Değerli Okurlar...
Suyun kıymetini en iyi bilen onun yokluğunu yaşayandır. Dünyada halen
insan onuruna yakışır biçimde içme suyuna ve sanitasyona erişemeyen
insanlar bulunuyor. Yaklaşık 750 milyon kişi içme suyuna erişemiyor, her gün
1000 çocuk; kirli su, sanitasyon ya da hijyen yetersizliklerine bağlı hastalıklar
yüzünden hayatını kaybediyor. Afrika, suya erişimi kısıtlı olan bu insanların
en yoğun bulunduğu kıta… DSİ, kara kıtanın kara bahtlı insanlarına içme
ve kullanma suyu temin etmek içi 2005 yılından bu yana çalışıyor. Bu
çalışmaları “Yeraltından Gelen Mutluluk” haberimizde okuyabilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca DSİ tarafından yürütülen önemli projelere ilişkin
gelişmeleri, Kanal Edirne Projesi’nde gelinen son aşamayı ve renklerin suyla
dans ettiği Ebru Sanatına dair merak ettiklerinizi okuma fırsatı bulabilirsiniz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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Genel Müdürlüğümüz Afrika’da susuzluğun pençesinde yaşayan
milyonların ve Suriye’deki iç savaştan kaçan yüz binlerce insanın su
ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yürütmektedir.
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DSİ MAZLUMLARIN YANINDA
Ülkemizin su kaynaklarını yöneten ve
her damlasından istifade ederek gelecek
nesillere aktarmaya gayret eden DSİ Genel
Müdürlüğümüz, suyun yokluğunu çok acı
tecrübelerle en derinden hisseden mazlum
insanların su ihtiyaçlarını temin etmek adına da
büyük çaba sarf etmektedir.
Genel Müdürlüğümüz Afrika’da susuzluğun
pençesinde yaşayan milyonların ve Suriye’deki iç
savaştan kaçan yüz binlerce insanın su ihtiyacını
karşılayacak çalışmalar yürütmektedir.
Türkiye, Afrika’da susuzluğun pençesindeki
milyonlarca insanın umudu olmaktadır. 2005
yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Orman
ve Su İşleri Bakanlığımız koordinasyonunda
Afrika’ya su temini konusunda çalışmalara
başlanmıştır. Geçen süre zarfında Etiyopya, Nijer,
Burkina Faso, Mali, Sudan, Somali, Moritanya,
Cibuti ülkelerinde toplam 1 milyon 700 bin kişiye
sağlıklı içme suyu temin edilmiştir. Bu çalışmalar
DSİ ve TİKA işbirliğinde yürütülmüştür.
Türkiye tarafından şu ana kadar 8 Afrika ülkesine
su temin edilmiştir. Sonraki aşamada 9 Afrika
ülkesine daha su temin etme çalışmalarına
başlanacaktır. Böylece Afrika’da Türkiye’nin su
temin ettiği 1,7 milyon kişiye 1,3 milyon kişilik
bir nüfus daha eklenerek 2019 yılında 3 milyon
Afrikalıya su temin edilmiş olacaktır.
Diğer taraftan Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cibuti’nin
30 yıldır beklediği barajın yapımına ilişkin
çalışmalar da Genel Müdürlüğümüz tarafından
sürdürülmektedir. Başkent Cibuti’yi taşkınlardan
korumak ve içme suyu sağlamak maksadıyla
QUEAH P-17 Barajı’nın inşası için gerekli

bütün etüt ve proje çalışmaları DSİ Genel
Müdürlüğümüz tarafından tamamlanmıştır.
Afrika’da yürütülen çalışmaların dışında 2011
yılında Suriye’de başlayan iç karışıklıklar
sebebiyle ülkemize sığınan yüzbinlerce insanın su
ihtiyacının temin edilmesine yönelik çalışmalar da
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
Çalışmalar kapsamında; içme suyu ihtiyacının ve
altyapısının tespit edilmesi, mevcut su kuyuları
ve şebeke alt yapısının bakım ve onarımının
yapılması, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni su
kuyuları ve diğer tesislerin yapılması ve kampların
su ihtiyacının giderilmesi işleri yapılmaktadır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, AFAD ve Valiliklerin
talepleri ile hizmete alınan kuyular vasıtasıyla
250 000 kişinin içme-kullanma suyu ihtiyacı
karşılanmıştır.
Diğer taraftan Suriyeli mültecileri için DSİ
tarafından ülke içinde ve dışında toplam 16
adet kamp yeri inşa edilmiş ve 280 bin kişiye
ev sahipliği yapabilecek tesisler hazır hale
getirilmiştir.
Bu çalışmaların yanında mülteci akımı sebebiyle
Kilis ve Gaziantep illerimizde meydana gelen
nüfus artışı içme suyu talebini arttırmıştır. Ön
görülemeyen bu nüfus artışından kaynaklanan
talebin karşılanmasına yönelik olarak Kilis’te
Yukarı Afrin, Gaziantep’te ise Düzbağ İçme Suyu
projelerine başlanmıştır. Her iki projenin de 2019
yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ülkemizin
su kaynaklarının yönetilmesi, geliştirilmesi ve
korunması yönündeki kararlı çalışmalarıyla birlikte
mazlumların yanında olmaya da devam edecektir.

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü
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GAP’ın
Vizyon Projesi
DEVLET SU İŞLERI (DSİ) GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
YAPIMI MARDIN’DE DEVAM
EDEN VE GÜNEYDOĞU
ANADOLU PROJESI’NIN (GAP)
VIZYON PROJESI OLAN ILISU
BARAJI VE HES’TE ÖNEMLI BIR
EŞIK DAHA AŞILDI. TOPLAM
YATIRIM BEDELI
1 MILYAR EURO OLAN
PROJENIN ÖN YÜZ BETON
KAPLAMASI TAMAMLANDI.

Sy: 10

GAP’la Güneydoğu Anadolu
Kalkınıyor

Sy: 8

Hamzadere Barajı Sulaması
273 Bin Dekarı Suya
Kavuşturacak Sy: 20

DSİ’den Erzincan’a Yedi
Gerdanlık

Sy: 22

7

HABER

GAP’la Güneydoğu
Anadolu Kalkınıyor
Hazırlayan

Orçun TAŞKIN
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemiz için büyük önem arz eden ve bölgenin
kalkınmasına ivme katacak olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için çalışmalarını
ara vermeden sürdürüyor.

HABER

Ekonomiye 6,6 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.

GAP dünyanın en büyük 9 projesinden biri.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi GAP ile kalkınıyor.

Dünyanın en büyük 9 kalkınma
projesinden biri olma özelliğini taşıyan
GAP için son 13 yılda 20 milyar lira
yatırım yapan bakanlık, bölgeyi zirai
alanda ihracat üssü yapmayı hedefliyor.

Ödenekler 7-8 Kat Artırıldı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
şehirlerde uygulamaya konulan;
muhtevasında sulama, hidroelektrik
enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı,
ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri

barındıran GAP’a son 13 yılda, 105
milyar liranın üzerinde yatırım yapılırken
bu yatırımın 20 milyar lirasını Orman
ve Su İşleri Bakanlığı gerçekleştirdi.
Bakanlık, GAP için 2002 yılında ayrılan
ödenekleri 7-8 kat artırarak dev
yatırımlara imza attı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından çok muazzam yatırımların
yapıldığı bölgede 2002 yılında 1 milyon
980 bin dekar alan sulanabilirken, bu
rakam günümüzde 4 milyon 800 bin
dekara ulaştı.

Millî Ekonomiye Yılda 6,6 Milyar
Dolar Katkı
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve
toplam 1 milyon 460 bin dekar araziyi
suya kavuşturacak tesislerin inşaatına
devam ettiklerini kaydeden Orman ve

Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
şunları söyledi:
“2017 yılında 1 milyon 650 bin, 2018
yılında 1 milyon 680 bin, 2019 yılında
ise 1 milyon 800 bin dekar arazi
suya kavuşturmayı ve toplamda 10
milyon 580 bin dekar araziyi sulamaya
açmayı hedefliyoruz. GAP’ın 2 dev
depolama tesisi olan Ilısu Barajı’nda
yüzde 88, Silvan Barajı’nda yüzde 62
fiziki gerçekleşme sağladık. Çok büyük
sulama projelerinde de işleri kısım kısım
ihale ederek en kısa zamanda suyu
tarlaya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz.”
Prof. Dr. Veysel Eroğlu GAP’ı 2019
yılı sonuna kadar tamamlamayı
hedeflediklerini belirterek proje sayesinde
ekonomiye yılda 6,6 milyar dolar katkı
sağlanacağı bilgisini verdi.
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GAP’ın Vizyon Projesi
Ilısu Barajı’nda Önemli
Bir Eşik Daha Aşıldı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı Mardin’de devam eden ve
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) vizyon projesi olan Ilısu Barajı ve HES’te
önemli bir eşik daha aşıldı. Toplam yatırım bedeli 1 milyar euro olan projenin ön yüz
beton kaplaması tamamlandı.
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar
kategorisinde gövde hacmi ve kret
uzunluğu bakımından Dünyanın en
büyük barajı olan Ilısu Barajı’nda ön yüz
beton kaplama imalatları tamamlandı.
Temelden 135 metre yüksekliğe sahip
olarak inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile
yılda ortalama 4,12 milyar kilovat saat
enerji üretilecek. GAP’ın can damarı olan
Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı’nın
da yapımına imkân sağlayacak. Böylece
10

iki baraj tamamlandığında 1 milyon 200
bin dekar arazi sulamaya açılabilecek.

Enerji Bakımından Ülke
Ekonomisine Yıllık 1,3 Milyar
Lira Katkı Sağlanacak
Ilısu Barajı ve HES projesi ülkemizin
100 yıllık vizyonu içerisinde yer alan
dünyanın en büyük su yapılarından birisi
konumunda. Bu proje aynı zamanda

GAP’ın iki ayağından birini teşkil ediyor.
Toplam maliyeti 1 milyar Euro olan Ilısu
Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi
üretiminden ülke ekonomisine yılda 1,3
milyar lira, katkı sağlanacak.

7 Ay İçerisinde Baraj Su
Tutabilecek Duruma Gelecek
Baraj inşaatında ön yüz beton
kaplamasının tamamlanmasının ardından

HABER

Toplam yatırım bedeli 1 milyar Euro olan Ilısu
Barajı’nın ön yüz beton kaplaması tamamlandı.

ön yüz derz dolguları ve parapet
duvarları imalatları devam ediyor. Bu
imalatların tamamlayarak 7 ay içerisinde
barajın su tutmaya hazır hale getirilmesi
hedefleniyor.

Proje 28 Bin Kişiye Geçim
Kaynağı Olacak
Projenin tamamlanması ile bölge
insanının hayat tarzı değişecek. Ilısu
Barajı sulama ve enerji alanında ülke
ekonomisine sağlayacağı katkı ile
birlikte bölge insanımızın refah düzeyini
de yükseltecek. Proje bölgede ki
işsizlik probleminin azalması yönünde
önemli katkılar sağlayacak. Proje
tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam
alanı sağlayarak aileleri ile birlikte 28 bin
kişiye geçim kaynağı olacak.

Proje 28 bin kişiye geçim kaynağı olacak

Hasankeyf ile Turizm Gelirleri 83
Kat Artacak
Proje tarım ve enerjiye yönelik bir proje
olmasının yanı sıra bölgenin kültürel,
ekonomik ve sosyal alanda gelişmesine
de çok ciddi katkılar sağlayacak. Proje
kapsamında Hasankeyf ilçesi yeniden
yerleşim çalışmalarımız da devam ediyor.
Geçmişten geleceğe aktarılacak bir
kültür ve tarih mirası olan Hasankeyf’i
korumak için çok hassas davranıyoruz.
Bu çalışmalarımızı tamamladığımızda
bölgede ki turizmin gelişmesine de
çok ciddi katkılar vereceğiz. Bu bölge
turizm alanında hak ettiği yeri alacak.
Hasankeyf ile turizm sektöründeki
istihdamda 39 kat, ekonomik katkı
anlamında ise yıllık 83 kat artış
sağlanacak.

ILISU BARAJI SULAMA
VE ENERJI ALANINDA
ÜLKE EKONOMISINE
SAĞLAYACAĞI
KATKI ILE BIRLIKTE
BÖLGE INSANIMIZIN
REFAH DÜZEYINI DE
YÜKSELTECEK. PROJE
BÖLGEDEKI IŞSIZLIK
PROBLEMININ AZALMASI
YÖNÜNDE ÖNEMLI
KATKILAR SAĞLAYACAK.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Ilısu Barajı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
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Sulama Tesisleri ile
600 Milyon Liralık Gelir
Artışı Sağlandı
Hazırlayan

Nazlı KARATEPE

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemizin bereketli topraklarını suya
kavuşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede 2003 yılından günümüze kadar
Şanlıurfa’da hizmete alınan sulama tesisleri ile bölge çiftçisinin gelirinde dolayısıyla
ülke ekonomisinde 600 milyon TL’lik ilave artış sağlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
Şanlıurfa’da 41 adet sulama tesisi
tamamlandı ve hizmete alınan bu tesisler ile
1 milyon 409 bin dekar zirai alana sulama
suyu sağlandı. Bu tesisler ile bölgedeki
çiftçimize ve ülke ekonomisine yılda 600
milyon TL ilave gelir artışı sağlandı.
12

2019 Yılı Sonuna Kadar 1
Milyon 688 Bin 787 Dekar Alan
Sulamaya Açılacak
2019 yılı sonuna kadar 28 adet sulama
tesisini daha tamamlayarak halkımızın
hizmetine sunacağız. Bu tesisler ile
toplamda 1 milyon 688 bin 787 dekar

alanı sulamaya açarak, yılda 525 milyon
TL’lik zirai gelir artışı daha sağlanacak.
Hâlihazırda inşaat çalışmaları devam
eden sulama tesislerinin tamamlanması
ile ise 823 bin 400 dekar zirai alan suyla
buluşturulacak.

HABER

ŞANLIURFA’DA ŞU AN
DEVAM EDEN SULAMA
TESISLERININ YAPIMI
TAMAMLANDIĞINDA 823
BIN 400 DEKAR ZIRAI ALAN
SUYA BULUŞTURULACAK.
DSİ Genel Müdürlüğü ülkemizin bereketli topraklarını suya kavuşturmaya devam ediyor.

Taşbasan Sağ Sahil Sulaması
Şebekesi ile Ülke Ekonomisine
60 Milyon TL’lik Katkı

“Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1.
Ünite” de ise fiziki gerçekleşme yüzde
52’ye ulaştı. Projenin hizmete alınması
ile dekar başına 263 TL gelir artışı, ülke
ekonomisine yıllık 93 milyon TL katkı
ve 70 bin 594 kişiye de istihdam alanı
sağlanması hedefleniyor.

İnşaatı devam eden sulama tesislerinden
Taşbasan Sağ Sahil Sulaması Şebekesi
ile 176 bin dekar zirai arazinin
sulanmasını hedefleniyor. Projenin 2017
yılında vatandaşın hizmetine sunulması
planlanıyor. Fiziki gerçekleşmesi yüzde
90’a ulaşan 76 milyon TL’lik yatırım
bedeline sahip proje tamamlandığında
dekar başına 339 TL gelir artışı, ülke
ekonomisine ise yıllık 60 milyon TL katkı
ve 35 bin 314 kişiye de istihdam olanağı
sağlanması hedefleniyor.

maliyetli proje ile ülke ekonomisine yıllık
44,5 milyon TL’lik katkı sağlanması
planlanıyor.

Taşbasan Sol Sahil Sulaması
1. Kısım’da 120 Bin Dekar
Sulamaya Açıldı

Bozova Pompaj Sulaması 2.
Kısım ile 70 Bin 594 Kişiye
İstihdam İmkânı

2017 yılı içerinde hizmete sunulması
planlanan Taşbasan Sol Sahil Sulaması
1. Kısım Şebeke ile 130 bin 890
dekar arazi sulanacak. Yüzde 97 fiziki
gerçekleşme sağlanan projede 131
bin 120 dekar alanın borulu şebeke
imalatı tamamlanarak, 120 bin dekar
saha sulamaya açıldı. 45 milyon TL

İnşaatı devam eden projelerden biri olan
Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana
Kanalı çerçevesinde 352 bin 970 dekar
zirai arazinin sulanması için gerekli 75
bin 57 metre ana kanal inşaatı yapılacak.
Fiziki gerçekleşmesi yüzde 88’e ulaşan
projenin ayaklarından birini oluşturan

Şanlıurfa’da hizmete alınan sulama tesisleri ülke
ekonomisine 600 milyon liralık ilave artış sağladı.

Bozova Pompaj Sulaması 3.
Kısım ile 162 Bin 910 Dekar Arazi
Sulanacak
Çalışmaların sürdüğü Bozova
Pompaj Sulaması Günışık Ana Kanalı
kapsamında 40 bin metre ana kanal
ve 17 bin 524 metre ana boru hattı
yapılacak. 37 milyon TL’lik yatırım yapılan
projede fiziki gerçekleşme yüzde 98’e
ulaştı. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 97 olan
Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım’da
da 162 bin 910 dekar arazinin sulanması
hedefleniyor. Yaklaşık 58 milyon TL
yatırım bedelli projenin tamamlanması ile
birlikte dekar başına 263 TL gelir artışı,
ülke ekonomisine yıllık 43 milyon TL
katkı ve 32 bin 582 kişiye de istihdam
imkânı sağlanması planlanıyor.
13
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134 Yerleşim Yeri
Modern Sulama
Sistemine Kavuştu

Dünyanın en uzun 5. sulama
tüneli olan Suruç Tüneli ile Suruç
Ovası yeşile bürünüyor.

Türkiye’nin en büyük kalkınma projesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
kapsamında inşa edilen ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın da 5. büyük sulama tüneli
olan Suruç Tüneli ile Suruç Ovası yeşile büründü.
Suruç Ovası’na su temin eden 17 bin 185
metre uzunluğundaki Suruç Tüneli’nin
resmi açılışı dönemin Başbakanı şimdiki
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun katıldığı merasimle 9
Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Suruç Tüneli’nin hizmete alınmasıyla
Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’na
saniyede 90 metreküp su, başka bir
deyişle adeta bir nehir akıyor. Suruç
Tüneli, ülkemizdeki birçok nehirden
daha büyük bir debiye sahip. Bu seviye
ülkemizin en hızlı akan nehri Çoruh’un
yıl içindeki en düşük debisinin yaklaşık
iki katına, en yüksek debisinin ise beşte
birine yakın bir değere denk geliyor.
DSİ tarafından inşa edilen ve kontrolleri
periyodik olarak devam eden Suruç
Projesi Terfi Sulaması sayesinde yöredeki
bozkır araziler yeşile büründü.

Bölge İnsanının Yüzü Gülmeye
Başladı
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Suruç
Ovası’nın Fırat Nehri’nin suları ile hayat
bulduğunu ve bölge insanının yüzünü
14

GAP’IN EN ÖNEMLI
PROJELERINDEN BIRI
OLAN VE “SURUÇ OVASI
TERFI SULAMASI”
KAPSAMINDA INŞAATI
DEVAM EDEN ÜNITELER
TAMAMLANDIĞINDA
YAKLAŞIK 190 BIN KIŞIYE
ISTIHDAM IMKÂNI,
MILLÎ EKONOMIDE DE
YILLIK ORTALAMA 316
MILYON LIRA GELIR
ARTIŞI SAĞLANMASI
HEDEFLENIYOR.
güldürdüğünü vurgulayarak “560 bin
dekar zirai arazinin sulandığı Suruç’ta,
ürün çeşitliliği ve verimliliği arttı.
Çiftçilerimize göre mevcut tarlalarda
yüzde 45’e kadar verim artışı yaşandı.
Tek mahsul ekilen tarlalarda ikinci ürünler
yetişmeye başladı. Ayrıca mevsimsel
göçün önüne geçerek, ilçede yaşayan
vatandaşlarımıza istihdam kapısı açtık.
Su gelmeden önce dışarıya tarım işçisi
olarak çalışmaya giden vatandaşlarımız
artık kendi memleketlerinde ve kendi

tarlalarında çalışmaya başladılar”
değerlendirmesinde bulundu.

Millî Ekonomiye Yılda 316 Milyon
Lira Katkı Sağlanacak
GAP’ın en önemli projelerinden biri
olan ve “Suruç Ovası Terfi Sulaması”
kapsamında inşaatı devam eden üniteler
tamamlandığında yaklaşık 190 bin kişiye
istihdam imkânı, millî ekonomide de
yıllık ortalama 316 milyon lira gelir artışı
sağlanması hedefleniyor.
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Konya Ovası’nda
190 Bin Dekar Arazi
Suya Kavuşuyor
Son 13 yılda yapılan yatırımlarla 49 adet sulama tesisi tamamlandı ve toplamda 643
bin 870 dekar alan sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yılda 471 milyon TL zirai gelir
artışı sağlandı.

Konya Ovası Sulama Projesi ile brüt 190 bin 855 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından 2016-2019 yılları arasında
yapılacak yatırımlar ile toplam 50 adet
sulama tesisi tamamlanacak ve 1 milyon
370 bin 940 dekar alan sulamaya açılacak.
Sulamaya açılacak bu alanlardan yılda 579
milyon lira zirai gelir artışı sağlanacak.

kuzeydoğusunda Konya-Adana
demiryolu, batısında ise BoruktoluÇakırhan-Kepir yerleşimleri ile çevrili proje
ile Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı’nın 33+
210 kilometresinden ayrılan S1 Ana boru
hattı vasıtasıyla brüt 190 bin 855 dekar
tarım arazisi sulanacak.

190 Bin 855 Dekar Tarım Arazisi
Sulanacak

17 Şubat 2019 tarihinde bitirilmesi
planlanan projede, sulama inşaatının
tamamlanmasını müteakip 24 ay süresince
tüm sulama tesisleri yüklenici tarafından
işletilecek, bakım ve onarımı yapılacak.

Çumra Ovası’nda borulu sulama ve
drenaj şebekesi yapılması maksadıyla
projelendirilen “Konya Ovası 1,2,3
Sulamaları inşaatında çalışmalar devam
ediyor.
Güneydoğusunda Apa-Alemdar isale
kanalı, doğusunda Çarşamba kanalı,

128 Milyon 240 Bin TL Gelir Artışı
Sağlanacak
Proje tamamlandığında; 2016 yılı fiyatları
ile yıllık 128 milyon 240 bin lira gelir

Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları işinde yüzde 16 fiziki
gerçekleşme sağlandı.

artışı ve yaklaşık 25 bin kişiye fayda
sağlanacak. Projenin sulama alanında
Çumra İlçesi ile İçeri Çumra, Alibeyhüyüğü,
Doğanlı, Kaşınhanı, Çarıklar ve Boruktolu
mahalleleri yer alıyor. Konya Ovası 1,
2, 3 Sulamaları işinde yüzde 16 fiziki
gerçekleşme sağlandı.
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Afşar Hadimi Barajı’nda
Yüzde 90 Fiziki
Gerçekleşme Sağlandı
Konya-Çumra Projesi’nin III. merhalesi kapsamında bulunan Afşar Hadimi Barajı’nda
2016 yılı Kasım ayı itibarıyla fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 90’a ulaştı.

16
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Afşar Hadimi Barajı ile 116 bin 660 dekar zirai alan sulanacak

Afşar Hadimi Barajı’nda fiziki gerçekleme yüzde 90’a ulaştı.

Afşar Hadimi Barajı Konya’nın güneyinde
Taşkent İlçesi sınırlarında yer alıyor.

Afşar Hadimi Barajı Konya’nın güneyinde,
il merkezine 146 kilometre mesafedeki
Taşkent ilçesi sınırlarında yer alıyor. İlçe
merkezine 9,6 kilometre uzaklıkta olan
baraj yeri Afşar Köyü mevkiinde Ilıcapınar
deresi üzerinde bulunuyor. Baraj yerine
Taşkent-Hadim karayolu ile ulaşılabiliyor.

116 Bin 660 Dekar Zirai Alan
Sulanacak
Afşar Hadimi Barajının depolama hacmi
386 milyon metreküp, temelden yüksekliği
ise 127 metre. Barajı’nın amacı, Konya
Çumra Ovası III. Merhale Projesi’ne
içme ve sulama suyu temin etmek.
Afşar Hadimi Barajı’nda toplanan sular

ile Taşkent, Hadim, Kongul ve Kurudere
Regülatörlerinden gelen sular Afşar
Bağbaşı Hadimi Tüneli vasıtasıyla, yapımı
tamamlanan Bağbaşı Baraj rezervuarına
aktarılacak ve buradan da Mavi Tünel ile
Konya-Çumra Ovasına iletilerek 116 bin
660 dekar zirai alan sulanacak ve 29 bin
nüfusa içmesuyu sağlanacak.

Baraj Gövdesinin Ön Yüz Beton
Kaplaması Tamamlandı
Barajın 31 Ağustos 2015 tarihinde
başlanan ön yüzü beton kaplama imalatı,
Kasım 2016 tarihi itibari ile toplamda
26 bin 900 metreküp beton dökülerek
tamamlandı.

Milli Ekonomiye Yıllık 100 Milyon
TL’den Fazla Katkı Sağlanacak
Projenin tamamlanması ile birlikte ülke
ekonomisine yıllık 100 milyon 389 bin lira
katkı ve 29 bin kişiye de istihdam alanı
sağlanması hedefleniyor.

AFŞAR HADIMI BARAJI’NIN
DEPOLAMA HACMI 386
MILYON METREKÜP,
TEMELDEN YÜKSEKLIĞI
ISE 127 METRE. BARAJIN
AMACI, KONYA ÇUMRA
OVASI III. MERHALE
PROJESI’NE IÇME VE
SULAMA SUYU TEMIN
ETMEK.
Konya Çumra Ovası III. Merhale Projesi
kapsamında 2013 yılında hizmete alınan
Bağbaşı Barajı ve % 95 fiziki gerçekleşme
sağlanan Bozkır Barajı ile % 90
seviyesine ulaşan Afşar Hadimi Barajının
tamamlanması sonucunda Konya
Ovası’nda toplam 223 milyon 410 bin
dekar arazinin sulanmasında eksik kalan
su ihtiyacı tamamlanacak ve Konya Kapalı
Havzası’nın yeraltısuyu desteklenecek.
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İzmir İçme Suyu
2. Merhale Projesi’nde
Mutlu Sona Doğru
İzmir’in 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak “İzmir İçme Suyu
2. Merhale Projesi”nde son aşamaya gelindi. Bu kapsamda yapımı büyük oranda
tamamlanan İçme Suyu İsale Hattı’nın 3. kısım inşaatında sona yaklaşıldı.

Gördes Barajı’nda 450 milyon metreküp su depolanarak İzmir’e yılda 59 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

İzmir İçme Suyu 2. Merhale Projesi’nin
su kaynağı olan Gördes Barajı 2009
yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştı.
Gördes Çayı üzerinde içme suyu ve
sulama maksatlı olarak inşa edilmiş olan
Gördes Barajı’nda 450 milyon metreküp
su depolanarak İzmir’e yılda 59 milyon
metreküp içme suyu temin edilecek.
DSİ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi
arasında varılan mutabakata göre İçme
Suyu İsale Hattı ile İçme Suyu Arıtma
Tesisi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından inşa edilmesine karar verildi.
İşin aciliyetine binaen isale hattı inşaatının
ise DSİ tarafından yapılmasına karar
verildi. Projenin ilk ayağı olan 35 km
uzunluğundaki “İzmir İçme Suyu 2.
Merhale İsale Hattı 1. Kısım” inşaatı
tamamlanarak 10 Ekim 2010’da hizmete
açılmıştı. Söz konusu projenin ikinci ayağı
olan yaklaşık 65 km’lik bölümü kapsayan
“İzmir İçme Suyu 2. Merhale İsale Hattı 2.
Kısım” inşaatının da yapımı tamamlandı.
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Buca Tüneli çıkış ağzından bir görünüm.

1 Milyon 500 Bin Kişiye İlave Su
Temin Edilecek
Projenin son ayağı olan Kavaklıdere
İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden alınacak
suyu Bornova ve Buca depolarına
iletecek “İzmir İçme Suyu İsale Hattı 3.
Kısım” inşaatının temeli 13 Kasım 2013
tarihinde atılmıştı.
“İzmir İçme Suyu İsale Hattı 3.
Kısım” işi muhtevasında 17 kilometre
uzunluğunda isale hattı, 3 metre

Bornova T10 deposundan bir görünüm.

çapında bin 900 metre tünel ve 20 bin
metreküp kapasiteli Bornova Dağıtım
Deposu inşa ediliyor. Günümüz itibariyle
dağıtım deposu, tünel inşaatı ve iletim
hattı borularına ait tüm imalatlar büyük
oranda tamamlandı. Katodik koruma,
SCADA-otomasyon sistemine ait
imalatların da tamamlanması ile tesisin
2016 yılı sonu itibari ile hizmete alınması
planlanıyor. Projenin tamamlanması ile
1 milyon 500 bin kişiye ilave su temin
edilebilecek.

HABER
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Hamzadere Barajı
Sulaması 273 Bin Dekarı
Suya Kavuşturacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Edirne iline son 12 yılda yaklaşık
toplam 2 milyar 500 milyon TL yatırım yapıldı.

Hamzadere Barajı Sulaması ile 273 bin dekar zirai
alan suya kavuşacak.

20

Hamzadere Barajı Sulamasında yüzde 40 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yüzde 40 Fiziki Gerçekleşme
Sağlandı
Edirne ilinde 2003 yılından bugüne
kadar 35 adet sulama tesisi tamamlandı,
toplamda 295 bin 310 dekar alan
sulamaya açıldı. Tamamlanan tesisler
ile çiftçilere yılda 152 milyon 398 bin lira
zirai gelir artışı sağlandı.
2019 yılı sonuna kadar 53 adet sulama
tesisi tamamlanacak, toplamda 980
bin 110 dekar alan sulamaya açılacak.
Sulamaya açılacak bu alanlardan yılda
562 milyon 578 bin lira zirai gelir artışı
sağlanacak.
Bu kapsamda inşaat çalışmaları devam
eden Hamzadere Barajı Sulaması
ile Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde
bulunan 21 köye ait 273 bin 350 dekar
arazi sulanacak. 2015 yılı sonunda 6
bin 500 dekar arazi sulamaya hazır
hale getirildi. Sulama inşaatının fiziki
gerçekleşme seviyesi ise yüzde 40.

HAMZEDERE
SULAMA PROJESI
TAMAMLANDIĞINDA 2016
YILI BIRIM FIYATLARI
ILE ÜLKE EKONOMISINE
YILLIK 191 MILYON 345
BIN LIRA KATKI, YAKLAŞIK
5 BIN KIŞIYE ISTIHDAM
ALANI SAĞLANMASI
HEDEFLENIYOR.
47 ayrı noktada eş zamanlı inşaat
çalışmaları yürütülüyor. Kasım ayı
itibariyle 55 kilometre ana kanal, 68
kilometre borulu şebeke de sanat yapıları
ve mekanik işleri ile beraber, pompa
binalarının inşaat çalışmaları tamamlandı.
İş kapsamında 18 kilometre ana kanal,
80 kilometre borulu şebeke daha inşa
edilecek. Pompaların yerine montajları
ise devam ediyor.

2017’de 100 Bin Dekar Sulamaya
Açılacak

Milli Ekonomiye Yıllık 191 Milyon
TL Katkı

Hamzadere Barajı Sulaması ile ilk etapta
2017 sulama sezonunda 100 bin dekar
tarım alanı sulamaya açılacak.

Hamzadere Sulama Projesi
tamamlandığında 2016 yılı birim fiyatları
ile ülke ekonomisine yıllık 191 milyon
345 bin lira katkı, yaklaşık 5 bin kişiye
istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında toplamda 73
kilometre açık ana kanal, 148 kilometre
borulu sulama şebekesinin imalatı
yapılacak.

Trakya’nın güneyinde yer alan taban
arazilerde yüzde 80 oranında çeltik,

yüzde 20 oranında arpa, yamaç
arazilerde ise buğday, şekerpancarı,
ayçiçeği ve mısır gibi sulama ihtiyacı
yüksek tarım ürünleri yetiştirilmekte
olduğundan projenin tamamlanması
ile birlikte sulu tarımın bölgeye çok
ciddi katkıları olacak. Diğer taraftan
Hamzadere Barajı Sulaması Projesi ile
çiftçilerin su sıkıntısı çözülecek, ürün ve
gelir artışına bağlı olarak hem köyden
kente göçlerin önüne geçilecek hem de
ithalata bağlı dışa bağımlılık azalacak.
Hamzadere Sulama Projesi’nin su
kaynağı Edirne İli İpsala İlçesi Koyuntepe
Köyü’nde DSİ tarafından inşa edilen, 207
milyon metreküp depolama hacmine
sahip Hamzadere Barajı. 2011 yılında
sulama maksadıyla işletmeye alınan ve
20 Temmuz 2012 tarihinde kesin kabul
işlemleri tamamlanan barajın toplam
yatırım maliyeti 262 milyon TL.

2019 yılı sonuna kadar 53 adet sulama tesisinin
daha tamamlanması planlanıyor.
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DSİ’den Erzincan’a
Yedi Gerdanlık
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan iline son 13 yılda
146 milyon 598 bin TL yatırım yapıldı.

DSİ Türkiye genelinde devasa su
yapıları yaparak vatandaşların hizmetine
sunuyor. 2019 yılı sonuna kadar
Erzincan ilinde 8 baraj ve 2 göletin daha
tamamlanmasıyla birlikte toplamda 59
metreküp su depolanması bekleniyor.

Turnaçayır Barajı Yıllık 85 Milyon
Katkı Sağlayacak
İnşaatı devam eden 92 metre
yüksekliğindeki Erzincan Turnaçayır
Barajı ile 148 bin 870 dekar alan
sulanacak ve 19,30 milyon metreküp
içme suyu temin edilecek. Barajın
tamamlanması ile 49,70 milyon
metreküp su depolanacak. Söz konusu
22

işte toplam fiziki gerçekleşme % 33
seviyesinde. Proje tamamlandığında
2016 yılı birim fiyatları ile dekar başına
676,33 lira gelir artışı, ülke ekonomisine
yıllık 85 milyon 172 bin lira katkı ve
13 bin 325 kişiye de istihdam alanı
sağlanması hedefleniyor.

Tercan Çadırkaya Barajı 3 Bin
590 Dekar Alanı Sulayacak
Temelden 32 metre yüksekliğe sahip
Erzincan Tercan Çadırkaya Barajı ile 3
bin 590 dekar tarım alanı sulanacak.
Projenin tamamlanmasıyla 2016 yılı birim
fiyatları ile dekar başına 626,05 lira gelir
artışı, ülke ekonomisine yıllık 2 milyon

260 bin 27 lira katkı ve 323 kişiye de
istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

Kemah Doğanbeyli Barajı ile
Dekar Başına 768 Lira Gelir
Artışı Sağlanacak
Temelden 43 metre yüksekliğe sahip
Erzincan Kemah Doğanbeyli Barajı ile 2
bin 995 dekar arazi sulamaya açılacak.
Barajda yüzde 30 fiziksel gerçekleşme
sağlandı.
Proje tamamlandığında 2016 yılı birim
fiyatları ile dekar başına 768 lira gelir
artışı, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon
933 bin 415 lira katkı ve 270 kişiye de
istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.
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Turnaçayır Barajı ile 148 bin 870 dekar alan sulanacak ve 19,30 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

Tercan Çadırkaya Barajı 3 bin 590 dekar
alanı sulayacak.

Davarlı Barajı’nda Çalışmalar
Devam Ediyor
Temelden 35,65 metre yüksekliğe sahip
Erzincan Merkez Davarlı Barajı ile bin 90
dekar arazi sulamaya açılacak. Davarlı
Barajı’nda fiziki gerçekleşme %13
mertebesinde.
Proje tamamlandığında 2016 yılı birim
fiyatları ile dekar başına 1098 lira gelir
artışı, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 38
bin lira katkı ve 171 kişiye de istihdam
alanı sağlanması hedefleniyor.

Refahiye Avşarözü Barajı ile 5
Bin 320 Dekar Alan Sulanacak
Temelden 38 metre yüksekliğe sahip
Erzincan Refahiye Avşarözü Barajı ile 5
bin 320 dekar arazi sulamaya açılacak.
Baraj yapım ihalesi 20.06.2016 tarihinde
gerçekleştirildi. İhale süreci ise devam
ediyor.
Proje tamamlandığında 2016 yılı birim
fiyatları ile dekar başına 1.191 lira
gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 2
milyon 110 bin lira katkı ve 90 kişiye de
istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

2019 YIL SONUNA
KADAR ERZINCAN’DA
8 BARAJ VE 2 GÖLETIN
TAMAMLANMASI
PLANLANIYOR. BU PROJE
TAMAMLANDIĞINDA
SADECE BÖLGEYE DEĞIL
ÜLKEYE DE EKONOMIK
KATKI SAĞLANMIŞ
OLACAK.

Kemah Karadağ Barajı ile Ülke
Ekonomisine 3 Milyon Lira Katkı
Sağlanacak
Temelden 43 metre yüksekliğe sahip
Erzincan Kemah Karadağ Barajı ile 2
bin 810 dekar arazi sulamaya açılacak.
Baraj yapım ihalesi 16.05.2016 tarihinde
yapıldı, süreci ise devam ediyor.
Proje tamamlandığında 2016 yılı birim
fiyatları ile dekar başına 1.352 lira gelir
artışı, ülke ekonomisine yıllık 3 milyon
377 bin lira katkı ve 252 kişiye de
istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

Kemah Tuzlaköy Barajı İnşaatına
Başlandı
Temelden 42 metre yüksekliğe sahip
Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı ile
bin dekar arazi sulamaya açılacak.
Baraj inşaatında fiziki gerçekleşme % 5
seviyesinde.
Proje tamamlandığında 2016 yılı birim
fiyatları ile dekar başına 1.191 lira gelir
artışı, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon
200 bin 20 lira katkı ve 90 kişiye de
istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.
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SU Verileri

Tek Sistemde
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
2017 hükümet programına giren “Kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve
koordinasyonu geliştirmek amacıyla su verilerinin bütünleştirilmesi sağlanacak” başlığı
çerçevesinde ülke genelinde suyun durumunun detaylı şekilde ortaya konacağı “Ulusal
Su Bilgi Sistemi”ni (USBS) kuruyor. Sistemin devreye girmesi ile su kaynaklarına ilişkin
verilere erişimde yaşanan aksaklıklar ortadan kalkacak ve suyun bütüncül yönetimi ile ulusal
su politikamızın oluşturulmasına katkı sağlanacak.
2011 yılında yayınlanan 645 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile
SYGM tarafından Ulusal Su Bilgi
Sisteminin (USBS) kurulması ve
işletilmesi hüküm altına alındı. USBS’nin
devreye alınmasıyla, su ile alakalı
faaliyet gösteren bütün kamu kurum
ve kuruluşlarının paydaş olması, suyun
tek bir sistem aracılığıyla yönetilmesi
ve vatandaşa e-devlet kapısı üzerinden
hizmet verilmesi hedefleniyor.

Sistem Havza Sınırı Mantığı ve
Ulusal Ölçekte Çalışıyor
Bütün kurumların su ile alakalı veri
ihtiyacını dikkate alan bu sistemin,
havza sınırı mantığı ve ulusal ölçekte

24

çalışması planlanıyor. Coğrafi Bilgi
Sistemi ve Avrupa Birliği standartlarına
(INSPIRE, OGC, ISO gibi) haiz,
analiz ve sorgulamaların yapıldığı,
üretilmiş verinin tekrar üretilmesini
engelleyecek bu sistem dâhilinde
tanınan yetki çerçevesinde, veriler bütün
kurum, kuruluş ve vatandaşlarla da
paylaşılabilecek.

Su Yönetimindeki Başarı,
Paydaş Kurumların Katkı
Sağlaması ile Mümkün Olabilir
Su yönetimindeki başarının bütün
paydaş kurumların katkı sağlaması ile
mümkün olabileceğini vurgulayan ve
konuya ilişkin açıklama yapan Orman

ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu ise “Bu çerçevede 2013 yılında
Fizibilite Etüdü ve 2015 yılında Analiz
ve Ön Tasarım Raporu’nu hazırladık.
Bu süreçlerin her bir aşamasında
paydaş kurumlar ile sürekli irtibata
geçilerek genel bilgilendirme toplantıları
yapıldı. Ayrıca, kurumlar tek tek ziyaret
edilerek analiz çalışmaları yapıldı”
değerlendirmesinde bulundu.
Ulusal Su Bilgi Sistemi Tasarım ve
Geliştirme çalışmalarının TÜRKSAT ile
Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında,
24 Aralık 2015 tarihinde imzalanan
sözleşme ile başladığını belirten Prof.
Dr. Veysel Eroğlu “USBS Tasarım
ve Geliştirme Projesi çerçevesinde

uygulama yazılımlarının analizi,
tasarımı, geliştirilmesi, entegrasyonu
ve test edilmesi için yapılması gereken
faaliyetleri yürütüyoruz. Proje çalışmaları
kapsamında, yazılım gereksinim
raporunu da güncelledik” diye konuştu.

BAKAN EROĞLU: “BU
SISTEM ILE BIRARAYA
GETIRILECEK OLAN
BILGILER SUYUN KALITESI,
MIKTARI, TAHSISI GIBI
BÜTÜN BILEŞENLERI ILE
DEĞERLENDIRILMESINE
IMKÂN VERECEK. AYRICA
BU SISTEM, SUYUN ÜLKE
IHTIYAÇLARI GÖZETILEREK
YÖNETILMESINE IMKÂN
SAĞLAYACAK.”

Sistem Ekim 2017’de Devreye
Alınacak
Ulusal Su Bilgi Sistemi Tasarım ve
Geliştirme Projesi’nde ilerleyen süreçlerin
veri aktarımı, geliştirme, entegrasyon ve
test aşaması olarak belirlendiğini ifade
eden Prof. Dr. Eroğlu “Ekim 2017’de
sistemin devreye alınmasını müteakip bir
yıllık garanti ve bakım süreci ile Ulusal
Su Bilgi Sistemi Tasarım ve Geliştirme
Projesi tamamlanacak” dedi.

Sistem, Suyun Ülke İhtiyaçları
Gözetilerek Yönetilmesine
İmkân Sağlayacak
Su verisi üretiminde mükerrerliklerin
yaşandığının altını çizen Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu
mükerrerliğin olması, verinin sürekli
güncel tutulamaması, verilere ait
metadata kataloğunun mevcut olmaması
ve kurumlar arasında veri paylaşımında

sıkıntıların yaşanması böyle bir sistemin
oluşturulmasını zaruri hale getirdi. 2017
Hükümet Programı’nda taahhüt ettiğimiz
bu sistem ile biraraya getirilecek olan
bilgiler suyun kalitesi, miktarı, tahsisi gibi
bütün bileşenleri ile değerlendirmesine
imkân verecek. Ayrıca bu sistem, suyun
ülke ihtiyaçları gözetilerek yönetilmesine
imkân sağlayacak” diyerek sözlerini
tamamladı.
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Bin 506 Köyde
4 Milyon 200 Bin Fidan
Toprakla Buluştu
Orman Genel Müdürlüğü 2015 yılında uygulamaya koyduğu “5 Bin Köye 5 Bin
Gelir Getirici Orman Projesi” kapsamında, atıl durumdaki bozuk ormanları orman
köylüsüne gelir kapısı yapıyor. Bu çerçevede bugüne kadar bin 506 köyde yaklaşık 4
milyon 200 bin gelir getirici fidan toprakla buluşturuldu.
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İzmir, Kırıklar’da dikilen defne fidanları.

Daima orman köylüsünün yanında
olan ve onların hayat şartlarını daha iyi
seviyelere ulaştırmak için gayret eden
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20152019 yılları arasını kapsayan 5 yıllık
sürede uygulayacağı “5 Bin Köye 5 Bin
Gelir Getirici Orman Projesi” ile orman
köylüsüne yeni gelir kapıları aralıyor.
Proje çerçevesinde 32 bin 429 hektar
alanda gelir getirici orman tesis etmeyi
planlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
bugüne kadar 1.506 adet köyde
çalışma yaparak yaklaşık 4 milyon 200
bin adet ceviz, badem, kestane, dut,
fıstıkçamı, alıç, ahlat, kuşburnu, defne,
keçiboynuzu, aşılı zeytin gibi gelir getirici
fidanları toprakla buluşturdu.
5 bin Köye 5 bin Gelir Getirici Orman
Projesi çerçevesinde bin 506 köy
yaklaşık 4 milyon 200 bin gelir getirici
fidan toprakla buluşturuldu. Bu proje
ile orman köylüsünün kalkınması
hedefleniyor. Bozuk orman alanlarında
tesis edilecek gelir getirici ormanlar
tamamen orman teşkilatı tarafından
oluşturulacak ve bu ormanlar eşit ve adli
bir biçimde köylülere kura ile verilecek.

Orman Köylüsünü
Kalkındırıyoruz
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, orman köylüsünü
hasım değil hısım olarak gördüklerinin

5 BIN KÖYE 5 BIN GELIR
GETIRICI ORMAN PROJESI
ÇERÇEVESINDE BIN
506 KÖY YAKLAŞIK 4
MILYON 200 BIN GELIR
GETIRICI FIDAN TOPRAKLA
BULUŞTURULDU. BU
PROJE ILE ORMAN
KÖYLÜSÜNÜN
KALKINMASI
HEDEFLENIYOR. BOZUK
ORMAN ALANLARINDA
TESIS EDILECEK GELIR
GETIRICI ORMANLAR
TAMAMEN ORMAN
TEŞKILATI TARAFINDAN
OLUŞTURULACAK VE BU
ORMANLAR EŞIT VE ADLI
BIR BIÇIMDE KÖYLÜLERE
KURA ILE VERILECEK.
altını çizerek: “Biz her zaman orman
köylümüzün yanında olduk. Ülke
nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10’u
orman içi ya da orman bitişiği köylerde
yaşıyor. Bu projeleri geliştirmekteki ve
uygulamadaki gayemiz, atıl durumda
olan bozuk ormanlarımızı verimli hale
getirerek ekonomiye kazandırmak ve
kırsaldaki vatandaşlarımızı yerinde
kalkındırmaktır” diye konuştu.

Gediz Havzası’nda dikilen kestane fidanları.

Bozuk orman alanlarında tesis edilecek
gelir getirici ormanların tamamen orman
teşkilatı tarafından oluşturulduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yani
bu alanların etrafının çevrilmesi, fidanların
temini ve dikilmesi, 3 yıl boyunca
bakımı ve masrafları orman teşkilatımız
tarafından yapılacak. Geliri ise tamamen
orada yaşayan vatandaşlarımızın olacak”
değerlendirmesinde bulundu.

Ormanlar, Eşit ve Adil Bir
Şekilde Kura ile Dağıtılıyor
Tesis edilen ormanların eşit ve adil bir
biçimde orada yaşayan köylülere kurayla
verileceğini ifade eden Prof. Dr. Eroğlu
“Oluşturulan ormanları orada yaşayan
vatandaşlardan müracaat edenlerin
sayısına bölüyor ve parselliyoruz. Daha
sonra ise kura ile bu alanları adil bir
şekilde bu vatandaşlarımıza veriyoruz”
açıklamasını yaptı.
Bu uygulama sayesinde vatandaşların
oradaki ağaçlara sahip çıktığını ve çok
daha iyi baktığını belirten Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu
alanlardan elde edilen gelirler ile orman
köylümüzün refah düzeyi yükseliyor ve
daha iyi şartlarda yaşayabiliyor. Böylece
köyden kente göçün de önüne geçilerek,
şehirlerdeki göçten kaynaklanan
problemlerin azalmasına katkıda
bulunuluyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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Gala Millî Parkı 60 bin 870 dekar alanı ile ülkemizde bulunan en büyük millî parklardan biri.

Gala Gölü Millî Parkı’nda
44 Binden Fazla
Kuş Tespit Edildi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Gala Gölü Millî Parkı’nda yapılan sayımda 44
binin üzerinde kuşun yaşadığı tespit edildi.

Edirne’nin Enez ve İpsala ilçelerinde
yer alan ve ülkemizin en önemli sulak
alanlarından biri olan Meriç Deltası Sulak
Alanı’nı da içinde barındıran Gala Gölü
Milli Parkı’nda Büyük Gala, Küçük Gala
ve Pamuklu olmak üzere 3 adet göl
bulunuyor.

Millî Park’ta 2016 Kış Ortası Kuş
Sayımı Tamamlandı
Gala Millî Parkı’nda 44 binin üzerinde kuş tespit edildi.
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60 bin 870 dekar alan ile Türkiye’deki
en büyük millî parklardan biri olan Gala
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Gölü Millî Parkı’nda gerçekleştirilen 2016
sayımında 71 kuş türüne ait 44 bin 236
adet birey tespit edildi. Gerçekleştirilen
kış ortası kuş sayımında en çok 6 bin
135 adet ile Sakarmeke, 4 bin 400 adet
ile kuğu ve 3 bin 110 adet flamingonun
yaşadığı görüldü. Millî Park alanı
içerisinde, 165 kuş türü görülüyor. Bu
türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni
ve 90 türü yaz göçmeni kuşlarından
oluşuyor. Ayrıca aralarında yılan balığı,
sudak, sazan ve turna gibi ekonomik
değeri yüksek olan balıkların bulunduğu
16 tür balık tespit edildi.(Spot)
Daha önceki yıllarda bitkilerle alakalı
gerçekleştirilen çalışmalarda da 311 adet
bitki türünün varlığını sürdürdüğü millî
parkta 5 adet endemik türün yaşadığı
ayrıca 22 adet tıbbi ve 13 adet de süs
bitkisinin varlığı tespit edilmişti.

MILLÎ PARK ALANI
IÇERISINDE, 165 KUŞ
TÜRÜ GÖRÜLÜYOR.
BU TÜRLERIN 46 TÜRÜ
YERLI, 27 TÜRÜ KIŞ
GÖÇMENI VE 90 TÜRÜ YAZ
GÖÇMENI KUŞLARINDAN
OLUŞUYOR. AYRICA
ARALARINDA YILAN
BALIĞI, SUDAK, SAZAN VE
TURNA GIBI EKONOMIK
DEĞERI YÜKSEK OLAN
BALIKLARIN BULUNDUĞU
16 TÜR BALIK TESPIT
EDILDI.

sahip olduğunu kaydederek şunları
söyledi:
“Gala Gölü Millî Parkı kuşkusuz ülkemizin
en değerli tabii güzelliklerinden birisidir.
Biz Bakanlık olarak tabii değerlerimizi
korumaya ve oradaki canlıların yaşamını
sürdürmesi için gereken çalışmalara
fazlasıyla önem veriyoruz. Birçok türde
kuşun, bitkinin, balığın ve diğer canlıların
varlığını sürdürdüğü Gala Gölü Millî
Parkı’nda da diğer tabii alanlarımızda
da belirli aralıklarla gerekli sayımları
yaparak zenginliğimizin tespitine devam
edeceğiz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki
vatandaşlarımızı da bu değerlere sahip
çıkmaya davet ediyorum. Tabiatımızın
kıymetini bilelim ve hep beraber ona
göre davranalım.”

Tabiatımızın Kıymetini Bilelim
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu konuya ilişkin olarak
ülkemizin oldukça önemli tabii değerlere

Gala Millî Parkı ülkemizin en önemli sulak
alanlarından Meriç Deltası Sulak Alanı’nı da içinde
barındırıyor.

Parkta, sakarmeke, flamingo, kuğu gibi birçok tür bulunuyor.
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Bakanlık Sakallı Yarasa
için Harekete Geçti
Ülkemizde tabii yaşamdan sorumlu olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Rize’de
görülen Sakallı Yarasa için harekete geçti.

Rize’de görülen “Sakallı Yarasa”

Tür koruma çalışmaları kapsamında
ülkemizde görülen canlı türlerini koruma
altına alan Bakanlık, Rize’de yürütülen
tür koruma faaliyetleri esnasında görülen
Sakallı Yarasa için çalışmalara başladı.

yaz aylarında çatılarda, duvar çatlakları
ve ağaç kovukları ile kütükten yapılmış
boş arı kovanlarında yaşarken kış
aylarında ise mağara, maden ocakları ve
tünellerde yaşıyor.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Millî
Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü
ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş
öncülüğündeki akademisyenler Rize
İkizdere yakınlarında yaptıkları ses analizi
(sonogram) neticesinde Sakallı Yarasa
tespit etti.

Sakallı Yarasa için Yapılan Tür
Eylem Planı Türün Korunması
için Bir Yol Haritası Olacak

İlk kez 1991-1992 yıllarında Fırtına Vadisi
boyunda yer alan Çamlıhemşin’e bağlı
Çat ve Meydan köylerinde varlığı tespit
edilen türe 2001 yılında Zilkale Köyü’nde
rastlayan akademisyenler şimdi de
İkizdere yakınlarında rastladı.
Su kaynaklarına ve ormana yakın
alanları tercih eden bu yarasa türleri
30

Konuya ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu özellikle son yıllarda
tür koruma çalışmalarına büyük bir
önem verdiklerini kaydederek şunları
söyledi: “Tür koruma eylem planları
ile korunan alan çalışmalarını düzenli
olarak bir program dâhilinde yürütüyor
ve izliyoruz. Şu an itibariyle 45 adet
türün korunmasına yönelik eylem planını
hazırladık, 219 yılı itibariyle 100 adet tür
için eylem planı hazırlayarak uygulamaya
koymayı hedefliyoruz. Gayemiz bu
eylem planlarıyla ülkemize özgü türleri
belirlemek ve korunmasını sağlamak.

SU KAYNAKLARINA
VE ORMANA YAKIN
ALANLARI TERCIH EDEN
BU YARASA TÜRLERI YAZ
AYLARINDA ÇATILARDA,
DUVAR ÇATLAKLARI VE
AĞAÇ KOVUKLARI ILE
KÜTÜKTEN YAPILMIŞ
BOŞ ARI KOVANLARINDA
YAŞARKEN KIŞ
AYLARINDA ISE MAĞARA,
MADEN OCAKLARI VE
TÜNELLERDE YAŞIYOR.
Sakallı yarasa için yapılan tür eylem
planı da bu türün korunması için bir yol
haritası olacak. 2016 yılında başlayan
eylem planı önümüzdeki beş yıl boyunca
bu tür üzerindeki baskıların nasıl bertaraf
edileceği ve türün popülasyon artışının
nasıl destekleneceği gibi konularda bize
yol gösterici olacak.”

HABER
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Uluslararası
Seyahat Sitesi Millî
Parklarımızı Puanladı
Bağımsız Uluslararası Seyahat Sitesi TripAdvisor, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü’ne bağlı 22 Milli Park’a 5 puan üzerinden yapılan değerlendirmede
4,5-5 yıldız arasında puan verdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, “Puanlar sadece
tabii güzellikler üzerinden değil, millî
parklarımızda verilen hizmetler ve
uygulamalarımız dikkate alınarak
verilmiştir” diyerek yapılması planlanan
projeler ile yüksek notlu park sayısının da
artacağını belirtti.
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Temel Maksadımız
Ziyaretçilerimize En Kalite
Hizmeti Sunmak
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’de
40 adet millî park ile 209 adet tabiat
parkının olduğunu hatırlatarak,
“Parklarımızda vatandaşlarımızın rahat
etmesi için gereken ne varsa yapıyoruz.
Bu çalışmalardaki temel maksadımız

tabiat güzelliğini, tarihi dokuyu ve
ekolojik dengeyi bozmadan yurtiçi ve
yurtdışından gelen ziyaretçilere en kaliteli
hizmeti vermektir” ifadelerini kullandı.

Yüksek Puan Alan Yerler
Arasında Peribacaları ile Ünlü
Göreme Millî Parkı da Yer Alıyor
Yüksek puan alan yerler arasında

HABER

Tabiatı ile de dikkat çeken Yedigöller yüksek
puan alan millî parklar arasında.

Gaziantep’in Şehit Kamil İlçesi Dülük Mevkii’nde bulunan Dülükbaba Millî Parkı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Millî Parkı’ndan bir görünüm.

Peribacaları ile ünlü Göreme Millî Parkı,
Soğuksu Millî Parkı, Yedigöller Millî Parkı
gibi parkların yanı sıra Sinop Tatlıca
Erfelek Tabiat Parkı, 26 Ağustos Tabiat
Parkı gibi tabiat parkları da yer alıyor.
En yüksek puana sahip 22 millî parkın
adları ise şöyle: Göreme, Saklıkent,
Yedigöller, Dilek Yarımadası, Artvin

Karagöl Sahara, Kızıldağ, Ilgaz Dağı,
İğneada Longoz Ormanları, Altındere
Vadisi, Kuş Cenneti, Küre Dağları,
Kazdağları, Yozgat Çamlığı, Sultan
Sazlığı, Soğuksu Millî Parkları, Sinop
Tatlıca Erfelek, Güzeldere Şelalesi,
Darıdere, Dülükbaba, Bafa Gölü, 26
Ağustos Tabiat Parkları ve Samandere
Şelalesi Tabiat Anıtı.

TÜRKIYE GENELINDE
22 MILLÎ PARK,
ULUSLARARASI BIR
SEYAHAT SITESI
TARAFINDAN YAPILAN
PUANLAMADA ÜST
SIRALARDA YER ALDI.
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Yeraltından

Gelen Mutluluk
Dünyanın en yüksek ve büyük barajları arasına giren barajlar inşa eden, kıtaları
su tünelleriyle birleştiren DSİ, susuzluğun pençesindeki Afrika ülkelerinin de
umudu oluyor. DSİ Afrika’nın birçok ülkesinde açtığı temiz su kuyuları sayesinde
yüzbinlerce insanın mutluluğuna vesile oluyor.
Hazırlayan

Orçun TAŞKIN
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DSİ BİLGİ BİRİKİMİ VE
TECRÜBESİ İLE SU
SIKINTISINA ÇÖZÜM
BULMAK İÇİN SU
KAYNAKLARININ
GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK ÇALIŞMALARINA
DOST VE KARDEŞ AFRİKA
ÜLKELERİNDE DE DEVAM
EDİYOR.

Su, günümüzde her zamankinden daha
fazla değerli… Zira dünya nüfusu her
zamankinden daha hızlı artıyor… Her
bir saniyede dört kişinin doğduğu buna
mukabil iki kişinin hayatını kaybettiği
düşünüldüğünde her gün dünya
nüfusuna yaklaşık 200 bin kişi daha
katılıyor. 1950 yılında 2,5 milyar olan
dünya nüfusu şu anda yaklaşık 8 milyar,
yani 77 yılda dünya nüfusu 3 kattan fazla
artmış. Nüfusun 2050 yılında 10 milyara
ulaşacağı tahmin ediliyor.
Su, günümüzde her zamankinden daha
fazla değerli… Çünkü artan nüfusun
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etkisiyle ortaya çıkan çarpık kentleşme
ve artan ihtiyaçların karşılanmasına
yönelik sanayileşme çabaları temiz su
kaynaklarımızı eritiyor.
Su, günümüzde her zamankinden daha
fazla değerli… Çünkü küresel ısınma ve
iklim değişimi dünyamız üzerinde etkisini
hissettirmeye başladı.
Dünyanın bu tablo karşısında küresel
bir iş birliği ve yardımlaşmaya ihtiyacı
var. Sürekli artan su ihtiyacı buna karşın
sabit kalan hatta kirlilik sebebiyle azalan
tatlı su kaynaklarının dengelenebilmesi

KAPAK

SU, GÜNÜMÜZDE HER
ZAMANKINDEN DAHA
FAZLA DEĞERLI… ÇÜNKÜ
KÜRESEL ISINMA VE IKLIM
DEĞIŞIMI DÜNYAMIZ
ÜZERINDE ETKISINI
HISSETTIRMEYE BAŞLADI.

için bu şart. Özellikle azgelişmişliğin
kıskacında sınırlı su kaynaklarıyla asgari
ihtiyaçlarını karşılama mücadelesi veren
ülkeler için…
Su, günümüzde bazı ülkeler için her
zamankinden çok daha fazla değerli…
Çünkü bu ülkeler coğrafi konumları
itibariyle çok sınırlı su kaynaklarına
sahipler. Çünkü bu ülkeler azgelişmişliğin
pençesindeler.
DSİ Genel Müdürlüğü bu ülkelerin
yoğun olarak bulunduğu Afrika
kıtasında insanları sağlıklı ve temiz suyla

37

KAPAK

buluşturmak adına çalışmalar yürütüyor.
1954 yılından bu yana su kaynaklarının
geliştirilmesi adına önemli yatırımlar
gerçekleştiren DSİ, bilgi birikimi ve
tecrübesi ile su sıkıntısına çözüm bulmak
için su kaynaklarının geliştirilmesine
yönelik çalışmalarına dost ve kardeş
Afrika ülkelerinde de devam ediyor.
Çevre ve Orman Bakanlığı
koordinasyonunda ve TİKA (Türk İşbirliği
ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) iş

birliğinde Afrika ülkelerinde çalışmalar
yürütülüyor.

• Etiyopya’da inşa edilen 30 kuyu ile
100.000 kişiye

1,7 Milyon Kişiye İçme Suyu
Sağlandı

• Nijer’de inşa edilen 258 kuyu ile
874.000 kişiye

Su sıkıntısının çok ciddi boyutlara
ulaştığı, binlerce insanın temiz
suya ulaşamadığı ve kişi başı su
kullanımının dünya ortalamasının
dörtte biri olduğu Afrika’da DSİ ile
TİKA iş birliğindeki çalışmalara 2005

• Somali’de inşa edilen 25 kuyu ile
235.000 kişiye
• Burkina Faso’da inşa edilen 76
kuyu ile 260.000 kişiye
• Mali’de inşa edilen 36 kuyu ile
62.000 kişiye
Moritanya’da inşa edilen 62 kuyu ile
220.000 kişiye yetecek temiz içme ve
kullanma suyu temin edilmiştir.
Böylece; DSİ ile TİKA iş birliği Afrika
kıtasında Etiyopya, Sudan, Cibuti,
Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya
ve Somali’de 458 adet kuyu ile
1.751.000 kişiye yetecek içme ve
kullanma suyu temin edilmiştir.

yılında başlandı. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla,
DSİ ve TİKA iş birliği ve sivil toplum
kuruluşlarının destekleriyle 11 sene
zarfında 458 kuyu açılarak 1,7 milyon
kişiye sağlıklı içme suyu sağlandı.”
Ayrıca Afrikalı mühendislere Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından;
jeoteknik planlama raporu ve proje
hazırlama, hidrojeolojik etüt yapılması,
enjeksiyon ve su sondaj kuyusu inşası
konularında eğitim verildi. Açılan
kuyular kadar önemli olan bu eğitimler
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sayesinde Afrika’nın su kaynaklarını
değerlendirebilecek insan kaynaklarının
yetiştirilmesine de katkı sağlandı.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün Afrika
kıtasında; Etiyopya, Sudan, Cibuti,
Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya ve
Somalide yürüttüğü çalışmalar devam
ediyor. Senegal, Gine Bissau, Gine
Conakry, Gambia, Gana, Benin, Togo ve
Kenya’da da insanları sağlıklı ve temiz

suyla buluşturmak için çalışmaların
yapılması planlanıyor.

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

adet de eski depolama tesisi ile ilgili keşif
ve raporları TİKA’ya ulaştırdı. Sudan,
Nijer, Somali, Burkina Faso, Mali ve
Cibuti’ye su temini için; ekipmanları ile
birlikte su sondaj makinaları gönderildi.
Diğer taraftan Somali’de su tankeri ile
Türk Kızılayı’nın 2 bin 400 çadırlık kampı
ve çevresinde yaşayanlarla birlikte 25
bin kişinin su ihtiyacı yine DSİ tarafından
karşılanıyor.

SÜREKLI ARTAN SU
IHTIYACINA KARŞIN
AZALAN TATLI SU
KAYNAKLARININ
DENGELENEBILMESI IÇIN
KÜRESEL BIR IŞ BIRLIĞINE
IHTIYAÇ VAR
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HANGI ÜLKEDE NE YAPILDI?

hibe edilerek Cordofan eyaletindeki
yerleşim birimlerinin içme suyuna
kavuşturulmasına yönelik çalışmalar
başlatıldı.

Etiyopya
DSİ mühendisleri tarafından 50 yerleşim
biriminde, jeofizik etüt çalışmaları yapıldı
ve su alınabilecek 30 yerleşim biriminde
kuyu yeri tespit edildi. Bu kuyular,
DSİ’nin kontrolünde TİKA tarafından
ihale edilerek açtırıldı ve kuyulara manuel
pompa indirilerek Etiyopya yetkililerine
çalışır durumda teslim edildi.
Bu çalışmalar neticesinde 30 adet su
sondaj kuyusu inşa edilerek 100 bin
kişiye yetecek içme ve kullanma suyu
temin edilmiş oldu.
Doğu Harrar Bölgesinde 9 kilometrelik
isale hattına sahip su temin projesi DSİ
tarafından gerçekleştirilerek 8 köyde
yaşayan 3 bin 650 kişiye içme ve
kullanma suyu ulaştırıldı.
Harar Bölgesinde yer alan Hamerosam
Göleti’nin ön inceleme raporu ve Dachau
Barajı’nın uygulama projesi hazırlanarak
TİKA’ya gönderildi. Bir uzman mühendis
altı ay süreli görevlendirilerek Matehara
bölgesindeki Kesem Barajı’nda
enjeksiyon çalışmalarına refakat etti.
Bu kapsamda; jeolojik ve jeoteknik
problemlerin çözümleri konusunda
eğitim verildi.
Etiyopyalı ve Sudanlı 7 mühendise
2008 yılında Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde
DSİ mühendisleri ve uzmanları
tarafından teknik ve uygulamalı eğitim
verildi. Toplam 4 hafta süren eğitimler
sonrasında mühendislere eğitim
sertifikaları verildi.

Sudan
Bakanlar Kurulu kararı ile Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından Sudan’a su
sondaj makinesi ile hava kompresörü
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Su sondaj makinasının kullanımı için,
Sudanlı personele eğitim vermek üzere;
2 uzman Sudan’a gönderilerek eğitim
maksatlı 3 adet kuyu açıldı. Eğitim
sonucunda başarılı olan 13 Sudanlı
personele eğitim sertifikaları verildi.
Yeraltı suyu potansiyeli ve kuyu yerlerinin
belirlenmesi amacıyla DSİ tarafından 2
uzman mühendis görevlendirilerek 28
köy ve yerleşim yerinde hidrojeolojik
incelemeler ve bu yerlerin 19’unda
jeofizik etüt çalışmaları yapıldı. Hazırlanan
teknik raporlar TİKA’ya gönderildi.
Sudan Cumhuriyeti’ne Bakanlar Kurulu
kararı ile 2 adet su sondaj makinası,
takım ve avadanlıkları ile birlikte hibe
edilecek.

Cibuti
Cibuti’nin belirli bölgelerinde, yeraltı
suyu potansiyelinin tespit edilmesi ve
geleceğe yönelik projelerin üretilmesi
maksadıyla, DSİ mühendisleri tarafından
jeofizik etüt çalışmaları yapılarak gerekli
olan veriler sağlandı. Bu veriler ışığında

yapılacak olan planlı çalışmalarda,
ülkenin birçok noktasına içme ve
kullanma suyu ulaştırılacak.
Cibutide bulunan su sondaj
makinelerinin arızalarının tespit edilmesi
ve makinelerin çalışması için ihtiyaç
duyulan yedek parçaların ve diğer
malzemelerin belirlenmesi için üç kişilik
teknik ekip görevlendirilerek tespitler
yapıldı.
Cibuti Hükümeti ile su, meteoroloji
ve ormancılık konularında hazırlanan
eylem planı doğrultusunda, göletler
hakkında ön inceleme raporu hazırlandı.
Yapılacak çalışmaların tespit edilmesi
amacıyla ormancılık ve su konularında
gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ait
teknik rapor TİKA ve Cibuti yetkililerine
teslim edildi.
2014 yılında Bakanlar Kurulu kararı
ile DSİ tarafından, Cibuti’ye takım ve
avadanlıkları ile birlikte bir adet Su
Sondaj Makinesi ve 1 adet kamyon
hibe edildi. Cibuti Büyükelçiliğinden
gelen talep üzerine, hibe edilen su
sondaj makinesinin kullanımı gayesiyle
Cibutili sondörlere teorik ve uygulamalı
eğitim vermek üzere DSİ’den bir ekip
görevlendirildi. Bu ekip 400 metre
derinliğinde bir kuyu açarak eğitimi
tamamladı. Cibuti Hükümeti’nin
aynı kuyuyu 500 metreye uzatmak
maksadıyla istediği ekipman da DSİ
tarafından temin edildi.

Nijer
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından Nijer’e 2008 yılı sonunda;
personeli ile beraber su sondaj makinesi
ve tüm avadanlıkları gönderildi. Nijer’e
ulaşan ekip; kısa sürede hazırlıklarını

tamamlayarak 2009 yılının başında
sondaj çalışmalarına başladı. Diğer
taraftan DSİ’den iki uzman personel
Nijer’e gönderilerek, Nijer Nehri
çevresinde ve adalardaki köylerin
içme suyu ve sanitasyon sorununun
çözümüne yönelik olarak Nijerli
yetkililerle çalışmalar yaptı. Daha sonra
Nijer’deki içme suyu sorununa çözüm
bulmak amacıyla 3 uzman mühendis
görevlendirildi. Yapılan jeofizik çalışmalar
sonucunda 21 adet kuyu yeri belirlendi.
Kuyularla ilgili detaylı raporlar Nijer
Hükümeti’ne gönderildi.
2009-2014 yıllarında toplam 8 etapta
çalışma yapılarak 258 adet su sondaj
kuyusu inşa edildi. Bu kuyular sayesinde
kırsalda yaşayan yaklaşık 874 bin kişiye
yetecek içme ve kullanma suyu temin
edildi.
Bakanlar Kurulu Kararı ile DSİ tarafından
Nijer’e hibe edilen su sondaj makinası,
kamyon, kompresör ve diğer ekipmanlar
törenle Nijer yetkili makamlarına teslim
edildi.

çadırlık kampı ve çevresindeki yaklaşık
25 bin kişinin su ihtiyacı karşılandı.
Mogadişu’da çalışmalar tamamlanınca
su sondaj makinası ve ekipmanı
Somaliland bölgesine transfer edildi.
Somaliland bölgesinde 5 adet su sondaj
kuyusu açılarak 60 bin kişiye yetecek
su sağlandı. Bu çalışmaların neticesinde
Somali ve somaliland’da toplam 25 adet
su sondaj kuyusu inşa edilerek 235 bin
kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı
karşılanmış oldu.
TİKA ve DSİ iş birliği ile Afrika’da
sürdürülen çalışmalardan biri de “Somali
Temiz İçme Suyuna Ulaşım Projesi”.
Bu proje kapsamında üç adet yeni
depolama yeri ve rehabilite edilmesi
gerekli olan 2 adet eski depolama tesisi
tespit edildi. Tahrip olan taşkın koruma
sisteminin tekrar hayata geçirilmesi ve
içme-kullanma suyu temini ve dağıtım
sisteminin yenilenmesi konularında
çalışmalar yapıldı. Hazırlanan teknik
raporlar hükümet yetkililerine sunuldu.

Malide Başkent Bamako ve Kati
bölgesinde toplam 36 adet su sondaj
kuyusu inşa edilerek 62 bin kişinin
ihtiyacını temin edecek temiz su
sağlandı.

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu Kararı ile
Somali’ye su sondaj makinası, kamyon,
kompresör ve diğer ekipmanlar hibe
edildi.

Moritanya
2014 yılında, su sondaj makinası, takım
ve avadanlıkları ile birlikte Moritanya’ya
nakledilerek
60 adet su sondaj kuyusunun inşa
edilmesi planlandı.

Somali
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Somali’de yürüttüğü çalışmalar
kapsamında bu ülkeye su sondaj
makinası, su tankeri, kamyon,
kompresör, jeneratör ve araçlara
ait ekipman gönderdi. Somali’nin
Mogadişu bölgesinde 2’si temel
etütlerinde kullanılmak üzere toplam
20 adet su sondaj kuyusu inşa edildi.
Jeofizik etüt çalışmaları yapılarak su
sondaj kuyularının yerleri ve derinlikleri
tespit edildi. Bu kuyular için 9 adet su
deposu yapıldı. İnşa edilen su sondaj
kuyularından 175 bin kişinin ihtiyacını
karşılayacak su sağlandı. Gönderilen
su tankeri ile Türk Kızılayı’nın 2 bin 400

Burkina Faso
Burkina Faso’nun başkenti
Ouagadougou’da ve Koudougou
bölgelerinde toplam 76 adet su sondaj
kuyusu inşa edildi ve yaklaşık 260 bin
kişiye yetecek kadar içme ve kullanma
suyu temin edildi.

Mali
15.12.2012 tarihinde Burkina Faso’da
çalışması tamamlanan su sondaj
makinesi, Mali’ye transfer edilerek 2013
yılında sondaj kuyusu inşat faaliyetlerine
başlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam
62 adet su kuyusu inşa edilerek 222
bin kişiye temiz içme ve kullanma suyu
sağlandı. Moritanya’da çalışmalar halen
devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile
analiz cihazları ve sarf malzemeleri hibe
edilerek Moritanya’da tam teşekküllü
su analiz laboratuvarı kuruldu. Bu
kapsamda görevlendirilen iki teknik
personelle yerinde eğitimler verilerek
laboratuvarın hizmet verebilir duruma
gelmesi sağlandı.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Moritanya’ya
iki adet su sondaj makinası, kamyon,
kompresör ve diğer ekipmanlar hibe
edildi.
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Taşkınlar
Tarih Oluyor
Hazırlayan

Nazlı KARATEPE
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Meriç ve Tunca ırmaklarının birleştiği yerde kurulan, Osmanlı’ya da başkentlik
yapmış olan Edirne ne yazık ki bazen ani bastıran yağmurlar sonucu, sel baskınlarına
uğruyor ve bu ırmakların yarattığı taşkınlar ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu taşkınları
önlemek amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapımına başlanan “Kanal Edirne”
projesi ile Edirneliler rahat bir nefes alacak.

DOSYA

başkentlik yapmış olan Edirne ilimiz
birçok tarihi eseri de barındıran turistik
bir şehrimizdir. Meriç ve Tunca nehirleri
üzerinde ve taşkın sahasında birçok
tarihi yapı bulunmaktadır. Taşkın verileri,
Edirne’nin tüm tarihi boyunca, taşkın
tehlikesi altında olduğunu ve geçen
zaman içinde taşkın sıklığının ise arttığını
gösteriyor.

Edirne Kurulduğu Tarihten
İtibaren Taşkınlarla Mücadele
Ediyor
Meriç Nehri havzasında aşırı yağışlardan
veya kar erimeleri ile Yunanistan ve
Bulgaristan’daki mevcut barajlardan
ilave su bırakılması sonrasında yaşanan
akarsu taşkınları, Arda, Tunca ve Meriç
nehirlerinin buluştuğu Edirne ilimizde
özellikle son yıllarda daha sık görülüyor.
Oluşan taşkınlar ise mal ve can kaybına
neden oluyor.
Kısaca bu nehirlerden bahsedecek
olursak; Meriç Nehri Havzası, Doğu
Balkanlarda Türkiye, Bulgaristan ve
Yunanistan sınırları içinde yer alıyor.
Bölgedeki büyük nehir sistemlerinden biri
olan Meriç Nehri bu ülkeler arasında aynı
zamanda sınır oluşturuyor. Meriç Nehri
Bulgaristan’ın Rila dağından başlayarak
Edirne İli sınırları içinde Arda ve Tunca
nehirleri ile birleşerek ilerlemekte daha
sonra da Ergene nehriyle birleşerek Ege
denizine dökülüyor. Meriç Havzasının
alanı 53 bin km²’yi buluyor. Havzanın
yüzde 65’i Bulgaristan’da, yüzde 28’i
Türkiye’de, yüzde 7’si ise Yunanistan’da
yer alıyor.

Tunca Nehri ise Bulgaristan’ın Karadağ
bölgesinde 1.940 metre yükseklikten
doğuyor. 384 kilometre uzunluğunda
olup havza alanı 7884 km2’dir.
Edirne’nin güneyinde Meriç Nehrine
karışıyor. 12 kilometre boyunca TürkiyeBulgaristan sınırını oluşturuyor.
Arda Nehri, Güney Bulgaristan
topraklarında 1455 metre yüksekte
Rodop Dağları’ndan doğuyor. Meriç
Nehri’ne Edirne’nin batısında Yunanistan
topraklarında karışıyor. Nehir yaklaşık
290 kilometre uzunluğunda bulunuyor.
Bulgaristan ve Yunanistan’da yer alan 5
bin 795 km2‘lik bir havza alanı da mevcut.
Tarihi yapılarıyla ve doğa güzellikleri ile
öne çıkması gereken fakat sık sık taşkın
ve doğal afetlerle anılan Edirne’nin bu
durumundan bölge halkı da rahatsızlık
duyuyor. Çünkü bu tür olaylar bölgede
ve tüm ülkede maddi ve manevi
kayıplara neden oluyor.

Dere Islahlarında Estetik,
Emniyet ve Ekonomi Ön Planda
Her yıl taşkınlarla gündeme gelen Edirne
aslında kurulduğu tarihten itibaren sık

KANAL EDIRNE PROJESI
ILE SU ARTIK YATAĞINDA
AKACAK VE TAŞKINLAR
SON BULACAK. SU
AKMAK IÇIN HER YERE
SALDIRAMAYACAK VE BU
PROJE SUYUN BIR DÜZEN
IÇERISINDE AKMASINI
SAĞLAYACAK.

Son yıllarda dünyanın bazı yerlerinde
kuraklık yaşanırken, bazı bölgelerde de
önemli iklimsel değişiklikler gündeme
geliyor. Bunların sonucunda da
taşkın olayları daha sık ve daha etkili
bir biçimde ortaya çıkıyor. Taşkınlar,
bir akarsuyun muhtelif nedenlerle
yatağından taşarak, çevresindeki
yerleşim yerlerine, tarım arazilerine,
doğadaki canlılara ve alt yapı tesislerine
zarar vererek, etki bölgesindeki sosyal ve
ekonomik faaliyetleri kesintiye uğratacak
ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturması
olayı şeklinde ifade ediliyor.
Meriç ve Tunca nehirlerinin kıyısında
bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu’na

DSİ makine parkına ait 30 iş makinası aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
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KANAL EDIRNE’NIN
TAMAMLANMASI
ILE HEM TAŞKINLAR
ÖNLENECEK HEM DE
ETRAFINA YAPILACAK
OLAN REKREASYON
ÇALIŞMALARI
ILE EDIRNELILER
YENI EĞLENME VE
DINLENME YERLERINE
KAVUŞACAKLAR.

sık taşkınlara maruz kalmış ve yöre halkı
bugün olduğu gibi geçmiş dönemlerde
de bu tür felaketler ile hem maddi hem
de manevi kayıplara uğrayarak büyük
acılar yaşamışlar.
Edirne halkı daha fazla bu felaketlere
maruz kalmasın diye Devlet Su işleri
Genel Müdürlüğü bu soruna çözüm
olarak “ Kanal Edirne” projesini hayata
geçirdi. Kanal Edirne Projesi ile
Edirneliler taşkınlarla ilgili makûs talihlerini
de yenmiş olacaklar.
Devlet Su İşleri yaptığı dere ıslah
çalışmaları ile tarım alanlarımızı koruyor,
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini
sağlıyor. Yapılan çalışmalar, aynı
zamanda şehir merkezlerine, ilçelere
de ayrı bir güzellik katıyor. Son yıllarda
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun talimatı ile sırasıyla
“estetiği, emniyeti ve ekonomiyi” ön
plana çıkaran dere ıslahları hayata
geçiriliyor. Bu talimata örnek projelerden
birisi de Kanal Edirne projesi oluyor.
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Türkiye-Yunanistan sınırını çizerek
akan Meriç Nehri’nin Edirne merkezde
taşkın zararlarını önlemek amacıyla
geliştirilen “Karaağaç KA-1 tahliye Kanalı
(Kanal Edirne) Projesi” çalışmaları
bütün hızıyla devam ediyor. Bu proje
ile Karaağaç girişinden Süvari geçidine
kadar bir tahliye kanalı açılarak nehir
yatağının değiştirilmesi planlandı. 27
Kasım 2015 tarihinde başlanan projenin
toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olup,
taşkınlara son verecek kanalın 4 bin
500 metresi tamamlandı. Proje aynı
zamanda 60 metre taban genişliğinde
4,5 metre yüksekliğe sahip. Proje
kapsamında toplam 3027 m3/sn taşkın
debisinin, projelendirilen regülatör ve
savaklar ile 773 m3/sn’lik kısmı Tahliye
Kanalı vasıtası ile mansaba aktarılacak.
2254 m3/sn’lik debi ise Meriç Nehri
yatağından geçirilecek. Kanal Edirne ile
1,5 milyon m3 taşımalı kazı yapılacak.
Bu kazının 737 bin metreküpü ise bitmiş
durumda.

DOSYA

YAPILAN DERE ISLAHLARI
ILE SADECE TAŞKINLAR
ÖNLENMEYECEK AYNI
ZAMANDA EKONOMIYI,
ESTETIĞI VE EMNIYETI DE
ÖN PLANA ÇIKARTACAK.
KANAL EDIRNE PROJESI
BU ÜÇ ÖZELLIĞI ORTAYA
ÇIKARTACAK ÖRNEK
PROJELERDEN BIRIDIR.
Kanal Edirne Projesi çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Taşkınlardan Korunmanın
Sigortası Kanal Edirne Olacak
Bulgaristan’dan doğarak ülkemiz
sınırlarından geçen Meriç Nehri özellikle
kış aylarında ani debi yükselmeleriyle
Edirne İli Karaağaç mevkiinde taşkın
riski oluşturmaktadır. “Karaağaç KA-1
tahliye Kanalı Projesi” ile Karaağaç
mevkiini korumak için ve Meriç
Nehri’ne gelebilecek debinin bir
kısmının tahliye edilmesi hedefleniyor.
Proje tamamlandığında gelebilecek
büyük bir taşkında KA-1 kanalı taşma
savağı, sigorta görevi üstlenerek belli
bir aşamadan sonra suyun fazla olan
kısmı KA-1 kanalına aktarılarak Meriç
Nehri’nden geçecek büyük debilerin
tahliyesine katkı sağlayacak.

Kanal Edirne Projesi Edirne için
Bir Milat Olacak
Taşkınlar meydana geldiğinde Türkiye’nin
Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır
Kapısına olan bağlantısı kesiliyor,
Edirne’nin Karaağaç mahallesinde tarım

alanları ve meskenler sular altında kalıyor
ve ecdadımızdan günümüze miras kalan
tarihi eserleri de sular altında kalarak
zarar görüyor.
Meriç Nehri sağ sahil koruma seddesinin
ve KA-1 tahliye kanalının bulunduğu yere
Karaağaç mevkiini korumak için ve aynı
zamanda Meriç Nehri’ne gelebilecek
Q500=2 562,76 m³/sn debisini kontrollü
bir şekilde aktarabilmek amacıyla
dolusavak yapısı tasarlandı.

akacak ve taşkınlar son bulacak. Su
akmak için her yere saldıramayacak
ve bu proje suyun bir düzen içerisinde
akmasını sağlayacak. Kanal Edirne projesi
tamamlandığında ise sadece taşkınlar
önlenmiş olmayacak aynı zamanda
estetiğe verilen önemle beraber etrafındaki
rekreasyon alanları da yapıldığında
Edirnelilere çok güzel bir dinlenme ve
eğlenme yeri de sunulmuş olacak.

Günümüz itibariyle de DSİ makine
parkına ait 30 iş makinasıyla kazı
çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kanal
üzerine yaya ve araç geçişleri için 6 adet
köprü inşa edilecek olup projenin 2017
yılının ikinci yarısında tamamlanması
öngörülüyor.
İşteki fiziki gerçekleşme kanal
kazısında yüzde 65 olup sedde imalatı
çalışmalarına da 2017 yılı içerisinde
başlanılması planlanıyor.
Kanal Edirne Projesi ile su artık yatağında

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Kanal Edirne ile alakalı TRT muhabirine bilgi veriyor.
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İNFOGRAFİK

TAŞKINLARI DİZE GETİRECEK

PROJE

KANAL EDİRNE

Kurulduğu tarihten itibaren taşkınlarla mücadele eden
Edirne Kanal Edirne Projesi’nin tamamlanmasıyla bu dertten
kurtulacak ve aynı zamanda kanal etrafında yapılacak olan
rekreasyon çalışmaları ile de yeni bir dinlenme ve eğlenme
mekânına kavuşacak.
Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı Vasıtasıyla

773 m3/s

Debisinde Su Aktarabilecek
Kanal Edirne Projesinin

Üzerinde

6 Köprü

Toplam Uzunluğu

7.800 m

İnşa Edilecek

DSİ Makine Parkına Ait

30 İş Makinesi

Proje İçin Aralıksız Çalışıyor
Kanal Edirne Projesi İle
3

1,5 Milyon m

Taşımalı Kazı Yapılacak

Taban Genişliği

60 m
Yüksekliği
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Olup

4,5 m

PROJEDE BUGÜNE KADAR

GERÇEKLEŞTİRİLENLER

DSİ tarafından gerçekleştirilen Karaağaç KA-1 Tahliye
Kanalı Projesi yapımına 11 Ağustos 2015 tarihinde Orman
ve Su İşleri Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla
başlandı. 2017 yılının ikinci yarısında tamamlanması
hedeflenen projede bugüne kadar kaydedilen gelişmeler
şöyle:

Uzunluğu

7.800 m
Olan Kanalın

4.500 m’si
Tamamlandı

Yapılacak Olan
1,5 Milyon m3
Taşımalı Kazının

737 Bin m ü
3’

Bitmiş Durumda

Günlük Ortalama

4 Bin m3

Kazı Yapılıyor
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YAŞAM TARZI
RENKLERİN
SUYLA DANSI
EBRU SANATI, EN ESKI
TÜRK KÂĞIT SÜSLEME
SANATLARINDANDIR.
KITREYLE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ
SU ÜSTÜNDE, ÖZEL
HAZIRLANMIŞ BOYALARLA
OLUŞTURULAN DESENLERIN
KÂĞIT ÜZERINE GEÇIRILMESI
YOLUYLA YAPILAN FIRÇA
VE BOYALARI ÖZEL OLAN
BIR SÜSLEME SANATI
OLAN EBRU SANATI ILE
UĞRAŞANLAR BULUNDUKLARI
DÜNYADAN ÇIKIP BAMBAŞKA
DÜNYALARIN KAPILARINI
ARALIYOR.

Sy: 52
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Balıkçı Arılar
İşbaşında

Hazırlayan

Burak YALÇIN
Her geçen gün adını daha sıkça
duymaya başladığımız drone adlı
insansız hava araçları geniş kullanım
alanları ve sağladığı kolaylıklar nedeniyle
artık günlük hayatımızın bir parçası
haline geldi. Pek çok kolaylık ve imkânı
beraberinde getiren drone; lojistikten
arama – kurtarma faaliyetlerine,
savunma sanayiinden fotoğrafçılığa
kadar birçok alanda kullanılıyor.
Peki, nedir bu drone? Sözlük anlamı
robot, erkek arı ve vızıltı olan drone,
aslında özellikleri itibariyle kelime
anlamını fazlasıyla çağrıştırıyor. Vızıltıya
benzer sesi, teknik özellikleri ve
görünümüyle de robot bir arıyı andırıyor.
Drone Wi-Fi ya da GPS bağlantıları ile
uzaktan kumanda edilerek uçuyor ve
kendisine takılan video kamera, fotoğraf
makinesi ve benzeri cihazlarla kuş bakışı
görüntüleme yapıyor.
Sinema, televizyonculuk, haber,
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reklamcılık gibi sanat ve medya
alanından, ulaşım güçlüğü çekilen arama
kurtarma operasyonlarına kadar birçok
alanda karşılaştığımız drone 2011 yılında
Pasifik Okyanusu’nda gerçekleşen ve
Japonya kıyılarında büyük bir yıkıma
sebep olan tsunami nedeniyle sızıntı
gerçekleşen ve yüksek radyasyondan
dolayı girilmesi çok tehlikeli olan
Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde
çekimler ve ölçümler yapmak gibi hayati
bir görevi başarıyla gerçekleştirmesiyle
dünya basınında çok geniş yer
bulmuştu. Son günlerde ise belki insanlık
tarihi kadar eski olan bir uğraş olan
balıkçılığın teknolojiyle harmanlanarak
daha etkin bir hale getirilmesiyle
gündemde. Tadıyla sofraların; içerdiği
yoğun omega 3 ile sağlıklı yaşamın
vazgeçilmezi olan balığın tutulması ise
bir hayli zahmetli. Teknolojik gelişmeleri
yakından takip eden bazı balıkçılık
tutkunları dronelara çeşitli aparatlar (olta
ipi ve iğnesi, kamera, vs.) takarak, hem

balıkların yoğun olduğu bölgeleri tespit
edebiliyor, hem de kendisi kıyıda iken
drone ile olta ipi ve iğnesini balıkların
yoğun olduğu bölgeye bıraktırarak
kolaylıkla ve arzu ettikleri büyüklükte
balık yakalayabiliyorlar.
Her ne kadar kulağa sıra dışı gelse de
birçok balıkçı bu yöntemle balık tutmanın
hem işlerini daha kolaylaştırdığını hem de
zaman ve enerji bakımından kendilerine
büyük avantajlar sağladığını söylüyor.

Drone ile Balık Nasıl Tutulur?
1. Gerekli donanım drone’a
bağlanıyor,
Balıkların yoğun oldukları yerleri ve
gidişatı görüntülemek için drone’a video
kameranın yanı sıra balıkları yakalamak
için gerekli olan olta ipi ve iğnesi takılıyor.

2. Havadan görüntüleme
yapılıyor,

3. Olta ipi ve iğnesi bölgeye
bırakılıyor,

Drone’ların en büyük avantajlarından biri
de kuş bakışı görüntüleme yapabilmesi.
Bu yöntemle balıkçılar balıkların
yoğun oldukları bölgeleri havadan
görüntüleyebiliyorlar

Havadan görüntülemeyle balıkların
yoğun ve istenilen irilikte olduğu yerler
tespit edildikten sonra drone vasıtasıyla
olta iğnesi hedeflenen bölgeye bırakılıyor.
İğne bırakıldıktan sonra beklenirken bir
yandan da durum an be an drone’dan
görüntüleniyor ve kıyıdaki ekrandan takip
ediliyor.

4. Balık oltaya yakalanıyor,
Bir süre sonra iğnedeki yemi yemek için
gelen balık oltaya takılıyor.

5. Drone’dan görüntü alınıyor ve
balık çekilmeye başlanıyor,
Hem oltadaki hareketler hem de
drone’dan alınan görüntülerle balığın
iğneye yakalandığı tespit ediliyor ve
kıyıda yer alan balıkçı tarafından olta
çekilmeye başlanıyor.

Ve sonuç…
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Nazlı KARATEPE

EBRU SANATI, EN ESKI
TÜRK KÂĞIT SÜSLEME
SANATLARINDANDIR.
NE ZAMAN VE HANGI
ÜLKEDE ORTAYA ÇIKTIĞI
BILINMEMEKLE BERABER
BU SANATIN DOĞU
ÜLKELERINE ÖZGÜ BIR
SÜSLEME SANATI OLDUĞU
DÜŞÜNÜLÜYOR.
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BATI’DA EBRU, “TÜRK
KAĞIDI” YA DA “MERMER
KAĞIT” OLARAK
ADLANDIRILIYOR.

Ebru sanatının ne zaman ve hangi
ülkede ortaya çıktığı bilinmemekle
beraber bu sanatın doğu ülkelerine özgü
bir süsleme sanatı olduğu düşünülüyor.
13. yüzyılda Türkistan’da, Semerkant’ta
ve 14. yüzyılda İran’ın doğusundaki
Herat Yöresinde yapıldığına dair bazı
kaynaklar bulunuyor. Bazı kaynaklara
göre de Türkistan’daki Buhara kentinde
doğuyor ve İran yoluyla Osmanlılara
geçiyor. Ebru da aynen kâğıt gibi İpek
Yolu ve diğer ticaret yollarını kullanarak
Doğudan Batıya yayılıyor. Batıda ebru
“Türk Kağıdı” ya da “mermer kağıt”
olarak adlandırılıyor.
Osmanlı Döneminde ebru sanatına
ayrı bir önem veriliyor ve bu dönemde
birçok ebruzen yetişiyor. Bu dönemde
ebrulu kâğıtlar devlet belgeleri ve resmi
yazışmalarda zemin olarak kullanılıyor.
Buradaki başlıca amaç estetik değerlerin
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yanı sıra tahrifat girişimini engellemektir
ki; bugün çek, senet ve kâğıt paralar
üzerindeki karmaşık desenlerin mantığı
da buna dayanıyor. Ebru tarihinde
bugüne kadar tespit edilebilen ilk
ebruzen “şebek” lakabı ile bilinen
Hatib Mehmed Efendi’dir. Ebru yapımı
ve terkiplerini anlatan en eski belge
niteliğindeki “Tertib-i Risale-i Ebri” adlı
eserde adı geçiyor.
1846 yılında vefat ettiğini bildiğimiz Şeyh
Sadık Efendi’nin, ebruyu Buhara’da
öğrendiği ve iki oğlu Edhem ve
Nazif Efendilere de öğrettiği biliniyor.
Hezarfen unvanı ile anılan İbrahim
Edhem Efendi’nin ebru alanındaki
şöhreti Saray’a kadar ulaşıyor ve
eserleri devrin padişahı Abdülaziz’i de
etkiliyor. Son Osmanlı ebru üstatlarının
en önemlilerinden Necmeddin Okyay
(1883-1976) üstadı Edhem Efendi gibi

AKTÜEL

Ebru Sanatı günümüzde, diğer soyut
ve plastik sanatlar gibi değerlendiriliyor.
Ebru, görsel zarafetinin yanı sıra bize
mikro ve makro âlemlerden, çıplak
gözün göremeyeceği ilginç güzellikler
sunuyor. Ayrıca Ebru’nun terapötik
özelliği olduğu bu tarihi sanatın
meraklıları için de tartışılmayan bir
gerçektir.
Aynı zamanda bazı sanatseverler
ebru sanatı hünerlerini diğer sanatlar
ile birleştirerek farklı eserlerde ortaya
koyabiliyorlar. Son zamanlarda ebru
sanatı ile resim sanatını birleştirip icra
edenlerin sayısı da az değil. Bu şekilde
yapılan eserler görenleri adeta büyülüyor
ve ortaya bambaşka şaheserlerin
çıkmasını sağlıyor.

EBRU SANATININ NE
ZAMAN VE HANGI ÜLKEDE
ORTAYA ÇIKTIĞI TAM
OLARAK BILINMIYOR.
BAZI KAYNAKLARA
GÖRE İRAN YOLUYLA
OSMANLILARA GEÇIYOR.
HEZARFEN UNVANI
ILE ANILAN İBRAHIM
EDHEM EFENDI’NIN
EBRU ALANINDAKI
ŞÖHRETI SARAY’A
KADAR ULAŞIYOR
VE ESERLERI DEVRIN
PADIŞAHI ABDÜLAZIZ’I DE
ETKILIYOR.

birçok hünerin (okçuluk, mürekkepçilik,
ahercilik, hattatlık, mücellitlik, gül
yetiştiriciliği…) ustasıydı. Hezarfen
lakabı ile anılırdı. ‘Çiçekli Ebru’ları ilk
uygulayan kişidir. 1916’da Medreset-ül
Hattatin’de başladığı ebru hocalığını
Güzel Sanatlar Akademisi’nde 1948’e
kadar sürdürüyor. Ebru Sanatını oğulları
Sami (1910-1933) ve Sacit (1915-1998)
ile yeğeni Mustafa Düzgünman’a da
(1920-1990) öğretiyor.
Günümüzde Mustafa Düzgünman’dan
(1920-1990) sonra gelen ebru sanatçıları
arasında, (tarih sırasına göre) Sacit
Okyay, Sami Okyay, Fuat Başar,
Alparslan Babaoğlu, Sabri Mandıracı,
Sadreddin Özçimi, Sedat Altınöz, Hikmet
Barutçugil, İsmail Dündar, Mahmut
Peşteli, Erol Çağlar gibi sanatçılar yer
alıyor.
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SUYA RESMEDİLEN SANAT
Ebru, geven otunun özsuyundan elde
edilen kitre veya deniz kadayıfı bitkisi
(kerajin) ile kıvamı arttırılmış suyun
üzerine, içine öd katılarak suyun dibine
çökmeyecek hale getirilen boyaların
serpilmesi ve su yüzeyinde meydana gelen
şekillerin olduğu gibi ya da “biz” adı verilen
metal uçlu bir aletle müdahale edilerek bir
kâğıda geçirilmesi yoluyla yapılıyor.
Ebru sanatını yapabilmek için birtakım
malzemelere ihtiyaç vardır. İşte o
malzemeler:

Kâğıt
Kâğıt deyip geçmeyin! Ebru sanatını
yapmak için özel kağıtlar kullanılıyor.
Daha çok emici özelliği fazla ve mat
olanları tercih ediliyor. Genellikle de
birinci hamur kâğıt kullanılıyor.

Su
Kitre, denizkadayıfı, boy tohumu
veya salep gibi suyun yoğunluğunu
sağlayacak doğal maddeler ile
karıştırılıyor. Su kireçsiz ise dinlendirilmiş
musluk suyu olabiliyor. Eskiler yağmur
suyu kullanırmış. Saf su kullanılması
gerekiyor.

Toprak Boya
Ebruda kullanılan boyalar eskiden
doğada bulunan topraktan elde edilirmiş.
Bu toprak ezilip, elekle elenip ve suda
süzülerek kullanıma hazır hale getirilirmiş.
Günümüzde ezilmeye hazır halde ya da
ezilmiş toz boyalar kullanılıyor. Toprak
boyalar mermer ve destiseng denilen
el taşının yardımıyla ezilerek macun
kıvamına getirilerek kullanılıyor.

Öd
Öd genellikle büyük baş hayvanların
safrakesesinden elde ediliyor.
Safrakeseleri deliniyor ve içindeki öd
süzülerek bir kapta toplanıyor, benmari
usulü kaynar suda 20 dakika bekletiliyor.
Yüzeyde biriken köpük bir kaşık
yardımıyla alınıyor. Bu işlem kötü bir
kokuya neden olduğu için açık havada
yapılması öneriliyor. Kalkan balığı ödü
de kumlu-kıçıklı ebru yapımı için uygun
oluyor. Günümüzde resim malzemesi
satılan yerlerde rafine öd bulunuyor.

Kitre
Ebru yapımında kullanılan suyun belli
bir yoğunluğa sahip olması ve özel
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olarak hazırlanan boyayı üzerinde
tutabilmesi gerekiyor, herhangi bir
suyla ebru yapılamıyor. Ebrunun
suyuna bu özelliği veren maddenin
ismi kitredir. Kitre, Türkiye’nin güney ve
güneydoğu bölgelerinde kırlarda yetişen
yabani bir dikenin(geven) özsuyudur.
Yerel halk, kırlarda geven dikeninin
gövdesine bıçakla çizik atılıyor, birkaç
gün bekliyorlar. Bitkinin özsuyu çizik
bölgeden akıyor ve kuruyor. Bir ağaç
kabuğuna benzer görünüm alıyor. Bu
kabuklar tek tek toplanıyor. Kabuk
şeklinde olan kitre aktarlarda satılıyor.
Ebrunun suyu hazırlanırken saf suyun
içine belli ölçülerde kitre konuluyor.
Su, ağzı kapalı bir kapta bu şekilde bir
süre bekletiliyor. Belli zaman aralıklarıyla
mıncıklanarak eriyen kitre özünün
dağıtılması gerekiyor. Suyun yeterli
yoğunluğa ulaşmasından sonra, içinde

EBRU SANATINI ICRA
ETMEK IÇIN KÂĞITTAN,
KULLANILAN SUYA KADAR
TÜM MALZEMELER AYRI
BIR ÖNEM TAŞIYOR.

kalan erimemiş kitre kalıntılarını ayırmak
için, ebru suyu iyice süzülmesi gerekiyor.

EBRU ÇEŞİTLERİ
1. Battal Ebru

Kitre ebru yapımında kullanılan, suyun
belli bir yoğunlukta olması için suya
karıştırılan maddelerden biridir. Ünlü
Ebrucu Sacid Okyay ebru yapımında
en iyi sonucu salebin verdiğini ancak
kitrenin daha ucuz olması sebebi ile kitre
kullandığından bahsediyor.

Battal Ebru, ebrunun bilinen en eski
tarzıdır. Diğer bütün desenler, battal
deseninden çıkar. Bu desene kısaca
ebrunun anası ya da atası diyebiliriz.
Yapımı, öd sıralarına göre, yani ödü az
olan boyaları önce, çok olan boyaları
sonra atma suretiyle yapılır. Tek veya çok
renkli olabilir. Boyalar teknenin yüzeyine
serpilir ve daha sonra kâğıda aktarılır.
Battal ebrunun da kendi arasında
çeşitleri bulunuyor. Bunlar:

Denizkadayıfı
Kitrenin hazır hale gelmesi yaklaşık
5-6 gün gerektiği için denizkadayıfı
denilen deniz yosunu kullanılabiliyor.
Hazır toz halde satılıyor. 50 gram toza
5 litre saf su ilave edilerek topaklanma
olmamasına dikkat edilerek çırpıcı veya
kaşık ile karıştırılıyor. Bir saat içinde
hava kabarcıkları yüzeye çıkıp patlayana
kadar karıştırılıyor ve kullanıma hazır hale
geliyor.

At Kılı ve Gül Dalı
Fırça yapımında kullanılan at kılları
tercihen yaşlı atların kuyruklarından
elde ediliyor. Yele kılları da kullanılıyor
ancak bu tür fırçalar kuyruk kılından
yapılanlar kadar düzgün olamıyor. At kılı
tercih edilmesinin nedenleri gözenekleri
nedeniyle boyaların fırçadan bir vuruşta
dökülmemesidir. Böylece tüm yüzeye
eşit büyüklükte ve miktarda boya
dökülebiliyor ve tabanı oluşturuyor.
Fırçada gül dalı; esnek olması, kolay küf
tutmaması nedeniyle tercih ediliyor.

• Tarzı-ı Kadîm
Merhum Mustafa Düzgünman’ın
geliştirdiği bir ebru tarzıdır. Önce battal
döşenmiş bir desen üzerine, mümkün
olduğunca açık bir renkten iri damlalar
halinde bir renk atılır. Daha sonra,
bunun üzerine, yine uygun bir renkte
çok küçük, 2-3 mm hatta bazen 1 mm
çapında serpme ebru yapılır.

• Zemin Battal
Az veya tek renk ile yapılır. Bir rengin
değişik tonlarının da kullanıldığı
görülmüştür. Ancak renkleri açıklı
koyulu kullanma geleneksel olarak
pek fazla görülmemektedir. Bu
desen Necmeddin Okyay ve Mustafa
Düzgünman tarafından zemin olarak
sıkça kullanılmıştır.

• Mustafa Düzgünman Battalı
Bu tarz, M. Düzgünman’ın geliştirdiği
ve Nusret Hepgül’ün “Mustafa

Düzgünman Battalı” adını verdiği bir
tarzdır. Bu tarzda, zeminde iki küçük
renk kullanılmış, gel-git üzerine çok iri
damlalar halinde bir desen, onun üzerine
de çok ince bir desen serpme yapılmıştır.

• Ethem Efendi Battalı
Sarı gülbahar boyalar üzerine sarılacivert lahor kullanılarak yapılan bir
tarzdır. Lahor (indigo) bitkisel esaslı bir
boyarmaddedir. Son kat olarak atılan
boyanın içine biraz fazla öd ve neft
katılarak yapılır.

• Neftli Battal
Battal döşenmiş bir zemin üzerine
içine birkaç damla neft (tercihen çam
terebentin) katılmış boya serpilerek elde
edilir. Hareli görünüm verir.

• Somaki Battal
Genellikle iki renk yapılır. İkinci renge
fazla miktar öd katılarak birinci rengin
iyice sıkıştırılıp, damarlar haline gelmesi
sağlanır. Böylece somaki mermer
görünümü elde edilir.

• Serpmeli Battal
Bilinen herhangi bir battal ebrusu
yapıldıktan sonra zemine zıt bir renk
ile genellikle açık renkte çok küçük
damlacıklı son kat boya atılır.

2. Gelgit Ebru
Battal zemin atıldıktan sonra, bir çöp,
iğne veya biz yardımıyla teknenin
kenarlarına paralel olarak desenin
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AKTÜEL

EBRU YAPMAK IÇIN;
GEVEN OTUNUN
ÖZSUYUNDAN ELDE
EDILEN KITRE VEYA
DENIZ KADAYIFI BITKISI
(KERAJIN) ILE KIVAMI
ARTIRILMIŞ SUYUN IÇINE
ÖD KATILIR. BU SAYEDE
BOYALARIN SUYUN DIBINE
ÇÖKMESININ ÖNÜNE
GEÇILIR. ARDINDAN
BOYALAR SERPILIR VE
SU YÜZEYINDE MEYDANA
GELEN ŞEKILLER BAZEN
OLDUĞU GIBI BIRAKILIR
BAZEN DE “BIZ” ADI
VERILEN METAL UÇLU
BIR ALETLE MÜDAHALE
EDILEREK BIR KÂĞIDA
GEÇIRILIR.
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çizilmesi ile oluşur. Bu çizgi aralıkları
istenilen genişlikte olabilir. Kalın uçlar
geniş alanı etkileyeceğinden paralellerin
arası daha geniş, ince uçların arası daha
dar olabilir. Bu paraleller zıt yönlerde de
birkaç defa tekrarlanabilir. Bu işlem özel
hazırlanmış tarak da kullanılabilir. Gelgit
hareketi çapraz olarak da yapılabilir.

3. Şal Ebrusu
Gelgit yapıldıktan sonra teknenin
çaprazına doğru, genellikle geniş aralıklı
yapılan gelgit sonucu elde edilir. Ayrıca
Mustafa Düzgünman’ın yine gelgit
üzerine dıştan başlayıp, ortaya doğru
daireler çizerek yaptığı şal desenleri
vardır. Bu çapraz çizgiler yumuşak ‘S’ler
çizilerek de yapılabilir.

4. Taraklı Ebru
Battaldan sonra yapılan gelgit deseninin
üzerine taraklar yardımı ile yapılan desen
türüdür. Gelgit yapmadan da taraklar
yardımı ile değişik desenler elde etmek
mümkündür.

5. Bülbül Yuvası
Genellikle küçük taneli battal ebrusu
yapıldıktan sonra dıştan başlayıp içe
doğru istenilen çapta (genellikle 3-5
cm çapında) spiraller çizilir. Bu spiraller
içten dışa doğru da olabilir. Ayrıca gelgit,
taraklı gibi desenler üzerine de yapılabilir.
Bülbül yuvaları bir biz yardımı ile tek tek
ya da geniş aralıklı kalın uçlu bir tarak
ile tüm tekneye yapılabilir. Yapımı, öd
sıralarına göre, yani ödü az olan boyaları
önce, çok olan boyaları sonra atma
suretiyle yapılır. Tek veya çok renkli
olabilir. Boyalar teknenin yüzeyine serpilir
ve daha sonra kâğıda aktarılır.

6. Kumlu - Kılçıklı Ebrular
Kumlu ebruların en güzeli, bitkisel
esaslı olan lahor çivitinden elde edilir.
Kumlu ebru elde etmek için teknenin
ortasına lahor çividi damlatılmaya
başlanır. Bu işleme, teknenin bütün
yüzü kaplanıncaya kadar devam edilir.
Birbirini iterek sıkışan boya, çatlamaya
başlar. Aynı işlem, teknenin bir kenarının
ortasından diğer bir kenarının ortasına

kadar, yavaş yavaş damlatılarak da
yapılabilir. Bu tarz, hattatların pervaz
veya cetvel olarak çokça kullandıkları bir
desendir.

7. Hafif Ebru
Genellikle üzerine yazı yazmak için
hattatlar tarafından kullanılan açık, soluk
renkli ebrulardır. Normal astar kıvamına
aynı miktar su ilave edilerek astar
cıvıklaştırılır. Ayrıca, boyarmaddelerin su
ve öd miktarları artırılarak da yapılabilir.
Böylece renkler kolay ve çokça
açılacağından açık renkli olurlar. Aynı
kâğıda iki veya daha çok ebru yapılmak
istendiğinde de bu desen kullanılabilir.

8. Çift Baskılı Ebrular

Arap zamkı yerine koyu kitre, silikon,
çeşitli şeffaf sonuç veren yapıştırıcılar da
kullanılabilir.

10. Hatip Ebrusu
Kısaca “iç içe damlatılmış renklerden
oluşan daireleri şekillendirmek” olarak
tanımlanabilir. Çiçekli ebrunun temeli
sayılırlar. Hatip Ebrusu’nu uygularken
önce herhangi bir ebru türü zemin olarak
yapılır. Bu zemin üzerine kalın bir biz
veya damlalık kullanarak, çapları 2-4
cm’yi geçmeyen eşit aralıklı daireler
oluşturulur. Görüntünün belirgin olması
için, ilk renk genellikle koyu seçilir. Daha
sonra ikinci, üçüncü, hatta istenirse
dördüncü renk konulur. İnce bir uç, iğne
veya biz yardımıyla desenleme yapılır.

11. Çiçekli Ebru (Necmeddin
Ebruları)
Merhum Üstad Necmeddin Okyay’ın
geliştirdiği ve kendi adı ile anılan ebru
türüdür. Bu tür ebrular, ebru sanatının
plastik sanatlar içinde yer almasında
önemli bir yer tutar. Daha önce bahsi
geçen herhangi bir ebru deseni zemin
olarak yapılır. Genellikle hafif, açık renkli
olmasına dikkat edilir. Bu zeminlerin
üzerine bir biz yardımı ile damlatılan
boyaların şekillendirilmesiyle yaprak ve
çiçek desenleri çizilir. Bu türde bugüne
kadar lale, karanfil, sümbül, menekşe
ve papatya sıkça kullanılmıştır. Şüphesiz
başka çiçek türlerini de denemek
mümkündür.

Ebrulanmış kâğıtları kuruduktan sonra
tekrar başka bir desenle ebrulayarak
elde edilir. Gerektiğinde ikiden fazla
desen aynı kâğıda alınabilir.

9. Akkase Ebru
Aynı zemin üzerine birden fazla baskı
yaparak yazı veya desen elde edilen
ebru çeşididir. Hafif ebru üzerine;
geleneksel olarak Arap zamkı ile
hazırlanmış sıvı, yazı ise fırça yardımı
ile sürülür veya kamış kalem ile yazılır.
Böylece hafif ebrunun yüzeyi Arap zamkı
ile kaplanmış olur. Kuruduktan sonra
daha koyu veya yoğun bir desen aynı
kâğıda tatbik edildiğinde, Arap zamkı
olan yerler boyayı almayacağından yazı
veya desen gözükür. Aynı teknikler
şablonlama ile de yapılabilir. Ayrıca
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HABER

3

Nehirlerin
Şehirleri

“NEHIRLERIN ŞEHIRLERI”
YAZI DIZIMIZIN BU
BÖLÜMÜNDE VIYANA
VE BASEL YER ALIYOR.
VIYANA; TUNA NEHRI
KIYISINDA, BASEL ISE
REN NEHRI ÇEVRESINDE
KURULU ŞEHIRLER
OLARAK HEM IÇINDE
YAŞATTIKLARI INSANLARI
HEM DE GEZIP
GÖRMEK ISTEYENLERI
CEZBEDIYOR. GELIN,
SUYLA YAŞAYAN BU
ŞEHIRLERI BIRAZ
TANIYALIM...
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Viyana
Avusturya-Tuna Nehri

Avusturya’nın başkenti Viyana, Tuna Nehri üzerinde bulunuyor. Yaklaşık 1 milyon
700 binlik nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehridir. Bu sayı ülke nüfusunun dörtte
birine denk gelir. OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü’nün merkezleri
buradadır. Viyana, coğrafi konumu ve birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir
kent olarak mimari ve kültürel olarak Avrupa’nın görülmeye değer şehirlerinden biridir.
Habsburg hanedanının izlerini bugün bile taşıyan eski kent merkezi ve Schönbrunn
Sarayı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından dünya kültür mirası
olarak kabul edilmiştir. Viyana’nın sembolü kabul edilen Stefan Kilisesi de şehrin
merkezinde turistlerin ilgisini çeken bir yer olarak görülmektedir.
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Basel
İsviçre-Ren Nehri

Şehrin içinden geçen Ren Nehri şehri, Büyük Basel ve Küçük Basel olarak ikiye ayırmaktadır. Basel,
müze açısından zengin bir şehridir. Kültür odaklı yaşayan bu şehir, her Haziran ayında dünyanın en
etkili sanat pazarına ev sahipliği yapmaktadır. Kitaplarda, belgesel ya da gezi programlarında sıkça
gördüğünüzü çok renkli kiremit çatılı ve kırmızı kum taşından yapılan Munster Katedrali de buradadır.
Şehir merkezinde bir de hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Bahçe demişken, bu şehirde bolca yeşil
alan bulmanız mümkündür. Burası oldukça küçük bir şehirdir ve bu yüzden her yeri yürüyerek
keşfedebilirsiniz.
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Bern
İsviçre-Aore Nehri

İsviçre’nin en büyük dördüncü kenti olan Bern’e gitmek için en uygun zaman Mayıs-Eylül ayları
arasındadır. Bu şehirde dikkat çeken en önemli özellik turizm açısından kullanılan tesislerin Avrupa
standartlarının da üzerinde kaliteli olmasıdır. Bu gelişmişliğine rağmen şehrin bazı bölgelerinde
ortaçağ havasını bugün bile hissetmeniz mümkündür. Karasal iklimin hâkim olduğu şehirde en sıcak
ay olan Temmuz’da sıcaklık 17 derecedir.
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Venedik
İtalya-Po ve Piave

Venedik sadece bir su şehri değil… Köprülerin, kanalların, romantizmin ve maskelerin şehri gibi daha
pek çok sıfatı var ve bu özellikleri ile dünyanın dört bir yanından insanı kendisine çekiyor. Birbirinden
kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulmuş olan Venedik’te San Marco
Meydanı, Büyük Kanal ve Rialto Köprüsü görmeniz gereken en önemli yerler. Cruise gemi turları
ile şehri gezebilir milattan önce 5.-6. yy’a kadar gidebilirsiniz. Lagün etrafında yer alan önemli
adalardan Murano Adası ve Burano Adası da görülmeye değer.
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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

