın alınması şeklinde 
çevreye önemli ekonomik katkıları 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.

4,5 AylIk döNEMdE 
HES’lERdEN üRETİlEN 
ENERJİ doğAlgAZ İlE 
üRETİlMİş olSAydI, 
ülkEMİZ yAklAşIk 4,5 
MİlyAR lİRAlIk kAyNAğI 
doğAlgAZ İTHAlATINA 
AkTARMAk ZoRuNdA 
kAlAcAkTI. buNuN 
yANINdA doğAlgAZdAN  
kAyNAklANAN yAklAşIk 
16 MİlyoN ToN 
kARboNdİokSİT doğAyA 
SAlINAcAkTI.
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Devlet Özel Sektör Ele Ele
Ülkemizin kullanılmayan hidroelektrik potansiyelini harekete geçirmek adına 2003 
yılından itibaren büyük bir atılım başlatıldı. Devlet ve özel sektör el ele vererek yüzlerce 
HES’i işletmeye aldı. 

Özel sektöre hidroelektrik enerji üretmenin yolu 2003 yılında Elektrik Piyasası Kanunu 
çerçevesinde yürürlüğe giren Su Kullanım Hakkı Anlaşması (SKHA) Yönetmeliğiyle 
açıldı. Yönetmelik uyarınca SKHA imzalanan özel sektör firması, belirlenen su kaynağı 
üzerinde HES inşa etme ve enerji üretme hakkına sahip oluyor ve 49 yıl sonra söz 
konusu tesis devlete bila bedel devrediliyor. Dünyada da ses getiren bu uygulama 
birçok ülke tarafından da örnek alınarak hayata geçirildi. 2003 yılında başlatılan bu 
hamle, ivmesini giderek artırarak 2016 yılına gelindiğinde işletme halinde bulunan 40 
milyar kilovat saatlik bir kapasiteye ulaştı.

Diğer taraftan 2003 yılından bu yana İşletmeye alınan 425 adet özel sektör HES’i için 
22 milyar ABD doları yatırım yapıldı. İnşaatı devam eden 104 adet HES için yapılacak 
yatırım miktarı ise takriben 8 milyar ABD doları, planlanan HES’ler için ön görülen 
yatırım miktarı ise 30 milyar dolar civarında. Eğer bu yatırımları özel sektör yapmamış 
olsaydı yaklaşık 60 milyar dolarlık yük devlet bütçesinden karşılanacaktı.

Özel Sektör HES’lerinin yanında DSİ Genel Müdürlüğü de 2003 yılında uygulamaya 
koyduğu yeni yatırım stratejilerinin meydana getirdiği ivme ile birbiri ardına dev 
HES’leri işletmeye aldı. Aralarında Ermenek, Deriner, Alparslan ve Borçka gibi önemli 
tesislerin de yer aldığı 18 adet HES DSİ tarafından tamamlanarak enerji üretimine 
başladı. 2 bin 845 MW kurulu güce sahip olan bu tesislerle 9,1 milyar kilovat.saat 
elektrik enerjisi üretmek mümkün.

Ülkemizin kurulu güç kapasitesinin 
kaynaklara göre dağılımı

öZEl SEkTöR 
TARAfINdAN MüRAcAAT 
EdİlEN HES’lERİN 
ToplAM kuRulu gücü, 
yAklAşIk 12 AdET 
ATATüRk bARAJI’NA EşİT. 

KISA-KISA
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Sayılarla 
Hidroelektrik Enerji

Dünyada ekonomik olarak yapılabilir 
hidroelektrik üretim potansiyelinin 

yarısının bile geliştirilmesi, sera gazı 
emisyonlarının %13 oranında azalmasını 

sağlayacak.

Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 
10 yıllık dönemde enerji talep artışının en 

hızlı gerçekleştiği ülke durumunda bulunuyor.

Dünyada gelişmiş olarak tabir edilen ülkeler, hidroelektrik 
enerji potansiyellerini çok büyük oranda değerlendiriyorlar. 
Amerika’da bu oran %86, Japonya’da %78 Norveç’te ise 

%68 seviyesinde. Norveç elektrik ihtiyacının %98’ini 
HES’lerden elde ediyor.

Türkiye, Avrupa’da Rusya’dan sonra 
en büyük 2. hidroelektrik potansiyeline 

sahip olan ülke.

Dünyada elektrik enerjisi talebindeki yıllık artış % 2,4 
iken, Türkiye’nin enerji ihtiyacındaki yıllık artış ise % 6 ile 

% 10 arasında değişiyor.  

İNFOGRAFİK
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2023 yılında potansiyelin tamamının 
devreye alınması hedefleniyor.

Elektrik üretiminde kullanılan ithal fosil 
kaynakların Türkiye ekonomisine etkisi yıllık  
10 milyar $ mertebesindedir.

Ülkemiz 2015 yılında enerji ihtiyacının %26’sını 
HES’lerden karşıladı. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının toplam payı ise %31’e ulaştı.

Ülkemizde DSİ ve özel sektör tarafından 
işletmeye alınmış 566 adet HES bulunuyor.

Ülkemizin kurulu güç kapasitesinin %35,4’ünü 
hidrolik kaynaklar teşkil ediyor. Atılım içerisinde 
bulunan rüzgarın payı ise %6,2.

Ülkemiz hidroelektrik enerjide 90 milyar kilovat.
saat’lik  kapasiteye ulaşarak potansiyelinin %58’ini 
devreye almış durumda.

2023
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TSuNAMİ DALGALARININ YÜKSEKLİğİ 30 METRENİN 
ÜZERİNE çIKABİLİYOR. HIZLARI İSE SAATTE 800 
KİLOMETREYİ AşABİLİYOR. Bu, TSuNAMİ DALGASININ 
PASİFİK OKYANuSu’NuN İKİ YAKASI ARASINDAKİ 
MESAFEYİ BİR GÜNDEN AZ ZAMANDA GEçEBİLECEğİ 
ANLAMINA GELİYOR. 

Sy: 38

Dev Köstebekler
 Sy: 18

Suyun Duayeni 
DSİ’deydi
Sy: 28

Dev Su Duvarları: 
Tsunamiler
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Sulama ve içme suyu gibi projelerde boru/kanal güzergâhlarının doğal ya da insan 
yapısı engellerle karşılaşması durumunda, söz konusu engel tünel inşa edilerek 
aşılıyor. Yakın zamanlara kadar tünel inşaatları zor, riskli, pahalı ve uzun süren inşaatlar 
olarak kabul ediliyordu. Fakat teknolojide, yapım tekniğinde ve inşaat makinelerinde 
yaşanan hızlı ilerlemeler sayesinde tünel ve bunun gibi yeraltı yapılarının inşasının 
eskisi kadar güç olmadığı görüldü. Artık tüneller de yerüstü yapıları gibi, yeterli inşaat 
emniyeti ile makul maliyetler ve sürelerde gerçekleştirilebiliyor.

KÖSTEBEKLER
Hazırlayan
Orçun TAŞKIN

TüNEl AÇMA TEkNİklERİ 
gEÇMİşTEN güNüMüZE 
Çok büyük gElİşME 
kAydETTİ. öZEllİklE 
TüNEl AÇMA 
MAkİNElERİNİN HIZlA 
gElİşTİRİlMESİ, ZEMİN 
şARTlARI NE oluRSA 
olSuN HER duRuMdA 
TüNEl AÇIlAbİlMESİNİ dE 
bERAbERİNdE gETİRdİ. 

İçme suyu ve tarımsal sulama gibi hayati yatırımlar, adeta bir köstebek 
gibi çalışan Tünel Delme Makineleri (TDM) sayesinde yüksek hızlı ve 

güvenli bir şekilde hayata geçiriliyor. TDM’ler uygun zemin şartlarında 
günlük 30 – 35 metreye varan tünel açma performansına ulaşabiliyor. 
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Tünel mi Boru/Kanal mı?
Bir sulama kanalı ya da isale hattı güzergâhının, doğal ya da yerleşim yeri gibi 
yapay bir engel ile karşılaşması durumunda, söz konusu engelin hangi yöntemle 
geçileceğini belirlemek adına teknik yapılabilirlik ve maliyet mukayesesi göz önünde 
bulunduruluyor. Eğer söz konusu engel, boru/kanal güzergâhının çok uzamasına 
sebep oluyorsa ve bu durum maliyeti tünel alternatifine kıyasla arttırıyorsa tünel açma 
yoluna gidiliyor. 

MAlİyET MukAyESESİ 
HESAplARI SoNucuNdA 
TüNEl AlTERNATİfİNİN 
SulAMA kANAlI/İSAlE 
HATTINA NAZARAN 
dAHA EkoNoMİk 
ÇIkMASI duRuMuNdA, 
TEkNİk yApIlAbİlİRlİk 
dE göZ öNüNdE 
buluNduRulARAk kANAl 
yA dA İSAlE HATTININ 
dEVAMlIlIğI TüNEl İlE 
SAğlANIyoR. 

Tünellerin, tüm teknolojik ilerlemelere rağmen halen pahalı ve inşası zor yapılar olması 
nedeniyle, tünel güzergâhları genellikle iki nokta arasını bağlayan en kısa düz hat 
olarak seçiliyor. Ancak, güzergâhın doğrusal olmasını engelleyen topoğrafik şartlar ya 
da fay hattından kaçınmak gibi önemli jeolojik sebepler bulunuyorsa güzergâh üzerine 
zorunlu olarak kurp (yatay ya da dikey sapmalar) veya kurplar koymak gerekebiliyor.

Tünel Hangi Yöntemle Açılacak?
İsale hattı ya da sulama kanalı güzergahının karşılaştığı engelin tünel vasıtasıyla 
geçilmesi uygun görüldüğünde; tünelin en hızlı, en güvenli ve en düşük maliyetle 
açılması için hangi yöntemin seçileceği sorusuna cevap bulmak gerekiyor. 
Günümüzde tünel açmak için Klasik yöntem (Del Patlat), Tünel Kazma Makinesi 
(Roadheader), Boru İtme Yöntemi (Pipe – Jacking) ve dosyamızın konusunu oluşturan 
Tam Kesit Tünel Açma Makinesi (TDM) yöntemleri kullanılıyor.

Tünel kazısının hangi yöntem kullanılarak yapılacağına, tünel kesiti ve uzunluğu, kazı 
yapılacak ortamın jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri, tünel üzerindeki örtü 
kalınlığı, yapım süresi ve maliyet göz önüne alınarak karar veriliyor. 
Bu kriterler arasında tünel çapı ve tünel uzunluğu asıl 
belirleyiciler olarak ön plana çıkıyor. Diğer taraftan 
başarılı bir tünel tasarımının ve tünel inşaatının 

ön şartını, proje hazırlanması 
aşamasında ayrıntılı jeolojik ve 

geoteknik araştırmaların yapılması oluşturuyor.

Tünel inşaatında jeolojik verilerin doğru olarak 
araştırılması ve saptanması büyük önem 

taşıyor. Tünelde maliyetin artması ve 
inşaat süresinin uzaması; genellikle 
zorunluluk sebebiyle proje ve güzergâh 
değiştirilmesinden veya jeolojik 

Tünelin Üstün Yanları
• Tüneller kanallara göre daha 

güvenli su iletimi sağlamakla 
birlikte kapalı olmaları nedeniyle 
çevresel etkilerden uzaktır.

• Kimi proje koşullarında diğer 
alternatif projelere (köprü, 
hemzemin geçit, aç – kapa vb.) 
kıyasla “ekonomik çözümler” 
sunar.

• Gerek inşaatı, gerekse hizmet 
ömrü boyunca çevreye duyarlılık 
açısından çok uygundur.

• Tarihi kalıntılara hiç zarar vermez.

• Deprem ve bomba gibi dinamik/ 
darbe etkilerine karşı çok iyi 
“yapısal dirence” sahiptirler.

Roadheader birçok avantajı 
nedeniyle giderek yaygınlaştı 
ve önemli bir tünel kazı 
makinesi halini aldı.
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çalışmaların yeteri kadar yapılmamış 
olmasından kaynaklanıyor. Tünellerde 
zemin davranışının ve zemine ait 
jeoteknik özelliklerin önceden tespit 
edilmesi; tünel inşaatı sırasında 
yaşanabilecek potansiyel sorunları 
ortaya çıkmadan engellemek ve tünel 
açma metodunu belirlemek açısından 
büyük önem taşıyor. Bu nedenle tünel 
projelerinde yüzey araştırmaları ile birlikte 
yeraltı çalışmaları da detaylı olarak 
yapılıyor. Yeraltı araştırmalarında; sondaj, 
araştırma çukuru, galeri ve jeofizik 
araştırma yöntemleri kullanılıyor.

Dev Köstebekler
Günümüzde 18-20 metre çapındaki 
tünellerin açılmasında dahi kullanılabilen 
Tünel Delme Makineleri (TDM), 30-35 
metreye varabilen günlük ilerleme hızları 
ile projeler için ekonomik çözümler 
sunuyor. Ön kısmında bulunan kesici 
döner başlık sayesinde toprağı kazarak 
ilerleyen TDM’ler, tünelin kaplamasını 
oluşturacak betonarme yapıların 
(segment) montajını da yapıyor.  Kazıdan 
çıkan malzemeyi (pasa) bant sistemi 
(konveyör bant) vasıtasıyla tünel dışına 

Tünel Açma Metotları
Klasik Tünel Açma Yöntemi 
(Del Patlat) 
Bu kazı türü delme, patlatma ve 
pasanın taşınması esasına dayanır. 
İyi bir planlama ve deneyimli 
personeller ile birlikte uygun sonuçlar 
verebilmektedir. Kullanılacak patlayıcı 
madde ve delik özellikleri özenli 
bir çalışma sonucu belirlenmelidir. 
Hemen hemen her türlü kaya 
şartlarında emniyet ve başarı ile 
kullanılmaktadır. 

Tünel Kazma Makinesi 
(Roadheader)
Roadheader kazı makinelerinin klasik 
tünel uygulamaları için kullanımı, 
birçok avantajı nedeniyle giderek 
yaygınlaşmış ve önemli bir tünel kazı 
makinesi halini almıştır. Roadheader 
kazı makineleri değişik kazı 
kesitlerinde, değişen jeolojik zemin 
koşulları karşısında kullanışlı, kolay ve 
hızlı mobilize olabilmektedir. 

Boru İtme Yöntemi (PIPE – 
JACKING) (Zayıf zeminlerde)
Genelikle zayıf zeminlerde uygulanan 
bir yöntemdir. Boru döşenecek 
noktalar arasında iki baştan taban 
seviyesine kadar baca açılır. Baca 
tabanına indirilen özel araçlarla, daha 
önce hazırlanmış olan borular hidrolik 
kriko yardımıyla arkası arkasına itilir.

TdM İlE AÇIlAN TüNEl 
pRoJElERİNİN İlk 
yATIRIM MAlİyETlERİ Çok 
yükSEk oluyoR. ANcAk 
TüNEl boyu uZAdIkÇA 
TdM İlE AÇIlAN TüNEllER 
dAHA EkoNoMİk HAlE 
gElİyoR. 

nakleden TDM’ler ile çevreye ve yer 
üstündeki yapılara zarar vermeden 
kilometrelerce kazı yapılabiliyor.

	Tünel delme makinesinin çalışma 
aşamaları;

	 Kazı yapılması,

	 Segmentlerin yerleştirilmesi,

	 Segmentlerle kazı yüzeyi arasına 
yastık dolgusu yapılması,

	 Enjeksiyon yapılması

Tünel delme teknikleri geçmişten 
günümüze çok büyük değişim gösterdi. 
Özellikle tünel delme makinelerinin hızla 
gelişmesi, zemin şartları ne olursa olsun 
her durumda tünel açılabilmesini de 

Günümüzde 
18-20 metre 

çapındaki tünellerin 
açılmasında dahi 

kullanılabilen Tünel 
Delme Makineleri 

bulunuyor.
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beraberinde getirdi. İnşaat hızı göz önüne alındığında tünel delme makineleri ile kazı 
güvenli ve çoğu zaman diğer alternatiflere nazaran avantajlı oluyor.

TDM ile açılan tünel projelerinin ilk yatırım maliyetleri çok yüksek olmakla birlikte tünel 
boyu uzadıkça TDM ile açılan tüneller daha ekonomik hale geliyor. Ayrıca “günlük 
ilerleme hızı” da maliyetleri etkileyen önemli bir faktör. TDM’ler günde 30-35 metreye 
ulaşan tünel açma hızlarıyla projenin inşaat süresini kısaltıp faydaya dönüşmesini 
sağlayarak ekonomikliğini arttırıyor ve birim maliyeti önemli ölçüde azaltıyor. 

TDM’lerin bir projeye ekonomik açıdan ne ölçüde fayda sağlayabileceğini görmek 
açısından DSİ tarafından yürütülen ve Ankara’nın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını 
temin edecek olan Gerede Projesi güzel bir örnek teşkil ediyor. Ankara Su Temin 
Projesi Gerede sistemi planlama raporunda yapılan alternatif çalışmalarda, terfili 
sistemin yıllık enerji gideri yaklaşık 13 milyon 265 bin Amerikan Doları olarak 
hesaplanmıştı. Bu durumda terfi yerine tünel yapılmasından dolayı sadece 11 yıllık 
enerji gideri ile toplam yatırım karşılanabilir hale geldi. Gerede Tüneli 31 bin 500 
metre ile ülkemizin içme suyu temini maksadıyla açılan en uzun tüneli konumunda 
bulunuyor.

İNşAAT HIZI göZ öNüNE 
AlINdIğINdA TüNEl 
dElME MAkİNElERİ 
İlE kAZI güVENlİ VE 
Çoğu ZAMAN dİğER 
AlTERNATİflERE 
NAZARAN AVANTAJlI 
oluyoR. 

Tünelin kaplamasını oluşturan betonarme yapıların (segment) montajının tamamlanmış hali sağdaki 
görselde yer alıyor.

Kazıdan çıkan malzemeyi (pasa) tünel dışına 
nakleden bant sistemi (konveyör bant)

Tünel delme makinesi giriş platformu



22

DOSYA

Projenin amacına uygun olarak özel üretilen TDM’ler; sert, orta sert, yumuşak ve akıcı 
formasyonlar için kullanılacak kafa dizaynları ve keski tipleri, makineyi dengeleme 
sistemleri, tahkimat sistemleri, çıkarılan pasayı taşıma sistemleri yönlerinden farklılıklar 
gösteriyor ve buna göre sınıflandırılıyor.

Tam Cepheli Tünel Delme Makinesi (TBM=TDM)  ile Tünel Açma 
Yöntemi
Bu tür makineler için “Fullface Tunelling Machine” veya sadece “Tunnel Boring 
Machine” (TBM) deyimleri kullanılıyor. Makine ile tünel açımından söz edildiğinde 
akla ilk gelen bu makineler oluyor. Küçük çaplı (2-3 m) tünel kesitlerinde kullanılmaya 
başlanan bu makineler, son zamanlarda 18-19 metre çapındaki tünellerde de başarılı 
olarak kullanılıyor. 

Tam cepheli tünel delme makineleri, kalkanlı (single) ve kalkansız (gripper) TDM olmak 
üzere iki grupta sınıflandırılıyor. 

Kalkansız (Gripper) TDM
Sağlam, kendini tutma (kemerlenme) özelliği yüksek olan kayaçlarda kullanılıyor ve 
ilerlemeye paralel olarak sadece ihtiyaç olan yerlerde destekleme uygulanıyor. Kazı 
tamamlandıktan sonra tünelin iç kaplaması yapılıyor. Bu makinelerde sadece öndeki 
kesici kafa kısmının üzerinde bir koruyucu bölüm bulunuyor. 

Kalkanlı (Shield) TDM
Bu makinelerde öndeki kesici kafa kısmının üzerinde ve arkasındaki motor, piston, 
konveyör bant ve benzeri parçaların yer aldığı kısımda koruyucu kalkan bulunuyor. 
Makinenin diğer bölümleri ise gelebilecek yeraltı suyu ve olası askıdaki malzemenin içeri 
girebildiği sürekli açık modda çalışıyor. Bu tip makineler kafa kısmının arkasında yer alan 
koruyucu bölümün tipine göre tek kalkanlı veya çift kalkanlı olarak adlandırılıyor. 

Bu makineler, kendini tutma özelliği az olan orta-zayıftan, çok sağlam zeminlere kadar 
geniş bir aralıkta her türlü zemin şartlarında kullanılabiliyor. Ayrıca bu TDM’ler ile tünel 
kazısına paralel olarak daha önce imal edilmiş betonarme yapılar (segment) ile iç 
kaplama yapılabiliyor. 

 1-Tek kalkanlı (Shield) TDM
Bu makineler genel olarak çok sağlam olmayan ancak kendini kısa sürede olsa 
tutabilen zemin şartlarında tercih ediliyor. Tek kalkanlı makinelerde kesici kafanın 
hemen arkasında pistonların olduğu bölümde tek parçadan oluşan bir kalkan yer 
alıyor. Bu TDM’ler tünel kazısı yaptıktan sonra beton kaplamasını (segment montajı) 
yapabiliyor.

küÇük ÇAplI (2-3 M) 
TüNEl kESİTlERİNdE 
kullANIlMAyA 
bAşlANAN TdM’lER, 
SoN ZAMANlARdA 18-
19 METRE ÇApINdAkİ 
TüNEllERdE dE bAşARIlI 
olARAk kullANIlIyoR. 

Tam kesit tünel delme 
makinesi
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TDM ile Açılan Tünellerin 
Avantajları
	 Günümüzde TDM’leri her çeşit 

zeminde kullanmak mümkün.

	 TDM’ler kazı sırasında yüksek 
güvenlik ve hız sağlıyor. 

	 Kesitler düzgün şekilde açıldığı 
için gereksiz kesit fazlası kazı 
yapılmıyor.

	 İleri düzeyde mekanizasyon imkânı 
sunulduğu için el işçiliğinden 
tasarruf sağlanıyor. Bu da kaza 
riskini ve ağır işçiliği azaltıyor.

	 Tünel segmenti, klasik tünel 
kaplamasına göre daha narin ve 
donatı miktarı daha azdır.

	 Kayanın uygun olması durumunda 
günlük ilerleme hızı ortalama 30-35 
metreye kadar ulaşabilir.

	 En önemli avantajlarından biri, 
kayaç formasyonlarının kırılıp 
çatlamaması ve aşırı sökülmenin 
minimum seviyede olması, buna 
bağlı olarak destekleme masrafları 
önemli ölçüde azalıyor.

Dünyanın en uzun 5. sulama tüneli olan 

Suruç Tüneli’nin tünel giriş ağızı ve TDM.
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2-çift Kalkanlı ( Double Shield) TDM
Çift kalkanlı TDM’lerde kesici kafanın hemen arkasında pistonların olduğu bölümde 
iki parçadan oluşan bir kalkan sistemi ile yan duvarlara yaslanarak ilerlemeyi 
sağlayabilecek dayanak (gripper) sistemi yer alıyor. Bu TDM’ler tünel kazısını yaparken 
aynı anda beton kaplamasını da (segment montajı) yapabiliyor.

3-EPB / Slury  (Zemin Basınç Dengeleyici) TDM
Zayıf zemin koşulları ve  yeraltısuyu bulunan zemin formasyonundan geçen tünellerde 
yanal ve üst basınçları dengeleyip deformasyona izin vermeyen EPB tipi TDM 
kullanılıyor.

4-Karışık (Mixshield) TDM 
Zemin koşullarının değişken olduğu güzergâhlarda ise karışık tip TDM’ler kullanılıyor.

DSİ’nin Dev Köstebekleri
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birçok içme suyu temin ve tarımsal sulama 
projesinde TDM’lerden faydalandı. GAP ve KOP gibi ülkemiz tarımı ve enerjisi için 
büyük önem taşıyan bölgesel projeler ile İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizin 
içme suyu meselesini çözen projelerde tüneller kilit roller üstlendi. Bu tüneller arasında 
dünyada ilk kez iki kıtayı su yolu ile birbirine bağlayan Boğaz Geçiş Tüneli, Dünyanın 
en uzun 5. sulama tüneli olan Suruç Tüneli ve ülkemizin en uzun içme suyu tüneli olan 
Gerede Tüneli de yer alıyor.

Asya ve Avrupa’yı Su Yolu ile Bağlayan Tünel
Dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazla nüfusa sahip olan İstanbul’un uzun vadeli 
içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 aşama halinde geliştirilen 
Melen Projesi kapsamında inşa edilen Boğaziçi Tüneli, dünyada bir ilki başardı. Büyük 
İstanbul Projesi II. Merhale Melen Sistemi kapsamında İstanbul boğazı, Boğaziçi 
Tüneli ile geçildi. 5551 metre uzunluğunda, kazı çapı 6,1 metre, bitmiş çapı ise 4 
metre olan Boğaziçi Tüneli, dünyada ilk kez iki kıtayı birleştiren su tüneli oldu. Tünel 
tek kalkanlı EPB TDM ile açıldı. Ocak 2008’de başlanılan tünel kazısı Mayıs 2009’da 

dSİ, düNyAdA İlk kEZ 
İkİ kITAyI Su yolu İlE 
bİRbİRİNE bAğlAyAN 
boğAZ gEÇİş TüNElİ, 
düNyANIN EN uZuN 5. 
SulAMA TüNElİ olAN 
SuRuÇ TüNElİ VE 
ülkEMİZİN EN uZuN 
İÇME Suyu TüNElİ 
olAN gEREdE TüNElİNİ 
TdM’lER VASITASIylA 
AÇTI.

Boğaz Geçiş Tüneli’nde tünel aynasına 
ulaşılması vesilesiyle yapılan kutlamadan 

bir kare

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel 

Eroğlu Boğaz Geçiş Tüneli’nde (2009)
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günlük ortalama 8 metrelik hızla tamamlandı. Tünel açımı esnasında büyük bir sorunla 
karşılaşılmadı.

Avrupa ile Asya kıtasını su yoluyla birleştiren Boğaziçi Tüneli, deniz seviyesinin 135 
metre altından geçiyor.  Anadolu yakasında temin edilen suyu Asya yakasından 
Avrupa yakasına taşımak amacıyla inşa edilen ve Asya ile Avrupa’yı yeraltından 
birbirine bağlayan ilk tünel olan Boğaziçi Tüneli, günde 2,8 milyon m3 suyu yani, 
Avrupa yakasının şu anda kullandığı suyun 2,5 mislini Avrupa yakasına taşıyacak. 

Türkiye’nin En uzun Tüneli
Ankara Su Temin Projesi 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi kapsamında Gerede 
tüneli inşa ediliyor. Gerede Tüneli’nin kazı çapı 5,2-5,3 metre ve 31 bin 592 metre 
uzunluğa sahip. Bu uzunluk, Gerede Tüneli’ne ülkemizin en uzun tüneli unvanını 
kazandırdı. Tünel uzunluğunun fazla olması nedeni ile tünel güzergâhı 3 bölüme 
ayrılarak kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda; tünel girişinden, tünel 
çıkışından ve 9 bin 588 metreden açılan şafttan üç adet çift kalkanlı TDM vasıtasıyla 
tünel açma işlemi gerçekleştirildi. 

Her biri 240 metre uzunluğunda 3 adet TDM ile kazılmakta olan Gerede Tüneli 3 ayrı 
TDM’nin birlikte çalıştığı proje olma sıfatıyla da uzunluğunun yanı sıra bu konuda da 
ülkemizde gerçekleştirilen ilk proje olarak dikkat çekiyor.

Ankara’nın 2050 yılı nüfus projeksiyonları dikkate alınarak geliştirilen proje 
kapsamında, Gerede Havzası’ndan gelecek sular, Gerede Çayı üzerinde tesis 
edilen regülatör ile çevrilerek Gerede iletim tüneli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj gölüne 
bağlanan, Eşik Deresi’ne aktarılacak. Böylelikle Gerede havzasında toplanan suyun 

Türkiye’nin en uzun  tünelinde, tünel aynasına ulaşılması vesilesiyle düzenlenen merasimden bir kare... 

Kılavuzlu Sulamasına hizmet edecek 
Belpınar Tüneli’ni açmakta olan TDM.
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226 milyon m3’ü, Gerede tüneli vasıtasıyla, Çamlıdere Barajı’na derive edilecek ve 
sonra da İvedik Arıtma Tesisine iletilecek.

Dünyanın En uzun 5. Sulama Tüneli: Suruç
DSİ, Atatürk Barajı sularını Suruç Ovası’yla buluşturacak olan dünyanın en uzun 5. 
sulama tünelini de TDM ile açtı. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi kapsamında 
inşa edilen 7 metre iç çapında, 17 bin 185 metre uzunluğundaki Suruç Tüneli, 
Atatürk Barajı’ndan aldığı suyu saniyede 90 m3 debi ile Suruç Ovası’nın verimli 
topraklarına ulaştıracak.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Başbakan olduğu dönemde 
hizmete alınan Suruç Tüneli, Suruç Ovası’nda toplam 950 bin 970 dekar tarım 
arazisinin basınçlı olarak yağmurlama ve damla sistemiyle sulanmasını temin 
edecek.

Devreye alındığında Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’na saniyede 90 m3 su 
aktaracak olan Suruç Tüneli, böylece ülkemizdeki birçok nehirden daha büyük 
debiye sahip olacak. Bu rakam ülkemizin en hızlı akan nehri Çoruh’un yıl içindeki 
en düşük debisinin yaklaşık iki katına, en yüksek debisinin ise beşte birine yakın bir 
değer oluyor.

Mavi Rüya Gerçek Oldu
Ülkemizin GAP’tan sonra en büyük sulama Projesi olan KOP’un anahtar rolünü 
üstlenen bir tünel bulunuyor. Konya ovasının mavi rüyası olarak anılan Mavi Tünel 17 

Suruç Tüneli’ni açan TDM

SuRuÇ TüNElİ SANİyEdE 
90 M3 dEbİ kApASİTESİylE 
ülkEMİZdEkİ bİRÇok 
NEHİRdEN dAHA büyük 
dEbİyE SAHİp. 
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kilometre uzunluğunda ve 4,2 metre iç 
çapında dev bir tünel. Bu dev tünelden 
saniyede 36 metreküp su Konya 
Ovası’na akacak.

2007 yılında temeli atılan 17 kilometrelik 
Mavi Tünel 23 Aralık 2011 tarihinde 
Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımı ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

TDM Kullanılan Diğer Sulama Projelerinde Durum

İŞİN ADI TÜNEL ADI
TDM KAZI 

ÇAPI                                          
(m)

TÜNEL ÇAPI                                      
(m)

TÜNEL 
BOYU                                  

(m)

TÜNEL AÇMA 
METODU

BASINÇLI / 
BASINÇSIZ

NOTLAR

Silvan Barajı İletim 
Kanalı 1. Kısım 

Sulaması 

Babakaya 
Tüneli

7,80 2x7.00 10 556
Klasik-                                   

Çift Kalkanlı 
TDM

Basınçlı
İşe henüz 

başlanılmadı

Kılavuzlu Sulaması 
Ana Kanalı 1. Kıs.

Belpınar 
Tüneli

6,80 6,00 5 450
Tek Kalkanlı + 

EPB TDM
Basınçsız

İşe devam 
ediliyor

Mersin Pamukluk 
Barajı Sulaması İletim 

Kanalı ve Tesisleri

Pamukluk 
Tüneli

4,70 4,00 4 618
Çift Kalkanlı 

TDM
Basınçlı

İşe devam 
ediliyor

Erdoğan’ın görüntülü mesajı ile açılmıştır.

Konya Kapalı Havzasındaki su 
eksikliğinin giderilmesi maksadıyla diğer 
havzalardan su aktarımı için Bağbaşı 
Barajı, Bozkır Barajı ve Afşar Barajı 
olmak üzere 3 ana kaynak belirlendi. Bu 
barajlardan Bağbaşı Barajı tamamlandı. 
Bozkır ve Afşar barajlarının yapımları ise 
devam ediyor. Bağbaşı Barajı Göksu 

Havzası’nda inşa edilmekte olan Afşar 

ve Bozkır Barajlarının sularını iletim kanalı 

vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tünel’e 

verilmesini sağlayacak. Bu şekilde 

Bağbaşı Barajı’nda depolanacak su, 

Mavi Tünel ile Göksu Havzası’ndan 

Konya Kapalı Havzası’na derive edilecek 

ve Konya Ovası’nın önemli bir kısmı sulu 

tarıma açılmış olacak.

Mavi Tünel’den suyun Konya 
Ovası’na akışı
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Suyun Duayeni 
DSİ’deydi

DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü görevine çok genç yaşta atanan, GAP ve bugün faaliyette 
bulunan pek çok projenin havza bazındaki uzun soluklu planlama ve proje çalışmalarında 

yer alan, Enerji eski Bakanımız Recai Kutan engin tecrübelerini ve hatıralarını DSİ 
çalışanlarıyla paylaştı. 
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DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu 
15 Nisan 2016 tarihinde yakın tarihimize 
ışık tutan bir toplantıya sahne oldu. 18 
yıl DSİ’ye hizmet veren Recai Kutan ile 
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu ortak sevdaları DSİ’de 
tertip edilen söyleşide buluştular.

Toplantıda iki duayen, suya dair 
tecrübe ve hatıralarını paylaştı. TBMM 
Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı 
Akif Özkaldı, Müsteşar Yardımcısı Sedat 
Kadıoğlu, DSİ Genel Müdürü Ali Rıza 
Diniz, DSİ eski Genel Müdürleri, daire 
başkanları ve DSİ personelinin iştirak 
ettiği toplantıya basın mensupları da ilgi 
gösterdi. 

“En Yüksek Barajları, En Büyük 
Sulama Tesislerini İnşa Ettik”

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, M. Recai Kutan’ın  Ilısu 
Barajı’nın isim babası olduğunu ve 

sayısız projede çok değerli katkılarının 
bulunduğunu ifade etti.

Su yatırımlarında 3.002 adet yeni tesisi 
ülkeye kazandırdıklarını belirten Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu “En yüksek barajları, 
en büyük sulama tesislerini inşa ettik. 
249 metre yüksekliği ile Dünya’nın 6. 
en yüksek barajı Deriner Barajı, 218 
metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek 
2.barajı Ermenek Barajı’nı tamamladık. 
141 yıllık rüya Çine Adnan Menderes 
Barajı, Konya Ovası’nın asırlık rüyası 
Mavi Tünel Projesi ile ülkemize onur, 
milletimize gurur verdik. Su varsa hayat 
var dedik. Son 13 yılda toplam sulanan 
araziyi 61 milyon dekara ulaştırdık. 
Sulama yatırımlarıyla ülkemizi zirai 
üretimde Dünya’da ilk 7’ye yükselttik” 
dedi.

Sloganlarının “Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Zamanla Yarışıyor” olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Eroğlu “Son 13 
yılda yaptıklarımızı başkaları hayal bile 
edemezdi. Biz ise tamamladığımız 
tesisleri toplu olarak hizmete alıyoruz. 
Hizmet zincirine her yıl yeni halkalar 
ilave ediyoruz.” şeklinde konuştu. 
Eroğlu; 31 Aralık 2019 tarihinde bitirilme 
taahhüdünde bulunulan 1000 Günde 
1071 Gölet Projesi”  ile ilgili bilgiler 
vererek konuşmasını sonlandırdı. 

“GAP denince akla gelen en 
önemli isimlerden biri Sayın 
Recai Kutan beyefendi ve yakın 
bir zamanda kaybettiğimiz 
Fehim Adak beyefendidir.”
Toplantıda konuşan DSİ Genel Müdürü 
Ali Rıza Diniz ise her fırsatta bilgi ve 
tecrübesinden istifade ettiği M. Recai 
Kutan’ı konuk etmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Ali Rıza Diniz 
konuşmasında; “Bilindiği gibi ülkemizin 
çok büyük hedefleri bulunmaktadır. 
2019 ve 2023 yılında su kaynaklarımızın 
tamamından istifade etmek gibi son 
derece önemli bir misyonumuz var. 
Bu misyonun dev projelerinden biri de 
DSİ ile özdeşleşmiş olan ‘Güneydoğu 
Anadolu Projesi’dir. Temellerini 1936 
yılında attığımız GAP gibi Ülkemizin 
hayali olan bir projede; çok sayıda 
mühendisin, işçinin, pek çok meslek 
grubundan çalışanın alın teri, emeği 
bulunmaktadır. Ama GAP denince akla 
gelen en önemli isimlerden biri Sayın 
Recai Kutan beyefendi ve yakın bir 

zamanda kaybettiğimiz Fehim Adak 
beyefendidir. Fehim Adak Beye ve 
hayatını kaybeden bütün çalışanlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi. 

“1960’lı Yıllarda Hazırlanan 
Fırat ve Dicle Havzaları İstikşaf 
Raporları GAP Yatırımlarının Ana 
Dayanağı, Rehberi Olmuştur”

Diniz sözlerini şöyle sürdürdü: “27 
yaşında DSİ’nin 10. Bölge Müdürü 
olan, ardından da Elazığ Bölge 
Müdürlüğü görevlerini yerine getiren 
Recai Kutan beyefendi daha sonra da 
DSİ Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
sürdürmüştür. GAP’ın ve bugün hizmete 
alınan pek çok tesisin havza bazındaki 
uzun soluklu planlama ve proje 
çalışmaları bu döneme rast gelmektedir. 
1960’lı yıllarda Fırat ve Dicle havzaları 
için İstikşaf Raporları hazırlanmış, 
yapılan bu çalışmalar, GAP’ta yapılacak 
yatırımların ana dayanağı, rehberi 
olmuştur. Sadece GAP’ta yapılan 
çalışmalar bile Recai Kutan Beyin, 
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ülkemize ismini altın harflerle kazıyan 
önemli şahsiyetlerden birisi olması için 
yeterli olduğunu düşünmekteyim.”

Bir Döneme Işık Tuttu
Toplantının ikinci bölümünde Ekonomik 
ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) 
Genel Başkanı M. Recai Kutan görevde 
bulunduğu Bakanlıklarda ve DSİ’de 
görevde bulunduğu süre zarfında 
yaşadıklarını, GAP’ta edindiği tecrübeleri, 
karşılaştığı zorlukları anlattı.

Recai Kutan’ın anlattıkları, dinleyenlere 
bir döneme ilişkin izlenimler vermesinin 
yanında ülkemiz yakın tarihinden de bir 
kesit de sundu. Söz konusu toplantıda 
Recai Kutan tarafından anlatılanlar, 
düzenlenerek kendisinin ağızından 
aşağıda nakledilmiştir.

“Arif Nihat Asya bizim lise 
müdürümüz idi.”
Ben DSİ’de 18 yıl hizmet verdim. 1996-
1997 yıllarında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı olduğumda DSİ de, benim için 
büyük mutluluk, bana bağlı idi. Dolayısı 

ile DSİ’li kardeşlerimizle o dönemde 
de bir arada olduk. Tabii bundan daha 
büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Ben eğitimimi Malatya’da yaptım. O 
dönemde Türkiye’de lise sayısı bir 
iddiaya göre 65, başka bir iddiaya göre 
ise 70’ti. İllerimizin çoğunda lise yoktu. 
Mesela Adıyaman Lisesi yoktu ve gene 
Bitlis’te lise olmadığı için öğrenciler 
Malatya’ya veya Elazığ’a gelir idiler. Ve 
bu itibarla öğretmen sayısı yeterli oluyor 
idi. Dolayısıyla liselerin kaliteleri hakikaten 
yüksek oluyordu. Biz mezun olduk teknik 
üniversiteye gittik. Galatasaray’dan 
Robert Kolej’den gelen arkadaşlar 
vardı. Bir baktık ki bizim onlardan hiçbir 
farkımız yok. Onlar da Matematikte, Fen 
Bilimlerinde gayet iyiler, biz de… Yalnız 
benim ve Malatya’dan gidenlerin ayrı 
bir avantajı vardı. Biz liseye gittiğimizde 
lise müdürümüz, meşhur bir bayrak 
şiiri vardır,  ”Ey mavi göklerin beyaz 
ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, 
şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga 
dalga bayrağım…” diye başlayan, 
onun şairi Arif Nihat Asya bizim lise 

müdürümüz idi. 1940’lı yıllar, İsmet 
Paşa Cumhurbaşkanı, milli Şef… Milli 
Eğitim Bakanı da Hasan Ali Yücel. 
Ne hikmetse ikisi arasında tam bir 
sürtüşme var. Bir müddet sonra Arif 
Nihat Asya müdürlükten alındı ve 
liseye edebiyat öğretmeni yapıldı. 
Dolayısıyla biz fevkalade mutlu olduk. 
Çünkü bizim edebiyat hocamız oldu. 
O zaman hepimizde edebiyat sevgisi 
uyandı. Bunu ne için söylüyorum, işte 
İstanbul’dan gelen o arkadaşların lisan 
bakımından bize bir avantajları vardı 
ama bizim de özellikle edebiyat şiir gibi 
konularda onlara bir üstünlüğümüz 
vardı. Böyle bir şanslı dönemde bitirdik 
liseyi… O zaman son sınıfta iki şube 
olurdu. Fen şubesi, edebiyat şubesi… 
Biz fen şubesinde 17 kişiydik. Edebiyat 
Şubesi ise iki şubeydi ve arkadaşların 
çoğu orayı tercih etmekteydiler. 1947’de 
mezun olup İstanbul’a gittik. O zaman 
İstanbul’a gitmek bir macera… Ben 
o vakte kadar Malatya’nın dışında 
hiçbir yere gitmemişim.  Demiryolu 
ile gideceğiz… Demiryolu ile seyahat 
fevkalade zor. Bir Sivas hattı var bir de 

1940’lI yIllAR, İSMET 
pAşA cuMHuRbAşkANI, 
Mİllİ şEf… Mİllİ EğİTİM 
bAkANI dA HASAN Alİ 
yücEl. NE HİkMETSE 
İkİSİ ARASINdA TAM 
bİR SüRTüşME VAR. 
bİR MüddET SoNRA 
ARİf NİHAT ASyA 
MüdüRlükTEN AlINdI 
VE lİSEyE EdEbİyAT 
öğRETMENİ yApIldI. 
dolAyISIylA bİZ 
fEVkAlAdE MuTlu 
olduk. ÇüNkü bİZİM 
EdEbİyAT HocAMIZ oldu.
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Adana hattı… Adana hattı aşağı yukarı 
15 saat daha fazla, ancak nispeten 
tenha… Sivas hattında olanlar da çoğu 
kere koridorlarda ayakta İstanbul’a kadar 
gitmek mecburiyetinde kalıyorlardı. İşte 
bize bir bavul, bir yük dengi bir sepet 
içerisine yiyecek koyulmuş, onlarla bizi 
yolcu ettiler. Geldik Haydarpaşa’ya. 
Ben denizi ilk defa işte 17 yaşındayken 
görme imkânı buldum. Böylece 
teknik üniversitede göreve başladık. 
Şimdi efendim, Fen şubesinde olan 
arkadaşların hepsinin hedefi İstanbul 
Teknik üniversitesine gitmekti. O 
dönemde mühendis yetiştiren 3 kurum 
vardı Türkiye’de; Teknik üniversite, Yıldız 
Teknik Okulu bir de Robert Koleji. Tabii 
Robert Koleji’nden mezun olanlar nereye 
giderler belli değil. Bir yerlere gidiyorlar 
ama Anadolu’ya gitmeleri söz konusu 
değil. Dolayısı ile mühendis yetişmiyor 
idi. 1947 yılında mezun oldum. Biz teknik 
üniversitede İnşaat Fakültesine 120 kişi 
olarak girmiştik. 67 kişi olarak mezun 
olduk. Niye bu kadar döküntü verdik 
şimdiye kadar anlayabilmiş değilim.  

“Bir emri vaki ile bizi Malatya’ya 
tayin ettiler.”
Efendim ben lisede bulunduğum 
dönemde DSİ teşkilatı diye bir teşkilat 
yoktu. Ancak Su İşleri Reisliği diye hükmi 
şahsiyete haiz olmayan valilere bağlı 
bir teşkilat vardı. DSİ Genel Müdürlüğü 

kurulduğunda ilk Genel Müdür olan 
Hikmet Turat Bey, lise tahsilim esnasında 
Malatya’da Şube Müdürüydü. Bir 
vesile ile o, özellikle biraz daha önde 
görülen talebelerle ilgilenirdi. Benimle 
de ilgilenmişti. Hep soruyordu “Nereye 
gideceksin?” ve benden söz alıyordu, 
“Teknik Üniversite’den mezun olduktan 
sonra Su İşlerine gireceksin” diye. Daha 
lisedeyken bize o enjeksiyon yapıldı. 
O dönemde Hikmet Turat’tan sonra 
Malatya’daki şubeyi kapatmışlar. Bir 
kısmını Maraş’a bir kısmını Elazığ’a 
vermişler. Malatya, Kısım Mühendisliği 
olarak var idi.  Ama doğru dürüst 
teşkilatı yoktu. Mezun olduğumda 
Hikmet Turat Bey’e uğradım. Su İşleri 
reisi o zaman. Ben mezun oldum şimdi 
imkânları araştırıyorum dedim, düğmeye 
bastı birini çağırdı. Dedi ki “Derhal şu 
anda Malatya’ya tayinini yapacaksınız.” 
Bir emri vaki ile bizi Malatya’ya tayin 
ettiler. Yalnız o dönemde Malatya Kısım 
Mühendisliğinde aziz kardeşim Korkut 
Özal var. Benden 6 ay evvel gitmiş, 
yeni bir teşkilat kuracak. Malatya’da Su 
İşlerinin hiçbir tesisi yok. 1. katta karşılıklı 
iki daire, 200 metrekarelik yerde Su İşleri 
Teşkilatı! İçinde ben de gidince 3 tane 
mühendis oldu. Ben korkut Özal bir de 
Zekai Gürgür diye bir arkadaşımız, 2 
tane fen memuru 4 - 5 idari personel, Su 
İşleri dediğiniz bu…  

“10 tane köylü, omuzlarında 
küreklerle gelmişler, Fen 

memurları ile kavga ediyorlar.”
Ben ilk yıl o binaya gittiğimde baktım 
ki binanın kapısının önünde 10 tane 
köylü. Omuzlarında kürekle gelmişler. 
Fen memurları ile kavga ediyorlar. 
Malatya’nın eski tarihi bir sulama kanalı 
var. Bu öyle bir kanal ki zaman içerisinde 
üstüne binalar yapılmış. Binaların 
altından geçiyor, kontrol imkânı yok. 
Dolayısıyla bu suyla ovanın bütününü 
değil üçte birini sulayamıyorsunuz. Hele 
bir de kurak mevsim olunca kayısıların 
hepsi kuruyor. Daha ilk böyle bir sorunla 
karşılaştım. Sonra Korkut Özal ile 
konuştuk bir durum değerlendirmesi 
yaptık. Tabii Malatyalı olduğumuz için 
Malatya’nın şartlarını da biliyoruz. Kolları 
sıvayıp önce Derne Sulama kanalı var, 
bunu ortadan kaldıracağız. Yamaçta 
kayalık yerler var, orada 8 kilometrelik 
bir yeni beton kanal açtık. Kilayik diye 
bir köy var Malatya’da, türkülerde de 
çok geçer, Kernek diye bir yer var 
oraya kadar çok kısa bir metotla kanalı 
bitirdik. Ben her sabah Kilayik’ten yola 
çıkıyordum, yol boyunca betonlama 
var, ondan sonra su yapıları var kontrol 
edip geliyordum Kernek’e… Oradan 
Malatya ovasına bakıyordum. Bir tek 
bina görmek mümkün değil, bir yeşil 
denizdi, öyle bir manzara… Ondan 

Malatya Boztepe Recai Kutan Barajı



32

DOSYA

sonra Korkut’la oturduk Malatya Projesi 
diye bir proje hazırladık. Tabii tamamen 
istikşafi mahiyette, neler yapmak lazım, 
Malatya ve Malatya’nın ilçelerinde hangi 
sulamaları ele almak lazım diye… İşte bu 
hazırlıkları yaptıktan bir müddet sonra 
seçim oldu. Demokrat Parti iktidara 
geldi. Ancak biz hazırlığı yaptığımızda 
Güneydoğu Anadolu’nun ve Malatya’nın 
bütün milletvekilleri Halk Partisinden idi. 
Onlara vermiştik, gidin bunu programa 
aldırtın diye. Tabii iktidar değiştiğinden 
hiç bir şey olmadı…

“Mühendislikte iltimas olmaz her 
şey matematiktir.”
Derken ‘60 darbesi oldu. İsmet İnönü 
başbakan oldu. Malatya milletvekilleri 
gidiyorlar, İsmet Paşa’ya diyorlar ki 
“Efendim Malatya’ya sizin yüzünüzden 
10 senedir yatırım yapılmadı, şimdi 
başbakansınız Adnan Menderes’in 
Aydın’a yaptıklarının aynısını sizden 
istiyoruz.” O da diyor ki “Malatya’da 
yapılacak ne var ki?” diyorlar ki “Vaktinde 
2 tane genç Malatyalı, Malatya Projesi 
diye bir proje hazırlamışlar. Onlara 
emredin gelsinler anlatsınlar.” Darbeden 
sonra Korkut Özal DSİ’den ayrılmış ben 
Diyarbakır’a gitmiştim. Bir telefon geldi 
başbakan falanca gün seni başbakanlığa 
bekliyor diye. Korkut Özal’a haber 

verdik, gittik İsmet Paşa’nın yanına, 
anlatın bakalım dedi.  Bizde anlattık 
şunlar şunlar… “Siz Malatyalısınız değil 
mi?” diye sordu. “Evet”, dedik “Belli 
anlattığınızdan, Malatya’ya iltimas 
yapıyorsunuz. Nerede Malatya’da 
bu kadar ova?” dedi. Biz de dedik ki 
“Mühendislikte iltimas olmaz her şey 
matematiktir.” İşte orada Turan Fevzioğlu 
geldi yanına. “Efendim, ben bu projeye 
karşıyım. Bak biz senelerce Adnan 
Menderes’i tenkit ettik, şimdi İsmet 
Paşa memleketine şunu yaptı bunu 
yaptı diyecekler” dedi. Velhasıl onların 
iktidarında tek bir proje ele alınmadı. 

Yıl 1954… O dönemde 6200 sayılı 
Teşkilat kanunu çıkmış. Bu kanuna göre 
DSİ Genel Müdürlüğü’nün organize 
edilmesi için bir toplantı yapılıyor, Korkut 
Özal ve beni de bu organizasyonun içine 
koymuşlar. Çünkü o dönemde Şube 
Müdürümüz eşinin rahatsızlığı sebebi 
ile Şubeyi terk etmişti.  O halde Elazığ 
Şubesini bu ikisi temsil etsin demişler.  
Gittik oraya, komisyonlar kuruldu. O 
komisyonlardan birisi bölge hudutlarının 
ve merkezlerinin tespiti için teşkil edildi. 
Bir baktılar ki 2 tane çalışan adam, yükü 
yüklediler bize... Biz hazırladık o bölgenin 
teşkilatlanmasını, 1 tanesi hariç aynen 
kabul edildi. Çünkü 9.Bölge olarak bölge 

merkezi olarak Malatya’yı tespit etmiştik; 
ama gerçekçi olarak iltimas olsun diye 
değil. Yani potansiyel ne kadar sulama 
alanı var, ne kadar sulama kaynağı var 
bütün bu kriterlere göre tespit etmiştik. 
Netice de Elazığ bölge merkezi oldu…

Süleyman Demirel: “Seni 
Diyarbakır’a, 10. Bölge 
Müdürlüğü’ne tayin ediyoruz”
1957’de Genel Müdürlüğe merhum 
Süleyman Demirel gelmiş idi. Bir 
gün beni telefonla aradı dedi k “Seni 
Diyarbakır’a 10. Bölge Müdürlüğü’ne 
tayin ediyoruz”… O dönemde Bölge 
Müdürlerinin yaşı 50’nin üstünde gayet 
tecrübeli ağabeylerimiz. “Efendim benim 
yeteri kadar tecrübem yok” dedim. 
“Düşündük oraya gideceksin, Korkut’u 
da Elazığ’a Bölge Müdürü yaptık” dedi. 

Ondan sonra gittik Diyarbakır’a… 
Diyarbakır ne durumda hiçbir bilgimiz 
yok. Sonradan öğrendik ki vaktiyle 
Denizli’de Şube müdürü olan İbrahim 
Köse isimli bir abimiz tayin edilmiş, 
gelmiş 3 ay çalışmış sonra bırakmış 
gitmiş. Dolayısı ile biz gittiğimizde Bölge 
Müdürü yok, Elâzığ’daki Bölge Müdürü 
vekâleten bakıyor. Tesisi falan sorduk. 
“Ne tesisi” dediler. Efendim 2 katlı bir 
bina üst katında mal sahibi oturuyor,  
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alt katında DSİ Bölge Müdürlüğü var. 
140 metrekare, çalışan sayısı 14-15, 
bir tek mühendis var, sonradan bizimle 
uzun süre çalıştı, sonra da Adıyaman 
milletvekili oldu, Abdürrahim Ünsal... 
Teknik üniversiteden benden 2 sene 
sonra mezun olmuştu. Malatya’da 
stajlarını benim yanımda yapmıştı. 
Hiç olmazsa Abdurrahman var diye 
düşündüm. “Abdurrahman nerede?” 
dedim, Dediler ki “evde eşyalarını 
paketlemekle meşgul.” “Hayrola!” dedim, 
meğer askere gidecekmiş. Biraz sonra 
geldi, “Ne yapıyorsun?” dedim. “Valla, 
geldim 2 senedir ne ilgi var ne imkân var 
bomboş oturuyorum. Onun için askere 
gitmeye karar verdim.” dedi.  “Otur 
şuraya, sen askere gidemezsin birlikte 
çalışacağız.” dedim ve böylece bizim 
1. Teknik elemanımız Abdurrahman 
Ünsal oldu. O anda benim gözüme 
kestirdiğim 2. bir isim vardı. Elazığ’a 
Bölge Müdürü olan Korkut Özal’ı aradım. 
“Bak sende çalışan Hazal HES kontrol 
mühendisliği yapan Fehim Adak onu 
bana vereceksin.” dedim…

“Affedersin su aynen gübre 
şerbeti gibi…”
Diyarbakır’daki köylerde ne yeraltı 
suyu var ne yerüstü suyu... Köyün 
önünde bir çukurun önü toprak sedde 
ile kapatılmış. Uydurma bir gölet, 
yağan yağmur eriyen kar gelip orayı 
dolduruyor. Affedersin su aynen gübre 
şerbeti gibi! Bir yanda bir köylü hanım 
testisinin üstüne bir şeyler bağlamış su 
dolduruyor. Öbür tarafta affedersin bir 
köpek aynı yerden su içiyor. Bütün su 
imkânı bu… Su miktarı da kısıtlı, özellikle 
Mardin Mazıdağı Viranşehir tarafında 
su Temmuz ayına kadar bile yetmiyor. 
Buğday hasatı oldu mu ahali çoluğunu 
çocuğunu hayvanlarını, toplayıp Mardin 
Karacadağ’a gidiyor. Orada yeteri 
kadar su var, hayvancılık yapıyorlar. Bir 
bölüm insan da Midyat’ın bir köyüne 
gidiyor. Evlerin altına sarnıçlar kazılmış 
çatıdan gelen sular orada toplanıyor. 
Eylül ayından itibaren sarnıçlara bir 
bakıyorsunuz ki kurtçuklar dolaşıyor. 
Öylesine bir durum!

Bu manzara üzerine dedik ki bizim bir 
numaralı işimiz köy içme suları olmalı. 
Bu köylerde nüfus, 120-130 civarında. 
Nüfus kayıtlarına baktık nüfus hiç 
artmıyor. Nüfusu tayin eden o göletteki 
su. Onun için dedik ki biz bu fecaati 

önce herkese duyuralım. “Güneydoğu 
Anadolu İçme Suyu Fecaati” diye bir 
konferans hazırlığı yaptık. Bütün bunları 
tespit edip önce bölge Müdürleri 
toplantısında bir konferans verdik. 
Bölge Müdürü ağabeylerimiz o kadar 
etkilendiler ki “Efendim elimizden 
gelen her türlü yardımı yapacağız.” 
dediler. Hiçbir şeyimiz yok ne bir sondaj 
makinamız var ne de başka bir şey… 
Bütün araç olarak elimizde 3 tane cip, 
1 tane de Ford pikap var. Ne atölye ne 
misafirhane hiçbir şey yok. Bu durum 
üzerine Bölge Müdürü ağabeylerimiz 
dediler ki “Sondajla su çıkar mı?” 
Çıkar, dedik. Bölge Müdürlerinden ikisi, 
“2 sondaj makinasını size veriyoruz” 
dedi. Biz hemen sondörleri de tespit 
ettik. O arada ilave teknik eleman da 
almaya başladık. Bir yandan da esas 
hedefe yöneleceğiz. O büyük projeye 
girmeden evvel (GAP) dedik ki biz bazı 
modern projeler geliştirirsek onlardan 
bilgi ve tecrübe edinelim… Diyelim 
ki 200 bin hektarlık Harran Ovası’nın 
şartları ile diğer bir yerde 500 - 800 
hektarlık bir yerin şartları aynı değil. Hiç 
olmazsa bir defa arazi dağılımında bir 
sürü problemler var. Onun için önce 
bazı küçük projelere giriştik. Bunlardan 
bir tanesi Nusaybin Çavçav sulaması. 
Yanılmıyorsam 800 hektar civarında… 
Müteahhidi ise şimdi Türkiye’nin büyük 

holdinglerinden birisi olan Doğuş 
Grubu… Doğuş Grubunun patronu 
rahmetli Ayhan Şahin... Ayhan Şahin 
o zaman gencecik bir adamdı. Bir de 
eniştesi var. O da yüksek mühendis 
mektebinden mezun olmuş ve o da 
onunla beraber. O Proje yürüyor. Onun 
dışında 3- 4 tane gölet tespiti yaptık. 1 
tane Diyarbakır’da Gözegöl Göleti diye. 
Topografik şartlar o kadar güzeldi ki, 15 
metre yüksekliğinde sedde ile 10 milyon 
metreküp su topladık arkasında. Büyük 
bir göl çıktı ortaya… Ondan sonra Hacı 
Kamil Sulaması, oradan da devamlı 
bilgi topluyoruz, ne problemler var 
diye… Ve zaman içerisinde yavaş yavaş 
teşkilatlanmaya başladık. 

“Yahu boş ver, adam 
palavracının teki”
İnşaat mühendisi lazım, ziraat mühendisi 
lazım ve şunu da tespit ettik ki bu 
çalışmaları yapabilmek için elimizde arazi 
hakkında hiçbir teknik done yok. Bir 
defa harita yok. 200 bin ölçekli 1 harita 
var, o harita da 2 pafta… Koyuyorsunuz 
yan yana, bir su geliyor uca kadar 
öbür paftada devam ediyor. Böylesine 
uydurma bir şey! O halde haritaları 
hazırlamamız lazım,  arazi tespiti 
yapmamız lazım ve onun üzerine yeteri 
kadar inşaat mühendisi temin edelim. 
Ziraat mühendisi bulmakta zorluğumuz 
yoktu. Arazi tasnif çalışmaları için aşağı 
yukarı 6-7 tane ziraat mühendisi aldık 
eğittik. Zirai ekonomi çalışmaları yapmak 
için 4-5 tane yine ziraat mühendisi 
aldık eğittik. Asıl en önemlisi, yardımcı 
teknik personel yoktu. Mesela o 
dönemde harita çalışmalarını inşaat 
mühendisleri yapardı. Topoğraf diye 
bir şey yoktu! Onun üzerine biz daha 
önce Malatya’dayken Korkut Özal ile kış 
aylarında kurs açmıştık. Sanat okulu lise 
mezunları 4 aylık bir eğitimden geçirdik. 
Başarılı olanları topoğraf, teknik ressam 
vs. diye kadromuza aldık. O zaman 
tayinlerde sayın genel müdürün sıkıntısı 
yoktu. Tayin ediyorduk, oluyordu. Öyle 
bir rahatlık vardı. Gelelim esas meseleye, 
nasıl mühendis temin edeceğiz? Onun 
için yeni bir metot uyguladım ben. O 
metot şu: İnşaat fakültesi dekanı Kazım 
Çeçen hocamıza bir telefon ettim, 
dedim hocam beni teknik üniversitede 
konferansa çağırın. Ben size Türkiye 
için Ortadoğu için Fırat nedir? Dicle 
nedir? Bunu bir anlatayım. Eksik 
olmasın beni davet ettiler. Yalnız, bir 

dİyARbAkIR’dAkİ 
köylERdE NE 
yERAlTI Suyu VAR 
NE yERüSTü Suyu... 
köyüN öNüNdE bİR 
ÇukuRuN öNü TopRAk 
SEddE İlE kApATIlMIş. 
uyduRMA bİR gölET, 
yAğAN yAğMuR 
ERİyEN kAR gElİp 
oRAyI dolduRuyoR. 
AffEdERSİN Su AyNEN 
gübRE şERbETİ gİbİ… bİR 
yANdA bİR köylü HANIM 
TESTİSİNİN üSTüNE 
bİşEylER bAğlAMIş Su 
dolduRuyoR. öbüR 
TARAfTA AffEdERSİN bİR 
köpEk AyNI yERdEN Su 
İÇİyoR. büTüN Su İMkâNI 
bu… 
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Fehim Adak Bey’i getirdi planlama amiri 
yaptı. Ve tabii çok da destek gördü genel 
müdürlükten. Mesela bu çalışmalar 
için normal binek arabaların dışında 
20 adet arazi arabamız vardı ama 
yetmiyordu.  Diyarbakır merkezinde bir 
toprak ve su laboratuvarı kurduk, bütün 
havzalarda arazi tasnif çalışmalarından 
elde edilen toprak numuneler burada 
inceleniyordu. 1 harita grubu var bütün 
ovaların haritasını alıyor. O kadar ateş 
gibi çalışıyorlardı ki. Bölge Müdürleri 
toplantısında üretim kontrolü yapılıyor, 
Bütün bölge müdürleri itiraz ediyorlardı 
efendim olmaz bu kadar üretim olur mu? 
diye… Ama o kadar yüksek standartlı 
çalışma yapıyorlar. Başında da Allah 
şifalar versin Aziz Dabak isimli DSİ’de 
uzun yıllar çalışmış bir değerli Harita 
Mühendisi vardı. Efendim biz böylece bu 
işlere soyunduk. 

“Biz oralarda uçuş yaptık fakat detay 
görmek mümkün değil. Sadece tesviye 
münhalleri fotoğrafların üzerine işleriz 
kullanabilirseniz” dediler.  Ve biz böylece 
baraj yerleri ve sulama alanlarını fotoğraf 
üzerinde iyi kötü belirlemiş olduk. Bir 
yandan da 3 seneyi bekliyoruz...

Diğer taraftan araziye gidiyoruz fakat 
yol mol yok. Mesela Diyarbakır’dan 
Van’a 8 saatte gidiyoruz. Yolun tamamı 
stabilize… Bir de Van Gölü’nün 
güneyinde bir yol var. Gevaş üzerinden 
yol açılmamış illa Erciş zerinden 
dolaşacaksınız. Yol standartları fevkalade 
düşük. Ve bizim gideceğimiz yerlerde 
de yol mol yok. Mesela şu anda 
gündemde olan yerlerden birisi Tunceli… 
2 tane önemli su kaynağı var Munzur 
Çayı, Peri suyu orada tespit ettiğimiz 
yerleri gidip göreceğiz. İşte ya yaya ya 
katırla gideceğiz. Akşam oldu nereye 
gideceksiniz? İlk rastladığımız köye 
gidiyoruz, köy Alevi Köyü. Bizi misafir 
ediyorlar. Yedirip yatırıyorlar sabahları 
çıkarken de elimize bir çıkın tutturuyorlar. 
Bunu ne için söylüyorum muhterem 
kardeşlerim? Biz 1970 yılına kadar, ben 
her ne kadar 66’da buraya geldim ama 
70’e kadar orayı hiç ihmal etmedim. 1 
tek anarşi terör olayı olmadı. Tunceli’de 
işte en önemli yerlerden birisi… Ve hep 
şunu soruyorum konferanslarda. Peki, 
ne oldu da 80’den sonra anarşi ve 
terör hortladı? Bunun sebeplerini gayet 
dikkatli incelemek lazım.  Naçizane ben 
bu konuda bazı raporlar da yazdım. Ve 
biz böylece muhtemel baraj yerlerini 
tespit ettik. Ve biz istedik ki genel bir 
havza planı içerisinde münferit projeleri 
seçelim. Ve böylece barajlar belirlendi. 
Gençler için en keyifli olan şeylerden bir 
tanesi tespit edilen barajın isimlerinin 
koyulmasıydı. 

“Nerden çıktı bu Kralkızı”

Bir gün merhum Demirel ile Diyarbakır’a 
gittik.  Bana orada dedi ki, “Yahu Recai 
Beyciğim, bu Dicle üzerinde Kralkızı 
gibi bir baraj, nereden çıktı bu Kralkızı?” 
Dedim ki, “Efendim arkadaşlara görev 
verdik. Etüt ettiler. Bana geldiler dediler 
ki ‘efendim bu baraj aksının yanında 
bir tepe var.  Tepenin adı Kralkızı tepesi 
onun adını koymak mümkün mü?’ Yahu 
senin canını sıkacak değiliz ya madem 
öyle diyorsun Kralkızı konsun” dedik. “Ve 

şartım vardı; konferansa, o sene mezun 
olacak gençleri de davet edeceklerdi. O 
gençler de geldiler konferansa, çok ilgi 
gördü. Son sınıf öğrencilerine anlattık 
gelin beraber çalışalım dedik. Dediler ki 
“İstanbul nere, Diyarbakır nere… Nerede 
kalacağız?” Kalacağınız yer hazır dedim. 
Çünkü biz o dönemde aşağı yukarı 1961 
yılı, 1957’den 1961 yılına kadar bölge 
müdürlüğü binasını yaptık, misafirhane 
yaptık, misafirhanenin altında büyük bir 
salon var. “Yatacağınız yer, yiyeceğiniz 
yemek hazır. Çamaşırlar yıkanacak 
elbiseler ütülenecek.” dedim onlara… 
Sonra, “Peki maaş ne alacağız?” diye 
sordular. O zaman bizim yetkilerimiz 
o kadar fazla ki “Mezuniyet belgeni 
alacaksın. Haydarpaşa’da trene 
bineceksin, trene bindiğin an bordroya 
gireceksin. Ondan sonra ücret 48 
lira baz yevmiye.” dedim. O zaman 
yevmiyeli çalışıyorduk. Demokrat Partinin 
başlangıç yılları… Bizleri yevmiyeli 
çalıştırıyorlar. Benim Malatya’daki 
yevmiyem 28 lira idi. Ama Malatya’nın 
en yüksek maaşını ben alıyordum, Vali 
hariç. 

Korkut Özal mecburi hizmette olduğu 
için şimdi siz bilmezsiniz “n” cetveli diye 
bir kadro var, oradan 500 lira alıyordu. 
Ben 600-700 lira alıyordum. Ondan 
sonra mahrumiyet zammı, arazi şantiye 
zammı üstüne eklenince öğrencilerin 
gözleri döndü. “Bu kadar çok para 
olur mu? Efendim biz kendi aramızda 
görüşelim.” dediler. Görüşmelerinde 
bir grup demiş ki “Yahu boş ver adam 
palavracının teki, devlette olur mu böyle 
şey, istediği gibi tayin ediyor?!” Bir grup 
da “Hayır biz güvendik.” demiş. 15 tane, 
o sene mezun olacak genç mühendisi 
aldık götürdük Diyarbakır’a… Ve hepsi 
diyor ki efendim biz orada çalıştığımız 
para ile daire sahibi olduk, evlendik. 

“O kadronun içinden 2 tane DSİ 
Genel Müdürü, 5 tane DSİ Bölge 
Müdürü çıktı.”
Genel müdürümüz 60 darbesinden 
sonra Neşet Akmandor beyefendi 
olmuştu. Onunla daha yakın temasımız 
vardı. Bir gün dedi ki, büyük projelere 
başlayacağız. Yalnız büyük projeler 
böyle bizim alıştığımız metotlarla 
standart olmaz. Onun üzerine “Fırat ve 
Dicle Planlamalar Birliği” diye yeni bir 
düzenleme yapıldı. Bölge müdür muavini 

dEMokRAT pARTİNİN 
bAşlANgIÇ yIllARI… 
bİZlERİ yEVMİyElİ 
ÇAlIşTIRIyoRlAR. bENİM 
MAlATyA’dAkİ yEVMİyEM 
28 lİRA İdİ. AMA 
MAlATyA’NIN EN yükSEk 
MAAşINI bEN AlIyoRduM, 
VAlİ HARİÇ.

Biz Fehim Adak Bey ile her sabah 
bölgeye gitmeden Fırat Planlamaya 
gidiyoruz. Tek tek bütün nehir ve 
kollarını genç mühendisler arasında 
dağıttık. İnceleyeceksiniz bunları diye… 
Bir müddet sonra bunlar fevkalade iyi 
yetiştiler. O arada şunu söyleyeyim, 
burası bir okul gibi oldu. Bu kadronun 
içinden 2 tane DSİ Genel Müdürü çıktı, 
5 Tane DSİ Bölge Müdürü çıktı, o bizim 
getirdiğimiz gençlerden… 

“Diyarbakır’dan Van’a 8 saatte 
gidiyoruz.”

Çalışmalar kapsamında 25 binlik harita 
üzerinde çalışacağız, fakat 25 binlik 
harita yok. Onun üzerine ben gittim, 
Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel 
Müdürlüğüne… Dedik “Bize 25 binlik 
harita lazım” dediler ki, “programa göre 
sizin elinize ancak 3 sene sonra geçer!” 
“Bizim acelemiz var başka bir çözüm 
yok mu?” dedim. İsterseniz dediler, 
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böylece barajın adı Kralkızı oldu.” Tabii 
bizim için en büyük bahtiyarlık vesilesi, 
muhterem bakanımız da az önce 
konuşmasında değindi “Ilısu” adı verilmiş 
baraja, ben inşaatını hiç görmedim.  
Ama buna rağmen ismini biz koyduk. 
Hemen bir akrabalık meydana geliyor 
tamam, bunun adını biz koyduk diye…

Efendim bir gün Diyarbakır valisi telefon 
etti bana dedi ki “NATO tatbikatı 
sebebiyle Genelkurmay Başkanı 
Cevdet Sunay yanında da 40 tane 
general geldiler.”  Önce gitmişler 
Urfa’ya, Urfa’dan Mardin’e, Mardin’den 
Diyarbakır’a gelmişler. Cevdet Sunay 
demiş ki, “Yahu vali bey yolda gelirken 
baktım en çok alan burada, en güzel 
nehirler burada ama fukaralık diz boyu. 
Nasıl olacak, burası nasıl kalkınacak.?” 
Bu soru üzerine Vali Bey, “Efendim 
DSİ’de bir acayip büro var. Bir grup 
göbeğinin üstüne uzanmış çalışıyorlar. 
Emrederseniz gidelim.” demiş. Geldiler, 
ben 2 saat içerisinde GAP’ı ve bütün 
Fırat Dicle havzasını kendilerine anlattım. 
(Bu arada bir şeyi ihmal ettim onu ikmal 
edeyim. Fırat havzasının bir kısım illeri 
bizde bir kısım illeri başka bölgelerde. 
Onun üzerine Neşet Beyler kararlaştırdı. 
Fırat havzasında olan illerin planlamasını 
da bizim Fırat Planlama Amirliği yapacak. 
Hangi iller; Elazığ, Tunceli, Malatya, 

Adıyaman, Erzincan, Erzurum, Ağrı 
Bingöl. Böylece 15 ilde biz bu çalışmayı 
yaptık. Ancak şunu da arz edeyim kâğıt 
üstünde değil. Her tesisi gittik yerinde 
de gördük.) Onlara anlattık 2 saat. O 
zaman bir hava kuvvetleri komutanı vardı 
İrfan Tansel diye o izin istedi Cevdet 
Sunay’dan, kalktı geldi beni kucakladı 
öptü… Hatta dönünce de mektup 
yazmıştı. Bana Türkiye siz gençlerin 
elinde şöyle olacak böyle olacak diye. 
Efendim o arada bir haber geldi Neşet 
Beyden. İsmet Paşa hükümeti bir 
brifing istiyor, bu Güneydoğu’da yapılan 
çalışmalarla ilgili. Fehim bey ile gittik.  
İsmet Paşanın bütün bakanları o arada 
bu bahsettiğim 15 ilin milletvekilleri 
ve senatörleri, o zaman senatörlerde 
vardı. Aşağı yukarı 1,5-2 saat anlattık, 
etkilendiler.

“O saatte 2 tane davul, 2 tane 
zurna çıkageldi, millet bir 
yandan oynamaya başladı…”
Efendim köy içme suları ile ilgili tabi 
yapılan o kadar çok önemli işler var 
ki. Sadece birkaç örnek vereceğim. 
Bu sondaj makinaları ile biz sondajlar 
yapıyoruz. Harran ovasında bir köy var 
hiç mi hiç suyu yok. Aşağı yukarı  
25lt/sn verimli bir kuyu. Kuyu delindi 
teçhizi yapıldı, pompa monte edildi. Tabii 

oralarda elektrik olmadığı için jeneratör 
getiriyor bizimkiler. Bir müddet sonra 
pırıl pırıl daha doğrusu önce bulanık bir 
su, tabii çamurdan dolayı sonra pırıl pırıl 
bir su…  Biraz sonra bir baktık ki köyün 
bütün hanımları ellerinde kazanlarla 
geldiler doldurmaya başladılar. “Yahu 
ne yapıyorsunuz” dedim, olur ki biter su 
diye doldurmaya başladılar. Herhalde 
1’er haftalık suyu taşıdılar. Yani böyle 
insanın gözü yaşarıyor. Buna benzer aynı 
şeyi Midyat’ta yaptım. Midyat aslında 
bizim sorumluluğumuzun dışında, 
10 bin nüfuslu ancak hiç suları yok o 
sarnıçlarda. Ama bizim bir de araştırma 
sondaj çalışmalarımız var. Bir araştırma 
sondajı yapalım dedik. Dediler ki efendim 
aşağı yukarı 150-160 metrenin altında 
geniş bir su tablosu var. Aslında o 
sular çar çar deresi. Aşağı yukarı 30-
40 km ileride orada beyaz su diye bir 
su çıkıyor. Oraları besleyen bir su… 

“bENİ EN Çok 
duygulANdIRAN 
şEylERdEN bİR TANESİ 
dE dSİ AMblEMİ VAR yA 
İşTE o AMblEMİ bENİM 
bAşkANlIğIMdA üÇ kİşİ 
TESpİT ETMİşTİk.”

Kralkızı Barajı ve HES
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o çukurda içeriye bir çatlak gidiyor. O 
çatlak şöyle 50 – 60 metre sonra bir 
mağaraya varıyor. Mağaranın içerisinden 
bir dere akıyor.” Söyledikleri bize hiç ters 
gelmedi, ekipleri topladık. 

Fehim Adak, ondan sonra işte kısa 
saplı kazmalar kürekler şimdi bütün 
çatlaklar tıkanmış niye? Sağanak yağış 
oluyor. Çatlaklardan bol su geliyor. O 
dolinler tepesine kadar su ile doluyor. 
Aşağıya 3 atmosfer basınç dipte ne 
kadar kaya parçası varsa o çatlaklardan 
doluyor.  Birini gözümüze kestirdik. 
Bazı araştırmalar, onu temizledik. 
Aşağı yukarı suyun etrafında net içeriye 
gidecek bir çatlak çıktı. Ben en önde 
Fehim Bey arkamda arkadaşlarla gittik. 
Derken herhalde şöyle bir 3’e 3 metre 
bir mağaraya denk geldik. Dibinden bir 
su akıyor. Yani bizim ilk tahminimiz o 
dönemlerde biraz yağışlıydı 500lt/sn’lik 
bir su akıyor. Nasıl böyle heyecanlandık. 
Dedik ki tamam! 200 köyün suyunu 
temin ettik. Elimde altimetre var. Bir 
baktık o derenin kotu ovadan yukarıda. 
Ohh! iyi dedik. Biz şimdi tüneli deleriz…

“Bir Türkiye Bakanlığı kuralım 
Türkiye’nin bütün meseleleri 
hallolsun”
Ancak programa nasıl alınacak. Darbe 
olmuş Milli Birlik Komitesi işbaşında. 
Dedik ki bunun en kestirme yolu 
askerlerin halet- i ruhiye si. Biz her 
köyden 10 tane telgraf çektirelim. “Öldük 
bittik biz” diye. Ondan sonra ben tek 
tek kaymakamları dolaştım. Bir tanesi 
hariç ki o bizdeki bazı bürokratların kafa 

yapısını da gösteriyor. O dediğim zata 
gittik. Yüzünde en ufak bir heyecan 
işareti yok. Dedi ki, “Bak arkadaş ben bu 
işe girmem. Bak şu kapının dışında bir 
tek ayağı çarıklı var mı? Allah’tan darbe 
oldu da… Eskiden kapıyı bile çalmadan 
gelip masaya yumruğu basıyordu. 
Diyordu ki devlet seni bize hizmet edesin 
diye gönderdi. Elhamdülillah şimdi böyle 
bir şey yok gayet rahatız.” 

Ama biz öbür köylere gittik. Bir hafta 
geçmeden Neşet Bey’den telefon: “Yahu 
Recai noluyorsun? Kıyamet kopuyor. Milli 
Birliktekiler bizi fırçaladılar. Yahu insanlara 
niye sahip çıkmıyorsun?” Efendim dedik 
öyle böyle programa alınmak için.  “Yahu 
programın sırası mı ne kadar istiyorsanız 
tamam… “Ve biz bu tüneli bu parayla 
deldik, boruları sipariş ettik… 

Oldu sene 63. İsmet paşa Köyişleri 
Bakanlığı’nı kurdu. Ve Lebit Yurtoğlu’nu 
bakan yaptı.  Çok iddialı bir adam… 
Bizlere hemen haber gönderdi. Ellerinde 
ki bütün sondaj makinalarını bizim 
Köyişleri Bakanlığı’na yollasınlar. Biz 
yollamadık. Niye yollayalım. Bakanlık 
daha yeni kurulmuş adamların ne 
kadrosu var da çalışıyor. Bir vesile 
ile demiryolu hattı Van Gölü kenarına 
ulaştı. İsmet paşa trenle oraya geldi, 
Lebit Yurtoğlu da gelmiş. Birisi geldi 
dedi ki, “Efendim Köyişleri Bakanı 
Sayın Yurtoğlu sizi istiyor.” Gittik adam 
otur da demedi yanında bir sürü Halk 
Partili milletvekilli başladı bana fırça 
atmaya. “Yahu bu zavallı halka acımıyor 
musun? Olur mu böyle şey. Yahu biraz 

Ve zor şartlarda orayı deldik. Efendim 
zor dediğin çok çatlak kalkerler olduğu 
için çamur veriyoruz dışarı çıkmıyor. Su 
alttaki çatlaklardan kayboluyor. Onun 
üzerine 2 tane kompresörü seri bağladık. 
Ve delme işlemini kompresörle yaptık. 
24 saat etrafta bir insan halkası… 
derken sondaj makinecisi haber verdi, 
dedi ki, “Efendim kuyu bitti.” Bizden, 
içlerine dalan tulumbalar var elektrik ile 
çalışan dalgıç pompa istediler, onun da 
montajını yaptık. Bu montaj işlemleri 
sabahın 1 veya 2’sinde oldu. Biraz sonra 
kuyu çalışmaya başladı, önce bulanık su 
ardından bembeyaz güzel bir su çıktı. 
Nerden bulundu bilmiyorum o saatte 2 
tane davul 2 tane zurna çıktı millet bir 
yandan oynamaya başladı... Dediler 
ki suyun kalitesini ölçeceğiz. Nasıl 
ölçeceksiniz? Çayla dediler. Biraz sonra 
raporu verdiler. Çok iyi, çayı güzeldi 
diye…

“Tamam! 200 köyün suyunu 
temin ettik.”
Diğer en önemli projelerimizden birisi de 
Mardin’in Mazıdağı ve Derik, Urfa’nın 
Viranşehir, Mardin’in Kızıltepe köylerinde 
aşağı yukarı 200’e yakın köyün suyunu 
temin etmek oldu. Mardin Derik’te bize 
dediler ki,  burada bir köy var o köyde 
derin bir çukur var. Çukurun olduğu 
kesim tam karstik bir zemin. Büyük bir 
mağara varmış çökmüş tam bir ters koni 
meydana çıkmış. Koninin tabanındaki 
derinlik aşağı yukarı 30 metre... 2 
lt/s’lik bir su var. 5 metre açıkta, bir 
çatlakta kaybolup gidiyor. Köylü birisi 
dedi ki “Benim dedem derdi ki aslında 

“yAHu VAlİ bEy yoldA 
gElİRkEN bAkTIM EN Çok 
AlAN buRAdA, EN güZEl 
NEHİRlER buRAdA AMA 
fukARAlIk dİZ boyu. 
NASIl olAcAk, buRASI 
NASIl kAlkINAcAk?” Keban Barajı ve HES
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insaf lazım…” falan diye yanındaki 
milletvekilleri böyle gülümsemeye 
başladılar. Dedi ki “Arkadaşlar gayet 
ciddi bir mesele neden gülüyorsunuz? 
Dediler ki “Efendim siz baltayı yanlış yere 
vurdunuz. Bizim kulağımızı sağır etti bu 
adam” dediler. Güneydoğu Anadolu 
Fatihi dediler. Sondaj makinelerini 
versek ne yapacaktınız siz dedim. 
Sondörünüz var mı? alırdık. Atölyeniz 
var mı? yapardık diyor.  Belki hoşunuza 
gider onu da hatırlatayım efendim. Bu 
Samsun’a gidiyor. Samsunda da bölge 
müdürü abimiz meşhur Hasan Uğurlu. 
Çok kimse bilmez Hasan Uğurlu’yu 
biraz tombalak, çıplak kafalı ve dışarıdan 
safça görünen bir abimiz. Fakat zehir 
gibi zeki ve espri dolu birisi… İşte bütün 
müdürleri toplamış bakan anlatıyor 
işte “Biz Köyişleri Bakanlığı’nı kurduk 
bütün köy meselelerini halledeceğiz.” 
Bakmış ki ön sırada böyle çıplak 
kafalı birisi o konuştukça başını yukarı 
sallıyor. “Ne oldu efendim, söylediklerimi 
uygun bulmuyorsun sanırım” demiş. 
Bulmuyorum sayın bakanım demiş 
Hasan Uğurlu:  “Efendim bu iş bu 
kadar kolay mı? Bir Köyişleri Bakanlığı 
kurdunuz köyün bütün meselelerini 
hallettiniz. Gelin hep beraber bir Türkiye 
Bakanlığı kuralım Türkiye’nin bütün 
meseleleri hallolsun” demiş. Tabii 
adam iyice bozulmuş. Sonra çıkmışlar 
salondan DSİ’nin bölgelerde bahçeler 
çiçeklidir. Hasan Uğurlu’ya ne diyecek? 
“Bu ne israf yahu! her taraf çiçek” Demiş 
ki bakın sayın bakanım “Bir adam bile 
gecekonduda oturur, onun hanımı bir 
vita tenekesinin içine sardunyasını diker 
pencerenin önüne koyar. Kimse ona 
diyemez ulan sen fukaranın tekisin bu 
sardunyanın senin pencerende ne işi 
var.” Tabii adam başka bir şey diyemez. 
Allah rahmet eylesin Hasan Uğurlu 
hakikaten çok müstesna bir abimizdi.

“Havza Kalkınma İdareleri…”
Efendim biz bu çalışmaları yaparken 
Amerika’dan Genel Müdürlüğe bir yazı 
geliyor. Malum Amerika’da 1930’da 
meşhur bir ekonomik kriz sırasında 
başkan Roosevelt,  demiş ki ya bir 
teşkilat kursak yani bu ekonomik krizi 
Keynes teorisi diye bir teori var ya 
yatırımlar yapın canlansın ekonomi 
ve Tennesse Havzasını kalkındıralım,  
Tennesse Vadisi otoritesi 1930’da 
bir hazırlamışlar. Ve bu 1965’te 

bitmiş. Demişler ki bütün bu havza 
kalkınma projelerinin neticelerini dünya 
mühendisliğine aktarsak. Çünkü çok 
önemli bazı bilgiler elde etmişler. Onun 
üzerine Tennesse Üniversitesi 3 aylık 
bir seminer “Havza Kalkınma İdareleri” 
semineri düzenleyecek. Neşet bey de 
demiş ki Recai gitsin. Ve oraya gittik. 
Efendim bu havza kalkınma idaresi 
orada ki bütün nehir ve kollarını adeta 
barajlarla donatmışlar. Yalnız Amerika’da 
nehir nakliyatı fevkalade önemlidir. 
Her barajın yanında mutlaka havuz 
sistemini de yapmışlar. Bir gemi geliyor 
barajın tabanına, havuza giriyor. Havuz 
dolduruluyor, kademe yükseltiliyor, baraj 
gölüne gidiyor. Ondan sonra 2 tane kol 
aralarından aşağı yukarı 25 km mesafe 
var. O 25 kilometrelik yeri rekreasyon 
alanı haline getirmişler. Oraya piknik 
yapacak insanlar için çadırını kuracak 
platform, ondan sonra elektrik getirmişler 
bir de 2 tuvalet 1 tane de sıcak suyla 
banyo yapacak yer. Elektrik direnci ile 
su ısınıyor.  Böyle yüzlercesini yapmışlar 
oraya ve o arada da bu baraj göllerinde 
yüzen ev tatbikatını başlatmışlar. O arada 
bir de o havza da bol miktarda bitümlü 
şist varmış.  Onunla birkaç bin megavat 
kapasiteli termik santraller kurdurmuşlar. 
Mesela biz gittiğimizde Amerika’da 
ortalama yılda bir kişinin kullandığı 
elektrik 8000 kwh iken orada 13.000 
kwh kullanılıyor. Yani kalkınmış orası. Ve 
biz tabii orada bazı büyük ölçekli tesisleri 
görme imkânımız da oldu, Hakikaten 
büyük faydalar elde ettik. 

“DSİ’de bu işten sorumlu 
adam olarak ben genel müdür 
muaviniyim o zaman.  Elektrik 
Etüt İşlerinde de bu işin 
sorumlusu Turgut Özal, aynı 
mahalleden iki mühendis…”
Efendim ben daha fazla sözü 
uzatmayayım bir hayli yordum sizi yalnız 
şu Keban ile ilgili izin verirseniz bir şey 
anlatayım. Önemli olduğu için. Efendim 
biz Keban’ı planlıyoruz. Buna mukabil 
etüt işleri idaresi de Keban üzerinde 
çalışma yapıyor. DSİ’de bu işten sorumlu 
adam ben, genel müdür muaviniyim 
o zaman.  Elektrik etüt işlerinde de 
bu işin sorumlusu Turgut Özal, aynı 
mahalleden iki mühendis… Yani 
çocukluğumuz beraber geçmiş. Onun 
derdi biran evvel elektrik üretmek bizim 
derdimiz de elektrik üretmek. Buranın 
kilit projelerinden birisi. Aşağı ovaların 

sulanmasının ihtiyacını belirlemeden 
Keban Barajı’nın yüksekliğini tespit 
etmek mümkün değil. Allah rahmet 
eylesin Turgut Özal’ın siyasilerle bizden 
çok daha fazla ilişkisi var. Ve Keban 
Barajı’nın proje çalışmaları DSİ’ye 
değil Elektrik İşleri İdaresine veriliyor. 
Bizi de boyuna tenkit ediyorlar. Bizi 
geciktiriyorsunuz, elektrik üretemiyoruz 
diye... Amerika’ya bir heyet gönderdiler. 
Ve barajı şekillendirmeye başladılar.

Bir yandan da biz takip ediyoruz ne 
oluyor diye. Keban Barajı’nın kret kotu 
830… şimdi Keban Barajı’nın kret kotu 
yanlış hatırlamıyorsam 845. Biz aşağı 
ovaların sulanmasının ihtiyacı olan 
hacmi temin bakımından 845 noktasına 
gelmişiz onlar 3 ay çalışmışlar barajı 
şekillendirmişler 830 kotuna göre. Ben 
itiraz ettim bütün dokümanları istedik 
Fehim Bey’e yolladık. Adamlar kıyameti 
kopardılar. Turgut Bey en başta yahu 
bizim işimizi bozuyorsunuz. Oturuldu 
teknik olarak incelendi ve Keban 
Barajı’nın kret kotu 845 olarak belirlendi. 
Keban bitti rahmetliyle beraber Keban’a 
gittik. Dolu savaktan su atıyorlardı. 
Turgut Özal: “Biz aslında 855’i teklif 
etmiştik de pazarlıkla 845 oldu. Keşke 
senin dediğini yapsaydık. Bak bunlar 
hep elektrik olacaktı.” dedi. Yani tabii 
bunu şunun için söylüyorum münferit 
projeleri ele aldığımız zaman yanlışlık 
yapıyorsunuz. Eğer 830 olsaydı bizim 
aşağıdaki ovaların su ihtiyacını belki 
elde ederdik de aşağıdaki sınırı aşan su 
uygulamasında Suriye ve Irak ile çok 
ciddi problemler yaşardık. 

Ben hepinizi hürmet ve muhabbet 
ile selamlıyorum. Ve şunu da ilave 
ediyorum. DSİ ülkenin en iyi oturmuş 
ve en iyi kurulmuş kurumlarından bir 
tanesidir. Buna ilaveten diğer çok 
önemli bir vasfını da söyleyeyim en vefalı 
kuruluştur. Ben enerji bakanı olmadan 
evvel de demek ki 70’de ayrılmışım 25 
yıl sonraya kadar DSİ bütün yayınlarını 
eksiksiz bana gönderiyordu. O zaman 
benim hiç sıfatım yoktu. Eski DSİ Genel 
Müdür Muavini sıfatı. Onun için en vefalı 
kuruluştur diyorum. Şimdi de eksik 
olmasınlar eski bakanları olarak tüm 
dokümanlar ulaşıyor. Ben tekrar hepinizi 
hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.  
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TSunamiLER
Dev Su Duvarları: 

TSuNAMİ dAlgAlARININ 
yükSEklİğİ 30 METRENİN 
üZERİNE ÇIkAbİlİyoR. 
HIZlARI İSE SAATTE 800 
kİloMETREyİ AşAbİlİyoR. 
bu, TSuNAMİ dAlgASININ 
pASİfİk okyANuSu’NuN 
İkİ yAkASI ARASINdAkİ 
MESAfEyİ bİR güNdEN AZ 
ZAMANdA gEÇEbİlEcEğİ 
ANlAMINA gElİyoR. 

Hazırlayan
Burak YALÇIN
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Hakkında bilginin çok az olduğu 
dönemde gel git dalgası sanılan, 
ancak araştırmalar sonucu depremler, 
heyelanlar, volkanik hareketler ve nadiren 
de olsa meteor çarpması sonucu 
meydana geldiği tespit edilen tsunamiler, 
30 metre yüksekliğe kadar ulaşarak 
kıyıdaki yerleşim yerlerini vurabiliyor ve 

kilometrelerce içlere girerek çok büyük 
çaplı bir yıkıma yol açabiliyor. 

Japonca kökenli “tsunami” kelimesi 
liman dalgası anlamına geliyor. 
Tsunamiler hakkında bilgilerin daha az 
olduğu daha eski zamanlarda tsunamiler 
benzerlikleri nedeniyle gel-git (med-cezir) 
dalgaları olarak adlandırılıyordu.

Tsunaminin müsebbibi olarak 
gösterebileceğimiz 4 ana etken şunlar:

• Depremler

• Denizaltı Heyelanları

• Denizaltı Volkanik Hareketleri

• Meteor Düşmeleri
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Tsunamiler çoğunlukla tektonik plaka sınırındaki denizaltı depremleri nedeniyle oluşur. 
Plaka sınırı okyanus tabanında aniden yükselir ve tektonik plaka çukurunun oluşması 
ile dalgalar önce geri çekilir. Sahildeki sular gel gite benzer bir şekilde çekilir, fakat bu 
çekilme çok daha büyük çaplıdır ve tsunami uyarısı açısından önemli bir kriter olarak 
ön plana çıkar. Tektonik plaka sınırı  düştüğünde ise okyanustan karaya doğru hızla 
ilerleyen ve 30 metre yüksekliğe ulaşabilen bir dizi devasa dalga oluşur. Bu dalgalar 
çok büyük çaplı bir yıkıma yol açarbilirler.

Tsunami dalgaları okyanusun derinliklerinde sadece 1 foot (30,48 cm)  yükseklğinde 
görünür. Ancak kıyıya yaklaşıldığında ve sığ sulara girildiğinde enerjisi ve yüksekliği 
artmaya başlar. Dalganın tepesi sert bir şekilde yükselmesi nedeniyle dalganın 
arkasından çok daha hızlı hareket eder.

Tsunamiler deniz üzerinde birbirleriyle yarışan ve hızları saatte 800 kilometrenin 
üzerine çıkan jetlere benzer. Bu hızla tsunamiler Pasifik Okyanusu’nu bir günden 
az zamanda geçebiliyor. Bu uzun yolculuk sırasında ise dalgalar enerji kaybına 
uğrayabiliyor.

Karaya vurduklarında dev boyutlara ulaşmalarına rağmen, açık okyanusta tsunami 
dalgalarının yüksekliği bir metre kadardır, dalga uzunluğu, yani iki dalga arasındaki 
uzaklık 40 metreyi bulabilir. 

Tsunamide kıyıya ilk, tsunami dalgasının en düşük noktası ulaşır.  Bu denize doğru 
müthiş bir vakum etkisi oluşturur,  liman ve deniz yüzeyi açığa çıkar. Bu vakum etkisi 
ile oluşan suyun geri çekilme hadisesi tsunaminin gelişini haber veren önemli bir uyarı 
işaretidir, zira devasa su kütlesinin gerçekleştireceği vuruş bu geri çekilmenin yaklaşık 
5 dakika ya da çok daha sonrasında gerçekleşir. Bu durumu tanımak ve buna göre 
davranmak hayatları kurtarabilir.

Kıyıya ulaşan bir dizi yıkıcı dalgadan oluşan tsunamiler, bu özellikleriyle dalga treni 
olarak da adlandırılıyor. Tsunami tehlikesi ile karşı karşıya olanlar unutmamalıdır ki 
tehlike ilk dalga ile henüz geçmemiş olabilir ve savunmasız yerlere geri dönmek için 
de resmi çağrıları beklemeleri onlar açısından daha güvenli bir seçimdir.
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Pasifik Okyanusu’nda yer alan “Ateş Çemberi” Avustralya, Asya, Amerika kıtaları 
arasında yer alan ve deprem levhalarının yoğun olarak bulunduğu geniş bir bölge. 
Asya kıtasında Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Filipinler, Vietnam, 
Malezya, Endonezya ve Papua Yeni Gine; Avustralya kıtasında Avustralya ve Yeni 
Zelanda; Amerika kıtasında ise Meksika, ABD, Kanada, Panama, Kolombiya, 
Ekvador, Şili ve Peru gibi ülkelerin bazılarını tamamen, bazılarının da sadece kıyı 
kesimlerini kapsıyor. Sık sık depremlerin gerçekleştiği bölgede, depremlerden bazıları 
beraberinde tsunamiyi de getiriyor.

Tsunamilerin yaklaşık %80’i volkanik hareketlerin ve depremlerin yoğun olarak 
yaşandığı “Ateş Çemberi’nde” gerçekleşiyor.

Ateş çemberi: Pasifik
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Erken tespit hayat kurtarıyor
Tsunamiye karşı en iyi savunma erken uyarı ile birlikte daha yüksek noktalara 
ulaşmaktır. 26 ulusun işbirliği ile Havai merkezli teşkil edilen Pasifik Tsunami Erken 
Uyarı Sistemi, sismik ekipmanlar ve su seviyesi göstergeleri ile denizde tsunami tespiti 
yapıyor. Uzmanlar benzer sistemleri kıyıların korunması adına dünya çapında öneriyor. 
Pasifik’ten sonra tsunamiye en fazla maruz kalan yerlerden biri de Hint Okyanusu. 
Burada da büyük çaplı bir erken uyarı sistemi teşkil edilmiş durumda.

Erken Uyarı Sistemi ŞamandırasıErken Uyarı Sistemi Şamandırası
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26 Aralık 2004, Hint Okyanusu, Güneydoğu Asya
26 Aralık 2004’te Endonezya’nın Sumatra Adası açıklarında ve 30 km derinlikte 
gerçekleşen 9,1 büyüklüğündeki 1900’den beri gerçekleşen en büyük 3. deprem 
sonrası devasa tsunami oluştu ve büyük bir yıkıma yol açtı. Raporlara göre deprem 
ve sonrasında gelen tsunami neticesinde 227,898 kişi ölmüş ya da kaybolmuştu. En 
fazla zarar gören ülke 167,540 ölü ya da kayıp ile Endonezya idi. Endonezya’yı 35 
bin 222 kişi ile Sri Lanka, 16 bin 269 kişi ile Hindistan, 8 bin 212 kişi ile Tayland takip 
ediyordu. Hint Okyanusu bölgesindeki toplam maddi hasar ise yaklaşık 12 milyar 
dolardı (2004).

Yakın Tarihteki

TSunamiLER
En Büyük

Harita 1 - Hint Okyanusu’nda gerçekleşen tsunamide, 
dalga yüksekliklerini gösteren harita. (NOAA)
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Tsunami Öncesi Tsunami Sonrası

Birçok yerleşim yerini haritadan silen tsunami 
sonrası Açe’nin havadan görüntüsü
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10 yaşındayken onlarca kişinin 

hayatını kurtardı.
2004’te Tilly Smith dünya gündeminde 
kendine geniş yer bulmuştu. 10 
yaşındaki bu çocuğu dünya gündemine 
taşıyan şey ise okyanus kenarında 
dolaşırken suyun aniden çekilmesinin 
tsunami habercisi olduğunu farketmesi 
ve insanları uyararak yüze yakın insanın 
hayatını kurtarması oldu. Bu bilgiyi 
2 hafta önceki coğrafya dersinde 
öğrenmişti. Haber verdiği tsunami ise 
yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne yol 
açan tsunamiydi. Tilly, konuyla alakalı 
Birleşmiş Milletler’de bir konuşma yaptı 
ve jest olarak bir gezegene “20002 
Tillysmith” adı verildi.
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Harita 2 – Japonya’ da 
gerçekleşen tsunamide, dalga 

yüksekliklerini ve seyir zamanını 
gösteren harita. (NOAA)

Japonya’daki Tsunami 
sonrasında;

13.895 kişi

13.864kişi

hayatını kaybetti

kayıp

14.000kişi
halen çadırda yaşıyordu.

11 Mart 2011, Pasifik Okyanusu, Japonya
Haber bültenlerinde yurt dışından bir deprem haberi duyduğumuzda; depremin 
dünyanın bir başka yerinde binlerce hatta onbinlerce kişinin ölümüne ve milyarlarca 
dolar maddi hasara yol açtığına, ancak bu deprem haberi Japonya’dan ise sadece 
birkaç yaralı ve nadiren de olsa bir elin parmağını geçmeyecek sayıda can kaybına 
sebep olduğuna aşinaydık.  Nitekim 11 Mart 2011’deki 9.1 büyüklüğündeki 
depremde de öyle oldu. Japon halkının deprem konusundaki bilinci ve yapılaşmanın 
depremler hesaba katılarak yapılmış olması can kaybı ve maddi zayiatın büyük ölçüde 
önüne geçti. Fakat bu depremi diğerlerinden ayıran ve binlerce can alan şey ise 
depremden 3 dakika sonra alarmı verilen ve 20 dakika sonra Japonya kıyılarını vuran 
tsunami oldu. 
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Sendai Havalimanı/Japonya

Japon Ulusal Polis Ajansı’nın açıkladığı raporlara göre tsunaminin gerçekleştirdiği 
yıkım sonrası 13 bin 895 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 864 kişi kayıptı, tsunamiden belli 
bir süre geçmesine rağmen 141 bin kişi ise halen çadırlarda kalıyordu.

Japon Meteoroloji Ajansı Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi depremden 3 dakika sonra 
tsunami uyarısı verdi. Uyarı haber bültenleriyle, sirenlerle çok geniş bir kitleye kısa 
zamanda duyuruldu. Dalgaların ilerleyişi ve gerçekleştirdiği yıkım ise Japon NHK 
televizyonu vasıtasıyla eş zamanlı olarak dünyaya servis edilmişti

Tsunami ayrıca tüm Pasifik Okyanusu’na yayıldı. Tsunami dalgaları 7 saat sonra 
Havai’deki ev ve limaları vurarak yaklaşık 8 milyon dolar zarara yol açtı. Havai’ye 
ulaşan dalgalar 5 m yüksekliğindeydi. 12 saat sonra ise 3 m yüksekliğindeki dalgalar 
Kaliforniya kıyılarını vurdu ve yaklaşık 20 milyon dolar zarara yol açtı. 22 saat sonra 
Şili’ye ulaşan 3 m yüksekliğindeki dalgalar burada da 4 milyon dolar zarara yol açtı. 
Tsunami, Kaliforniya, ABD’de 1 kişi ve Papua, Endonezya’da 1 kişi olmak üzere 
Japonya dışında da 2 can kaybına sebep oldu.

Tüm Pasifik Okyanusu’na 
Yayılan Tsunami;

7 Saat’te
Havai’ye

12
22

Saat’te

Saat’te

Kaliforniya’ya

Şili’ye Ulaştı.
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Fırtına mı? Meteotsunami mi?
Geçmişte volkanik aktiviteler ve depremlerin yanı sıra, okyanusa düşen devasa 
meteorlar da tsunamilere sıkça neden oldu. Bunun yanı sıra denizaltındaki nükleer 
patlamalar ve tropik kasırgalar gibi hava koşulları da tsunami oluşmasına neden 
olabiliyor. Fırtına sebebiyle oluşan devasa dalgalar ‘meteotsunami’ olarak da 
adlandırılıyor. Yakın tarihte meteotsunami 2008 yılında Myanmar’da (Burma) yaşandı 
ve gerçekleştirdği büyük yıkım neticesinde  85 bin kişi öldü, 54 bin kişi ise kayboldu.

Bilim adamları fırtınalar neticesinde oluşan devasa dalgaların tsunami olarak 
adlandırılması konusunda ise henüz ihtilaf halinde. 
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“Tsunami”nin Tarihi
Denizaltındaki depremlerin tsunamiye yol açtığı teorisi ilk kez Yunan 
tarihçisi Thucydides tarafından, Peleponnes Savaşı’nın Tarihi kitabında öne sürüldü.

Tsunami sözcüğü, dünya dillerine 15 Haziran 1896 sonrasında girdi. 1896 yılında 
yaşanan ve 21 bin can kaybına neden olan “Büyük Meiji Tsunamisi” nedeniyle 
Japonların dünyaya yaptıkları yardım çağrısında yer alan tsunami kelimesi, dünya 
dillerinin çoğunda kendiliğinden ve orijinal haliyle yerleşti. 

 Tarih Büyüklük Can Kaybı
Santorini Volkan Patlaması (M.Ö. 1600) - -
Şili 22 Mayıs 1960 M=9,5 2000
Portekiz 1 Kasım 1755 M >8,5 
Girit 21 Temmuz 365 M>8 5000
Sumatra (Endonezya) 26 Aralık 2004 M=9,1 230.000 
Japonya 11 Mart 2011 M=9,1 13.895      
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yAŞAm tArZI

BArAJ HAVZAlArInA 
yEŞİl KUŞAK

BArAJ HAVZAlArInA 
yEŞİl KUŞAK

Aktüel Haber:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Yangınlarla Mücadeleye 
Hazır  Sy: 60

Aktüel Haber:
Lagün İçin Köprüye 

Kavis Verildi
    Sy: 58

Aktüel Haber:
Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’ndan
Örnek Proje  Sy: 62

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü (OGM) ülke genelinde 
uyguladığı Baraj Havzaları Yeşil Kuşak 

Ağaçlandırma Eylem Planı’na bütün hızıyla 
devam ediyor. Plan kapsamında 2017 
yılına kadar 400 adet baraj ve gölette 

çalışma yapılması hedefleniyor.

Sy: 56
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Orman Genel Müdürlüğü 2013 yılından 
itibaren baraj ve göletlerin su toplama 
havzalarında ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, mera ıslahı çalışmalarına yeni 
bir ivme kazandırarak başarılı çalışmalar 
gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu yeni barajların 
inşa edilmesi kadar eski yapıların 
da korunmasının büyük önem arz 
ettiğini vurgulayarak, “Eylem Planı ile 
atıl durumda bulunan baraj ve gölet 
kenarları süratle ağaçlandırılarak mevcut 
su kalitesi ve miktarı artırılacak. Yürütülen 
çalışmalarla olası erozyon riskleri 
önlenerek barajların ekonomik ömrü 
uzatılacak, ülke ekonomisine katma 
değer sağlanacak. Böylece baraj ve 
göletlerin ömrü uzayacak” diye konuştu.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu eylem 
planı ile yapılacak ağaçlandırma 

çalışmalarında öncelikli olarak baraj 
ve göletlerin göl aynası çevresinde 
yeşil kuşaklar meydana getirmeyi 
hedeflediklerini de ifade etti.

400 Baraj ve Gölette çalışma 
Yapılacak

Ülkemizde işletmeye açılmış toplam 
1.077 adet baraj ve gölet bulunuyor. 
2013-2014-2015 yıllarında 200 adet 
baraj ve gölette çalışma yapılması 
planlanırken, belirlenen hedef aşılarak 
212 adet baraj ve gölette yani toplam 
288 bin 350 dekar sahada çalışma 
gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2016 yılında 
ise 100 adet baraj ve gölet çalışmasını 
programa aldı. Baraj Havzaları Yeşil 
Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı 
çerçevesinde 2017 yılına kadar 400 
baraj ve göletin göl aynası çevresindeki 
havza koruma alanlarında ağaçlandırma 
çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ülke 
genelinde uyguladığı Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem 

Planı’na bütün hızıyla devam ediyor. Plan kapsamında 2017 yılına kadar 
400 adet baraj ve gölette çalışma yapılması hedefleniyor.

Baraj Havzalarına 
Yeşil Kuşak
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İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate 
indirecek otoyolun en önemli 
ayaklarından birisini oluşturan 
Osmangazi Köprüsü’nün inşaatını 
Hersek Lagünü etkiledi. Köprü ayağında 
bulunan lagünde yaşayan su kuşlarının 
dengesi gözetilerek köprüye kavis verildi. 
Bu kavisle seyahat edenler lagünün 
estetik güzelliğini de görebilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel 
Müdürlüğü otoyolun körfez geçişini 
oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün 
güzergâh planlamasında, Hersek 
Lagünü için hazırlanan taslak tampon 
bölge sınırlarına dikkat edilmesi 
hususunu belirtti. Bu doğrultuda Hersek 
Lagünü’ndeki su kuşlarının dengesi 
gözetilerek ekolojik yapının tabi olarak 
korunmasını sağlamak maksadıyla 
köprü, lagün üzerinde değil, lagünün batı 
tarafında inşa edildi.

Ekolojik Denge Korundu

Bakanlıklarının tabi hayatı korumak 
ve geliştirmekle sorumlu olduğunun 
altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu da “Osmangazi 
Köprüsü’nün inşaatında yapılan bu 
değişiklikle lagünün ekolojik dengesini 
koruduk. Aynı zamanda köprüden 
geçecek olan vatandaşlarımıza lagünün 
görsel ve estetik güzelliklerini de sunduk” 
değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca sulak alana komşu olarak geçilen 
güzergâhta mutlaka perdeleme yapılması 
gerektiğini de ifade ettiklerini belirten Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, “Bu perdeleme sesin 
ve egzoz artıklarının alana ulaşmasını 
engelleyecek. Bu şartlar altında 
güzergâha izin verildi” diye konuştu.

Lagünde Yıl Boyu 113 Kuş Türü 
Görülüyor
Hersek Lagünü’nün yüzey alanının 
yaklaşık 152 hektar olduğunu belirten 
Prof. Dr. Eroğlu “Lagün su kuşlarına 
özellikle kışlama döneminde önemli bir 
hayat alanı sunuyor. 15 Ocak-15 Şubat 
arasında gerçekleştirdiğimiz kış ortası su 
kuşu sayımlarında lagünde, 37 türden 
5.356 su kuşu sayıldı.  Bu lagünde 
24’ü üreyen olmak üzere yıl boyu 
görülen toplam 113 kuş türü bulunuyor” 
açıklamasını yaptı.

İstanbul-İzmir otoyolunun toplam 
yatırım bedelinin yaklaşık 9 milyar doları 

Osmangazi Köprüsü’ne, Hersek Lagünü’nde yaşayan su kuşlarının 
etkilemesini önlemek maksadıyla kavis verildi.

Lagün İçin Köprüye 
Kavis Verildi

bulacağını vurgulayan Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu otoyol 
tamamlandığında İstanbul-İzmir arası 
3,5 saate inecek ve geçtiği güzergâhtaki 
bütün şehirlerde ulaşım anlamında büyük 
bir rahatlama sağlanacak” dedi.

Projelerde Tabi Denge 
Gözetiliyor
Hükümet olarak tabiata ve biyolojik 
çeşitliliğe gereken önemi fazlasıyla 
gösterdiklerinin de altını çizen Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, “İddia ediyorum 
gelmiş geçmiş en çevreci hükümet 
bizim hükümetimiz. Bu büyüklükteki 
bir projede dahi tabiatı düşünüyoruz 
ve gerektiğinde projede değişiklikler 
yapıyoruz. Tabi dengenin öneminin 
farkındayız ve ona göre projelerimizi 
halkımızın hizmetine sunuyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı.
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Türkiye’yi orman yangınlarıyla 
mücadelede Akdeniz ülkeleri arasında 
en başarılı ülke yapan orman teşkilatı, 
2016 yılı yangın sezonu için gerekli ekip 
ve teçhizatlarını hazır hale getirdi.

Ülkemizin sahip olduğu orman varlığını 
korumak, kollamak ve artırmakla görevli 
olan Bakanlık, orman yangınlarıyla hem 
karadan hem de havadan mücadele 
ediyor. Ülke genelinde hava filosunu 
göreve hazır halde bulunduran orman 
teşkilatı bu yıl meydana gelebilecek 
muhtemel orman yangınlarına 5 adet 
amfibik uçak, 1 adet genel maksatlı 
uçak, 6 adet idari helikopter ve 24 su 
atar helikopter olmak üzere toplam 36 
adet hava aracıyla müdahale edecek.

Yangın çıkan alanların fiziki koşullarına 
göre karadan da müdahale eden teşkilat 
bu sezon 979 adet arazöz, 282 adet 
su tankeri, 534 adet ilk müdahale aracı 
ve 189 adet dozer olmak üzere toplam 

1.984 adet kara aracıyla yangına karşı 
mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Ekipler 24 Saat Teyakkuzda 
Olacak 

11.000 adeti yangın işçisi, 3 bin adeti 
teknik eleman ve 5 bin adeti diğer 
personelden oluşan toplam 19 bin 
personelin görev alacağı yangına 
müdahale ekipleri 24 saat teyakkuzda 
olacak. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu özellikle Akdeniz ülkeleri 
arasında yangınlarla mücadelede en 
başarılı ülke olduğumuzu belirterek hem 
kara hem de hava filosunun daha da 
güçlü hale getirildiğini söyledi.

“Vatandaşlar Daha Hassas 
Davranmalı”

2015 yılının orman yangınlarıyla 
mücadelede son 80 yılın en başarılı 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Bizim için her canlı 
önemlidir ve tabiattaki hayvanların yaşamlarını idame ettirmeleri için biz de 
elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Yangınlarla 

Mücadeleye Hazır

senesi olduğunu kaydeden Bakan Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu şöyle konuştu: 

“Ülke genelinde orman yangınlarına 
müdahale süresi 2003 yılında 40 
dakikaydı. Yaptığımız çalışmalar 
neticesinde bu süreyi kademeli olarak 
düşürdük ve 2015 yılı itibarıyla 15 
dakikaya indirdik. 2005-2014 yılları 
arasında ortalama 2.149 yangın 
meydana geldi ve bu yangınlarda 
ortalama 8.863  hektar alan zarar gördü. 
Yani yangın başına 4,12 hektar alan 
zarar gördü. 2015 yılında ise 2.150 
orman yangınında 3.219 hektar alan 
zarar gördü ve yangın başına zarar 
gören alan 1,5 hektara düştü. ”

Orman yangınlarının daha çok insanların 
ihmalleri neticesi meydana geldiğini 
söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, orman 
yangınlarına karşı vatandaşlara daha 
hassas davranmaları konusunda da 
çağrıda bulundu.
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Merkez binadaki yemekhanede artan 
ve kalan yemekleri değerlendiren 
Bakanlık bu yemekleri her gün düzenli 
olarak bakımevinde yaşayan hayvanlara 
gönderiyor. Aylık ortalama 1 ton yemek 
artığını Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından işletilen Gölbaşı Hayvan 
Bakımevine gönderen Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, bu proje ile diğer kurum ve 
kuruluşlara da örnek olmayı hedefliyor.

Yemekhanede yemek yiyen personel de 
tabaklarda kalan yemeklerin içine kürdan 
ve peçete gibi hayvanlara zarar verecek 
maddeler atmaması hususunda sticker 
ve afişlerle uyarılıyor.

“Artan Yemekleri Hayvan 
Barınaklarına Gönderelim”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu özellikle tabiattaki 
hayvanlara zorlu kış günlerinde yemleme 
çalışması yaptıklarını ve yaban hayatına 
çok ciddi destek verdiklerini artık 
şehirlerdeki bakımevlerinde yaşayan 
hayvanlar içinde böyle bir desteği 
başlattıklarını dile getirdi.

Personel tarafından kullanılan 
yemekhanede artan ve kalan yemeklerin 
zayi olması yerine hayvanlara yiyecek 
olması gayesiyle bir proje başlattıklarını 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan

Örnek Proje
Tabiattaki hayvanların yaşamlarını sürdürmeleri için yiyecek desteği 

sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı artık şehirlerdeki hayvanlarında 
yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
“Bizim için her canlı önemlidir ve tabiattaki 
hayvanların yaşamlarını idame ettirmeleri 
için bizde elimizden geleni yapıyoruz ve 
yapmaya devam edeceğiz. Buradan 
vatandaşlarımıza, toplu yemek yenen 
kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine de 
bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizin için 
artan ve kalan yemekler hayvanlarımız 
için yaşam anlamına gelmektedir. Bu 
yemekleri zayi etmeyelim ve en yakın 
hayvan barınağına göndererek hayvanlara 
destek olalım” diye konuştu.
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