Değerli Okurlar...
Yaşam kaynağımız su kontrol edilemediği takdirde yıkıcı bir güç hâline
gelebiliyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek maksadıyla
taşkından koruma ve ıslah çalışmaları yapan DSİ, bugüne kadar 1,8 milyon
hektarlık sahayı taşkın zararlarından korudu. DSİ, son yıllarda uygulamaya
koyduğu yeni anlayışla taşkın koruma/ıslah ve rekreasyon projelerini eş
zamanlı olarak yürütüyor. Böylelikle hem yerleşim yerlerinin taşkın güvenliği
temin ediliyor hem de vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı sağlanıyor.
DSİ tarafından bu projelere Erzinzan’da bir yenisi daha eklenecek. Vasgirt
Deresi ıslahı kapsamında hayata geçirilecek Vasgirt Rekreasyon Alanı Peyzaj
Tasarımı Projesi ile Erzincan’ın çehresi değişecek. Projeye ilişkin bilgileri,
hazırladığımız haberde bulabilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca Beydağ Barajı’ndan yapılacak modern sulama ile elde
edilecek katma değeri, ülkemizde tespit edilen 900’ün üzerindeki sulak
alanı, doğu ve güneydoğu bölgelerimizde teröre rağmen süratle devam
eden baraj projelerini konu edinen haberlerimizi okuyabilirsiniz.
Bursa Karacabey Longozu’nun huzur veren güzelliği ile suyun uçurma
kuvvetini keşfedeceğiniz flyboard haberinin de ilginizi çekeceğini
düşünüyoruz.
Keyifle okumanız dileğiyle…

Dergi Adı
Devlet Su İşleri Vakfı Yayını
Su Dünyası Dergisi
İmtiyaz Sahibi
Devlet Su İşleri Vakfı Adına Yönetim Kurulu
Başkanı Murat ACU
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Akif ÖZKALDI
Murat ACU
Yakup BAŞOĞLU
Ergün ÜZÜCEK
Mustafa UZUN
Turkay ÖZGÜR
Mustafa ELDEMİR
Prof. Dr. Lütfi AKCA
Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA
Prof. Dr. Adem BAŞTÜRK
Prof. Dr. Zekai ŞEN
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nizamettin ÇİFTÇİ
Genel Koordinatör
Levent YILDIRIM
Genel Yayın Yönetmeni
Orçun TAŞKIN

Yazı İşleri
Ganimet CANEVİ
Burak YALÇIN
Nazlı KARATEPE

Renk Ayrımı
Suphani AKKOÇ

Yönetim Adresi
İlk Sok. No: 28 Yücetepe / ANKARA
Tel: 0 312 229 85 61
Faks: 0 312 229 84 21

Dijital ve Sosyal Medya
Abdullah ERCAN
Hasan ANDİŞ

Organizasyon ve Hazırlık

Genel Koordinatör
Arif DEMİRBAŞ
Yayın Koordinatörü
Engin YALÇINKAYA
Danışman
Baha YILMAZ
Editör
Ömer ÜNAL
Tasarım Ekibi
Emrah ANDİŞ
Pakize UYANIKER

Fotoğraf Editörü
Barış ŞİMŞEK

Baskı Takip Sorumlusu
Ahmet Selçuk ÇETİN
Ziya Gökalp Cad. Dr. Mediha Eldem Sok. No:
38/15 Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 430 70 81
www.arentanitim.com.tr
info@arentanitim.com.tr
Baskı
Epa-Mat Matbaacılık
Ağaç İşleri San. Sit. 1357. Sk. No: 41
İvedik/ANKARA • Tel: 0 312 394 48 63
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Basım Tarihi: 29.11.2016

Su Dünyası Dergisi’nde yayımlanan yazıların ve
fotoğrafların tüm yasal sorumluluğu, metin ve görsellerin
sahibi olan firmalara/kişilere aittir.
Reklamlar, reklam verenin sorumluluğundadır. Yazı ve
Fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’nın aylık ücretsiz
yayınıdır. Para ile satılamaz.

www.su-dunyasi.com.tr • sudunyasi@dsi.gov.tr

1

DETAY

HABER

6

Teröre İnat Diyarbakır’a Dev Yatırım

HABER

8

Beydağ Modern Sulamaya Açıldı

HABER

12

Suyun Denizaşırı Yolculuğu Devam
Ediyor

HABER

13

Kars’ta Tarım Arazileri Suya
Kavuşacak

30

HABER

KAPAK

HABER

17

Türk Gençler “Su Ödülü” İçin Yarıştı

2

14

Ülkemizde 921 Adet Yeni Sulak Alan
Tespit Edildi

HABER

18

Son 5 Yılda 7 Çığ Projesi Tamamlandı

HABER

22

Maksadına Uygun Çalışmayan Sulama
Birlikleri Kapatılacak

HABER

24

Yaban Hayvanları İçin Ekolojik
Köprüden Sonra Ekolojik Viyadükler
Geliyor

HABER

27

Kiğı Barajı’nda Elektrik Üretimine 2017
Yılında Başlanacak

HABER

28

3 Milyon Alabalık Derelerle Buluşacak

YAŞAM
TARZI
39

GEZİ

40

Bir Tatlı Huzur: Karacabey Longozları

44

AKTÜEL

50

Suyun Uçurma Kuvveti: Flyboard

AKTÜEL

AKTÜEL
Gözelerinden Süt Akan Nehir: Munzur

54

Köylünün Yeni Kazanç Kapısı Ginseng

AKTÜEL

56

Nehirlerin Şehirleri

3

DETAY

4

DETAY

HABER
HABER

Beydağ Modern
Sulamaya Açıldı
ÖDEMIŞ BEYDAĞ SULAMASINDA 92 BIN 500 DEKAR ZIRAI ALAN
SULAMAYA AÇILDI. PROJE KAPSAMINDA BEYDAĞ BARAJI’NDA
DEPOLANAN SULAR ILE 196 BIN 500 DEKAR TARIM ARAZISI,
MODERN SULAMA ŞEBEKESI ILE SULANACAK.
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Teröre İnat Diyarbakır’a
Dev Yatırım
Ülkemizin dört bir yanını baraj ve göletlerle donatmak için
çalışan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerindeki terör olaylarına rağmen Diyarbakır’a rüya
diye tabir edilen dev tesisler inşa etmeyi sürdürüyor.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, hükümetin ve bakanlığın teröre
inat Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerindeki illerde yatırımlarını aralıksız
sürdürdüğünü belirterek, Diyarbakır’da
2019 yılı sonuna kadar 6 büyük barajın
hizmete açılacağını söyledi.

Yatırımlar Ekonomiyi
Canlandıracak
Diyarbakır’da Silvan, Ergani, Çermik
Kale, Ambar, Başlar ve Kuruçay
Barajı’nın inşaatlarını sürdüren Bakanlık,

bu tesislerin hizmete açılmasıyla 2 milyon
589 bin dekar zirai araziye su temin
edebilecek. Yine bu tesislerin hizmete
açılmasıyla birlikte 352 bin 400 kişiye ek
istihdam ve 1 milyar 263 milyon TL ek
gelir artışı sağlanacak.
Ülkemizde Atatürk Barajı’ndan sonra en
büyük sulama barajı olan Güneydoğu
Anadolu Projesi’nin (GAP) kilit tesisi
durumundaki Silvan Barajı’nda fiziki
gerçekleşme yüzde 59 seviyesine
yükseldi. 175,5 metre yüksekliği ile
bölgede Atatürk Barajı’ndan sonra en
büyük sulama barajı unvanına sahip
olacak olan Silvan Barajı ile 2 milyon 351
bin dekar zirai arazi suya kavuşacak.
160 MW kurulu gücünde enerji üretecek
olan Silvan Barajı hizmete açıldığında
ülke ekonomisine yılda 1,1 milyar TL
katkı sağlayacak ve 305 bin kişiye
istihdam oluşturulacak.

Yatırımlara Tam Gaz Devam
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Diyarbakır başta olmak
üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerindeki yatırımların tam gaz
devam ettiğini ifade ederek şunları
söyledi: “Gerek hükümetimiz, gerekse
de Bakanlığımız teröre inat Doğu ve
Güneydoğu illerinde yatırımlarını aralıksız
sürdürmekte. Biz, Bakanlık olarak,
özellikle Diyarbakır’da yürüttüğümüz
faaliyetlerle sulanmadık arazi
bırakmayacağız. 2019 yılı sonuna kadar

şehirde hizmete açacağımız 6 büyük
barajla yaklaşık 2 milyon 600 bin dekar
zirai arazimizi suya kavuşturacağız.
Silvan Barajı ile 2.351.230, Ergani Barajı
ile 16.660, Çermik Barajı ile 71.110,
Ambar Barajı ile 123.250, Başlar Barajı
ile 38.200 ve Kuruçay Barajı ile de
50.300 dekar zirai arazi suya doyacak.
Böylece bölgedeki üretimi şaha
kaldıracağız ve bölge halkımızın gelirini
ziyadesiyle artıracağız. Rüyaları gerçeğe
dönüştürmeye ve halkımızın yüzünü
güldürmeye devam edeceğiz.”
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Beydağ
Modern Sulamaya
Açıldı

ÖDEMIŞ BEYDAĞ
SULAMASINDA 92 BIN
500 DEKAR ZIRAI ALAN
SULAMAYA AÇILDI. PROJE
KAPSAMINDA BEYDAĞ
BARAJI’NDA DEPOLANAN
SULAR ILE 196 BIN 500
DEKAR TARIM ARAZISI,
MODERN SULAMA
ŞEBEKESI ILE SULANACAK.

8

DETAY

9

HABER

KENDINI 4 YIL GIBI KISA
BIR SÜREDE AMORTI
EDECEK OLAN BEYDAĞ
BARAJI TÜRKIYE’NIN GERI
DÖNÜŞÜ EN HIZLI BARAJI,
UNVANINI ALACAK.

Ödemiş Beydağ Sulamasında 92 bin
500 dekar zirai alan sulamaya açıldı.
Proje kapsamında Beydağ Barajı’nda
depolanan sular ile 196 bin 500 dekar
tarım arazisi, modern sulama şebekesi
ile sulanacak.
196 bin 500 dekar sulama sahasının 70
bin dekarı Ağustos 2015 tarihi itibariyle
sulamaya açıldı. Nisan 2016 tarihinde
bu alana 15 bin dekar, Haziran 2016
tarihinde de 7 bin 500 dekar saha daha
ilave edilerek toplam sulamaya açılan
alan 92 bin 500 dekar oldu. Tamamı
borulu sistem ile teşkil edilen proje
tamamlandığında 2016 yılı birim fiyatları
ile ülke ekonomisine yıllık 117 milyon TL
katkı sağlanacak ve kuru tarıma göre
çiftçimizin geliri 6 kat artacak.

Geri Dönüşü En Hızlı Baraj
Türkiye’nin en bereketli havzalarından
olan Küçük Menderes Havzası’nda,
İzmir ilinin yaklaşık 120 kilometre
güneydoğusunda yer alan Ödemiş
Beydağ Sulama Projesinin depolama
tesisi konumundaki Beydağ Barajı,
Küçük Menderes Nehri üzerinde
10

bulunuyor. Kendisini 4 yıl gibi kısa bir
sürede amorti edecek olan Beydağ
Barajı Türkiye’nin geri dönüşü en hızlı
barajı unvanını alacak.
Beydağ Barajı, Küçük Menderes
Havzası’ndaki kilit depolama yapısı
niteliğini taşıyor. Proje ile havzada
büyük boyutlu ilk depolama yapısı
gerçekleştirilmiş oldu. Beydağ Barajı
sulama suyu ihtiyacını karşılamanın yanı
sıra Küçük Menderes Nehri’nde görülen
taşkınların önlenmesinde de düzenleyici
bir etkiye sahip.

Yüzde 82 Fiziki Gerçekleşme
Sağlandı
Beydağ Sulamasında 2016 yılı Ağustos
ayı itibariyle; 540 bin metre CTP ve
HDPE borunun 372 bin metresi döşendi,
250 bin metre tahliye kanalının ise
85 bin metresi açıldı. İzmir Ödemiş
Beydağ Sulamasında yüzde 82 fiziki
gerçekleme seviyesine ulaşıldı. 2016 yılı
sonuna kadar 27 bin 500 dekar alanın
daha sulamaya açılması planlanıyor.
Projenin tamamının 2017 yılı içerisinde
tamamlanması hedefleniyor.

Ödemiş Bademli Barajı Sulaması
da Hizmete Girdi
Diğer taraftan İzmir Ödemiş’te yapımı
daha önce tamamlanan Bademli
Barajı’nın sulama projesi de hizmete
girdi. 10 bin 480 dekar zirai alanı sulayan
proje ile Ödemişli çiftçilerin yüzü güldü.
Ödemiş Bademli Barajı İnşaatı yapım
ihalesi 28 Şubat 2011 tarihinde yapıldı.
15 Nisan 2011 tarihinde inşaatına
başlanılan merkezi kil çekirdekli kum
çakıl dolgu tipindeki barajın 4 milyon
950 bin metreküp su depolama hacmi
bulunuyor. 1 milyon 677 bin metreküp
dolgu hacmindeki baraj, 56,5 metre
yüksekliğinde inşa edildi.

10 Bin 480 Dekar Zirai Arazi
Suya Kavuştu
Barajın sulama şebekesi inşaatına ise
2013 yılında başlanıldı. Türkiye’nin
en verimli havzalarından olan Küçük
Menderes Havzası’nda; İzmir ili, Ödemiş
ilçe merkezinin 16,5 km güneyindeki
Bademli Mahallesi’nin 1 km doğusunda,
Küçük Menderes Nehri’nin kollarından
Pirinçci Çayı üzerinde yer alan Bademli
Barajı’nda depolanan su ile 10 bin
480 dekar zirai arazi yüksek basınçlı
damlama yağmurlama sistemiyle
sulanmaya başlandı. Proje kapsamında

TAMAMI BORULU SISTEM
ILE TEŞKIL EDILEN ÖDEMIŞ
BEYDAĞ SULAMA PROJESI
TAMAMLANDIĞINDA 2016
YILI BIRIM FIYATLARI ILE
ÜLKE EKONOMISINE YILLIK
117 MILYON TL KATKI
SAĞLANACAK VE KURU
TARIMA GÖRE ÇIFTÇIMIZIN
GELIRI 6 KAT ARTACAK.

34,5 kilometre boru döşendi ve 182
sanat yapısı tamamlandı.

Yaklaşık 11 Milyon TL Gelir Artışı
Sağlanacak
Bademli Barajı’nın sulama alanında daha
önce kuru şartlarda hububat, meyve,
zeytin, sebze, mısır tarımı yapılırken,
projenin devreye alınmasıyla sulu tarıma
geçildi ve mevcut ürünlerde verim,
üretim ve istihdam artışı sağlanmaya
başlandı. 27 milyon TL maliyeti olan
projenin uygulanması ile 2016 yılı
fiyatlarıyla toplam 10 milyon 950 bin TL
yıllık net gelir artışı bekleniyor.
11
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Suyun Denizaşırı
Yolculuğu Devam Ediyor
Asrın Projesi olarak ifade edilen “KKTC Su Temin Projesi” kapsamında
Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı’ndan 19 milyon
metreküp su, Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı’na aktarıldı.
Geçitköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 72’ye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, KKTC’nin su meselesinin
kökünden çözülmesine yönelik verdiği
talimatın ardından, Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca, yıllardır su sıkıntısı çeken
KKTC’nin su ihtiyacını karşılamak
amacıyla “KKTC Su Temin Projesi”
hazırlanmıştı.
Askılı boru sistemiyle KKTC’deki uzun
vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak
projede adaya ulaşan su, vatandaşların
kullanımına sunuldu. Proje kapsamında
17 Ekim 2015’ten itibaren kesintisiz
olarak Türkiye’den KKTC’ye su
aktarılmaya başlandı. Ağustos 2016
ayı itibariyle 19 milyon m3 suyla dolan
Geçitköy Barajı’nda, doluluk oranı yüzde
72’ye ulaştı. Sayaç okumaları, iki ülke
arasındaki protokol gereği her ayın
15’inde yapılıyor. Proje ile KKTC’nin uzun
vadeli su ihtiyacının karşılanması için
adaya yıllık 75 milyon m3 su iletilecek.

Abone Sayısı Gün Geçtikçe
Artıyor
Türkiye’den gelen suyu kullanmak
isteyen ve abonelik sözleşmesi
imzalayan belediye sayısı 23’e
yükseldi. Gazimağusa Belediyesi,
Lefkoşa Belediyesi, Yeni Boğaziçi
Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi
Askeri Bölge, Güzelyurt Belediyesi,
Alayköy Belediyesine bağlı Yılmazköy,
Paşaköy Belediyesi, Vadili Belediyesi,
İnönü Belediyesi, Geçitkale Belediyesi,
Serdarlı Belediyesi, Lapta Belediyesi
(Tepebaşı, Çamlıbel, Akdenizköyü ve 39.
Tümen Komutanlığı) su almaya başladı.
İskele Belediye sınırları içerisinde ve
proje kapsamında bağlantısı bulunan
depolara da su ulaştırıldı. KKTC’de,
henüz müracaatta bulunmayarak
abonelik sözleşmesi imzalamayan 5
12

(Girne, Dikmen, Lefke, Gönyeli, Akıncılar)
belediye olmak üzere toplam 28 belediye
bulunuyor.

Terfi İstasyonlarının Durumu
Girne, Gazimağusa, Dipkarpaz
Bölgesinde içmesuyu isale hatları
yüzde 99’a ulaşırken, Lefkoşa hattı
ise tamamlandı. Türkiye’den gelen
suyun Girne ve Dipkarpaz Bölgesi
su depolarına ulaşması için 19 terfi

istasyonunun 17’sinin betonarme
mekanik işleri tamamlandı. 2 (Girne
Bölgesinde Emtan ve Gazimağusa
Bölgesinde Değirmenlik) terfi
istasyonunun yapımı ise Girne ve
Lefkoşa Kaza Mahkemeleri kararından
dolayı gecikti. Gazimağusa Bölgesi
İçmesuyu İsale Hattı kapsamındaki
Değirmenlik Terfi İstasyonu inşaatındaki
problem aşılarak, yüzde 15 oranında
fiziki gerçekleşme sağlandı.
Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı
kapsamındaki Emtan Terfi İstasyonu
inşaatı ise Girne Kaza Mahkemesince
durduruldu, dava hâlen devam ediyor.
Terfi istasyonlarının elektrik bağlantı
işlerine KIBTEK (Kıbrıs Elektrik Kurumu)
tarafından 30 Haziran 2016 tarihinde
başlanırken, sadece bir tesise enerji
verildi. KIBTEK’in elektrik bağlantısını
ve kontrollerini gerçekleştirdiği 5 terfi
istasyonunun abonelik işlemleri de
DSİ tarafından başlatıldı. Diğer 11 terfi
istasyonunun elektrik bağlantı işlemine
ise devam ediliyor.

Kars’ta Tarım Arazileri
Suya Kavuşacak
Aras Nehri’nin büyük kolu olan Arpaçay Nehri’ni oluşturan Kars
Çayı üzerinde yapımı devam eden Kars Barajı ile Kars merkez,
Akyaka, Arpaçay, Digor ve Susuz ilçelerine bağlı köy yerleşimlerine
ait 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

90 bin 600 dekarlık ilk kısım ise
2016 yılında ihale edilecek. Bu proje
tamamlandığında 2016 yılı birim fiyatları
ile dekar başına 471,30 TL gelir artışı,
ülke ekonomisine ise yıllık 156 milyon
782 bin 234 TL katkı sağlanması
hedefleniyor.
Aras Nehri’nin büyük kolu olan Arpaçay
Nehri’ni oluşturan Kars Çayı üzerinde
yapımı devam eden Kars Barajı ile
Kars merkez, Akyaka, Arpaçay,
Digor ve Susuz ilçelerine bağlı köy
yerleşimlerine ait 475 bin 780 dekar
tarım arazisinin borulu şebeke ile cazibeli
olarak sulanması sağlanacak. Proje
tamamlandığında yılda 9,76 milyon
kilovatsaat enerji de üretilecek.

Baraj İnşaatında Yüzde 93’lük
Fiziki Gerçekleşme Seviyesine
Ulaşıldı
Baraj inşaatında memba batardosu,
dolusavak, derivasyon-dipsavak tüneli ve
enjeksiyon işleri ile kret ve ocak ulaşım
yolları ile beraber rezervuar içerisinde
kalan 7 köyün ulaşımını sağlayacak olan
12,35 km uzunluğundaki rölekasyon
yolunun 8,47 km’si tamamlandı.
Kars Barajı, merkezi kil çekirdekli
kum-çakıl dolgu tipinde inşa ediliyor.
Temelden yüksekliği 56 metre olan
barajın gövde dolgusunun 55 metrelik
kısmı tamamlandı. İletim hattı 20,7
km uzunluğunda olan Kars Barajı
Sulamasının ise 6,5 kilometresi
tamamlandı. Baraj inşaatında yüzde
93’lük fiziki gerçekleşme sağlandı.
Barajda, Eylül 2016’da su tutulacak.
13
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Ülkemizde

921 Adet
Yeni Sulak Alan Tespit
Edildi…

ÜLKEMIZIN SAHIP OLDUĞU
SULAK ALANLARIN
KORUNMASINDAN MESUL
OLAN ORMAN VE SU
İŞLERI BAKANLIĞI ULUSAL
SULAK ALAN ENVANTERI
PROJESI’NI TAMAMLADI.
TAMAMLANAN PROJE
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMALAR NETICESINDE
80 DEKARDAN BÜYÜK
ALANA SAHIP 921 ADET
TABII SULAK ALAN TESPIT
EDILDI.

15
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Ülkemizin Sulak Alanların Korunması
Sözleşmesi’ne (RAMSAR) taraf olmasının
ardından büyük bir ivme kazanan sulak
alanla alakalı çalışmalar meyvesini
vermeye başladı. Bakanlığa bağlı Doğa
Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel
Müdürlüğü tarafından ülkemizdeki
farklı bölgelerde yürütülen çalışmalar
neticesinde 921 adet tabii sulak alan
tespit edildi.
Daha önceki yıllarda RAMSAR
Sözleşmesi’ne taraf olduktan sonra
RAMSAR alanı ilan edilen 14 adet
sulak alanı koruma altına alan Bakanlık,
geçtiğimiz 2 yıl içerisinde de 38 adet
sulak alanı da “Ulusal Öneme Haiz Sulak
Alan” olarak tescil ederek koruma altına
almıştı.
Bu yıl da Ulusal Sulak Alan Envanteri
Projesi’ni tamamlayan Orman ve Su İşleri
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Bakanlığı 80 dekardan daha büyük alana
sahip 921 adet tabii sulak alanın varlığını
tespit etti.
Ayrıca sulak alanların korunması
gayesiyle ülkemizde birçok noktada
farklı türlerde çalışmalar yürüten
Bakanlık, Konya Çeltik’te bulunan
Akgöl Sulak Alanı’nı yaptığı
rehabilitasyon çalışmasıyla eski günlerine
kavuşturdu. Bakanlık yine Konya
ve Karaman illeri arasında bulunan
ve İç Anadolu Bölgesinin en önemli
sulak alanlarından birisi olan Ereğli
Sazlıklarında rehabilitasyon çalışmalarını
tamamlayarak sulak alandaki kaçakları
önledi, böylece burada yıl boyunca su
tutulması sağlandı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak yaptıkları
çalışmalarla ülkemize 921 adet daha

sulak alan kazandırdıklarını belirterek
şunları söyledi;
“Bir yandan var olan sulak alanlarımızı
korurken, diğer yandan da yeni sulak
alan tespitleri yapıyoruz. Ülkemizin tabii
değerleri için elimizden gelen gayreti
ziyadesiyle gösteriyoruz. Malumunuz,
301 kuş türü ve 428 bitki türüne ev
sahipliği yapan, ülkemizin 14 RAMSAR
Alanından biri olan ve Millî Park Statüsü
de bulunan Sultansazlığı’nda da çok
ciddi çalışmalar gerçekleştirerek kuraklığı
ortadan kaldırdık. Afyonkarahisar
Karakuyu Sazlıkları’nda, Sakarya’daki
Acarlar Longozu’nda ve Tokat’taki Kaz
Gölü’nde rehabilitasyon çalışmalarımızı
hızla sürdürüyoruz. Bakanlığımızın
sloganı ‘Orman, Su Varsa Hayat Var.’
biz bu slogandan hareketle çalışmaya
devam edeceğiz.”
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Türk Gençler
“Su Ödülü” İçin Yarıştı

Dünya Su Haftası’nda kapsamında,
İsveç’in başkenti Stockholm’da
düzenlenen Gençler Su Yarışması’na
bu yıl İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve
Teknoloji Lisesinden Gizem Ağtaş ve
Gizem Baykal katıldılar.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
Stockholm Su Ödülü’nde ülkemizi temsil
edeceklerin belirlendiği “Türkiye Gençler
Su Ödülü Proje Yarışması’nda 54 proje
arasından ”Sudaki Atık Yağ Gideriminde
Alternatif Absorban Olarak Atık İpek
Böceği Kozasının Kullanımı” adlı projeleri
ile Gizem Ağtaş ve Gizem Baykal

ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştı.
DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde
10. kez katılım sağlanan yarışmada
finalistlerimize Ulusal Organizatör sıfatıyla
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün
Üzücek ve Dış İlişkiler Müşavir Yardımcısı
Serpil Köylü Dalgın eşlik etti.
Dünya Su Haftası kapsamında yapılan
ve 20’inci yılını kutlayan Stockholm
Su Ödülü’nde (SJWP) dünya birincisi
Tayland olurken genç katılımcılarımız da
projeleri ile ülkemizi uluslararası alanda
başarıyla temsil etti.
17
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Son 5 Yılda 7 Çığ
Projesi Tamamlandı…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptığı çalışmalarla son 5 yılda 7 adet çığ
projesini tamamladı. Hayata geçirilen projelerle çığ zararlarının büyük ölçüde
önüne geçildi.

18
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı hayata
geçirdiği Çığ Kontrol Projeleriyle, çığ
olaylarında yaşanan can ve mal kaybının
önüne geçmeyi hedefliyor. Öncelikli
olarak belirlenen 14 yerden 7’sinde
çalışmalar tamamlandı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, dünyada küresel ısınma
ve iklim değişikliği ile dağlık alanlarda
kış turizmi gibi insan faaliyetlerinin
artması sebebiyle önümüzdeki yıllarda
çığ olaylarında ve zararlarında artış
beklendiği ikazında bulundu.

SON YÜZYILDA
TÜRKIYE’DE ULUSAL AFET
ARŞIVI’NE GÖRE 219 ÇIĞ
OLAYI KAYITLARA GEÇTI,
BU OLAYLARDA 201 KIŞI
HAYATINI KAYBETTI
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Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) tarafından uygulandığını
vurguladı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dağlık
kesimlerinde her yıl farklı büyüklüklerde
çığ olayları meydana gelmesinden dolayı
öncelikle bu bölgelerde çalışmaları
başlattıklarını açıklayan Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
şöyle konuştu:

Çığ hâlinde yaşanan can ve mal
kayıplarının arttığına değinen Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, “Çığ, özellikle Doğu
Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi
gibi topografyanın eğimli olduğu dik
arazilerde daha fazla oluyor. Son yüzyılda
Türkiye’de Ulusal Afet Arşivi’ne göre 219
çığ olayı kayıtlara geçti, bu olaylarda 201
kişi hayatını kaybetti.” dedi.

“...Çünkü buralar çığ tehlikesi bakımından
öncelikli yerler ve meydana gelen çığ
olaylarından bir kısmı yerleşim yerlerinde
yaşandığından can ve mal kayıplarına yol
açabiliyor. Bu bakımdan gerek mevcut
yapılaşmaların durumunu ortaya koymak
gerekse yapılması planlanan yerleşim
yerleri, sanayi ve turizm tesislerinin çığ
tehlikesi olmayan alanlara yapılmasını
sağlamak maksadıyla, buralarda çığ
tehlike haritasının yapılması önem taşıyor.”

Doğu Karadeniz Bölgesi

7 Çığ Kontrol Projesi

Öncelikli

Tamamlandı

Bakanlık olarak çığ kontrol projelerini
hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr.
Eroğlu, söz konusu projelerin Çölleşme
ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çığların, taş,
kaya, ağaç ve dalları derelere taşımaları
sebebiyle sel ve taşkınların artmasında
da rol oynadığını aktardı.

Söz konusu projelerle çığ zararlarının
önüne büyük ölçüde geçtiklerine
işaret eden Prof. Dr. Eroğlu, “Son 5
yılda (2011-2015) 14 adet Çığ Kontrol
Projesi’nden 7’sini tamamladık. Bunlar,
Trabzon-Karaçam, Erzurum-Tortum
Peynirli köyü, Erzurum-İspir Başyurt
Köyü, Bolu Yedigöller Ayıkaya Mevkii,
Trabzon-Uzungöl Kanlıyatak, Kalestel ve
Balastal. Buna ilaveten diğer projelerin
uygulamasını da en kısa sürede
yapacağız.” diye konuştu.
Bu yıl ise Trabzon-Karaçam’da
çığ kontrol projesinin uygulandığını
anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
projenin uygulanacağı diğer yerleri
Rize- Ayder- Huser Yaylası, TrabzonUzungöl- Yaylaönü, Rize- Yukarı Kavron,
Trabzon- Yukarı Dursoğlu, TrabzonAraklı Yetimoğlu ve Erzurum Çığ Kontrol
Projesi olarak sıraladı.

Hedef, Can ve Mal Kayıplarını
Azaltmak
Çığ kontrol projelerinin genellikle
karayolları ve yerleşim yerlerinde hayata
geçirildiğine dikkati çeken Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
şöyle devam etti:
“Bir risk azaltma faaliyeti olan çığ
kontrolünde, rüzgâr perdesi, kar ağı

BIR RISK AZALTMA
FAALIYETI OLAN ÇIĞ
KONTROLÜNDE, RÜZGÂR
PERDESI, KAR AĞI
SAPTIRMA DUVARLARI,
ÇELIK KAR KÖPRÜLERI
GIBI TESISLER INŞA
EDILIYOR.
saptırma duvarları, çelik kar köprüleri gibi
tesisler inşa ediyoruz. Tesis edilen bu
yapılar oldukça pahalı olmakla birlikte,
uygulanan projeler ile meydana gelen
çığ zararının en aza indirilmesini ya da
tamamen önlenmesini hedefliyoruz.”

Çığ Tehlike Haritaları Bir An
Önce Tamamlanmalı
Geçen yıl Trabzon Çaykara ilçesi ve Rize
Elevit Yaylası “Çığ Tehlike Haritaları”nın
hazırlandığına değinen Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, oluşturulacak haritalar ile çığ
tehlikesi olan bölgelerin belirlendiğini

ve söz konusu bölgenin yerleşime
açılması durumunda bu haritaların göz
önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin
alınmasının sağlandığını bildirdi.
Türkiye için de “Çığ Tehlike ve Risk
Haritaları”nın bir an önce tamamlanması
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr.
Eroğlu, akabinde “Çığ Tehlike ve Risk
Değerlendirme” çalışmalarının yapılması
gerektiğini, yapılacak çalışmalar ile
çığlardan etkilenen bölgelerde yapılacak
her türlü alt-üst yapı yatırımları için
kullanılarak ileride çığ kaynaklı zararların
önüne geçilebilineceğini sözlerine ekledi.
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Maksadına Uygun
Çalışmayan Sulama
Birlikleri Kapatılacak

SULAMA BIRLIKLERININ
KURULMASINDAKI
HEDEF, HIZMETE
ALINAN TESISLERDEN
FAYDALANANLARIN
IŞLETME, BAKIM-ONARIM
VE YÖNETIM HIZMETLERINI
YERINE GETIRMESI
DOLAYISIYLA DEVLETE MALI
YÜK OLUŞTURULMAMASI
VE TESISLERE SAHIP
ÇIKILMASI ILKESINE
DAYANIYOR.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, hizmete
aldığı sulama tesislerinin işletme,
bakım-onarım ve yönetim hizmetlerini
yapan sulama birlikleri için sıkı denetim
uygulamasına geçti. Bu çerçevede
yapılacak denetimlerle maksadı dışında
işletilen sulama birlikleri tespit edilecek.
Bu birliklere gerekli süreler tanınacak
ancak işletme hususunda gerekli
gelişmeyi sağlayamayanlar kapatılacak
veya birleştirilecek.
Sulama birlikleri, DSİ tarafından hizmete
alınan sulama tesislerinin mülkiyeti
DSİ’de kalmak şartıyla işletme, bakım

ve yönetim hizmetlerinin, tesislerden
faydalananlar tarafından yerine
getirilmesi maksadıyla kuruldu. 1990’lı
yılların başından bu yana tüzükleri
valilikler tarafından onaylanan sulama
birliklerinin faaliyetleri 5355 sayılı Mahalli
İdare Birlikleri Kanunu’na göre Valiliklerin
denetimi kapsamında yürütülüyordu.
Sulama birliklerinin kurulmasındaki
hedef, hizmete alınan tesislerden
faydalananların işletme, bakımonarım ve yönetim hizmetlerini yerine
getirmesi dolayısıyla devlete mali yük
oluşturulmaması ve tesislere sahip
çıkılması ilkesine dayanıyor.

birliklerin idari ve mali denetiminden
sorumlu olan valiliklerin denetimlerini
arttırması mümkün oldu. Ayrıca bu
kanunla sulama tesislerini planlayan,
projelendiren ve inşa eden kurum
olan DSİ’nin kontrolü, denetimi,
doğru yönlendirmeleri ve gözetim
sorumluluğunu yerine getirmesi
sağlanabildi.

Su, Menfaat Aracı Olarak
Bazı Birlikler Çiftçiye Hizmet
Etmekten Uzaklaştı
Başlangıçta son derece iyi niyetli olarak
kurulan sulama birlikleri üzerinde
DSİ Genel Müdürlüğünün herhangi
bir denetim yetkisi bulunmuyordu.
İşin sahibi olan DSİ’nin yetkisinin
olmamasından ve mevzuattaki
eksikliklerden dolayı birliklerin bir kısmı
çiftçiye hizmet vermekten uzaklaşarak
temel maksatlarının dışına çıktı. 6172
sayılı Sulama Birlikleri Kanununun
2011 yılında yürürlüğe girmesine kadar
maalesef DSİ Genel Müdürlüğünün
herhangi bir yetkisi bulunmamaktaydı.
Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle

Kullanılamayacak
Sulama birliklerinin, mevzuat
çerçevesinde sıkı bir şekilde takibinin ve
denetimlerinin yapılarak kontrol altına
alınacağını vurgulayan Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da “Suyun
menfaat aracı olarak kullanılmasının
önüne geçilmesi konusunda
gerekenlerin yapılması için gerekli
talimatları verdim. Denetimlerimizi,
sulama birliklerine rehberlik etmesi
maksadıyla sıklaştıracağız. Maksadına
uygun çalışmayan birliklere yeterli süre
tanınacak ancak herhangi bir gelişme
sağlanmadığı ve hâlen tesislerin
maksadına uygun olarak işletilmediğinin
tespiti hâlinde birlikleri kapatacağız veya
birleştireceğiz. Bu süreçte iyi birlikleri ise

güçlendireceğiz.” diye konuştu.
Sulama birliklerinin mevzuat uyarınca
gerekli teşkilatı kurmaları ve görevlerini
eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri
hususunda son derece kararlı
olduklarının altını çizen Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, işini düzgün yapmayanlara
müsamaha etmeyeceklerini sözlerine
ekledi.

Sulama Birlikleri 20 Milyon
Dekardan Fazla Alana Hizmet
Veriyor
Bugüne kadar DSİ tarafından hizmete
alınan sulama tesislerini devralan 387
adet sulama birliği, 20 milyon dekardan
fazla alana hizmet veriyor. Bu ise toplam
devredilen alanın yüzde 89’una tekabül
ediyor. 2015 yılında 328 adet sulama
birliği teknik ve idari açıdan DSİ Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ve
İç Denetim Birimi tarafından denetlendi.
2016 yılında ise 169 adet sulama
birliğinin idari ve teknik denetimi aynı
şekilde yapılacak. Geriye kalan 218
adet sulama birliğinin denetimleri ise
DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından
gerçekleştirilecek.
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Yaban Hayvanları İçin Ekolojik
Köprüden Sonra

Ekolojik Viyadükler
Geliyor…

Kuzey Marmara Otoyolu’nda inşa edilecek viyadüklerin altı
yaban hayvanları için rehabilite edilecek…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman
Genel Müdürlüğü (OGM) ile Karayolları
Genel Müdürlüğü arasında yapılan
protokol gereği Kuzey Marmara
Otoyolu’nda inşa edilen Türkiye’nin
ilk yaban hayatı köprüsünden sonra,
bu defa da otoyolda inşa edilecek
viyadüklerin altının yaban hayvanları için
rehabilite edilmesi gayesiyle çalışma
başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda inşa
edilen Türkiye’nin ilk yaban hayatı
köprüsü Rumelifeneri Yaban Hayatı
Geliştirme Sahasını ikiye bölen otoyoldan
kaynaklanan habitat bölünmesinin önüne
geçmek için inşa edilmişti.
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 OGM
tarafından “Orman Ekosistem Köprüsü”
olarak yeniden düzenlenmiş ve hayata
geçirilmişti.

Yaban Hayatı Köprüsü 40 Metre
Genişlikte İnşa Edildi
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 yaklaşık 40 metre genişlikte inşa
edildi.

25 Adet Viyadük Rehabilite
Edilecek
Kuzey Marmara Çevreyolu etrafındaki
yaban hayatının devamlılığının
25

VIYADÜK AYAKLARI
ALTINDAKI ÇALIŞMALARLA
ORTAMA, YABAN
HAYVANLARININ GEÇIŞ
KOLAYLIĞINI SAĞLAYACAK
VE BESLENEBILMELERI
IÇIN HABITATA UYGUN
BITKILER DIKILECEK.
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sağlanmasının önemli olduğunu
vurgulayan Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise,
“Çevreyolu üzerinde inşa edilen ekolojik
köprüden sonra şimdi de ekolojik
viyadükler için çalışmalar başladı. Bu
çalışmalar neticesinde Kuzey Marmara
Çevreyolu’nun geçtiği güzergâhta
bulunan 25 adet viyadüğün altı yaban
hayvanları için rehabilite edilecek.
Bu rehabilite çalışmaları ile viyadük
altındaki tabi ortam geri kazandırılacak
ve bu sayede yaban hayatının sürekliliği
sağlanacak.” diye konuştu.

Yaban Hayvanlarının
Beslenebilmesi İçin Uygun
Bitkiler Dikilecek
Viyadük ayakları altındaki çalışmalarla
ortama, yaban hayvanlarının geçiş
kolaylığını sağlayacak ve beslenebilmeleri
için habitata uygun bitkilerin dikileceğini
ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
“Orman alanlarının parçalanmasına
sebep olan yollara uygun üst geçit,
alt geçit gibi ekolojik yapıların inşa
edilmesi biyolojik çeşitliliğe büyük katkı
sağlıyor. Bu sebeple bu tip projeleri
diğer otoyol projelerinde de uygulamayı
planlanıyoruz.” açıklamasını yaptı.
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Kiğı Barajı’nda Elektrik Üretimine

2017 Yılında Başlanacak
Kiğı Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde enerji üretimine 2017
yılının ilk aylarında başlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından Bingöl’de inşa edilen Kiğı
Barajı’nda sona gelindi. Baraj, bölgenin
en büyük projelerinden biri olacak. Terör
örgütü tarafından birçok kez saldırıya
uğrayan baraj tamamlandı, santral binası
çalışmaları ise devam ediyor.

Kendi Sınıfında Türkiye’nin
4’üncü Yüksek Barajı
Kiğı Barajı ve HES projesi Kiğı ilçesinin
12 kilometre kuzeydoğusunda Peri
Suyu üzerinde bulunuyor. Baraj 22,5
milyon metreküp gövde hacminde ve kil
çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildi.
175 metre yüksekliğiyle Türkiye’de kendi
sınıfında 4’üncü sırada bulunan baraj,

bütün barajlar içinde ise 8’inci sırada yer
alıyor.

Ekonomiye 300 Milyon Katkı
Sağlayacak
Kiğı Barajı, enerji maksatlı olarak inşa
ediliyor. 140 MW kurulu gücünde olacak
barajdan, yılda 450 milyon kilovatsaat
enerji üretilecek. Enerji üretimine
2017 yılının ilk aylarında başlanması
hedefleniyor. Üretilecek enerji ile
yaklaşık 200 bin hanenin enerji ihtiyacı
karşılanacak. Barajın ülke ekonomisine
katkısı ise yılda yaklaşık 300 milyon TL
olacak. 2016 Ocak ayında su tutulan
baraj inşaatında sona yaklaşıldı ve yüzde
99’luk fiziki gerçekleşme sağlandı.

KIĞI BARAJI 22,5 MILYON
METREKÜP GÖVDE
HACMINDE VE KIL
ÇEKIRDEKLI KAYA DOLGU
TIPINDE INŞA EDILDI. 175
METRE YÜKSEKLIĞIYLE
TÜRKIYE’DE KENDI
SINIFINDA 4’ÜNCÜ
SIRADA BULUNAN BARAJ,
BÜTÜN BARAJLAR IÇINDE
ISE 8’INCI SIRADA YER
ALIYOR.
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3 Milyon Alabalık
Derelerle Buluşacak
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar
Genel Müdürlüğü, “Doğal Alabalık Yetiştirilmesi ve Orman İçi
Suların Balıklandırılması Projesi” kapsamında 2016 yılında yaklaşık
3 milyon alabalığı derelerle buluşturacak.

Orman içi sulardaki tabii alabalık
popülasyonlarının artırılarak gelecek
nesillere aktarılmasını sağlayacak
proje ile bozulan alabalık habitatlarının
rehabilitasyonu, gen kaynakların
korunması, tabii türlerimizin tanıtımı ve
farkındalığın arttırılması ile sportif olta
balıkçılığının geliştirilmesi hedefleniyor.

ORMAN IÇI SULARDAKI
TABII ALABALIK
POPÜLASYONLARININ
ARTIRILARAK GELECEK
NESILLERE AKTARILMASINI
SAĞLAYACAK PROJE
ILE BOZULAN ALABALIK
HABITATLARININ
REHABILITASYONU, GEN
KAYNAKLARIN KORUNMASI
HEDEFLENIYOR.

28

Orman ve Su İşleri Bakanlığı dere,
göl, gölet gibi orman içi suların yerli
türlerimizle balıklandırılması için
uygulamaya koyulan “Doğal Alabalık
Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi
Suların Balıklandırılması Projesi”
çerçevesinde 2015’te 1 milyon 510 bin
alabalık yavrusunu bu sulara bıraktı.
2016 yılında ise yaklaşık 3 milyon
alabalığın sularla buluşmasını hedefliyor.
Proje çerçevesinde öncelikle dere ve
göllerden anaç alabalıklar yakalanıyor ve
yumurta alımı için havuzlarda besleniyor.
Yumurtalar sağıldıktan sonra ise kuluçka

döneminde özenle muhafaza edilerek
yumurtadan çıkmaları sağlanıyor. Bu
üretim çalışmaları ise Trabzon Altındere,
Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant
Üretme İstasyonlarında yapılıyor. Büyük
bir hassasiyet içinde büyütülen yavru
alabalıklar bırakılacakları suyun uygun
sıcaklıkta olup olmadığı kontrol edildikten
sonra salınıyor. Başka bir deyişle üretilen
yavrular anaçlarının alındıkları kaynağa
bırakılıyor.

2023 Yılına Kadar 50 Milyon
Alabalık Bırakılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, şuursuz ve aşırı avlanma
neticesinde nesli tükenme tehlikesi
ile karşı karşıya olan kırmızı benekli
alabalıkların çoğaltılması için uygulanan
proje çerçevesinde, 2023 yılına kadar
50 milyon alabalığın orman içi sulara
bırakılarak, dereler ile buluşturulmasının
planlandığını söyledi.
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Nehir Islahıyla Gelen

Sosyal ve
Kültürel Canlılık
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SON YILLARDA NEHIR
ISLAH PROJELERINI
REKREASYON
ÇALIŞMALARIYLA BIRLIKTE
HAYATA GEÇIRIYOR.
BELEDIYELERLE IŞ BIRLIĞI
HÂLINDE YÜRÜTÜLEN
PROJELER ILE ÂDETA
KENTLERIN ÇEHRESI
DEĞIŞIYOR. ERZINCAN’DA
HAYATA GEÇIRILECEK
VASGIRT NEHRI ISLAHI, BU
PROJELERE GÜZEL BIR
ÖRNEK TEŞKIL EDECEK.

Hazırlayan

Orçun TAŞKIN
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Vasgirt Projesi
Erzincan’ın sosyal,
kültürel ve sportif
ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı
sağlayacağı gibi
bölgenin turizmini de
canlandıracak.
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Suyun varlığı, yaşamın varlığı anlamına
geliyor. Ancak su kontrol edilemediğinde
can ve mal kayıplarına sebep olan
müthiş bir güce dönüşebiliyor. DSİ,
gerek taşkın kontrol gerekse ıslah
çalışmaları kapsamında sel ve taşkınların
yol açtığı can ve mal kayıplarının önüne
geçmeye çalışıyor. DSİ tarafından
bugüne kadar yerleşim yerlerini ve tarım
arazilerini taşkınlardan korumaya yönelik
olarak 7022 adet taşkından koruma
tesisi ile 68 adet taşkından koruma
amaçlı baraj inşa edildi. 7090 adet tesis
ile toplam olarak 1 milyon 804 bin hektar
alanın taşkınlardan korunması sağlandı.
DSİ, son yıllarda vatandaşların can ve
mal emniyetini temin etmek maksadıyla
gerçekleştirdiği nehir ıslahı çalışmalarıyla
eş zamanlı olarak yürüttüğü rekreasyonel
faaliyetler ile yeni bir proje konseptini
uygulamaya başladı. Buna göre ıslah
edilecek nehirler üzerinde vatandaşların
sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına
cevap verecek tesislerin yer aldığı,
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DSİ, SON YILLARDA
VATANDAŞLARIN CAN VE
MAL EMNIYETINI TEMIN
ETMEK MAKSADIYLA
GERÇEKLEŞTIRDIĞI NEHIR
ISLAHI ÇALIŞMALARINDA
AYNI ZAMANDA
SUYUN CAZIBESINDEN
YARARLANARAK
REKREASYONEL
PROJELERI BIRLIKTE
YÜRÜTMEYE YÖNELIK
YENI BIR KONSEPT
BELIRLEDI.

Vasgirt Deresi ıslah edildikten sonra
böyle görünecek

Erzincan’a sosyal, kültürel ve
sportif olarak katkı sağlayacak
projenin genel görünümü

suyun ve yeşilin bütünleştiği projeler,
belediyelerle ortak yürütülen çalışmalar
ile hayata geçiriliyor.
Erzincan’da hayata geçirilecek Vasgirt
Nehri Islahı, bu projelere güzel bir örnek
teşkil edecek. Vasgirt Nehri Islahı ile
eş zamanlı olarak yürütülecek Vasgirt
Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Projesi
ile Erzincan’ın çehresi değişecek.

Projede Yok, Yok
DSİ, Erzincan’da uygulamaya koyacağı
proje ile hem taşkın zararlarının
önlenmesini temin edecek hem de
sosyal ve kültürel yaşamın canlanmasına
katkı sağlayacak. Doğu Anadolu
Bölgesinde, Erzincan iline bağlı Vasgirt,
il merkezine 6 kilometre mesafede yer
alıyor. Toplam uzunluğu 10,5 km olan
Vasgirt (Işıkpınar) Deresi’nin rehabilite
edilmesi ile 80 bin metrekarelik bir
saha, Erzincanlıların sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla
kullanılacak.

Projenin öncelikli amacını Erzincan ili
merkez ilçesi sınırları içerisinden geçen
Vasgirt ve Hançerli Derelerinin meydana
getirdiği taşkın ve rusubat zararlarının
önlenmesi oluşturuyor. Bu maksatla
derelerin akışı düzenlenerek uygun
kesit genişliğinin sağlanmasına yönelik
çalışmalar gerçekleştirilecek.

Desteklenmiş Kaydırak Botu Parkuru,
Bisiklet Yolu, Oyun Merkezi, Aquapark,
Lunapark, Devasa Dönme Dolap, Açık
Anfi, Seyir Terasları, Piknik Alanları gibi
bölümler yer alacak.

Heyecan Verici Aktiviteler

Eş zamanlı yürütülecek rekreasyon
projesi kapsamında ise Kesiş Dağı
eteklerinde bulunan Vasgirt Deresi’ne
farklı bir çehre kazandıracak ve bölgenin
yeşil alan varlığının artmasına katkı
sağlayacak çalışmalar yapılacak.

Erzincanlılar proje kapsamında sosyal,
kültürel ve sportif birçok heyecan verici
aktiviteye katılma imkânına kavuşacak.
Proje alanının çevresindeki tepelerden
alana doğru yapılacak paraşüt ile atlama
organizasyonları ve dere üzerinde botla
rafting heyecanı sıra dışı aktiviteler olarak
ön plana çıkıyor.

Vasgirt Rekreasyon Alanı
tamamlandığında, alan içerisinde;
Spor Tesisleri, Çocuk Oyun Alanları,
Dinlenme Alanları, Yürüyüş Yolları, Cami,
Alışveriş Merkezi, Müzeler, Teleferikle

Proje kapsamında 1430 metrelik teleferik
hattıyla desteklenen ve aynı anda 10
kişinin binebildiği büyük gezinti botları
ile rafting heyecanını yaşamak mümkün
olacak. Yer yer sert düşüşleri de içeren

PROJE KAPSAMINDA
PARAŞÜTLE ATLAMA VE
RAFTING GIBI HEYECAN
VERICI AKTIVITELERIN YANI
SIRA BISIKLET VE KOŞU
PARKURLARI SAYESINDE
SPORTIF FAALIYETLER DE
YAPILABILECEK.

Proje alanının çevresindeki
tepelerden alana doğru paraşüt
ile atlama aktiviteleri yapılacak.
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Park alanının merkezine yerleştirilecek
dönme dolap Türkiye’nin en yüksek
dönme dolabı olacak.

parkur, aynı zamanda uzun bir seyir
zevkiyle teleferik ve su üzerinden çeşitli
peyzaj formları ile süslenmiş her iki
yakayı da izleme fırsatı verecek.
Rekreasyon alanının merkezine
konuşlandırılacak devasa dönme dolap
ile de yeşil ve mavinin kucaklaştığı alan,
tüm güzelliği ile gözler önüne serilecek.
Dönme dolap 60 metre çapıyla
Türkiye’nin en yüksek dönme dolap
unvanını kazanacak.
Alanın tamamına yayılan bisiklet yolları
ve koşu pistleri ise hem ulaşım ve alan
içi sirkülasyonun sağlanmasına hem
de sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine katkı
sağlayacak.
Proje muhtevasında yer alan lunapark,
su parkı (aquapark), spor alanları ile
büyük ölçekli açık ve kapalı oyun alanları,
her yaştan ziyaretçiye çeşitli ve nitelikli
aktiviteler sunarak parkın kullanım
potansiyelini en üst düzeye yükseltecek.

PROJEYLE BIRLIKTE
ERZINCAN’IN KÜLTÜREL
HAYATINA ÇOK ÖNEMLI
BIR DEĞER KATILACAK.
“YAŞAYAN MÜZE”
KONSEPTI ILE EĞITIME
ÖNCELIK VEREN
MÜZECILIK ANLAYIŞIYLA
GENÇLERIN TARIHÎ VE
KÜLTÜREL BIRIKIMLERININ
ARTTIRILMASI
HEDEFLENIYOR.

Yer yer sert düşüşleri de içeren parkuru tamamlayan gezinti
botları, teleferik sistemiyle tekrar başlangıç noktasına taşınacak.
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Kültür merkezinde oluşturulacak “Yaşayan
Müze” konsepti, ziyaretçilerin aktif
katılımını esas alıyor.

Yaşayan Müze
Projeyle birlikte Erzincan’ın kültürel
hayatına çok önemli bir değer katılacak.
“Yaşayan Müze” konsepti ile eğitime
öncelik veren müzecilik anlayışıyla
gençlerin tarihî ve kültürel birikimlerinin
arttırılması hedefleniyor. Son yıllarda
gelişen ve dönüşen müzecilik
anlayışı doğrultusunda kütüphane
ile desteklenmiş, ziyaretçilerin aktif
katılımlarını esas alan bir kültür merkezi
tesis edilecek. Oluşturulacak müze
kompleksi içinde arkeoloji, bilim - sanat,
kardeşlik ve kent müzeleri yer alacak.

Sanki Bir Şehir

REKREASYON ALANINDA
YER ALAN BÜTÜN
YAPILAR, AYDINLATMA
HIZMETLERI VE
AKTIVITELER IÇIN IHTIYAÇ
DUYULAN ENERJI, GÜNEŞ
PANELLERINDEN ELDE
EDILECEK.

Enerji Güneşten

Parkın tüm enerji ihtiyacı, alanın son kısmına tesis
edilecek güneş enerjisi santralinden karşılanacak.

80 bin metrekarelik bir sahaya yayılan
park alanı, içerdiği sportif ve kültürel
tesislerin yanında otel, iş ve alışveriş
merkezi, cami, restoran ve çay bahçeleri
ile âdeta küçük bir şehir olacak.
Dere kenarında inşa edilecek 200 yataklı
otel ile iskele üzerine konuşlandırılacak
restoranlar, sportif ve kültürel aktivitelerin
de cazibesiyle bölgenin turizm gelirlerinin
artmasında etkili olacak.
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Diğer taraftan iş ve alışveriş merkezi
sayesinde park alanının kolektif bir
yaşam merkezine dönüşmesi bekleniyor.
İş ve alışveriş merkezinin geniş meydanı
ve çevresi, çeşitli aktivitelere, konserlere
ev sahipliği yapabilecek şekilde
tasarlandı.

Dere kıyısına konumlanan otel, restoran, kafe
ve çay bahçeleri ziyaretçilere konaklama ve
dinlenme imkânı sunacak.

Vasgirt Rekreasyon Alanı’nın en önemli
yapılarından biri de 1200 m2’lik alana
sahip 4 minareli cami olacak. Caminin
bulunduğu ada, ulaşımı kolay ve
bağımsız bir konumda yer alacak. Cami,
ziyaretçilerin rekreasyonel faaliyetlerinin
yanı sıra dinî sorumluluklarını da yerine
getirebilecekleri bir mekân olarak yeşilin
içinde ve dereye yakın bir konumda
tasarlandı.
Rekreasyon alanında yer alan bütün
yapılar ile aydınlatma hizmetleri ve
aktiviteler için ihtiyaç duyulan enerji,
güneş panellerinden elde edilecek.
32 dönümlük alanı kaplayan güneş
panelleri hem görüntü kirliliğini azaltmak
hem de yer kaybından etkilenmemek
için rekreasyon alanının sonunda, su
yüzeyinin hemen üzerinde tesis edilecek.

DETAY
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YAŞAM TARZI
Gözelerinden Süt Akan Nehir:
MUNZUR
Munzur Nehri’nin hikâyesi de birçok su gibi yüksek dağ
zirvelerinde başlıyor. Kırk gözeden fışkıran bereketli
süt beyazı su, Munzur’un doğuşunu müjdeliyor. Nehir,
Munzur adını neden ve nasıl alıyor işte nehrin adının
hikâyesi…
Sy: 46

Gezi
Bir Tatlı Huzur:
Karacabey Longozları
Sy: 40

Aktüel
Suyun Uçurma
Kuvveti: Flyboard
Sy: 50

Aktüel
Köylünün Yeni Kazanç
Kapısı Ginseng
Sy: 54

Aktüel
Nehirlerin
Şehirleri
Sy: 56

DETAY

Karacabey
Bir Tatlı Huzur:

Longozları

Hazırlayan

Nazlı KARATEPE
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AVRUPA’DA ARTIK YOK
OLMAYA BAŞLAYAN
TÜRKIYE’DE ISE 4 LONGOZ
ORMANINDAN BIR TANESI
OLAN BURSA KARACABEY
LONGOZLARI SIZI HUZUR
VEREN MUHTEŞEM
MANZARASIYLA
KARŞILIYOR.
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Belki çoğunuz merak ediyorsunuzdur,
“Nedir bu longoz?” diye. Hemen
açıklayalım: Longoz, denize doğru
akan derelerin getirdiği kumların,
birikerek kıyıda set oluşturması ve
dere ağzını kapatması sonucu oluşan
bir özel ekosistemdir. Sözlük anlamı
‘su basar ormanı’ olan longoz, deniz
seviyesinin altındaki orman yapısını
işaret ediyor. Özellikle kış aylarında,
yağışlar neticesinde orman zemini
suyla dolarak, ormanın büyük bir kısmı
sular altında kalıyor ve longoz oluşuyor.
Ancak nehirlerin taşıdığı alüvyonlarla
zenginleşen toprak yapısı suyla
buluşunca bu muhteşem doğa harikası,
her mevsim farklı renk ve canlılara ev
sahipliği yapıyor.

Sistemin Devamlılığı Suyun
Sürekli Olmasına Bağlı
Su, getirdiği kil ve organik materyal
ile bu sahaların topraklarını mineral ve
organik materyal yönünden zenginleştirir.
Bu sucul ormanlar yağmur ormanları
gibi gürdür. Bununla birlikte, yağmur
ormanları gibi sadece yağışa ve hava
nemine değil, daha çok taban suyuna
42

bağımlıdır. Bu özellikleri ile tropikal
bölgelerin mangrove ormanlarına benzer.
Bu sistemin devamlılığı için bol suyun
sürekli var olması temel koşuldur.
Karacabey Longozu’nda bahar aylarında
su, en üst seviyelere ulaşıyor. Bölgede
özellikle nisan ve mayıs aylarında açarak
güzelliğiyle herkesi cezbeden nilüfer
çiçekleri, yazın orman içlerinde ve açık
su biriken alanlarda da suyun yüzeyini
kaplayarak harika bir renk cümbüşü
sunuyor. Yağmurların azalması ve
sıcakların başlamasıyla sular yavaş
yavaş azalmaya başlıyor ve yaz aylarında
suların çekilmesiyle longozun tabanını
yemyeşil bir örtü kaplıyor.

Nadir Türler Bu Longozda
Yalnızca belirli ağaç (örneğin, dişbudak,
kızılağaç vs.), bitki (örneğin, göl soğanı,
su menekşesi vs.) ve kuş (örneğin,
karaleylek, balıkçıl vs.) türleri bu yaşam
ortamını tercih ederler. Karacabey
Longozu, kuş türleri için eşine az
rastlanır bir ortamdır. Deltada üreyen
türler arasında karaleylek, pasbaş
patka, bataklık kırlangıcı, akça cılıbıt,
küçük balaban, gece balıkçılı, alaca

GEZİ

balıkçıl, küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl,
kuğu, yeşilbaş, çıkrıkçın, macar ördeği,
elmabaş patka, ak kuyruklu kartal,
sakarmeke, poyrazkuşu, sumru,
küçük sumru ve pek çok ağaçkakan
türü sayılabilir. Ayrıca göç esnasında
küçük karabatak, ak pelikan, kışın ise
sakarmeke başta olmak üzere büyük
sayıda su kuşu bulunur.
Ormanın içine doğallığı bozmayacak
şekilde yapılan ahşap kuş gözlem
kulesi, longoza gelen ziyaretçilerin
gölü, bataklığı, kuşları ve longozun
tüm güzelliklerini gözlemleyip,
görüntüleyebilmelerine olanak sağlıyor.
Delta, bütün bu özellikleriyle
doğaseverlere, hem kuş gözlemciliği
yapma hem piknik yapma hem de

arkalarına güzel bir doğa manzarasını
alarak, denize girme olanaklarını
sunuyor.

Nasıl Gidilir?
Longozları merak edip de nasıl
gidileceğini bilmeyenler için işte yol
tarifimiz: Bursa’dan geliş istikametinde
Çingençeşme mevkiine ulaşıldığında
Yeniköy-Boğaz tabelalarını takip edin,
Seyran köy çatrağından içeriye dönün,
bir iki köyden geçtikten sonra Boğaz
yoluna devam edeceksiniz.
Yaklaşık 25 km gittikten sonra
Bayramdere köyüne ulaşıyorsunuz.
Köyün içerisinden longoza ulaşmak için
bir yol mevcut. Siz de bu doğa harikasını
vakit geçirmeden ziyaret edin.

LONGOZ, DENIZE DOĞRU
AKAN DERELERIN
GETIRDIĞI KUMLARIN
BIRIKEREK KIYIDA SET
OLUŞTURMASI VE DERE
AĞZINI KAPATMASI
SONUCU AKARSUYUN
BIRIKTIĞI YERDE OLUŞAN
BIR ÖZEL EKOSISTEMDIR.
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MUNZUR NEHRI’NIN
HIKÂYESI DE BIRÇOK
SU GIBI YÜKSEK DAĞ
ZIRVELERINDE BAŞLIYOR.
KIRK GÖZEDEN FIŞKIRAN
BEREKETLI SÜT BEYAZI
SU, MUNZUR’UN
DOĞUŞUNU MÜJDELIYOR.
NEHIR, MUNZUR ADINI
NEDEN VE NASIL ALIYOR
IŞTE NEHRIN ADININ
HIKÂYESI…
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AKTÜEL

GÖZELERINDEN SÜT GIBI
BEYAZ SU AKAN NEHIR,
TUNCELILER IÇIN AYRI BIR
ÖNEME SAHIP.
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Aslında Munzur Nehri’nin dilden dile
farklı hikâyeleri dolaşıyor. Fakat en çok
bilinen hikâyesi ise şöyle: “Zamanın
birinde bir pir varmış, onun da bir tek
kızı. Kızı bir gün ölür. Pir Dede, birkaç
gün üst üste kızını rüyasında görür. Kızı,
‘Baba!’ der, ‘Benim mezarımı aç. Bende
bir emanet var onu al.’ Pir Dede gördüğü
rüyayı taliplerine anlatıyor. Bunun
üzerine karar verilip mezar açılıyor. Kızın
tabutunun içerisinde beşiğe benzer bir
şeyin içerisinde de bir çocuk şahadet
parmağını emiyor. Çocuğu oradan
alıyorlar. Pir Dede, rüyasında tekrar görür
kızını görüyor. Kız, rüyasında babasına,
‘Çocuğun adını Munzur koyun.’ diyor.
Gel zaman git zaman Munzur, yedi
yaşına geliyor ve Tunceli’nin Ovacık
ilçesine bağlı Koyun Gölü civarında
yaşayan bir ağanın koyunlarını gütmek
için yanında çobanlık yapmaya başlıyor.
Gün olur ağası, hacca gidiyor. Bir süre
sonra Munzur’a malum olur ki, ağasının
canı helva istiyor. Munzur, ağanın eşine,
‘Ağamın canı helva çekiyor, bir helva

yap da götüreyim.’ diyor. Bu durum
karşısında şaşıran kadın, herhâlde
Munzur’un canı helva istedi. Ama
utandığı için diyemiyor. Neyse yapayım
da yesin diye düşünüyor. Helvayı yapıyor,
bir beze sarıp, Munzur’a veriyor. Munzur,
helvayı uzak yerdeki ağasına götürüyor.
O sırada ağa hacda namaz kılıyor.
Namaz sırasında sağa selam verirken bir
de bakar ki sağ yanında elinde bir bohça
ile Munzur dikilmiş duruyor. Namazını
bitirip Munzur’a, ‘Hoş geldin evladım,
burada ne arıyorsun? Nedir o elindeki?’
diye soruyor. Munzur da, ‘Ağam, canın
sıcak helva istemişti, onu sana getirdim.’
diye cevap veriyor.
Elindeki bohçayı ağasına uzatıyor.
Ağası bohçayı açar ve bakar ki, içinde
sıcacık helva paketlenmiş duruyor. Ağa
hayretler içinde Munzur’a bir şeyler
söylemek için başını çevirdiğinde bir
de bakar ki, Munzur yanında yok.
Ağa hac görevini tamamlayıp köyüne
döndüğünde komşuları elinde bir

hediye ile hacıyı karşılamaya gidiyorlar.
Munzur da götürecek başka bir hediyesi
olmadığından bir çanağın içerisine
koyunlarından bir miktar süt sağıyor ve
bununla ağasını karşılamaya gidiyor.
İnsanlar, ağanın elini öpmeye kalkışınca,
ağa, ‘Öpülecek bir el varsa o da keramet
sahibi Munzur’undur.’ diyor ve ona
yöneliyor. Ağa ile birlikte köyün ahalisi de
o tarafa yöneliyor. Ancak bu durumdan
utanan Munzur, elinde süt kovasıyla
koşmaya başlıyor. Munzur’un attığı
her adımda, kovadan dökülen sütün
renginde, paklığında bir su fışkırıyor.
Munzur’un, kırk adım attıktan sonra sır
olduğu rivayet ediliyor. Bu son gözenin
kayaları içindeki izlerin, Munzur’un ayak
izleri olduğu da. Böylece Munzur’un
adımları olan bu gözelerden fışkıran süt
beyazı su, o günden bu yana ‘Munzur’
diye anılıyor.”

Günahlardan Arındırdığına

TURISTIK VE KUTSAL
NITELIĞI OLAN MUNZUR
GÖZELERI, ILÇENIN 20
KILOMETRE BATISINDA
DAĞLARIN EN UÇ
NOKTASINDA YER ALIYOR.
TUNCELI’NIN ŞEHIR
MERKEZINDEN AKAN
MUNZUR SUYU, OVACIK’IN
ZIYARET KÖYÜNDEN
DOĞUYOR. MUNZUR
VADISI BOYUNCA AKAN
MUNZUR ÇAYI, ENDEMIK
BITKI ÖRTÜSÜ, DAĞ
KEÇILERI VE ÇEŞITLI
YABANI HAYVANLARI DA
IÇINDE BARINDIRIYOR.

İnanılıyor
Ovacık ilçesinin Munzur Dağları
eteklerinde kayalıklar arasından
fışkıran süt beyazlığındaki su, âdeta
küçük şelaleleri andırıyor. Tanrıçalar
dönemine uzanan mitolojik hikâyeye
göre ise Munzur suyu tanrıça Anahit’in
göğüslerinden akan süt olarak kabul
ediliyor ve ilkbaharda ilk yoğurdun
mayasının da Munzur suyundan alındığı
belirtiliyor. Munzur’un gözelerinden
yardım isteniyor ve suyun fışkırdığı
kayalıkları öperek mumlar yakılıyor, niyaz
dağıtılıyor ve kendi dillerinde dualar
okunuyor. Mesire olarak kullanılan
gözelerin büyüleyici manzarasının yanı
sıra yurttaşlar Munzur gözelerinde
sabahlayarak günahlarından arındığına
inanıyor.

47

DETAY

Tuncelilerin Kutsal Nehri

DSİ MUNZUR NEHRI
ÜZERINE INŞA ETTIĞI
UZUNÇAYIR BARAJI ILE
TUNCELILERE YENI GEÇIM
KAPISI OLUYOR.
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Suyun çıktığı yerdeki küçük kaya
oyuklarına mumlar yakılıyor, dilekler
dileniyor. Bulunduğu köyün ismi de
ziyaret adını bu yüzden alıyor. Gözelerde,
buz gibi suyuyla yazın halkın sazını çalıp
söyleyeceği piknik yerleri bulunuyor.
Munzur, Keban Baraj Gölü’ne kadar
izlediği 144 kilometrelik yolculuğunda,
irili ufaklı birçok su ile buluşuyor. Önce
Pulur Ovası’nda menderesler çizerek,
bereketini topraklara yayıyor. Nehrin
adını alan dağlarında da göller, bitkiler,
erimeyen karlardan oluşan zirvelerle
bin türlü doğa güzelliğini barındırıyor.

Tek başına birçok ülkeden daha zengin
doğaya sahip olan Munzur Vadisi’ne,
1518 bitki çeşidi kayıtlı bulunuyor.
Bunlardan 43 tanesi sadece Munzur’a
ait, 227 ise endemik bitki. Munzur
kekliği (Origanum munzurense), Munzur
düğün çiçeği (Ranunculus munzurensis),
Munzur Dağı oltu otu (Tanacetum
munzurdaghensis) bunlardan birkaçı...
Vadide meşe dışında; huş, dişbudak,
çınar, kızılağaç, kavak gibi çeşitli ağaçlar
var. Hayvanların da yurdudur Munzur.
Suda bulunan kırmızı pullu alabalık başta
olmak üzere bozayı, bozkurt, tilki, vaşak,
yaban domuzu, tavşan, sincap, sansar,
çengel boynuzlu dağ keçisi, çil keklik,

AKTÜEL

Uzunçayır Barajı ile Yöre
İnsanına Yeni Geçim Kapısı
Hikâyesiyle ünlü Munzur Nehri üzerinde
DSİ tarafından inşa edilen gövde
dolgu tipi Uzunçayır Barajı bulunuyor.
Tunceli’de, 2010 yılında elektrik üretimi
için işletmeye alınan Uzunçayır Barajı,
bunun yanı sıra göletinde yapılan balık
aşılamasıyla yöre insanı için yeni bir
geçim kapısı oluyor. Tunceli il merkezinde
Munzur Nehri üzerinde kurulan
Uzunçayır Barajı göletinde yaklaşık 3 yıl
önce 200’er bin aynalı ve pullu sazan
yavrusuyla yapılan balık aşılamasının
ardından gölet, 2016 yılından itibaren
profesyonel balıkçılık faaliyetine açılmış
durumda. Munzur’un en lezzetli doğal
balığı olan kırmızı benekli alabalığın yanı
sıra aşılamayla bırakılan aynalı ve pullu
sazan balıklarını da avlayarak ailelerinin
geçimini sağlıyorlar.

tahtalı güvercin, kaya kartalı, turna olmak
üzere onlarca memeli, kuş ve sürüngene
barınak oluyor. O topraklarda çocuklar
Munzur adını taşıyor. Hastalara onun
suyundan içiriliyor. Aşklar ona anlatılıyor.
Kavgalılar, barışmak için Munzur’un
adına yemin ediyor. Dualar ona yapılıyor.
(Ya Munzur Baba önce insanlığı darlıktan
kurtar, bir köşede de bizi)
Turistik ve kutsal niteliği haiz Munzur
gözeleri, ilçenin 20 kilometre batısında
dağların en uç noktasında yer alıyor.
Tunceli’nin şehir merkezinden akan
Munzur suyu, Ovacık’ın Ziyaret
köyünden doğuyor.
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Flyboard
Suyun
Uçurma Kuvveti:

FLYBOARD, DENIZ
MOTORSIKLETINE
VEYA DIĞER ADIYLA
JETSKI’YE BAĞLANAN
ÖZEL BIR MEKANIZMA
ILE ÇALIŞIYOR. BASINÇLI
SU YARDIMIYLA SUDA
YUNUS GIBI AKROBATIK
HAREKETLER YAPAN
BU ALET, TEK KIŞILIK
UÇUŞ KEYFI YAŞATIYOR.
FLYBOARD, YERDEN
10 METRE KADAR
YÜKSEKLIĞE UÇMAMIZI
SAĞLIYOR.

Hazırlayan

Nazlı KARATEPE
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SON ZAMANLARIN EN
RAĞBET GÖREN SU
SPORLARINDAN OLAN
FLYBOARD, SPOR
YAPARKEN HEM EĞLENCE
HEM DE MACERA
ARAYANLAR IÇIN BIREBIR.

Flyboard, deniz suyunu güçlü motorlarla
iterek su üzerinde uçmayı sağlayan
eğlenceli bir alettir. Bu alet, özellikle
turizm yörelerinde bulunan eğlence
mekânlarında kullanılıyor. Su sporlarına
meraklı olan Fransız Franky Zapata
tarafından Fransa’da tasarlanan
Flayboard kısa sürede İspanya ve
İtalya’ya oradan da dünyanın dört bir
yanına yayıldı. Büyük rağbet gören
bu alet, Türkiye’de de gün geçtikçe
yaygınlaşmaya başladı.

Sahillerde Yeni Trend
Flyboard, deniz motorsikletine veya
diğer adıyla jetski’ye bağlanan özel
bir mekanizma ile çalışıyor. Basınçlı su
yardımıyla suda yunus gibi akrobatik
hareketler yapan bu alet, tek kişilik
uçuş keyfi yaşatıyor. Flyboard, yerden
10 metre kadar yüksekliğe çıkmanızı
sağlıyor. İlk başta biraz denge
sağlamakta efor sarf etmek gerekirken
alıştıkça çok zevkli bir eğlence haline
geliyor. Bu alet tamamen su tazyiği ile
çalışıyor ve kontrolü tamamen kullanan
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kişinin elinde oluyor. Sahil bölgelerinde
yapılan flyboard hem yerli hem de
yabancı turistlerin ilgisini çektiğinden
turizme de bir katkı sağlıyor.

15 Dakikalık Eğitimden Sonra Su
Üstünde Uçmanın Keyfine Varın
Sporda da eğlencede de yeni trend
olan flyboardın popülerliği günden güne
artıyor. Çünkü flyboard hem adrenalini
üst seviyeye çıkarıyor, hem uçuruyor,
hem eğlendiriyor. Flyboard yapan
kişi âdeta denizin üstünde uçuyor.
Jetski’nin arkasına takılan bir eğlence
aparatıyla su itiş gücü kullanılarak
yapılan flyboard sayesinde denizde 8-10
metreye kadar yükselebiliyorsunuz.
Ama bununla kalmıyor, kendinizi bir
film karakteri Süperman gibi hissedip
uçarak gökyüzünde süzülmenin tadını
çıkartabilir ya da denize dalıp çıkmanın
keyfini sürebiliyorsunuz. Ayrıca flyboard
yapmak için de usta olmanız gerekmiyor.
15 dakikalık eğitimden sonra isteyen
herkes denizin üstünde uçabiliyor.

Her ne kadar tehlike arz
etmiyor dense de eğitmenlerin
talimatlarını iyi dinlemek
gerekiyor
Flyboard kullanırken eğitmenlerin
talimatlarına uyulduğu sürece tehlikeli
bir durumla karşılaşmak neredeyse
imkânsız. Güvenlik için mutlaka can
yeleği ve kask giyiliyor. Sadece sırt
üstü düşmemeye özen göstermek
gerekiyor. Ama sınırlarını zorlayarak çok
amaçlı figürler denemek isteyenler biraz
daha dikkatli olmalı. Dikkat edilmeden
yapılan akrobatik hareketler risk
oluşturabiliyor. Öne ve geriye taklalar, bu
taklaları artarda tekrarlamak isteyenler,
burgu hareketi, su altında ilerlemek
ve daha birçok akrobatik hareketi
gerçekleştirmek için sadece iyi bir
flyboard sürücüsü değil aynı zamanda iyi
bir kondisyona sahip olmak gerekiyor.
Su sporu olan flyboard’da belirli
bir disiplin altına girdiğinizden hem
fiziksel hem de ruhsal olarak doyuma
ulaşabiliyorsunuz.
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Ginseng Bitkisi
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Köylünün Yeni Kazanç Kapısı

Ginseng

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman köylülerine yeni gelir kapıları
açmak amacıyla bir projeyi daha hayata geçiriyor. Birçok hastalığın
tedavisinde ve kozmetik sektöründe kullanılan Kırmızı Kore ginsenginin
(panax ginseng) deneme ekimi çalışmalarına başlandı.

ORMAN VE SU İŞLERI
BAKANI VEYSEL
EROĞLU, YAPTIĞI
AÇIKLAMADA, GINSENGLE
ILGILI ÇALIŞMALARA
2015’TE DENEME
ALANLARININ LOKASYON
SEÇIMI VE TOPRAK
IŞLEME ANLAMINDA
BAŞLADIKLARINI VE BU
IŞLERI TAMAMLADIKLARINI
SÖYLEDI.
Beş bin yıllık geçmişi olan, kökleri
insan vücuduna benzediğinden
“insan otu” ismini alan ginseng, güçlü
iyileştirme özelliklerinden dolayı botanik
ismini Yunancada “Panax” yani “tam
iyileştirme” ifadesinden alıyor. Bu bitkinin
Türkiye’de yetiştirilmesi hususunda OGM
ve Güney Kore Hükümetinin iş birliğinde
deneme ekim çalışmaları başladı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
yaptığı açıklamada, ginsengle ilgili
çalışmalara 2015’te deneme alanlarının
lokasyon seçimi ve toprak işleme
anlamında başladıklarını ve bu işleri
tamamladıklarını söyledi.

Ginsenglerin Boyu 20
Santimetreye Ulaştı
Mart ayında Türkiye’yi ziyaret eden
Güney Koreli uzmanlarla, oluşturulan
deneme alanlarında tohum ve yumru
ekimi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini
aktaran Eroğlu, şu anda yumrudan ekimi
yapılan alanlarda ginsenglerin yaklaşık
20 santimetre boya ulaştığını belirti.

Ginsenglerin, yapraklanmasını da
tamamladığını ifade eden Bakan Veysel
Eroğlu, “Günlük olarak meteorolojik ve
fenolojik faktörlerin izlendiği ve kayıt
altına alındığı deneme parsellerinde
yetiştirilen ginsengler, tohum verme
aşamasına ulaştıktan sonra, projede
tohum toplama ve yaygınlaştırma
aşamasına geçeceğiz.” dedi.

Proje ile Köylülerin Refah Düzeyi
Yükseliyor
Proje ile orman köylülerinin refah
düzeylerini arttırmayı hedeflediklerini dile
getiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Odun
dışı orman ürünlerinde dünyada 5 milyar
dolarlık büyük bir pasta var. Türkiye
olarak biz de bu pastadan payımıza
düşeni almalıyız. Bu payı arttırmak
için bakanlık olarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz
bu proje ile hedefe bir adım daha
yaklaşmayı planlıyoruz.” şeklinde
konuştu.
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Nehirlerin
Şehirleri
BINLERCE YILDIR
INSANOĞLU SU
KENARLARINDA YAŞIYOR.
SUYUN HAYATI VE
KÜLTÜRÜ ÇOĞALTAN
TARAFINDAN ISTIFADE
EDIYOR INSANLIK. ÖYLE
KI, SU VE HAYAT ILIŞKISI
BÜYÜK MEDENIYETLERE
VESILE OLDUĞU GIBI;
TICARETI, KÜLTÜRÜ,
SIYASETI BELIRLEMIŞ
HATTA KIMI ZAMAN
ANLAŞMAZLIKLARI
YA DA ÇATIŞMALARA
SEBEP OLMUŞ… BUGÜN
KÜLTÜR VE MEDENIYETE
EV SAHIPLIĞI YAPAN
KADIM ŞEHIRLERIN BIR
SU KENARINDA OLDUĞU
GÖZDEN KAÇMAYACAK
KADAR AŞIKÂRDIR. İŞTE
SIZIN IÇIN SEÇTIĞIMIZ PEK
ÇOK KENT IÇERISINDEN
BIRKAÇ ŞEHIR VE NEHIR…
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Floransa
İtalya- Arno Nehri

İtalyan Rönesansının doğum yeri, Kuzey İtalya’daki Toskana bölgesinin başkentidir.
Şehir, içinden geçen Arno Nehri çevresinde kurulmuştur. Çevresindeki yerleşim
alanlarıyla beraber yaklaşık bir milyona yakın nüfusa sahiptir. İtalya ve Avrupa’nın
önemli ticaret merkezlerinden biridir. Floransa, kültürü ve mimarisiyle dünyaca ünlü bir
turizm kentidir. Şehirde önemli sanat galerileri ve müzeler bulunmaktadır. Leonardo da
Vinci ve Michelangelo bu tarihî şehirde yetişmiş dünyaca ünlü sanatçılardır. Yine ünlü
yazar ve şair Dante Alighieri bu şehirde yaşamış ve ilham almıştır. Ünlü tarihçi Nicollo
Machiavelli bu şehrin tarihine ışık tutan eserler ortaya çıkarmıştır.
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St. Petersburg
Rusya- Neva Nehri

Dostoyevski’nin romanlarının şehri St. Petersburg, Rusya’nın 2., Avrupa’nın 4. büyük şehridir.
Baltık Denizi kıyısında Neva Nehri üzerindeki 42 ada üzerine yayılmıştır. Çar I. Petro tarafından 16
Mayıs 1703’te Rus Çarlığı’nın Avrupa’ya açılan kapısı olması amacıyla kurulan şehir, 200 yıl Rus
Çarlığı’nın başkentliğini yapmıştır. Bir Doğu şehri sayılan Moskova’nın aksine St. Peterburg, 5
milyonluk nüfusuyla daha “Avrupai”dir ve kuruluş amacı olan “Avrupa’ya açılan kapı” olma amacını
gerçekleştirmiştir. Geniş bulvarları, dingin suları, köprüleri ve çarlık mimarisinin bazı örnekleri, şehrin
Kuzey’in Venedik’i olarak anılmasına sebep olmuştur. Dostoyevski, Puşkin, Anna Akhmatova ve
Rimsky-Korsakov’un evleri de müze olarak kullanılmaktadır. Ayrıca F. Mihayloviç Dostoyevski’nin
romanları Suç ve Ceza, Budala, Ezilenler ve Beyaz Geceler de bu şehirde geçer.
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Roma

İtalya- Tiber ve Aniane Nehirleri
2800 yıllık bir şehir olarak, sırasıyla ve resmî adlarıyla; eski Roma’nın yani
Bizans’ın, Roma Krallığı’nın, Roma Cumhuriyeti’nin, Roma İmparatorluğu’nun,
Papalık Yönetiminin, İtalya Krallığı’nın ve İtalya Cumhuriyeti’nin merkezi ya da
başkenti olmuştur. Tiber ve Aniane Nehirleri arasında ve Akdeniz’e yakındır.
Yaklaşık 2.7 milyon nüfuslu şehirde, Katoliklerin ruhani lideri Papa’nın yaşadığı
bağımsız devlet Vatikan da yer almaktadır. Bu sebeple Roma’ya bazı kaynaklar
tarafından iki devletin başkenti de denilmektedir. Roma, İtalya’nın en kalabalık
şehri ve 1285.3 km²lik yüzölçümüyle Avrupa’nın en geniş yüzeye yayılmış
başkentlerinden biridir. İstanbul gibi Roma da 7 tepe üzerinde kuruludur.
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Mostar
Bosna-Hersek- Neretva Nehri

Kadim bir Osmanlı şehri olan Mostar, Neretva Nehri’nin çevresine
yayılmış bir kenttir. Özellikle nehir üstüne kurulan köprü ile ün yapan
şehir Bosna Hersek Soykırımı’na kadar farklı kültürlere ev sahipliği
yapmıştır. Köprü, Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin
tarafından 1566 yılında inşa edilmiştir. 9 Kasım 1993’te BoşnakHırvat Savaşı sırasında Hırvat güçleri tarafından yıkılıncaya dek 427 yıl
kullanılmıştır. Mimar Hayreddin, köprü için 456 kalıp taş kullanmıştır.
Köprü, çevresindeki kente adını da vermiştir. Mostar, Hersek
Bölgesinin ana kenti olmuştur.
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Budapeşte
Macaristan-Tuna Nehri

Budin (Buda) ve Peşte’nin Tuna Nehri’nin yakalarına yerleşmesinden oluşan bir şehirdir. İki şehri birbirine bağlaması
için Chain Köprüsü’nün 17 Kasım 1873 yılında açılışına kadar beklemek gerekmiştir. Budapeşte, Macaristan’ın
politik, kültürel, ticari, endüstri ve ihracat merkezidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1526’da fethedilen Budin
ve Peşte, bir buçuk asırlık bir Türk hâkimiyetinden sonra 1686’da elden çıkmıştır. Türk idaresi sırasında, Karadeniz
üzerinden Tuna yoluyla İstanbul’dan nispeten kolay ulaşılan bir beylerbeyilik merkezi olduğundan kolayca
Türkleşmişti. Ticaret yollarının birleştiği bir yerde bulunan Budin ve Peşte, bir taraftan zengin bir ticaret şehri
görünümü alırken, burada kurulan çeşitli vakıflar bu Orta Avrupa şehrine bir Osmanlı yerleşim merkezi manzarası
vermişti. Evliya Çelebi, Buda’da 25 cami, 47 mescit, 12 medrese, 16 mektep, 2 hamam, 8 kaplıca, 9 han, 1 saat
kulesi ve 1 bedesten bulunduğunu bildirmektedir. Gül Baba Türbesi hâlâ ziyaret edilmektedir.
61

AKTÜEL

Berlin

Almanya-, Spree ve Havel Nehirleri
Berlin, Kuzey Almanya’da, Spree ve Havel
Nehirlerinin arasındaki kumluk bölgeye kuruludur.
Kentin ortasından akan Spree Nehri’nin iki kıyısında,
Cölln ve Berlin adlı iki balıkçı köyü iken ilk kez 1307
yılında birleşmiştir. Brandenburg’un (daha sonra
ise Prusya’nın) başkentliğini yapan Berlin, Kuzey
Almanya’nın ve sonrasında da Avrupa’nın siyasi,
ekonomik ve kültürel anlamda önemli merkezlerinden
biri hâline gelmiştir.
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Üsküp
Makedonya-Vardar Nehri

Makedonya’nın başkenti ve en büyük
kentidir. Ülkenin politik, kültürel,
ekonomik ve akademik merkezi
olan kent, ortasından geçen Vardar
Nehri tarafından ikiye ayrılır. Nehrin
bir yakasında ağırlıklı olarak Hristiyan
nüfus yaşarken diğer yakasında
Müslümanlar yaşamaktadır. Kent
en geç MÖ 4000’den beri bir
yerleşim bölgesidir; 1392 yılında
Osmanlılar tarafından ele geçirilmiş
ve Türkler tarafından Üsküp olarak
adlandırılmıştır. 500 yıldan uzun süre
Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.
Üsküp Vardar Nehri yatağında
kurulmuştur ve Balkanlar’da
Belgrad’la Atina arasında hemen
hemen ortada bulunur. Metal sanayi,
kimya, kerestecilik, tekstil, dericilik ve
basım endüstrilerinin merkezlerinden
olan kent kültür ve spor faaliyetleriyle
birlikte ticaret, taşımacılık ve
bankacılık sektörlerinin gelişimiyle
birlikte gelişimini hızlandırmıştır.

Londra
İngiltere-Thames Nehri

Thames Nehri civarına kurulan
Londra, dünyanın en önemli iş
ve finans merkezlerinden biridir.
Yaklaşık 8 milyonluk nüfusuyla
AB’nin 2. kalabalık kentidir. Bağlı
yerleşim birimleri ile birlikte (Greater
London) nüfusu 12-15 milyondur.
Şehirde 300’den fazla farklı dil
konuşulmaktadır.
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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

Kategorisinde
Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI

En Yüksek
Barajı

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

