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Değerli Okurlar...
Artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve su gibi ikamesi olmayan
bir kaynağı ihtiyaçları karşılayacak oranda muhafaza edebilmek dünya
kamuoyunun üzerinde önemle durduğu konular arasında yer alıyor. Özellikle
yaşamsal öneme sahip su kaynaklarının geliştirilmesi ve tasarruflu kullanımı
yönünde kayda değer bir çaba sarf ediliyor. Peki, kişisel olarak bu çabalara
ne tür katkılar sunabiliriz? İşte bu sorunun yanıtını su tasarrufunu konu
edinen dosyamızda bulabilirsiniz.
Arazi toplulaştırması konusunda hazırladığımız dosyamız ile de sistemli
bir arazi kullanımının ne tür faydalar sağladığını DSİ Genel Müdürlüğü
çalışmaları özelinde görme fırsatı bulabilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca güzergâhında, Anadolu’nun Dünya Kültür Mirası
Listesinde bulunan doğal ve tarihi güzelliklerinin yer aldığı ve bu listeye en
son dâhil olan Ani Antik Şehri’nin de bulunduğu bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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Modern sulama ve arazi toplulaştırması tarımsal verimin yükseltilmesi ve
üretim girdilerinden tasarrufa imkân sağlaması bakımından küresel ısınma
ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında da büyük öneme sahiptir.
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Modern Sulama ve Toplulaştırma
Çalışmalarımızla Gıda Güvenliğinin
Teminine Katkı Sağlıyoruz
Sürekli artan nüfusumuz buna mukabil sınırlı kalan doğal
kaynaklarımız bizleri ihtiyaçlarımızı karşılamak konusunda
sürekli bir arayışın içerisine itmektedir. Diğer yandan sınırlı
doğal kaynaklarımızın miktarı da kirlenme, yanlış kullanım
ve israf gibi sebeplerle azalmaktadır. Bu durum doğal
kaynaklarımızın en akılcı şekilde değerlendirilmesini ve
optimum faydanın elde edilmesini bir zorunluluk haline
getirmiştir. Nitekim geleceğe ilişkin yapılan ön görüler gıda
güvenliği meselesinin insanlığın en önemli sorunlarından
birini teşkil edeceğini göstermektedir.
DSİ Genel Müdürlüğü olarak gıda güvenliğinin temini
hususunda önemli görevlerimiz bulunmaktadır.
Tarımsal üretimin ve verimin arttırılması suyun toprakla
buluşturulmasına bağlıdır. Genel Müdürlüğümüz 1954
yılından bu yana inşa ettiği depolama tesislerinde
biriktirilen suyu, devasa ana kanallar vasıtasıyla sulama
şebekelerine ileterek bu görevi yerine getirmektedir. Ancak
suyun toprakla buluşturulması kadar önemli bir nokta
da suyun en az kayıpla tüketicisine ulaştırılmasıdır. Bu
çerçevede DSİ, özellikle 2000’li yılların başından itibaren
modern sulama sistemlerine ağırlık vermiştir. 2003 yılına
kadar yapılan sulamalarda borulu sistem oranı %6 iken bu
oran bugün itibariyle %18’e yükseltilmiştir. İnşaatı devam
eden işlerde bu oran %89’dur. 2019 yılı için planlanan
projelerde ise %96 mertebesine ulaşılmıştır.
Modern sulama sistemlerinin (yağmurlama ve damla
sulama) devreye sokulmasıyla sulama randımanında %40
hatta %50’lere varan artışlar elde edilmektedir. Bunun
yanında büyük ölçüde su tasarrufu sağlanmakta ve verim
artışı elde edilmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğümüz önceki yıllarda inşa edilmiş ve
ekonomik ömrünü tamamlamış klasik sulama sistemlerinin
kapalı, borulu basınçlı sisteme dönüştürülmesi için
yapılan yenileme projelerine de büyük önem vermektedir.
Yenileme projeleri kapsamında çiftçilerimize büyük destek
sağlanmakta ve yapılan harcamaların %90’ı idaremizce
karşılanmaktadır. Bugüne kadar 12 adet yenileme projesi
tamamlanmış olup çeşitli safhalardaki 173 adet projede
ise çalışmalar devam etmektedir.
Mevcut tarım arazilerinin artan nüfusun beslenme
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve gıda güvenliğinin temini
bakımından arazi toplulaştırması da gerek verimin

arttırılması gerek üretim girdilerinin tasarrufuna imkân
sağlaması yönleriyle büyük önem taşımaktadır.
Arazi toplulaştırması; çeşitli sebeplerle ekonomik
olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek
biçimde parçalanmış, şekilleri bozulmuş ve dağınık
halde bulunan parsellerin, modern tarım işletmeciliğinin
esasları doğrultusunda en uygun biçimde birleştirilmesi,
şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi olarak
tanımlanmaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanım Kanunu’nun 17’nci maddesinde değişiklik
içeren 5578 sayılı Kanun (Özel Arazi Toplulaştırması) ve
bu Kanuna göre hazırlanan “Tarım Arazilerinin Korunması,
Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün”
2009 yılında yayınlanması ile kendi sulama alanlarında
arazi toplulaştırması çalışmalarına başlamıştır.
DSİ tarafından; arazi toplulaştırması ve tarla içi
geliştirme hizmetleri çalışmalarına 2010 yılından itibaren
başlanılmasına rağmen büyük bir gayret ve disiplin
içerisinde, sulama inşaatı muhtevasında 15 adet Bölge
Müdürlüğümüzde, 36 adet sulama projesi ile arazi
toplulaştırması projesinin ihalesi birlikte gerçekleştirilmiştir.
Hâlihazırda 470 yerleşim birimini kapsayan toplam 290
bin 320 hektar alanda arazi toplulaştırması çalışmaları
yürütülmektedir. 2016 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle DSİ
tarafından arazi toplulaştırması yürütülen 470 yerleşim
biriminden 56 yerleşim biriminin toplulaştırma çalışmaları
tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Modern sulama ve arazi toplulaştırması tarımsal verimin
yükseltilmesi ve üretim girdilerinden tasarrufa imkân
sağlaması bakımından küresel ısınma ve iklim değişikliği ile
mücadele kapsamında da büyük öneme sahiptir. Modern
sulama, su kaynaklarının muhafaza edilmesi yönüyle
Küresel Isınma ve İklim Değişikliğine uyum çalışmaları
kapsamında önemli bir işleve sahiptir. Toplulaştırma ise
kaynakların tasarrufu yanında yakıt kullanımının düşmesi
vesilesiyle karbon emisyonunun azaltılmasına da katkı
sağlamaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğümüz kıt kaynaklarımızın mevcut
ihtiyaçlarımızı ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak
nispette korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına katkı
sağlamaya kararlılıkla devam etmektedir.

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü
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2014 yılından beri su verilen Manyas Ovası Sağ
Sahilde; Türkiye’nin en büyük regülatörü
olan Manyas Regülatörü de bulunuyor.
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Ülkemizin En Büyük
Regülatöründen
Yıllık 30 Milyon TL

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa
edilen ve 50 bin 805 dekar zirai arazinin
sulanacağı “Manyas Ovası Sağ Sahil
Sulaması İnşaatı” bütün üniteleriyle
tamamlandı.
2014 yılından beri su verilen Manyas
Ovası Sağ Sahilde; Türkiye’nin en büyük
regülatörü olan Manyas Regülatörü de
bulunuyor. Proje kapsamında 25 bin

En Büyük
Regülatör
Manyas’ta

50.805
dekar arazi sulanacak.

Dekar başına

595

TL

net gelir artışı sağlanacak

663 metre anakanal inşaatı tamamlandı
ve 21 bin metre CTP, 152 bin metre
PE boru döşendi. Bin 20 adet sanat
yapısını ihtiva eden proje kapsamında;
Manyas regülatöründen alınacak su ile
50 bin 805 dekar arazi sulanacak, dekar
başına 595 TL net gelir artışı sağlanarak
yıllık toplam 30 milyon 228 bin 975 TL
gelir artışı elde edilecek.
Yıllık

30.228.975

TL

gelir artışı elde edilecek.

Kaynak: DSİ
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Apa-Hotamış
İletim Kanalı’nda Sona
Yaklaşıldı

Ülke ekonomisine yıllık 173 milyon TL katkı sağlayacak
projede %94 fiziksel gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.
Mavi Regülatörü’nden çevrilen sular ile Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalı ve
Çarşamba Çayı akımlarının regüle edilerek Hotamış Depolaması’na iletilmesini
sağlayacak Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı’nda Haziran 2016 itibarıyla %94 fiziksel
gerçekleşme sağlandı.
10

Kanalın Toplam İletim Uzunluğu
124 Bin 678 metre
DSİ 4. (Konya) Bölge Müdürlüğü’nün
Konya-Çumra 3. Merhale Projesi içinde
yer alan Apa-Hotamış İletim Kanalı; Mavi
Regülatörü’nden başlayıp, Hotamış
Depolaması’na kadar uzanan bir hatta
Beyşehir-Suğla-Apa Kanalı’nın 99’uncu
km’sinde yer alıyor.
AHİ Kanalı toplam 124 bin 678 metre
iletim uzunluğuna sahip. Hem sulama
hem de derivasyon amacıyla inşa edilen
kanal, Mavi Tüneli’nden gelen 36 m3/s
su ile BSA Kanalı akımlarını da alarak
toplamda 70 m3/s debiyi taşıyabilecek.

1 Milyon 920 Bin Dekar Arazi
Suya Kavuşacak
Konya-Çumra 3. Merhale Projesi
kapsamında, işletmeye alınan Bağbaşı
Barajı ile inşası devam eden Bozkır
ve Afşar Barajları’nda toplanacak
Yukarı Göksu Havzası suları, AHİ
vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası’na
aktarılacak. Böylelikle Çumra ve
Karapınar Ovaları’nda halen yeraltı suyu
ile yetersiz sulama yapılan veya hiç
sulanamayan 1 milyon 920 bin dekar
arazi suya kavuşmuş olacak. Yöredeki
tarımsal faaliyetlerin verimli olarak
sürdürülebilmesi için büyük öneme sahip
olan bu yatırım ile ülke ekonomisine yıllık
net 173 milyon TL katkı sağlanacak.

AHİ Kanalı Bitmek Üzere

124.678

Metre

Kanalın toplam iletim uzunluğu

1.920.000
dekar arazi suya kavuşacak

173

Milyon TL

Ülke ekonomisine yıllık katkı sağlayacak
Kaynak: DSİ
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Yıllık 330 Milyon TL’lik
Gelir Getirecek Proje
Orta Ceyhan Menzelet Projesi ile Kahramanmaraş, Gaziantep
ve Hatay’daki bereketli topraklar sulanarak yıllık 330 Milyon TL
tarımsal gelir elde edilecek ve yaklaşık
126 bin kişiye istihdam imkânı sağlanacak.
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Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay
İl sınırları içerisinde, kapsamlı ve çok
maksatlı büyük bir havza projesi
konumunda bulunan Orta Ceyhan
Menzelet Projesi; Kahramanmaraş
Merkez ve Sağlık Ovası, Gaziantep
İslahiye Ovası ve Hatay Amik Ovası
toprakları için büyük önem arz ediyor.
Projenin tamamlanması ile toplam 1
milyon 60 bin dekar tarım arazisinin
sulanması sağlanacak, 72 bin dekar
tarım arazisi ise taşkınlardan korunacak.
Sulama şebekesinin yapılması ile yıllık
330 Milyon TL net gelir artışı elde
edilecek ve 126 bin 318 kişiye istihdam
sağlanacak.
Menzelet Projesinden bir görünüm

Projenin Su Kaynağı Kılavuzlu
Barajı
Projenin kilit ünitesini Kahramanmaraş’ta
bulunan Kılavuzlu Barajı teşkil ediyor.
Menzelet Barajı’ndan regüle edilen
Ceyhan nehri suları, 8 km mansaptaki
Kılavuzlu Barajı’nda yükseltilerek 80 m3/s
başlangıç kapasiteli Kılavuzlu sulaması
anakanalı ile proje alanına iletilecek.
Kılavuzlu Barajı Kahramanmaraş İlinin
18 km kuzeybatısında Ceyhan nehri
üzerine zonlu toprak dolgu tipinde inşa
edildi. Sulama, enerji, içmesuyu maksatlı
barajın yüksekliği talvegden 56 metre. 74
hm3 depolama kapasitesine sahip olan
barajın 54 MW kurulu gücü bulunuyor.

Proje GAP Eylem Planına Dâhil
Edildi

Menzelet Projesi Bölgede
Fark Yaratacak

Orta Ceyhan Menzelet Projesi büyüklüğü
nedeniyle GAP Eylem Planına dahil
edildi. Proje 3 ili içine alan geniş
kapsamlı bir proje olması nedeniyle kısım
kısım ihale ediliyor.

1.060.000

Kılavuzlu 1. Kısım sulaması kapsamında
37 bin 769 metre uzunluğundaki beton
kanal inşaatı tamamlandı ve işletmeye
açıldı. Böylelikle Kahramanmaraş merkez
ovada 46 bin 540 dekarlık kısımdaki
araziler can suyuna kavuştu.

dekar tarım arazi taşkınlardan korunacak

Kılavuzlu sulaması 1. Kısım Ana Kanalı
iletim hattı çalışmaları kapsamında
Gaziantep Nurdağı ilçe sınırları içerisinde
bulunan 500 metre uzunluğunda ve
7 metre çapındaki tünel inşaatı da
tamamlandı. Ayrıca 60m3/s kapasiteli
5450 metre uzunluğunda ve 6 metre
çapındaki Tünel Delme Makinesi(TDM) ile
açılan tünel çalışmaları da hızla devam
ediyor.

dekar tarım arazi suya kavuşacak

72.000
Yıllık

330

Milyon TL

net gelir artışı elde edilecek

126.318
kişiye istihdam sağlanacak

Kaynak: DSİ
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Klavuzlu 2. Kısım İnşaatı

Kılavuzlu 2. Kısım İnşaat işi yapım ihalesi 20 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. Brüt 180
bin dekar tarım arazisine sulama hizmetinin verilmesi, sulama ve drenaj şebekelerinin
yapılması ve sulama tesisinin 24 ay süresince işletilmesi, bakım onarımının yapılması
işleri bu ihale kapsamında yer alıyor. Kılavuzlu 2. Kısım sulama alanı içerisinde
Kahramanmaraş ili Türkoğlu İlçesi ile Beyoğlu, Şekeroba arazileri yer alıyor.
Kılavuzlu 3. Kısım sulaması 151 bin 500 dekarlık alanın inşaat ihalesi için 2016 yatırım
programına teklif edildi ve yıl içerisinde yapım ihalesi yapılacak.
Kılavuzlu 4. Kısım sulaması da 87 bin 490 dekar alanın inşaat ihalesi için 2016 yatırım
programına teklif edildi.
Kılavuzlu Sulaması (DSİ 20. Bölge Müdürlüğü/Kahramanmaraş)
Ünite

Sul. Alanı (ha)

Top. Sul. Alanı ha

Cazibe

Pompaj

Kahramanmaraş

4. 413

21. 123

25. 536

Gaziantep

9. 901

24. 358

34. 259

20. Bölge Toplamı

14. 314

45. 481

59. 795

Tahtaköprü Sulaması (6. Bölge Müdürlüğü/Adana)
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Hatay İli

44. 304

1. 992

46. 296

6. Bölge Toplamı

44. 304

1. 992

46. 296

PROJE TOPLAMI

60. 177

47. 473

106. 091

330 Milyon TL Tarımsal Gelir ve
126 bin 318 kişilik İstihdam
Kahramanmaraş Kılavuzlu Barajı’ndan
Hatay Tahtaköprü Barajı’na regüle
edilecek su sayesinde mevcut ürün
deseni içinde bulunan buğday, pirinç,
mısır, pamuk, arpa, yulaf, ayçiçeği
kırmızıbiber, şeker pancarı, üzüm,
incir, erik, bamya soğan gibi ürünlerin

verimi artacak. Yeterli suyun zamanında
bulunabilmesi yani temin garantisinin
olması koşulları sağlanacak.
Projenin tamamlanması ile
Kahramanmaraş ve Gaziantep (DSİ
Kahramanmaraş 20. Bölge) illerinde
597 bin 950 dekar, Hatay (DSİ Adana 6.
Bölge) de ise 462 bin 960 dekar olmak
üzere toplam 1 milyon 60 bin 910 dekar

tarım arazisinin sulanması sağlanacak.
Yine proje ile Kahramanmaraş,
Gaziantep, Hatay illeri bölgesinde
istihdam artışı meydana gelecek ve
ekonomik ve sosyal bakımdan bölgeye
büyük fayda sağlayacak. Ayrıca 72
bin dekar tarım arazisi taşkınlardan
korunarak vatandaşlarımızın can ve mal
güvenliği sağlanmış olacak.
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“Akan Bir Nehirde
Olsanız Dahi
Suyu İsraf Etmeyiniz!”
Hazırlayan

Burak YALÇIN

16

Hz. Muhammed (s.a.v)

Su, canlı yaşamının devamı için şüphesiz hayati bir önemi sahip. Suyun önemini en
açık şekilde ifade etmek için verilebilecek örnekleri fazla uzaklarda aramamıza ise
gerek yok. Çünkü sadece insan bedeni dahi suyun önemine dair binlerce örneği
bünyesinde barındırıyor.
Suyun insan vücudunda, bırakın yokluğunu; eksikliğinin dahi ne tür sonuçlar
doğurabileceğini, sağlık alanındaki en yetkili ve muteber kuruluş olan Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO) tespitleriyle ifade etmek yeterli olacaktır.
Dehidratasyonun (su kaybı) insan üzerindeki etkileri şu şekildedir;

%1

%3

%4

%5

%6

%7

%10

%11

%12

%15

oranında su kaybı: Susuzluk
hissi, ısı düzeninin azalması,
performans kaybı,

oranında su kaybı:
Fiziksel performansın
%20 – 30 düşmesi,

oranında su kaybı:
Halsizlik, titreme,

oranında su kaybı:
Bilinç kaybı,

oranında su kaybı:
%97 oranında ölüm,

oranında su kaybı: Vücut ısı
düzeninin iyice bozulması,
aşırı susuzluk hissi,

oranında su kaybı:
Baş ağrısı, yorgunluk,

oranında su kaybı:
Fiziksel aktivite sürerse
bayılma,

oranında su kaybı:
Vücut dirençsizliği, olası
ölüm,

oranında su kaybı:
%100 ölüm.
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Suyun insan vücudundaki görevleri ise şunlardır;
• Hücrelerin ihtiyacı olan maddeleri hücreye taşımak,
• Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan katı maddelerin
çözünmesini sağlamak,
• Hücrelerde metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddeleri boşaltım sistemi
organlarına taşıyarak vücut dışına atılımını sağlamak,
• Vücut ısısını dengede tutmak,
• Kanın hacmini dengelemek,
• Besinlerin sindirimine yardımcı olmak,
• Beyin ve omurilik gibi bazı organları dış etkenlerden korumak
Peki, Yeterince Suyumuz Var mı?
Canlı hayatı açısından önemi şüphe götürmeyen su ile alakalı akla şu soru gelebilir:
“Yeterince suyumuz var mı?”
Dünya su kaynaklarının %96,7’si tuzlu su, %3’ü ise tatlı su formundadır. Tatlı
suların ise %68,3’ü buzullarda, %31,4’ü yeraltında, %0,3’ü ise yüzey suyu
olarak bulunuyor. Yüzey sularının ise %87’si göllerde, %2’si nehirlerde, %11’i ise
bataklıklarda bulunuyor.
18
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Su Kaynaklarının Dağılımı
Dünya su kaynaklarının

Tatlı Sular

Yüzey Suları
%2’si nehirler
%11’i bataklıklar

%0,3’ü yüzey suyu

%3,3’ü tatlı su

%31,4’ü yeraltı suyu

%96,7’si tuzlu su

%68,3’ü buzullar

%87’si göller

Dünyadaki sınırlı kullanılabilir su rezervleri her geçen gün tükenirken, ülkelerin su
politikaları ve su tasarrufu konusunda alınması gereken tedbirlerin de önemi her
geçen gün artıyor.
Suyumuzu Korumak ve Tasarruf Etmek İçin Bireysel Olarak Neler
Yapabiliriz?
Yapılan tespitlere göre evlerde suyun %35’i banyoda, %30’u tuvalette, %20’si
çamaşır ve bulaşık yıkamada, %10’u yemek pişirme ve içme suyu olarak, “%5’i ise
temizlik maksadıyla kullanılıyor.

%100 %35 %30 %20 %10
Evde Su Kullanımı

Banyo

Tuvalet

Çamaşır ve
Bulaşık

Yemek pişirme ve
içme suyu

%5
Temizlik

Kaynak: DSİ
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Bulaşıkları elde
yıkadığınızda su
sarfiyatı 84-126 litre
arasında iken, bulaşık
makinesinde yıkarken
bu sarfiyat 12 litreye
düşüyor. Bu şekilde
yıllık yaklaşık 40
ton su tasarrufu
sağlanabilir.

Mutfak:
Evde harcanan suyun yaklaşık %10’u
mutfakta kullanılır. Pişirme, temizleme,
yıkama ve içme maksatlı su kullanımında
birkaç noktaya dikkat ederek sarfiyat
azaltılabilir.
• Sebze ve meyvelerinizi akan suyun
altında yıkamak yerine, bir kabın içinde
yıkayabilirsiniz. Bu yöntemle 4 kişilik
bir ailenin 1 yılda 18 ton su tasarrufu
sağlayabileceği belirtiliyor.

Elde bulaşık yıkayacaksanız, mümkün
olduğunca daha az deterjan kullanmak,
durularken ihtiyaç duyacağınız su
miktarının daha az olması demek.

• Yıkama sularını daha sonra çiçeklerinizi
sulamak için tekrar kullanabilirsiniz.
• Ispanak, semizotu, pazı gibi yeşil
yapraklı sebzeleri ayıkladıktan sonra ilk
yıkama suyuna sirke koyarsanız daha
kolay temizlenir, bu da daha az su
sarfiyatı anlamına geliyor.

Banyo:
Evde en çok su banyoda harcanır.
Günlük su tüketimimizin yaklaşık yüzde
35’i banyodadır.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu
iken çalıştırmak ve az lekeli çamaşırlar
için kısa yıkama programlarını tercih
etmek su sarfiyatını azaltmak için güzel
bir adım olabilir.
20

• Donmuş yiyeceklerin buzu çözülsün
diye akan suyun altına tutmak
yerine, kullanmadan bir gece önce
buzdolabında çözülmeye bırakmak
hem daha sağlıklı hem de su tasarrufu
açısından daha iyi bir yol olabilir.

• Banyoda su tasarrufunun en kolay
yolu suyu tasarruflu kullanan duş
başlığı ve sifon taktırmak. 6 dakika duş
yaptığınızda, tasarruflu duş başlığıyla
her banyoda 50 litreye kadar daha az su
harcamış olursunuz.
• Banyo suyunun ısınmasını beklerken
suyu bir kovaya doldurun.

• Küvetinizi suyun sıcaklığını kontrol
ederek doldurabilirsiniz. Çünkü sıcak
suyu sonradan ılıtmak daha fazla su
sarfiyatına neden olabilir.
•Duş sürenizi sadece 1 dakika azaltarak,
kişi başına yıllık 18 ton su tasarrufu
sağlayabilirsiniz.
• Sifonun bir kez çekilmesi ile ortalama
10 lt su harcanır. Gelişen teknoloji
sayesinde, standart modellere göre
%60 daha az su tüketen klozetler
bulunmaktadır. Rezervuarların boyutunu
küçülterek 12-20 litrelik yerine, 6-7 litrelik
kademeli rezervuarları tercih edebiliriz.
• Dişlerinizi fırçalarken, yüzünüzü
yıkarken suyu akar vaziyette bırakmak
dakikada yaklaşık 15-20 litre suyun (yılda
12 ton) boşa akmasına sebep oluyor.
• Tıraş bıçağınızı akan suyun altında
değil, bir tas suyun içinde durulamak da
alınabilecek tedbirler arasında.

•Musluklarda ve duş başlıklarında su
akışını azaltan, ancak su basıncını
arttıran yeni sistemleri kullanmak “daha
az su, daha fazla verim” anlamına
geliyor.

• Elde çamaşır yıkarken aynı suda önce
beyazları; sonra renklileri yıkayabilirsiniz.
Çamaşırdan arta kalan suyu temizlik için
bahçeye veya tuvaletinize dökmek için
kullanabilirsiniz.

Bahçe:

Musluklar:
• Musluklarınız su damlatıyorsa tamir
ettirmemek günlük 30-200 litre suyun
boşa akmasına neden oluyor.

• Otomobilimizi, balkonlarımızı,
bahçelerimizi hortumla yıkamak
yerine, kovaya doldurduğumuz suyla
yıkayabiliriz.

Günlük su
tüketimimizin yaklaşık
yüzde 35’i banyodadır.

• Bahçenizi, çiçeklerinizi sulamak
için günün serin saatlerini seçmek,
buharlaşma ile suyun büyük bir
bölümünü kaybetmenizi engeller.

21

DOSYA

Su tasarrufunu sadece doğrudan
kullandığımız su olarak ele almak
gerçekçi bir yaklaşım olmayabilir. Zira
herhangi bir ürünün üretilmesinde
kullanılan suyu hesaba kattığımızda,
o ürünü israf etmek aynı zamanda o
ürün için kullanılan suyu da israf etmek
anlamına geliyor. Mesela çayınıza
attığınız fazladan bir çay kaşığı şekerin
üretilmesinde yaklaşık 50 fincan su
kullanılıyor. Yani bir kaşık şekeri israf
etmek, dolaylı yoldan 50 fincan suyu
israf etmek demek.
Avustralya’da bir su firmasının su
şişelerine iliştirdiği not:
“Don’t waste water even if you were at
a running stream!” (Prophet Muhammad)
“Suyu israf etmeyiniz, akan bir nehirde
olsanız dahi!” (Hz. Muhammed (S.A.V.)
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Arazi
Toplulaştırma
Çeşitli sebeplerle ekonomik olarak tarımsal
faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde
parçalanmış, şekilleri bozulmuş ve dağınık halde bulunan
parsellerin modern tarım işletmeciliğinin esasları doğrultusunda en
uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
olarak tanımlanabilecek “Arazi Toplulaştırması” ekonomik ve sosyal birçok
kazanıma vesile oluyor.
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Arazi toplulaştırmasından bir kesit
25
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Ülkemizde 1960’lı
yıllarda başlanılan
arazi toplulaştırması
çalışmaları sadece
parsellerin bir araya
getirilmesi şeklinde
gerçekleştirildi.
Ancak konunun
ciddiyetinin tüm
boyutlarıyla
kavranması
neticesinde 2003
yılından itibaren
arazi toplulaştırması
çalışmaları büyük bir
ivme kazandı.
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Günümüz dünyasının en büyük
sorunlarının başında hızlı nüfus artışına
karşılık artırılamayan tarım arazileri
ile artan nüfusun beslenme ihtiyacı
geliyor. Her bir saniyede dört kişinin
doğduğu buna mukabil iki kişinin de
hayatını kaybettiği düşünüldüğünde
dünya nüfusuna her gün yaklaşık 200
bin kişi daha katılıyor. 1950 yılında
2,5 milyar olan dünya nüfusu şu anda
yaklaşık 7 milyar, yani 60 yıllık süre
zarfında dünya nüfusu yaklaşık 3 kat
arttı. Dünya nüfusunun 2050 yılında 10
milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı
nüfus artışı karşısında var olan dünya
kaynaklarını arttırmak pek mümkün
değilken kaynakların en uygun şekilde
kullanımı ise elimizde… Mevcut tarım
arazilerinin artan nüfusun beslenme
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve gıda
güvenliğinin temini bakımından arazi
toplulaştırması, gerek verimin arttırılması
gerek üretim girdilerinin tasarrufuna

imkân sağlaması yönleriyle büyük önem
taşıyor.
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak
tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân
vermeyecek biçimde parçalanmış,
dağılmış, şekilleri bozulmuş arazilerin
modern tarım işletmeciliği esaslarına
göre ve sulama hizmetlerinin
geliştirilmesi için en uygun biçimde
birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve
yeniden düzenlenmesi işlemine “arazi
toplulaştırması” deniliyor.
Ülkemizde tarım işletmeleri alım satım,
miras ve diğer el değiştirme şekillerine
bağlı olarak, küçük, parçalı ve dağınık
bir görünüm çiziyor. Bu yapının modern
tarım işletmeciliğine göre yeniden
düzenlenerek zaman, işgücü ve
sermaye kullanımının en az seviyeye
düşürülmesi tarımsal üretimin arttırılması
bakımından zorunluluk arz ediyor.
Üretim faktörlerinden en iyi biçimde
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Türkiye’de tarımsal olarak işlenebilir arazi
miktarı 28,5 milyon hektar, ekonomik
sulanabilir arazi miktarı ise 8,5 milyon
hektar. Sulamaya açılan arazi miktarı da
5,5 milyon hektar seviyesine ulaştı. 2015
yılı sonu itibariyle arazi toplulaştırması
tamamlanan ve çalışmalarına devam
edilen yaklaşık 6 milyon hektar alan
(TRGM, KHGM, DSİ, İl Özel İdareleri)
bulunuyor. Bu miktar ülkemizde
sulamaya açılan alanın %81’ine karşılık
geliyor. Görüldüğü gibi sulamaya açılmış
ve açılacak alan ile işlenebilir alanın
arazi toplulaştırması çalışmalarının
tamamlanması için ciddi bir yatırıma
ihtiyaç duyuluyor. Avrupa Birliği’ne üyelik
yolunda olan ülkemizin, tarımda rekabet
edebilmesi ancak sulama sahalarında
arazi toplulaştırmasının gerçekleştirilmesi
ile mümkün görülüyor. Avrupa Birliği
ülkelerinde ortalama işletme büyüklüğü
yaklaşık 16 hektar iken, bu saha
ülkemizde sadece 6 hektar civarındadır.
Bu nedenle işletme alanlarında bölgesel
tespitler yapılarak bu alanları optimum
işletme büyüklüğüne ulaştıracak yasal
düzenlemelere ve çalışmalara ihtiyaç
bulunmaktadır.

yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım
işletmelerinin verimliliğinin artırılması
kırsal kesimde yaşayan nüfusun hayat
standartlarının yükselmesine vesile
oluyor. Bu amacın gerçekleştirilmesi
için tüm dünyada olduğu gibi Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü de (DSİ)
arazi toplulaştırmasını bir araç olarak
kullanıyor.
Ülkemizde arazi toplulaştırması
çalışmalarına ilk olarak 1960’lı yıllarda
başlanıldı. Ancak arazi toplulaştırması
çalışmaları dar anlamda yapılarak
sadece parsellerin bir araya getirilmesi
şeklinde gerçekleştirildi. 1960’lardan
2000’li yılların başına kadar 40 yıl
boyunca yaklaşık 500 bin hektar alanda
çalışmalar yürütüldü. Ancak konunun
ciddiyetinin tüm boyutlarıyla kavranması
neticesinde 2003 yılından itibaren arazi
toplulaştırması çalışmaları büyük bir ivme
kazandı.

Bilimsel çalışmaların
ve teknolojinin
sürekli geliştiği
günümüzde, arazi
toplulaştırması
çalışmalarının farklı
meslek disiplinleri
ve yöre insanlarıyla
birlikte ele
alınarak, kadastral
yapının yeniden
şekillendirilmesi,
tarım arazilerinin
yapısının
kuvvetlendirilmesi,
arazi parçalanmasını
önleyerek tarımsal
alt yapının tekniğine ve
amacına uygun olarak
iyileştirilmesi ancak
arazi toplulaştırması
ile mümkündür.
Böylece tarımsal
işletmelerin karlılığı,
verimliliği ve rekabet
gücü artacaktır.

Arazi Toplulaştırması Alanlarının
Belirlenmesi
Bilimsel çalışmaların ve teknolojinin
sürekli geliştiği günümüzde, arazi
toplulaştırması çalışmalarının farklı
meslek disiplinleri ve yöre insanlarıyla
birlikte ele alınarak, kadastral yapının
yeniden şekillendirilmesi, tarım
arazilerinin yapısının kuvvetlendirilmesi,
arazi parçalanmasını önleyerek tarımsal
alt yapının tekniğine ve amacına
uygun olarak iyileştirilmesi ancak arazi
toplulaştırması ile mümkündür. Böylece
tarımsal işletmelerin karlılığı, verimliliği ve
rekabet gücü artacaktır.
DSİ Genel Müdürlüğünce işletmeye
açılmış sulama alanlarında sulama
suyunun ekonomik ve denetimli

Arazi toplulaştırması yapılacak alanların
belirlenmesinde bir takım kriterler
bulunuyor. Bunlar öncelik sırasına
göre; sulamaya açılacak alanlar, verim
potansiyeli yüksek alanlar, sulama
oranının düşük olduğu işletmedeki
alanlar, parçalanmanın yoğun olduğu
bölgeler, ortalama işletme büyüklüğünün
azaldığı sahalar ve arazi toplulaştırması
projelerinin yararını kavramış bölgeler
olarak sıralanıyor. Arazi toplulaştırması
yapılacak sahada sulama projesinin
yapılıyor olması ile topoğrafik ve arazi
örtüsünden kaynaklanan engellerin
olmaması da diğer başlıca kriterler olarak
değerlendiriliyor.
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kullanılması, arazide muntazam dağılımın sağlanması, sulama oranı ve randımanının
yeterli seviyelere çıkarılması, sulama şebekelerindeki inşaat ve kamulaştırma
maliyetlerinin azaltılması, küçülmüş, şekilleri bozulmuş ve parçalanmış olan parsellerin
sulama projesi ile inşa edilecek yeni kanal ve yollarla daha da parçalanmasını önlemek
amacıyla sulama projeleri arazi toplulaştırması ile birlikte yürütülüyor.
DSİ’de Arazi Toplulaştırmasında Gelinen Nokta
DSİ Genel Müdürlüğü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun
17’nci maddesinde değişiklik içeren 5578 sayılı Kanun (Özel Arazi Toplulaştırması)
ve bu Kanuna göre hazırlanan “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi
Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün” 2009 yılında yayınlanması ile kendi sulama
alanlarında arazi toplulaştırması çalışmalarına başladı.
DSİ sulama projelerinin; arazi toplulaştırması kriterlerine göre planlanması,
projelenmesi ve inşası ile birlikte yürütülmesine öncelik vermektedir. DSİ ayrıca
sulama alanlarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen arazi toplulaştırması
projelerinin izlenmesi, karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilebilmesi için gerekli
koordinasyon çalışmalarını da yürütmektedir.
Arazi Toplulaştırması Çalışmaları ile
Kamulaştırma Maliyetlerinde
Sağlanan Kazanç
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Arazi
Toplulaştırması
Çalışmaları

Proje
Sayısı

DSİ sulama
alanlarında
yapılan Arazi
Toplulaştırması
Projeleri
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Arazi
Toplulaştırma

Öngönülen
Kamulaştırma

Maliyeti (¨)

Maliyeti (¨)

Arazi Toplu.
Maliyetinin
Kamulaş.
Maliyetine
Oranı

122.430.306

1.182.707.638

%10,35

Bu kapsamda DSİ tarafından 2010-2016
yılları arasında arazi toplulaştırmasına
yönelik çalışmalar yapılarak, sulama
alanlarında ülke ekonomisine katkıda
bulunmak için kısa zamanda önemli
çalışmalara imza atıldı.
DSİ tarafından; arazi toplulaştırması
ve tarla içi geliştirme hizmetleri
çalışmalarına 2010 yılından itibaren
başlanılmasına rağmen büyük bir gayret
ve disiplin içerisinde, sulama inşaatı
muhtevasında 15 Bölge Müdürlüğünde,
36 adet sulama projesi ile arazi
toplulaştırması projesinin ihalesi birlikte
gerçekleştirilerek, 470 yerleşim birimini
kapsayan (Köy bazında) toplam 290 bin
320 hektar alanda arazi toplulaştırması
çalışmaları yürütülüyor. 2016 yılı
Ağustos ayı itibariyle DSİ tarafından
arazi toplulaştırması yürütülen 470
yerleşim biriminden 56 yerleşim biriminin
toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak
tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi.
2016-2019 yıllarını kapsayan Onuncu
Kalkınma Planı’nda 322 bin hektar
sahanın arazi toplulaştırmasına ait
ihale işlemlerinin tamamlanması
hedeflenmektedir. İleriki yıllarda bu hedefi
yılda 100 bin hektara çıkarmak amacıyla
gerekli çalışmalara devam ediliyor.
DSİ, sulama projelerinde; sulama
ve arazi toplulaştırmasının birlikte
yapılması yaklaşımını benimserken
aynı zamanda da arazi iyileştirme,
toprak ve su kaynaklarının yönetimi
ve verimli işletilmesi, projelerden
etkilenen insanların yaşam standardının
yükseltilmesi, çevrenin ve ekolojik
dengenin korunması ile teknolojik
gelişmelerin adaptasyonunu da ön
planda tutmaktadır.

Arazi toplulaştırması projeleri yıllara sari
projeler olması sebebiyle tamamlanma
süreleri üç ile dört yıl arasında değişiyor.
2010-2016 yıllarında sulama projeleri
ile birlikte ihaleleri gerçekleştirilen 277
bin 460 ha alanı kapsayan 33 arazi
toplulaştırması projesinden 12 bin
860 ha alana karşılık gelen 6 proje
tamamlanmış olup yerleşim yeri bazında
ise 2016 Ağustos ayı itibariyle 63 bin
390 ha alanda toplulaştırma çalışmaları
tamamlanmış olup, vatandaşlarımızın
yeni tapuları verilmiştir.

Ortalama Parsel
Büyümlüklerindeki Değişim (%)

17.72

Proje Öncesi Ortalama Parsel
Büyüklüğü (da)

23.84

Proje Sonrası Ortalama Parsel
Büyüklüğü (da)
Parsel Büyüklüğünde Ortalama %34.54’lük artış
olmuştur.

Arazi toplulaştırması çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla etüt ve proje çalışmaları
DSİ Bölge Müdürlüklerince yapılmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılı ve sonrasında
gerçekleştirilecek 12 adet proje ile yaklaşık 322 bin hektar alanın sulama ve arazi
toplulaştırmasına yönelik etüd çalışmaları tamamlanmış olup arazi toplulaştırması için
uygun bulunan projelerde ihale öncesi çalışmalar sürdürülüyor.
DSİ tarafından sulama alanlarında yürütülen arazi toplulaştırması projelerinin
olumlu sonuçları kısa süre içerisinde ortaya çıkmış, ortalama işletme ve parsel
büyüklüklerinde artışlar görülmeye başlanmıştır. Buna bağlı olarak sulama oranlarında
da önemli artışların olacağı ön görülmektedir.

Arazi Toplulaştırması (AT) Projeleri
ile Parsel Sayısındaki Değişim

118.434
81.686
Proje Öncesi Pensonel Sayısı

Proje Sonrası Pensonel Sayısı

Ortalama Arazi Toplulaştırması Oranı %31.03’dır.
Haziran 2016 itibariyle DSİ tarafından tapu tescilli
yerleşmelere ait veriler kullanılmıştır.
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Arazi toplulaştırması
projeleri yapılması
düşünülen sahalarda
projeden etkilenecek
yerleşim birimlerinde
çiftçi bilgilendirme
toplantıları
yapılmaktadır. DSİ
Genel Müdürlüğünce
yapılacak sulama
yatırımları
tanıtılmakta ve arazi
toplulaştırması yerel
halka anlatılmaktadır.
Sulama ile
gerçekleştirilecek
arazi Toplulaştırmasına
ait süreçler hakkında
bilgiler verilerek,
çiftçilerin projelere
katılımının önemi
vurgulanmaktadır.
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ÇANKIRI / KIZILIRMAK TIMARLI SULAMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE
TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ PROJESİ / KARAMÜRSEL KÖYÜ
AT Projesi Öncesi
Arazi Toplulaştırması Projeleri ile
Parsel Sayısındaki Değişim (Adet)

AT Projesi Sonrası

585

316

Ortalama Parsel Yüzölçümü (da)

14,73

27,02

Ortalama İşletme Büyüklüğü (da)

5,67

12,67

Ulaşım Sisteminin Uzunluğu (m)

27 550

39 586

Hektara Düşen Yol Miktarı (m/ha)

12,81

18.41

169

(%29)

316 (%100)

187

(%32)

316

ULAŞIM SİSTEMİNDEN DOĞRUDAN FAYDALANMA
Tarla İçi Yollardan Doğrudan
Yararlanan Parsel Sayısı ve Oranı
SULAMA SİSTEMİNDEN YARARLANMA
Sulama Sisteminden Doğrudan
Yararlanan Parsel Sayısı ve Oranı

(%100)

DETAY

2010-2012 yılları arasında proje
çalışmaları yürütülerek tamamlanan
Çankırı-Kızılırmak Tımarlı Sulaması
Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi
Geliştirme Hizmetleri Proje sahasında
yer alan Karamürsel Köyü’ndeki
arazi toplulaştırması örneği; arazi
toplulaştırmasının olumlu sonuçlarını
iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Bu
çalışmada başarı ölçütlerinden biri
olarak değerlendirilen parsel sayısı,
proje öncesine göre azaldı ve ortalama
parsel yüzölçümü ise arttı. Ayrıca
sulama ile birlikte makineli tarıma
elverişli, daha düzgün şekilli, yoldan ve
sudan doğrudan yararlanabilen yeni
parsellerin oluşturulması ile ulaşım ve
sulama sisteminde yapılan iyileştirmeler
de çalışmaların olumlu sonuçları olarak
ortaya çıkıyor.

Doğa Koruma Amaçlı Arazi
Toplulaştırma Projesi
“Antalya Aksu Çayı Arazi
Toplulaştırması”
Ülkemizde Arazi Toplulaştırması
mevzuatına ilişkin, Türk Medeni
Kanunu’nun 755. maddesinde
“Suyollarını düzeltme, sulama, bataklık
yerlerini kurutma, yol açma, orman
yetiştirme, arazileri toplulaştırma gibi
iyileştirme işleri, ancak ilgili maliklerin
ortak girişimleriyle yapılabilecekse,
arazinin yarısından fazlasına sahip
bulunmak koşuluyla maliklerin üçte
ikisinin bu yolda karar vermeleri
gerekir. Diğer malikler de bu karara
uymak zorundadır.” deniliyor. Oysa
bugüne kadar ki arazi toplulaştırması
uygulamaları çoğunlukla dar anlamda
değerlendirilmiş olup sadece küçük
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AKSU ÇAYI TAŞKIN KORUMA
PROJESİNDE ARAZİ
TOPLULAŞTIRMASININ ÖNEMİ
• Arazi toplulaştırması ile birlikte eş
zamanlı gerçekleştirilecek drenaj,
sulama ve ıslah projeleri ile devlet
hem kamulaştırma yükünden
kurtuluyor hem de çiftçimiz
topraksız bırakılmıyor.
• Taşkın yatağı ıslah sahasında
kalan parseller çiftçi mülakatları
ile yeniden planlanacak, yeni ve
düzenli bir arazi kullanım planının
hayata geçişi sağlanacak.
• Proje sahasındaki tüm arazi
sahiplerinden belirlenerek, ortak
kullanım alanları için (yol, kanal,
drenaj ve ıslah alanları gibi) eşit
miktarda Düzenleme Ortaklık Payı
(DOP) kesinti yapılarak ihtiyaç
duyulan alanlar karşılanacak ve
böylece sosyal adalet sağlanmış
olacak.
• Arazi toplulaştırması bir kadastro
yenilemesi olduğundan,
kadastrodan kaynaklanan
sorunlar ile mülkiyet sorunlarının
çözümünde arazi toplulaştırması
iyi bir araç olarak kullanılacak.
• Proje ile birlikte Aksu Çayında,
balıkçılık ve turizm açısından
olumlu ekonomik gelişmeler
sağlanacak.
• Parsellere ulaşmada ve sulamada
kolaylık sağlanacak ve parsel
sınırlarında sorun yaşanmayacak,
birçok alanda tasarruf sağlanacak.
• Üçgen, şekilsiz, ince-uzun
parseller arazi toplulaştırması ile
düzenlenecek, tarımsal faaliyetler
için daha elverişli büyük parseller
haline getirilecek.
• Doğrudan Gelir Desteği (DGD)
için tapularda yer alan hisselilik
sorunları çözümlenecek.
• Tarla içlerinde biriken fazla su
yüzey tahliyeler ile uzaklaştırılacak,
araziler daha erken tava gelecek
ve sel sularından etkilenmeyecek.
• Arazilerin ‘’Toprak Etüdü ve
Sınıflaması’’ yapılacak.
• Tarımsal faaliyetlerde verim artışını
sağlamak için kullanılan girdi
miktarları azalacak, verim ve arazi
değerleri artacak.
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parsellerin birleştirilmesi olarak
algılanmıştır.
DSİ tarafından Antalya Aksu Çayı
Taşkın Koruma Projesi kapsamında
yapılacak olan arazi toplulaştırmasının
öncelikli amacı ise taşkından etkilenen
tarım arazilerini ve doğayı korumaktır.
Bu çerçevede özellikle son yıllarda can
ve mal kayıplarına yol açan, taşkınlara
neden olan Aksu Deresi’nin yan derelerle
beraber, toplam 72 km’lik kısmında arazi
toplulaştırması projesi uygulanmaktadır.
Projenin Tanıtımı: Antalya Aksu Çayı,
Aksu ve Serik İlçe sınırını oluşturan, 10
köy, 55 km’lik dere boyu ile yan derelerle
birlikte toplamda 72 km’lik güzergâhta
ve sağ ve soldaki sulama ana
kanallarının yer aldığı 13 bin 515 hektar
alanı içeren özel bir arazi toplulaştırması

projesidir. Proje sahasının güney kısımları
turistik otellerle sınırdır ve tamamı
Antalya Büyükşehir Belediye sınırlarında
yer almakta olmasına rağmen, sera ve
meyve bahçeleri gibi sabit tesislerin
yoğun olduğu 1.sınıf tarım arazilerine
sahiptir.
Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi
Kapsamında Yapılan Çalışmalar
• Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğünce
Aksu Çayı Yatak Islahı Projesi
kapsamında yapılacak olan arazi
toplulaştırmasının öncelikli amacı,
yapılacak ıslah projesi ile sel ve
taşkından etkilenen tarım arazilerini ve
yerleşim alanlarını korumaktır.
• Son yıllarda taşkınlara neden olan,
can ve mal kayıplarına yol açan Aksu
Çayının ana yatak güzergâhında 55
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km ve yan derelerle beraber toplam
72 km’lik güzergâhı kapsayan toplam
13 bin 515 hektar sahada arazi
toplulaştırması projesi ile yatak ıslahı
projesi birlikte uygulanmaktadır.
• Aksu Çayı ıslahı kapsamında; proje
sahası içinde 389 km tarla içi yol,
toplamda 11 köprü, 9 temizleme
rampası, 12 adet kavşut yapısı
yapılmaktadır.
• Aksu Çayının 920 m3/sn taşkın debisi,
her iki yönde genişletilecek olup,
genişletme çalışmaları bittiğinde, Aksu
Çayının su taşıma kapasitesi 2 bin 790
m3/sn’ye yükselecektir.
• Yatak boyunca 160 metre ağız
genişliğinde sağ ve solda seddeler
yapılacak olup, her iki tarafta taş
tahkimatı yapılmaktadır.

• Yeni Aksu Çayı güzergâhının ilk 6
kilometresinde yat turizmine uygun bir
ortam sağlanacaktır.
• Bisiklet yolları yapılacaktır.
• EXPO Fuarı alanın yer aldığı bölge
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile
koordineli olarak gerekli düzenlemeler
yapılmaktadır.
• Proje sahasına 11 000 adet ağaç
dikilecektir.
• Kapanacak dere yataklarında; yeni
yataktan çıkan alt toprak ve üst
kısımlara ise bir metre nebati toprak
serilecektir.
• Yeni yatak güzergâhının denk geldiği
sahalarda bulunan tesisler ve üretim
alanları kaldırılacak ve kamulaştırma
ödemeleri yapılacaktır. Ancak bu

kaldırılacak tesisler için yeni sahalar
yine proje sahasında olacak şekilde
belirlenecektir.
Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma
Projesi kapsamında yapılacak olan
arazi toplulaştırması proje sahası
yaklaşık 13 bin 515 hektar olup, Aksu
Çayı ıslahının gerçekleştirilip, projenin
tamamlanmasıyla beraber bu sahadaki
yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin sel
taşkınlarından korunması hedeflenmiştir.
Eğer Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesinde
arazi toplulaştırması yerine kamulaştırma
yapılmış olsaydı, yaklaşık 680 hektar alana
ihtiyaç duyulacaktı. Bu durumda projenin
yaklaşık kamulaştırma maliyeti 2016 yılı
fiyatları ile 672 Milyon TL’dir.
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Top l ul a ş tı r m a Ta r ı m s a l Kal k ı n m a y a

İV ME KA Z A ND IRIYOR
1960’lı yıllarda başlayan arazi toplulaştırma projeleriyle tarımsal ekonomi her geçen gün kalkınıyor.

2000

1960

196 0’l ard an 200 0’l i yıl lar ın
baş ına kad ar yap ılan çal ışm a:

İlk olarak arazi toplulaştırması
çalışmalarına başlandı.

2015

4 0 yılda yaklaşık 5 0 0 b in h a

2015 yılı
sonu itiba
r
ç a l ı ş m a l airy l e t o p l u l a ş t ı r m a s
ı
ı devam e
d e n a r a z it a m a m l a n a n v e y a
ler:
y a k la ş

ık

6 milyon ha

2 0 16

2016 yılı ve sonrasında tamamlanacak

12 adet proje
yaklaşık 322 bin ha

ile

2003
2003 yılından itibaren arazi
toplulaştırması çalışmaları
büyük bir ivme kazandı.

Tarımsal olarak işlenebilir arazi miktarı

28,5 milyon ha

alanın sulama ve
arazi toplulaştırmasına yönelik etüt çalışmaları tamamlanacak.

Sulamaya açılan arazi miktarı

5,5 milyon ha
34

Ekonomik sulanabilir arazi miktarı

8,5 milyon ha

Avrupa Birliği ülkelerinde
ortalama işletme büyüklüğü

yaklaşık

Ülkemizde ortalama işletme büyüklüğü

6 ha

16 ha
2010 yılından bu yana DSİ tarafından 470 yerleşim
birimini kapsayan 36 sulama projesi kapsamında;

470 yerleşim biriminden

56 tanesinde

toplulaştırma çalışmaları tamamlandı.

470 yerleşim biriminde

290 bin 320 ha

alanda arazi toplulaştırması çalışmaları yürütülüyor.
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Dünya 2016 Yılında
Kavruldu
2016 yılında dünyada neredeyse her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre ülkemizde
de ilk 6 aylık dönem için 2016 yılı 2010 yılı ile birlikte ülkemizin en sıcak yılı olarak
kayıtlara geçti.
NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü (GISS) tarafından yapılan gözlemler
1880’den günümüze kadar olan dönem için 2016 yılının ilk altı ayında her ay aylık
sıcaklık rekorları kırıldığını ortaya koydu.
Ocak - Haziran arasındaki altı aylık dönemin sıcaklık ortalamasının, 19. yüzyılın son
dönemine göre 1,3 °C daha sıcak olduğu tespit edildi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından da 137 yıllık kayıtlarda
2016 yılı ilk altı ayının en sıcak aylar olduğu açıklandı.
Bu değerlendirmelere göre küresel bazda 2016 yılının ilk altı aylık dönemi kayıtlardaki
en sıcak yarıyıl oldu.
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2016 Yılı Ortalama Sıcaklıklarının
Uzun Yıllar ve Geçen Yıl ile
Mukayesesi

30

25

20

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

15

10

5

Aylar

0

TÜRKİYE GENELİ ORTALAMA SICAKLIK

2015

2016

2016 ve 2010 Yılları Ülkemizin En
Sıcak Yılları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2016
yılı aylık ortalama sıcaklıkları ilk altı ayı
değerlendirmesinde ise Türkiye’de
Ocak ayı ortalama sıcaklığı 1981–2010
normalleri civarında gerçekleşirken;
Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı
ortalama sıcaklığı normallerinin üzerinde
gerçekleşti. Şubat ayında 4,7 °C’lik
sapma ile aylık ortalama sıcaklık rekoru
kırıldı. 2016 yılının diğer aylarında ise
aylık ortalama sıcaklık açısından rekor
gerçekleşmedi.
İlk altı ay ortalama sıcaklıkları
incelendiğinde; 2016 yılının 2010 yılı ile
beraber sıcaklık açısından ilk sırada yer
aldığı görüldü.
Birçok merkezin ortak değerlendirmesine
göre büyük bir olasılıkla küresel ölçekte
2016 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl
olacak. Ülkemizde de 2016 yılının en
sıcak yıllardan biri olacağı tahmin ediliyor.

13,0
12,5

Türkiye İlk Altı Ay (Ocak Haziran)
Ortalama Sıcaklık Sıralaması

12,0
11,5
11,0

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
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Deriner Barajı ve Hidroelektrik santrali
tek başına 750 bin kişinin elektrik
ihtiyacını karşılayabiliyor.

Türkiye Enerji
Sektöründe Sağlam
Adımlarla İlerliyor
2016 yılının ilk altı aylık döneminde ülkemizin elektrik kurulu gücü geçtiğimiz yıla
oranla yüzde 5’in üzerinde artış göstererek 77 bin megavata ulaştı.

Ülkemizdeki en büyük kurulu güç artışı termik santrallerde oldu. 2016’nın ilk altı aylık
periyodunda ülkemizin kurulu termik kapasitesine 2 bin 784 megavat daha eklendi.
Böylelikle ülkemizde bulunan termik santrallerin toplam kurulu gücü 44 bin megavatın
üzerine çıktı.
Yenilenebilir Enerjide Atak Sürüyor
Türkiye son yıllarda başta hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir
enerji kaynaklarını süratle devreye sokuyor. 2016 yılının ilk altı ayında bu iki kaynağın
kurulu kapasitesine yaklaşık bin megavatlık ilave daha yapıldı. Çöp, biyokütle, atık Isı,
jeotermal gibi kaynaklardaki kurulu kapasite artışı ise 136 megavat olarak gerçekleşti.
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ÇÖP, BİYOKÜTLE,
ATIK ISI,
JEOTERMAL

%3,50

RÜZGAR

%14,56
HİDROLİK

%10,16

2016’nın ilk altı aylık
döneminde kurulu
kapasitedeki artışın
kaynaklara göre
dağılımı

Ülkemizin mevcut kurulu kapasitesinde
yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı
%42’nin üzerine çıktı. Son dönemde
özel sektörün devlet teşviklerinin
de etkisiyle güneş enerjisine yaptığı
yatırımlar neticesinde 562 megavatlık
kurulu güce ulaşıldı. Bu ilginin ve
dolayısıyla kurulu kapasitedeki
yükselişin artan oranlarda devam etmesi
bekleniyor.

TERMİK

%71,79
Temmuz Ayı da Verimli Geçti

JEOTERMAL

Türkiye’nin elektrikteki kurulu gücü
Temmuz ayında da artışını sürdürdü.
TEİAŞ’ın verilerine göre temmuz ayında
kurulu kapasite 487 Megavat arttı.

GÜNEŞ

%6,5 %57,6

RÜZGAR

%6,5

HİDROLİK

%34,3

Ülkemizin Kaynaklara
Göre Kurulu
Kapasitesi

Temmuz ayında en yüksek kurulu
güç artışı 284 megavat ile doğalgaz
santrallerinde oldu. Doğalgaz
santrallerinin toplam kurulu gücü Haziran
sonu itibariyle 22 bin 591 megavata
yükseldi.
TERMİK

%57,6

Temmuz ayında en yüksek ikinci kurulu
güç artışı ise yüzde 125 megavatlık
artışla rüzgâr enerjisi santrallerinde oldu.
Yerli kömür enerji santrallerinin kurulu
gücü ise Temmuz ayı sonu itibariyle 5
bin 62 megavata çıktı. Güneş enerjisi
santrallerinin kurulu gücü ise Temmuz’da
56.2 MW artarak 562 MW’a yükseldi.

DSİ tarafından Samsat Ovası
Sulaması’nın enerji ihtiyacını
karşılamak için Adıyaman’da
kurulan Güneş Santrali
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Kahraman Şehitlerimizin Aziz Hatırası

Ormanlarda Yeşerecek
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 15 Temmuz akşamı
destan yazan Kazan ilçesi ve Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir anısına iki
hatıra ormanı tesis etti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 15 Temmuz akşamı
başlayan hain darbe girişimi sırasında vatan hainlerinin üs olarak kullandıkları
yerlerden birisi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda jetlerin uçuşunu engellemek
isteyen ve şehit olan Kazanlılar için şehit ormanı tesis edecek. 300 dekar alanda tesis
edilecek “Kahraman Kazan Şehitler Ormanı”nda sonbaharda 5 bin fidan toprakla
buluşturulacak.
“Demokrasisine Sahip Çıkan Kazanlılar O Gece 9 Şehit Verdi”
FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndan kalkan F-16’ların sivil halkı bombaladığını vurgulayan Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Kazanlı kahraman vatandaşlarımız bu jetlerin
kalkışını engellemek için o gece üste toplandılar. Demokrasisine sahip çıkan Kazanlılar
o gece 9 şehit verdi” şeklinde konuştu.
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“Büyük Bir Kahramanlık Örneği
Gösterdiler”
Kazanlıların adeta Çanakkale ve
Kurtuluş Savaşlarında ortaya konan
ruhu yansıttıklarını vurgulayan Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, “Bu vatandaşlarımız
araçlarını üssün önüne çektiler, saman
balyalarını ateşe vererek uçakların görüş
alanını daraltmaya çalıştılar. Kendilerini
jetlerin önüne siper ettiler ve buradan
havalanarak Ankara’yı vuran jetleri
engellemeye çalıştılar. Fakat darbe
girişimini engellemek için büyük bir
kahramanlık örneği gösteren Kazanlılara
darbeci askerler tarafından ateş açıldı
ve 9 kahramanımız şehadete ulaştı, pek
çoğu ise yaralandı” değerlendirmesinde
bulundu.

Ankara’ya gelen Terzi, beraberindeki 2030 kişilik silahlı darbeci ile Özel Kuvvetler
Komutanlığı’na gitmiş elbette bu sırada
içerideki darbeci subaylar da harekete
geçmişti.

“Yeşerecek Fidanlarla Şehitlerimizi
Sonsuza Kadar Yad Edeceğiz”
Demokrasisine, milletine ve vatanına
gönülden bağlı olan ve orada şehit
düşen Kazanlılar için Orman ve Su İşleri
Bakanlığı olarak “Kahraman Kazan
Şehitler Ormanı”nı tesis edeceklerini

Darbeci Generali Başından Vurdu
Darbecilerin komutanlığı teslim almak
istemeleri üzerine kahraman vatansever
asker Astsubay Ömer Halisdemir
silahını çekti ve darbeci General Semih
Terzi’yi başından vurdu. Darbeci
generalin ‘Yönetime el koyduk, yeni
komutanın benim’ demesine rağmen
büyük bir cesaret örneği gösteren
kahraman askerimiz ise diğer darbeciler
tarafından orada şehit edilmişti.
Yaşanan çatışmadan sonra Özel
Kuvvetler Komutanlığı darbecilere teslim
edilmemişti.
Kahraman Şehidimizin Hatırası
Fidanlarla Yeşerecek

ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu
ormanda yeşerecek fidanlarla şehitlerimizi
sonsuza kadar yad edeceğiz. Vatan
onlara çok şey borçlu. Ne yapsak onların
haklarını ödeyemeyiz” dedi.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Bu Vatan,
Kahraman Askerimize Her Zaman
Minnettar Olacak”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 15
Temmuz gecesi yaşanan darbe
girişiminin başarısız olmasında büyük
rolü olan, cuntacıların Gölbaşı’ndaki Özel

Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmesini
darbeci generali başından vurarak
engelleyen ve şehit olan Astsubay Ömer
Halisdemir adına da hatıra ormanı kurdu.
15 Temmuz gecesi darbecilerin
Ankara’daki hedeflerinden biri de Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin en seçkin birliklerini
barındıran Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler
Komutanlığı olmuştu.
Bu seçkin birimi ele geçirmek için ise
darbecilerden Güneydoğu’da görevli
Tuğgenaral Semih Terzi görevlendirilmişti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu
kahraman askerimizin adını sonsuza
kadar yaşatmak ve unutulmamasını
sağlamak maksadı ile memleketi
olan Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu
Kasabası’nda hatıra ormanı kurdu.
Hatıra ormanına Karaçam, Servi, Sedir,
Leylandi türlerinden 300 adet fidan
dikildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu da bu vatanın kahraman
şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş
Ömer Halisdemir’e minnettar olduğunu
vurgulayarak, “Aziz şehidimizin hatırası
tesis ettiğimiz bu ormana diktiğimiz
fidanların her biri ile sonsuza kadar
yeşerecek” değerlendirmesinde bulundu.
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İnsansız
Gözetleme Kuleleri

42

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğü (OGM) hayata geçirdiği
insansız yangın gözetleme kuleleri ile
ormanları etkin bir şekilde kontrol altına
almayı hedefliyor. Gözetleme kuleleri ile
orman yangınları anında tespit edilecek
ve zaman kaybetmeden yangınlara
müdahalede bulunulacak.

sistemin insana bağlı bir sistem olması
sebebiyle zaman zaman yangınların
yetkili mercilere haber verilmesinde
gecikmeler olabiliyor. Bu yüzden Orman
ve Su İşleri Bakanlığı uygulamaya
koyduğu insansız gözetleme kuleleri
ile bu sıkıntıları ortadan kaldırmayı
hedefliyor.

Orman yangınlarının söndürülmesinde
erken tespit, hızlı ve etkin müdahale
maksadıyla ülkemiz genelinde 776 adet
yangın gözetleme kulesi ile ormanlar
24 saat gözetleniyor. Orman yangınları
ihbarı ise yangın gözetleme kulesinde
çalışan personeller tarafından ya da
yangını gören kişiler tarafından, ALO 177
Orman Yangın İhbar Hattı aranarak yetkili
birimlere haber verilerek yapılıyor. Bu

İnsansız Kuleler Yangına En Kısa
Sürede Müdahale Edilmesini
Sağlayacak
Orman yangınları ile mücadele
çalışmalarındaki başarının, yangın öncesi
planlama ve hazırlık çalışmalarının
zamanında yapılmasına bağlı olduğunu
belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, “Yangın çıktıktan
sonraki mücadelede başarıyı belirleyen

AKTÜEL

en temel kriter yangına ne kadar sürede
müdahale ettiğinizdir. İnsansız gözetleme
kuleleri ile bu süreyi en aza indirmeyi
hedefliyoruz” dedi.
Sistem Yangına Müdahalede Doğru
Karar Verilmesini Sağlayacak
Bu sistemlerde iletişim teknolojilerini
etkin bir biçimde kullandıklarını belirten
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu sistemlerde
kulelere uzaktan izlenebilen ve kontrol
edilebilen insansız otomatik bir orman
yangın erken ikaz sistemi alt yapısını
kuruyoruz. Sistem ile orman yangınlarının
başlangıç anı tespit edilerek, yangının
yayılış yönü canlı olarak izlenebilecek.
Sistem erken ikaz ile birlikte, orman
yangınına müdahale eden yöneticilerin,
doğru karar vermesine yardımcı
olacak, yöneticilerin anlık doğru
bilgilere ulaşmasını sağlayacak”
değerlendirmesinde bulundu.
İnsansız yangın gözetleme sistemlerinin
2015 yılında pilot uygulama olarak
5 adet kulede hayata geçirildiğini
vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, “Bu
kulelerden 4 adedi Adana Orman Bölge
Müdürlüğü’nde ve 1 adedi ise Mersin
Orman Bölge Müdürlüğü’nde kuruldu.
Sistem 24 saat gözetleme yapıyor ve

yangın bulma yazılımı donanımlı” diye
konuştu.
2016’da 8 İnsansız Gözetleme Kulesi
Daha Kurulacak
2016 yılı için ise 8 adet insansız
gözetleme kulesinin ihalesinin yapılarak
sözleşmesinin imzalandığını ifade eden
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, “Bu sistemlerin Eylül
2016 tarihine kadar teslim alınmasını
hedefliyoruz. Ayrıca bu sistemlerin 2
adedinin Adana, 2 adedinin Mersin,
1 adedinin Antalya, 2 adedinin Muğla
ve 1 adedinin de İzmir Orman Bölge
Müdürlükleri’ne kurulmasını planlıyoruz”
açıklamasını yaptı.
Trakya’ya İnsansız Gözetleme
Kuleleri Kurulacak
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
tarafından yapılan insansız gözetleme
kulesi çalışmaları olduğunun da altını
çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Trakya
Kalkınma Ajansı’na sunulan proje
kapsamında Edirne, Kırklareli ve
Tekirdağ’a üç adet insansız yangın
gözlem kulesi kurulacak. Enerjisini

Türkiye’de ilk defa kullanılan rüzgar
jeneratörü ve yeni teknoloji güneş enerji
paneli ile kendi üreten kulelerde 4 adet
IP kamera bulunuyor ve 4.5G GSM
aktarıcı ile görüntüler aktarılıyor. Kule
de ayrıca bir güvenlik kamerası ile nem,
sıcaklık ve rüzgar hızını da ölçen bir
meteoroloji istasyonu bulunuyor” dedi.
Bu kulelerden birinin test maksatlı
olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
yerleşkesinde kurulduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Eroğlu, “İnsansız yangın
gözetleme kulelerinin 2016 yılı içinde
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde
belirlenen yerlere kurulacağını sözlerine
ekledi.
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YAŞAM TARZI
Türkiye’den
Dünya Kültür Varlığına
Bir Hediye Daha
Ani Tarihi Kenti, bu yıl
Türkiye’nin dönem başkanlığı
ve ev sahipliğinde, İstanbul’da
gerçekleştirilen UNESCO Dünya
Miras Komitesi 40. Toplasında,
Dünya Miras Listesi’ne
kaydedilmiştir.
Sy: 46

Aktüel
Suyla İlgili
Efsaneler
Sy: 56

Aktüel
Türkiye’nin İlk Yaban Hayatı
Köprüsü Tamamlanmak
Üzere Sy: 58

Gezi
Aktüel
Kültürün ve Doğal
Tasarım Harikası
Güzelliklerin Merkezi
Magdeburg Köprüsü
‘Beypazarı’ Sy: 60
Sy: 64
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Türkiye’den
Dünya Kültür Varlığına
Bir Hediye Daha
Kars Ani Tarihi Kenti
“Dünya Kültür Miras
Listesi”ne alındı.
Böylece ülkemizin bu
listedeki kültürel ve
doğal alan sayısı 16’ya
ulaştı.

Hazırlayan

Orçun TAŞKIN
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Ani Tarihi Kenti, bu yıl Türkiye’nin dönem
başkanlığı ve ev sahipliğinde, İstanbul’da
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)
Dünya Miras Komitesi 40. Toplasında,
Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi.
2012 yılından itibaren UNESCO Dünya
Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ani’nin
de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
kaydı ile Türkiye’nin listedeki doğal ve
kültürel varlıklarının sayısı 16’ya yükseldi.
Dünya Miras Listesi
Bütün insanlığın ortak mirası olarak
kabul edilen evrensel değerlere sahip
kültürel ve doğal varlıkları dünyaya
tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel
mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak
ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan
kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması
için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla
UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972
tarihleri arasında Paris’te toplanan 17.
Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım
1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”
kabul edildi.
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Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle
takdire ve korunmaya değer doğal
oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya
Mirası” statüsü tanınıyor. Sözleşmeyi
kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya
başvurusuyla başlayan ve Uluslararası
Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve
Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları
Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının
başvuruları değerlendirmesi sonunda
tamamlanan bir işlem dizisinden sonra
aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin
kararı doğrultusunda bu statüyü kazanıyor.
UNESCO Dünya Miras Komitesi
tarafından belirlenen ve tüm dünyada
öncelikli olarak korunması için çalışmalar
yapılan kültürel ve doğal varlıkların yer
aldığı Dünya Kültür Miras Listesi’nde
bütün insanlığın ortak mirası olarak
kabul edilen evrensel değerlere sahip
kültürel ve doğal varlıklar bulunuyor. Bu
listede Türkiye’nin de 15 adet kültürel
ve doğal zenginliği bulunuyordu. Ani
Harabeleri’nin listeye dâhil edilmesiyle bu
sayı 16’ya yükseldi.
Dünya Kültür Mirası listesine girebilmek
için 10 adet kriterden en az bir adedinin
taşınması gerekiyor.
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Dünya Miras Listesi’ne
Alınma Kriterleri
Bir alanın Dünya Miras Listesi’ne dâhil
edilebilmesi için Dünya Miras Komitesi
tarafından belirlenen ve alanın/varlığın
olağanüstü evrensel değerini ölçen 6
kültürel ve 4 doğal kriterden en az birini
karşılaması gerekiyor. Bu kriterler:
1.İnsanın yaratıcı dehasının üst düzeyde
bir temsilcisi olması,
2.Dünyanın bir kültür bölgesinde veya bir
dönemde mimarlık veya teknoloji, anıtsal
sanatlar, kent planlama veya peyzaj
tasarımı alanlarında önemli gelişmelere
ilişkin insani değer alışverişlerine tanıklık
etmesi,
3.Yaşayan veya yok olan bir kültür
geleneğinin veya uygarlığın istisnai, ender
rastlanan bir temsilcisi olması,
4.İnsanlık tarihinin önemli bir aşamasını
veya aşamalarını gösteren bir yapı tipinin,
mimari veya teknolojik bütünün veya
peyzajın istisnai bir örneği olması,
5.Özellikle geri dönülmez bir değişimin
etkisi altında hassaslaşmış olan çevre
ile insan etkileşiminin veya bir kültürün/
kültürlerin temsilcisi olan, geleneksel
insan yerleşimi, arazi kullanımı veya deniz
kullanımının istisnai bir örneği olması,
6.İstisnai evrensel önem taşıyan sanatsal
veya edebi eserler, inançlar, fikirler,
yaşayan gelenekler ve olaylarla doğrudan
veya dolaylı olarak ilgili olması (Komite bu
kriterin tercihen diğer kriterler ile birlikte
kullanılması gerektiğini kabul etmektedir.),
7.Üstün doğal görüngelere veya eşsiz
doğal güzelliklere ve estetik öneme sahip
alanları içermesi,
8.Yaşamın kaydı, yer şekillerinin
oluşumunda devam eden önemli jeolojik
süreçler veya önemli jeomorfik veya
fizyografik özellikler dâhil dünya tarihinin
önemli aşamalarını temsil eden istisnai
örnekler olması,
9.Kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleri
ve hayvan ve bitki topluluklarının evrim ve
gelişiminde devam eden önemli ekolojik
ve biyolojik süreçleri sunan istisnai
örnekler olması,
10.Bilim veya koruma açısından istisnai
evrensel değere sahip tehlike altındaki
türleri içeren yerler de dahil, biyolojik
çeşitliliğin yerinde korunması için en
önemli ve dikkat çeken doğal habitatları
içermesidir.
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Ani Arkeolojik Alanı
Kars İli, Merkez İlçesi sınırları içinde, Türkiye ve Ermenistan sınırında yer alan Ani
Arkeolojik Alanı, Erken Demir Çağından 16. yüzyıla kadar yerleşimin sürekli olduğu,
Orta Çağ’ın şehircilik, mimarlık ve sanat açısından gelişiminin tüm zenginlik ve
çeşitliliğinin bir arada görüldüğü çok kültürlü bir İpek Yolu yerleşimidir.
İçkale’de 4. yy’da başlayan yerleşim, kapalı kent modelinden açık kent modeline
geçişin bölgedeki ilk örneğini belgelemesi bakımından önemlidir. Yerleşimin yoğun
ticaret akslarının üzerinde bulunması, ilerleyen zamanlarda çok kültürlü bir ticari
merkez olarak gelişmesine neden olmuş; bu da kenti Ermeni, Gürcü, Bizans ve
Selçuklu kültürlerinin buluşma noktası haline getirmiştir.
Bu karşılıklı kültürel etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkan mimari tasarım fikirleri,
inşaat malzemeleri ve teknikleri ve dekorasyon ayrıntıları ise, daha sonra tüm
Anadolu’ya ve Kafkasya’ya yayılacak olan Ani’ye özgü bir mimari dilin oluşumuna
neden olmuş ve sürekli dönüşen bir kentsel peyzaj içinde özgün mimari anıtlar
üretilmiştir.
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Bu özellikleriyle Ani Arkeolojik Alanı 2016
yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
kaydedilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı:
“Ani, birçok kültüre ev sahipliği
yapmış, farklı kültürlerden izler
taşıyan antik bir kent”
Bakan Avcı, Ani Tarihi Kenti’nin Dünya
Miras Listesi’ne alınmasının Türkiye
açısından sevindirici bir karar olduğunu
ifade ederek, “Ani, Dünya Miras
Listesi’ne kaydoldu. Böylece Türkiye’nin
Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı yerlerinin
sayısı 16’ya yükselmiş oldu. Ani
biliyorsunuz Kars’ın güneydoğusunda
çok eski tarihi bir yerleşim yeri. M.Ö.
1000 yılından başlatılan bir tarihi var.

Dünya Mirası Amblemi, Amblemin
çevresinde İngilizce, Fransızca ve
İspanyolca “Dünya Mirasları” yazıyor.

Geçmiş dönemde Pagan ve Hristiyan
kültürlerinin, son dönemde de Müslüman
kültürünün izlerini taşıyan çok değerli
bir miras alanı. Ani’nin bu açıdan dünya
miras alanına dâhil edilmiş olması Türkiye
açısından sevindirici bir sonuç oldu. Bu
çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum. UNESCO Dünya
Miras Komitesi’ni de bu kararından
dolayı tebrik ediyor teşekkür ediyorum”
dedi.
Listede Kimin Ne Kadar Alanı/Varlığı
Var?

Ani Arkeolojik Alanı

Ani Arkeolojik
Alanı, Erken Demir
Çağından 16. yüzyıla
kadar yerleşimin
sürekli olduğu, Orta
Çağ’ın şehircilik,
mimarlık ve sanat
açısından gelişiminin
tüm zenginlik ve
çeşitliliğinin bir
arada görüldüğü çok
kültürlü bir İpek Yolu
yerleşimidir.

2016 yılı itibariyle Dünya genelinde
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı
1052 kültürel ve doğal varlık bulunuyor.
Bunların 814 tanesi kültürel, 203 tanesi
doğal, 35 tanesi ise karma (kültürel/doğal)
varlık. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras
Komitesi toplantıları ile bu sayı artıyor.
BÖLGE

Kültürel

Doğal

Karma

Toplam

%

Afrika

48

37

5

90

9%

Arap Ülkeleri

73

5

3

81

8%

Asya ve Pasifik

172

62

12

246

23%

Avrupa ve Kuzey Amerika

426

62

10

498

47%

95

37

5

137

13%

814

203

35

1052

100%

Latin Amerika ve Karayipler
Toplam

İtalya 51 adet varlık ile listede en çok
varlığı bulunan ülke. Türkiye ise 16 adet
doğal ve kültürel varlığı ile 17. sırada yer
alıyor.

Bölgelere göre dünya kültür mirası
listesinde bulunan doğal ve kültürel
varlıkların dağılımı
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2011 yılında Dünya Miras Listesine
alınan Edirne Selimiye Camii
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1987 yılında Dünya Miras Listesine
dahil olan Nemrut Dağı’nda (Adıyaman)
bulunan heykellerden bir görünüm

Dünya Kültür Mirası Listesinde En Çok Varlığı Bulunan 10 Ülke
İtalya

51

Çin

50

İspanya

45

Fransa

42

Almanya

41

Hindistan

35

Meksika

34

Birleşik Krallık

30

Rusya Federasyonu

26

ABD

23

Ülkemiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında
yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 16
adet varlığını kaydettirdi. Bu varlıklardan;
İstanbul’un Tarihi Alanları [1985]
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015)
Efes (2015)
Ani Arkeolojik Alanı (2016)
Kültürel olarak;
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alındı.
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Efes Antik Kenti 2015 yılında Dünya
Miras Listesine kaydedildi

Dünya Miras Geçici Listesi
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
kapsamında Taraf Devletler, UNESCO
Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi
uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini
(geçici liste) UNESCO Dünya Miras
Merkezi’ne iletmekle yükümlüler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce
yayınlanan bu listede yer alan varlıklara
ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya
Miras Komitesi’ne sunuluyor. Geçici
Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya
Miras Komitesince belirlenen kriterleri
karşılama durumları ile mimari, tarihi,
estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal,
sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate
alınıyor.

Merkezi tarafından incelendikten sonra
uygun bulunmaları halinde Dünya Miras
Listesine dâhil ediliyorlar. Ülkemizin
geçici listesinde Karain Mağarası,
Alanya, İshakpaşa Sarayı, Sümela
Manastırı, Göbeklitepe Arkeolojik Alanı,
Gordion, Uzunköprü, Kekova ve Tuz
Gölü gibi dünyaca meşhur doğal ve
kültürel alanlar yer alıyor.
Pamukkale 1988 yılında listeye dahil
oldu

İlk kez 1994 yılında UNESCO Dünya
Miras Merkezi’ne iletilen ülkemizin geçici
listesi 2000, 2009, 2011, 2012, 2013,
2014 ve 2015 yıllarında güncellendi.
Bu listede 2 karma (kültürel/doğal)
1 doğal ve 56 kültürel olmak üzere
toplam 59 adet varlığımız bulunuyor.
Bu varlıklar UNESCO Dünya Miras
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Suyla İlgili
Efsaneler
Anadolu insanı, yaratıcı zekâsı ve hayal
gücü ile çok değer verdiği suyla ilgili
çok sayıda efsane üretmiştir. Bunlardan
en çok beğenilenleri sizlerle paylaşmak
isteriz.

koştukları zaman kaya yarılmış ve Munzır
içerisine girip, kaybolmuş. Elindeki kova
devrilmiş ve sütler akmaya başlamış.
Yöre halkının inanışına göre hala o sütler
akar durur. Hakikaten o su, bembeyaz
süt gibi akmaktadır, karşıdan görenler
köpüklü suyu süt zannetmektedir. Burası
dünyanın yedi harikasından biri olmaya
namzettir. Bu kaynak suyunun adı
bugünkü Munzır’dır.
Aras Nehri Efsanesi

Munzır Efsanesi
Derler ki; bugünkü Ovacık ilçemizin
yerinde (Tunceli’nin ilçesi) bir zamanlar
büyük bir şehir varmış. Orada zengin
bir ağanın Munzır isimli meczup bir
bayan hizmetçisi var imiş. Birgün ağa
hacca gitmiş ve Kâbe’nin duvarında
canı helva istemiş. Aynı anlarda meczup
kız evin hanımına gelmiş ve ağanın
helva istediğini söylemiş. O zamanlar
Mekke altı aylık yol. Tabi evin hanımı
meseleyi anlamamış ve “herhalde kendi
canı istedi” diyerek, bir tabak pişirmiş.
Meczup Munzır, helvayı ağasına göz
açıp kapayıncaya kadar yetiştirmiş.
Ağa hacdan döndüğü zaman bütün
şehir halkı içtimai olarak elini öpmek
için sıraya dizilmişler. Ağa demiş ki
“Bırakın benim elimi Munzır’ın elini
öpün”. O anda Munzır elinde bir kova
süt ile kayalıklara doğru koşmaktaymış.
Komşular arkasından yakalamak için
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Başka bir efsanemiz de Aras nehri ile
ilgilidir. Bilindiği gibi Aras, Doğu Anadolu
bölgesinin ve hatta Türkiye’nin en önemli
akarsularındandır. Bingöl Dağlarından
çıkıp Hazar Denizine dökülmektedir.
Bunun üzerine de çokça efsane
yazılmıştır. En ilgi çekenlerinden birisi şu
şekildedir;
Bugünkü Aras’ın memba kısmında bir
zamanlar büyük bir göl varmış. Günün
birinde, bir avcı bir ördek vurarak tüylerini
yolmuş. Daha sonra gölde yıkarken
ördek canlanarak avcının elinden uçup
gitmiş. Meseleyi haber vermek için yakın
bir yerleşim birimine koşan avcı döndüğü
zaman gölün bin parçaya ayrıldığını

görmüş. O günden beri o semtin adı
BİNGÖL olmuş. Meğer ördeğe canlılık
veren ab-ı hayatlı su imiş. Ancak hangi
parçada olduğu keşfedilememiş.
Gerçekten de Aras’ın membaı çokça
sızıntıdan meydana gelmektedir. Çevre
sakinleri tarafından yılda üç kere ab-ı
hayatlı suyun aktığına inanılmaktadır.
Hatta meşhur Köroğlu’nun kendisinin
ve kıratının da köpüklü sulardan içmiş
olduğuna ve halen daha bir yerlerde
yaşadığına inanılmaktadır.
Ceyhan Nehrine Dair Efsane
Birçok efsane de Güney Anadolu’nun
gözbebeği hükmünde olan Ceyhan
Nehrine dair uydurulmuştur. Bunlardan
bir tanesi şu şekildedir; Derler ki; o
civarda yaşayan Lokman hekim ölüme
çare bularak formülünü bir kitaba
yazmış. Ceyhan Nehri’nin üzerinden
geçerken, Cebrail karşısına insan
kılığında çıkmış ve “Madem ölüme
çare buluyorsun söyle bakalım Cebrail
şimdi nerededir? Diye sormuş. Kitabına
göz atan muhatabı ise; “Ne yerdedir
ne gökte bir köprünün üzerindedir ve
sen Cebrailsin” dediği anda gerçek
şeklini alarak kanadını kitaba vurmuş

ve kitabı suya düşürmüş. O su bir
şalgam tarlasına akmaktaymış. Dolayısı
ile inanılmaktadır ki şalgam yiyenler
hem sağlıklı olmakta, hem de uzun
yaşamaktadırlar.
Çoban Bağırtan Suyu Efsanesi
Çambaşı Kasabasının yayan bir saat
kadar doğusunda,2000 m. yüksekliğinde
Seyit Tepesi adıyla anılan bir sivri
yükselti vardır. Seyit Tepesi’nin kuzeydoğu yamacında bir kayak suyu vardır.
Etrafta hiçbir ağaç bulunmayan, sanki
Seyit Tepesi’nin böğründen fışkırmış bu
kaynak suyuna Çoban Bağırtan denir.
Çambaşı’na çıkıp da piknik için bu suya
gelmeyene pek rastlanmaz. Rivayete
göre, Çoban Bağırtan suyunun şöyle bir
efsanesi bulunmaktadır. Bir yaz günü,
sürüsünü Seyit Tepesi eteklerinde otlatan
bir çoban, hastalanan koyunlarından
birini keser, etini kavurur. Kaynağın
başında, bir yandan yağlı koyun etini
yer, öte yandan da kaynağın soğuk
suyundan içer.
Fakat yağlı kavurma soğuk soğuk
kaynak suyu da içilince çobanın boğazını
tıkar, donar ve çobanın nefesini keser.
Böğürmeye çalışan çoban, bir ara can
havliyle bağırır ve bu gayretle olduğu
yere yığılır ve can verir. Çobanın acı
feryadını uzaklardan duyanlar, kaynağın
kenarına geldiklerinde çobanın cesediyle
karşılaşırlar. Zavallı çobanın ağzında
donmuş et parçalarını görünce;
boğularak can verdiğini anlarlar. O
günden sonra bu suya “Çoban Bağırtan
Suyu” adı verilir.

57

AKTÜEL

Türkiye’nin İlk
Yaban Hayatı Köprüsü
Tamamlanmak Üzere
Kuzey Marmara Otoyolu’nda inşa edilen köprü ile habitat
bölünmelerinin önüne geçilecek
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Milli Parklar (DKMP)
Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel
Müdürlüğü arasında yapılan protokol
gereği Kuzey Marmara Otoyolu’nda
inşa edilen Türkiye’nin ilk yaban hayatı
köprüsü tamamlanmak üzere. Köprünün
tamamlanması ile Rumelifeneri Yaban
Hayatı Geliştirme Sahasını ikiye
bölen otoyoldan kaynaklanan habitat
bölünmesinin önüne geçilecek.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban
hayatının bölünmesini önlemek ve
biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak
maksadıyla örnek bir köprüyü, daha
önce Mersin’de hayata geçirmişti.
Gülek Boğazı ile Akdeniz’i İç Anadolu’ya
bağlayan otoyol üzerinde tesis edilen
köprü, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile
yapılan iş birliği çerçevesinde Orman
Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından
“Orman Ekosistem Köprüsü” olarak
yeniden düzenlenmiş ve hayata
geçirilmişti.
Köprü 40 Metre Genişlikte Olacak
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde
inşa edilen ekolojik köprü ise yapılış
maksadı anlamında Türkiye’nin ilk
yaban hayatı köprüsü olma özelliğini
taşıyor. Rumelifeneri Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası’nın otoyol tarafından
ikiye bölünmesinden kaynaklanan
olumsuzlukları engelleyecek olan bu
köprü 40 metre genişlikte inşa ediliyor.
22 metre genişliğinde 2 adet tüpten
oluşan ve yaklaşık 12 milyon lira
maliyetle inşa edilen ekolojik köprü
sayesinde tel örgülerle yörede bulunan
karaca, domuz, çakal, tilki gibi daha
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bir çok yaban hayvanı yönlendirilecek
ve otoyolu karşıdan karşıya rahatlıkla
geçebilmeleri sağlanacak.
Trafik Kazalarının Önüne Geçilecek
Hayata geçirilecek ekolojik köprü ile
habitat bölünmesi sebebiyle yaban
hayvanlarının beslenme, barınma, eş
tutma ve üreme gibi problemlerinin
ortadan kalkacağını vurgulayan Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, “Ekolojik köprüde bitkilendirme
çalışmaları yapılarak hem tabii ortam
görüntüsü oluşturulacak hem de
gürültü önlenecek” değerlendirmesinde
bulundu.

Genetik kaynakların fakirleşmesine
yol açan ve orman alanlarının
parçalanmasına sebep olan yollara
uygun üstgeçit, alt geçit gibi ekolojik
yapıların inşa edilmesinin biyolojik
çeşitliliğe katkı sağlayacağının altını
çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bunun
yanında yaban hayvanlarının yaşam
alanlarından geçen yollar trafik kazalarını
artırıyor, can ve mal kayıplarına sebep
oluyor. Proje ile yaban hayvanlarının
sebep olduğu trafik kazalarının da önüne
geçilmiş olacak. Ekolojik köprü projelerini
diğer otoyol projelerinde de uygulamayı
planlanıyoruz” diye konuştu.
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Kültürün ve Doğal
Güzelliklerin Merkezi

‘B
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Adeta bir turizm
cenneti olan
Beypazarı, son
yıllarda yaşanan
değişim rüzgârıyla
yerli ve yabancı
turistlerin ilgi odağı
haline geldi.
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GEZİ

Verimli tarım
alanları, doğal
su kaynaklarının
zenginliği, sarp
yamaçlı tepelerle
çevrelenmiş korunaklı
bir konumda olması,
Beypazarı’nı önemli
bir yerleşim yeri
haline getirmiştir.
İlçenin İpek Yolu
üzerinde bulunması
ardında eşsiz bir tarihi
zenginlik bırakmıştır.
Tarihi “İpek Yolu” üzerinde, binlerce
yıllık geçmişe sahip Beypazarı,
ülkemizin kültürel zenginlikleri ve
doğal güzellikleriyle dolu yerleşim
merkezlerinden biridir. Adeta bir turizm
cenneti olan Beypazarı, son yıllarda
yaşanan değişim rüzgârıyla yerli ve
yabancı turistlerin ilgi odağı haline
gelmiştir.
Turizmin canlandırılmasına yönelik
gerçekleştirilen projelerle çehresi
yenilenen Beypazarı’nı ziyaret edenlerin
sayısı günden güne artmaktadır. 1800’lü
yıllardan günümüze ulaşan tarihi
konakların restore edilmesiyle açık hava
müzesi görünümünü alan Beypazarı,
el sanatları ve saray mutfağı tarzındaki
yemekleriyle Türk kültürünün mirasçısı
konumundadır.
“Telkari Sanatı” ile Beypazarı’nın
adını yurt dışına duyuran gümüş
işletmeciliğinin yanı sıra bakırcılık,
yorgancılık, dokumacılık gibi eski el
sanatlarının da yaşatıldığı ilçede; turistler
babadan oğula geçen geleneksel el
sanatları atölyelerini bolca gezme fırsatı
bulmaktadır.
Yöreye has Beypazarı güveci, etli dolma,
höşmerim, 80 katlı baklava ve Beypazarı
kurusu gibi tescillenen lezzetler, turistik
işletme haline getirilen tarihi konaklarda
ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.
Tarihi İpek Yolu
Ankara’nın kuzeybatısında bulunan
Beypazarı; Hitit, Frig, Galat, Roma,
Bizans, Selçuklu ve son olarak da
Osmanlıların egemen olduğu tarihi
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İpek Yolu üzerinde bulunan yerleşim
merkezlerinden biridir. Beypazarı
ilçesine ilk ismi Luwi’ler “Lagania” olarak
vermişlerdir. ‘Kaya Doruğu Ülkesi’
anlamına gelen bu isim Beypazarı’nın
konumunu ifade etmektedir. Günümüzde
olduğu gibi o dönemde de çevre
kentlerin ilgi odağı olan Beypazarı’nda
panayır şeklinde büyük pazar yerleri
kurulmuş, halk, alışveriş amaçlı bu
pazarlara gelip gitmeye başlamıştır. Bu
meşhur pazar, ilçenin ‘Beypazarı’ olarak
anılmasına neden olmuştur.
Verimli tarım alanları, doğal su
kaynaklarının zenginliği, sarp yamaçlı
tepelerle çevrelenmiş korunaklı bir
konumda olması, Beypazarı’nı önemli
bir yerleşim yeri haline getirmiştir. İlçenin
İpek Yolu üzerinde bulunması ardında
eşsiz bir tarihi zenginlik bırakmıştır.
Akla İlk Gelen ‘Tarihi Evler’
Beypazarı denince akla ilk gelen
tarihi evleridir. Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesine de konu olan
Beypazarı evleri; cumbalı, üstünde
guşgana adı verilen bir çatıdan oluşan

iki üç katlı yapılardır. Evlerin iskeleti
ahşaptır ve bu ahşap, tatlı kireç denilen
malzemeyle sıvanmıştır. Odalardaki kirli
havayı ve nemi alan yöreye özgü bu
malzeme, Beypazarı evlerini farklı kılar.
Tavan arasındaki zemin katları taştan,
geri kalan kısmı ahşaptan oluşan bu
evlerin girişinde demir kapılı mahzenler
bulunur. Tarih boyunca yangınlarla birçok
kez harap olan Beypazarı’nda evlerin
içindeki bu mahzenler kıymetli eşyaların
saklanması amacıyla kullanılmıştır. Yine
bu yangınlar nedeniyle binlerce yıllık
tarihe sahip Beypazarı’nda, mimari
açıdan en erken tarihli konak 13.yy’a
aittir. Sokaklarda iç içe yerleşim tarzı
benimsenmiştir. Bu nedenle kapılar,
pencereler ve guşganalar birbirine bakar
şekilde düzenlenmiş, evler yerleşim
olarak bitişik ve birbirine yakın inşa
edilmiştir.
Beypazarı, Osmanlı mimarisi tarzındaki
tarihi eserleri ve evlerinin yanı sıra
600 yıllık çarşısı, bu çarşılarda faaliyet
gösteren zanaatkârları ve saray
mutfağı tarzındaki yemekleriyle de
Türk kültürünün tüm inceliklerini halen
yaşatmaktadır.
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AKTÜEL

Tasarım Harikası
Magdeburg Köprüsü
Hem gezi yönünden
hem de çift yönlü
taşımacılık konusunda
dünyanın en uzun
su köprüsü olan
Magdeburg Köprüsü
teknolojinin yeşile,
suya, havaya
dokunmadan hatta
bütün bunları
koruyarak nasıl
pratiğe dökülebileceği
konusunda da örnek
olma niteliği taşıyor.
Magdeburg su köprüsü ile ilgili ilk fikir
1919’da ortaya atılıyor fakat kabul
görmüyor. Daha sonraki yıllarda tekrar
gündeme gelse de projelendirmesi
1930’larda başlıyor fakat bu seferde 2.
Dünya Savaşında Almanya’nın zorda
kalması nedeni ile duraklatılıyor. Kaynak
bulunup inşasına başlama süreci
ise 1990’lı yılların başlarında oluyor.
Yüzyıllardır bu projeyi yapmayı kafalarına
koyan Almanlar en sonunda 1997’de
yapımına başlayıp toplam 6 yıl inşası
süren akarsu köprüsünü 2003 yılında
başarılı bir şekilde hizmete açıyorlar.
Köprü Berlin yakınlarında Elbe nehrinin
üzerinde kuruluyor. Aynı zamanda Eski
Doğu ve Batı Almanyaları da birleştiriyor.
Mühendislik harikası olan bu köprü Elbe
nehrinin istenilen güzergahta, Mittelland
Kanalı ile karışmaması ve üstüne üslük
kocaman gemilerin üzerinden rahatça
geçebileceği şekilde tasarlanıyor.
Yani köprüden gemiler geçiyor o da
su üzerinde. Mühendisliğinin yanında
mükemmel bir çevrecilik örneği de
sergiliyor. Magdeburg köprüsü,
teknolojinin yeşile, suya, havaya
dokunmadan hatta bütün bunları
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Düzenlenen su turları ile
siz de bu köprünün keyfini
çıkartabilirsiniz.

koruyarak nasıl pratiğe dökülebileceği
konusunda örnek olma niteliği taşıyor.
Dünyanın En Uzun Gezilebilen
Köprüsü
Magdeburg Su Köprüsünün toplam
uzunluğu 918 metredir. Köprü bu
uzunluğu ile dünyanın hem gezme
hem de çift yönlü ulaşıma elverişli
olma konusunda en uzun su köprüsü
ünvanına da sahiptir. Köprü üzerinde
akan Elbe Su Kanalı’nın derinliği 4.25
metre, köprü genişliği ise 34 metre
olması bu kargo ve yük gemilerinin
geçişini oldukça kolaylaştırıyor.
Magdeburg Su Köprüsü Elbe Nehrini
geçer ve Elbe-Havel Kanalını Mittelland
Kanalına bağlayarak ticaret ve yolcu
gemilerinin geçişini 12 km’den fazla
kısaltıyor. Köprünün yapımında 24.000
ton çelik ve 68.000 metreküp beton
kullanılırken köprünün yapımı toplamda
500 milyon euro para gibi bir rakama
mal ediliyor.
Arşimet Kanunundan Yararlanılmış
Köprünün yapımında çalışan
mühendisler suyun kaldırma kuvveti ve

akış debisi sayesinde gemilerin köprü
taşıma kapasitesine neredeyse sıfır
katsayıyla yük bindireceğini önceden
hesaplıyorlar. Yani köprüden geçen
500 tonluk bir geminin ağırlığına suyun
kaldırma kuvveti direnç gösteriyor
ve geriye sadece taşıyıcı kolonlara
suyun köprü üzerinden akarken etki
ettiği basınçtan başka bir kuvvet
uygulanmıyor. Aslında köprü yapımında
mühendisler Arşimet kanunundan
yararlanıyor. Arşimet kanununa göre
suya konulan her nesne kendi hacmine
eşit miktarda su ile yer değiştiriyor.
Buna göre; aynı anda köprü üzerinde
hangi ağırlıkta kaç gemi olursa olsun,
taşınması gereken yükün ağırlığı
değişmiyor. Mühendislere de tek hesap
etmeleri gereken şey köprü üzerindeki
suyun ağırlığı kalıyor.
Magdeburg Su Köprüsü, Elbe’ye bakan,
bir su kanalı olduğu için, tam anlamıyla
nehir üzerinde bir nehir görüntüsü
oluşturuyor. Bu modern ve eşsiz su
kemerinde düzenlenen su turları ile
hem tasarım harikası olan bu köprüyü
yakından görün hem de manzaranın
keyfini çıkartın.
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Kategorisinde
Dünyanın En Yüksek
3. Barajı:
Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Avrupa’nın

Mühendislik
Harikası Ermenek
Barajı:

218

metre
ile kategorisinde dünyanın
en yüksek
6. barajı

En Büyük
Barajı
Atatürk
Barajı ve HES

Avrupa’nın

En Yüksek
Barajı

KKTC
Su Temin Projesi
Dünyada ilk kez uygulanan
sistemle Akdeniz deniz
yüzeyinin 250 metre altından
askıda geçildi

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

4

Boğaziçi Tüneli

Dünyada
ilk kez

milyon

dekar alan sulanıyor

iki kıta su tüneliyle birbirine
bağlandı

3,76
Yıllık

milyar metreküp içme suyu
temin ediliyor

1,8
milyon

hektar alan taşkınlardan
korunuyor

50
Yıllık

milyar

kilovat.saat enerji üretim
kapasitesi

Kaynak: DSİ
67

DETAY

68

