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Geride bıraktığımız 2016 yılında ülkemizde üretilen enerjinin 
4’te biri hidroelektrik santraller marifetiyle elde edildi. Tüm 
olumsuz eleştirilere rağmen HES’ler, ülke ekonomisine ve 
mani olduğu milyonlarca tonluk karbon emisyonu vesilesiyle 
tabiata büyük katkı sağladı. HES’lerin 2016 yılı performansını, 
hazırladığımız dosyadan izleyebilirsiniz. 

Enerji üretemeseler de kunduzlar da baraj yapıyor… Milyonlarca 
yıldır akarsuların önünü kurdukları setlerle kapatarak göletler 
oluşturan ve günümüz barajlarıyla şaşırtıcı benzerlikleri 
bulunan ‘kunduz barajları’yla ilgili dosyamızın da ilginizi 
çekeceğini düşünüyoruz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün ülke sathında 
gerçekleştirdiği projeler ile alakalı son gelişmeleri de takip etme 
fırsatı bulacağınız yeni sayımızı keyifle okumanızı umuyoruz.    
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HİDROELEKTRİK, 
ENERJİMİZİN TEMİNATIDIR
Sanayimizin ve aydınlatma hizmetlerinin enerji ihtiyacının 
yerli ve yenilenebilir kaynaklardan temini hususunda, 
özellikle son yıllarda büyük bir atılım içine girilmiştir. Bu 
atılımda ülkemizin koşulları göz önünde bulundurulduğunda; 
ülkemizin topoğrafik yapısı, uygun su kaynaklarımız, 
ekonomik ve çevresel şartlar bakımından en uygun kaynak 
olan hidroelektrik enerjinin büyük payı vardır. 
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Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

Kalkınmakta olan 
ülkemizin enerji talebi 
her yıl % 6-8 oranında 
artış göstermektedir. 
Söz konusu talebin 
yerli kaynaklardan 
karşılanması, 
ülkemizin cari 
açığının kapatılması 
bakımından büyük 
önem taşımaktadır. 
Zira cari açığın 
büyük bölümü 
enerji ithalatından 
kaynaklanmaktadır. 

Sanayimizin 
ve aydınlatma 
hizmetlerinin enerji 
ihtiyacının yerli 
ve yenilenebilir 
kaynaklardan temini 
hususunda, özellikle 
son yıllarda büyük bir 
atılım içine girilmiştir. 
Bu atılımda ülkemiz 
koşulları göz önünde 
bulundurulduğunda; 
ülkemizin topoğrafik 
yapısı, uygun su 
kaynaklarımız, 
ekonomik ve çevresel 
şartlar bakımından 
en uygun kaynak olan 
hidroelektrik enerjinin 
büyük payı vardır.

Özellikle son 10 
yıla bakıldığında; 
gerek DSİ Genel 
Müdürlüğümüzün 
yatırımları gerekse 

2003 yılında yürürlüğe 
giren Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması 
Yönetmeliği 
çerçevesindeki özel 
sektör yatırımları 
neticesinde, 
hidroelektrik enerji 
potansiyelimizin 
% 50’si devreye 
alınmıştır.

Ülkemizde, 2006 
yılında 12 bin 941 MW 
olan hidroelektrik 
enerji kurulu gücü, 
2016 yılı sonu itibariyle 
26 bin 330 MW’ye 
yükselerek son 10 yıllık 
dilimde hidroelektrik 
enerji üretim kapasitesi 
yüzde yüzün üzerinde 
artış kaydetmiştir.

Hidroelektrik 
Santraller birçok 
açıdan millî 
ekonomiye katkı 
sağlamaktadır. HES’ler 
elektrik azlığından 
kaynaklanan yetersiz 
sanayi gelişiminin 
olduğu bölgelerde, 
elektrik üretiminin 
vesile olduğu üretim 
ve istihdam fırsatları 
sunmaktadır. Özellikle 
2003 yılında yürürlüğe 
konulan Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması 
çerçevesinde özel 
sektörün enerji 

yatırımlarında önünün 
açılmasıyla birlikte 
ülkemizde çok sayıda 
HES inşa edilmiştir. 
Doğu Karadeniz 
Bölgemiz başta olmak 
üzere ülkemizin 
hemen hemen bütün 
şehirlerinde işletmeye 
alınan HES’ler 
sayesinde, sanayi 
açısından enerji kısıtı 
bulunan bölgelere 
katkı sağlanarak hem 
yeni üretim imkânları 
hem de yeni iş sahaları 
ortaya çıkmıştır.

Diğer taraftan 
hidroelektrik, 
günümüzde enerjinin 
en ucuz elde 
edildiği metottur. 
Sanayinin ucuz 
enerji kullanımıyla 
düşen maliyetleri 
neticesinde ortaya 
çıkan gelir fazlası, 
yeni yatırımlara 
aktarılmaktadır. Yeni 
yatırımlar da hem 
üretim artışına hem 
de yeni iş sahalarının 
oluşmasına vesile 
olmaktadır.

Ancak, HES’lerin 
ekonomiye en büyük 
katkısı enerji ithalatı 
sebebiyle yurt dışına 
çıkan kaynakların 
yurt içinde yatırıma 

dönüşmesi noktasında 
meydana gelmektedir. 
Yerli enerji üretimiyle 
birlikte yurt içinde 
kalan kaynakların 
adalet, eğitim, 
savunma ve altyapı 
yatırımlarına 
aktarılmasıyla hem 
yeni iş alanları 
ortaya çıkmakta hem 
de vatandaşların 
hayat standardı 
yükselmektedir. 
Ülkemizde işletmede 
olan HES’lerden 
üretilen hidroelektrik 
enerji ile 11 milyar TL 
tutarında doğalgaz 
ithalatından tasarruf 
edilerek bu kaynak 
yurt içi yatırımlara 
yönlendirilmektedir.

HES’ler ekonomiye 
katkılarının yanında 
hiçbir zararlı atığa 
yol açmadan enerji 
ürettiklerinden hem 
çevremiz hem de 
geleceğimiz açısından 
desteklenmesi gereken 
yeşil enerji tesisleridir.

Genel Müdürlük 
olarak hedefimiz, 
hidroelektrik enerji 
potansiyelimizin 
tamamını 2023 yılına 
kadar devreye sokarak 
Cumhuriyetimizin 
100. yıl hedeflerine 
ulaşmaktır.  
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Barajda depolanacak su ile Çine ve Koçarlı Bağarası 
Ovaları’nda 210 bin 690 dekar zirai arazi suya kavuşacak. 

Çorum’da inşaat çalışmaları devam 
eden Koçhisar Sulaması’nda fiziki 
gerçekleşme oranı yüzde 47’ye ulaştı.

AYDIN GÖKBEL BARAJI’NDA 
ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

ÇORUM KOÇHİSAR 
SULAMASI İLE 
TOPLAM 118 BİN 
DEKAR ZİRAİ 
ARAZİ SUYA 
KAVUŞACAK D

evlet Su 
İşleri Ge-
nel Mü-
d ü r l ü ğ ü 
t a r a f ı n -

dan Aydın’da inşa edi-
len Gökbel Barajı inşa-
atında çalışmalar hızla 
devam ediyor. Projenin 
tamamlanmasıyla Çine 
ve Koçarlı Bağarası 
Ovaları’nda 210 bin 690 
dekar zirai arazi mo-
dern sulama sistemine 
kavuşacak. 

Millî Ekonomiye Yılda 
231 Milyon TL Katkı
Gökbel Barajı, Aydın’ın 
Çine ilçesinin 9 kilo-
metre güneyinde Çine 
Çayı üzerinde inşa edi-
liyor. Çine Adnan Men-
deres Barajı ile entegre 
olarak işletilecek bara-
jın devreye girmesi ile 
birlikte Çine Ovası’nda 
64 bin 650 dekar ve Ko-
çarlı Bağarası Ovası’nda 
146 bin 40 dekar olmak 
üzere toplam 210 bin 
690 dekar arazi cazibe 
ile sulanacak.

Proje Kapsamında 1. 
Kısım Arazilere Su 
Verilmeye Başlandı
Koçhisar Sulaması’nın 
su kaynağı Alaca ilçe-
sine 10 km mesafede 
bulunan Büyüköz Çayı 
üzerinde yer alıyor. Böl-
gedeki mümbit toprak-
ları su ile buluşturacak 
proje kapsamında 14 
bin 530 dekarlık 1. kı-
sım arazilere su veril-
meye başlandı. Projenin 
toplam sulama alanını 
118 bin 350 dekarlık zi-

Temelden yüksekliği 
62.5 metre olan barajda 
13 milyon metreküp su 
depolanabilecek. Fiziki 
gerçekleşme oranı yüz-
de 67’ye ulaşan baraj 
inşaatında 425 metrelik 
derivasyon tüneli, 1.452 
metrelik gövde ulaşım 
yolu ile 490 bin met-
reküp dolusavak kazı-
sı tamamlandı. Gövde 
enjeksiyon çalışmaları 
devam eden baraj inşa-
atının dolusavak ile su-
lama yapısı betonarme 
imalatlarının 2017 yılı 
içerisinde tamamlan-
ması planlanıyor. 

Gökbel Barajı hizmete 
alındığında millî eko-
nomiye yıllık 231 mil-
yon TL fayda sağlaya-
cak.  Baraj ile birlikte 
yöredeki mümbit ara-
ziler daha verimli hale 
gelirken, tarımsal üre-
tim de artacak. Ayrıca 
7 bin kişiye de istihdam 
imkânı sağlanacak.

rai arazi oluşturuyor. 
Bu arazinin 75 bin 670 
dekarı cazibeli, kalan 
42 bin 680 dekarı ise 
pompaj sistemiyle sula-
nacak. Çalışmaların ta-
mamlanmasıyla birlikte 
bölgede toplam 118 bin 
dekar zirai arazi suyla 
buluşacak.

Hizmete alınacak Koç-
hisar Sulaması ile yılda 
takriben 77 milyon TL 
gelir artışı sağlanması 
bekleniyor.
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evlet Su 
İ ş l e r i 
Genel Mü-
dürlüğü, 
Hatay’ın 

içme suyu ve arıtma te-

sisi sorununu çözüme 

kavuşturmak için ha-

rekete geçti. Proje ile 

Hatay memba kalitesin-

de suya kavuşacak. 

P
roje kap-
s a m ı n d a 
Vezirköprü 
Barajı’nda 
depolanan 

60 milyon metreküp su 
ile Vezirköprü Ovasında 
yaklaşık 110 bin dekar 
zirai arazi modern su-
lama sistemine kavu-
şacak.  Fiziki gerçekleş-

94 Kilometre 
Uzunluğunda İsale 
Hattı İnşa Edilecek
DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından 94 kilometre 
uzunluğunda inşa edi-
lecek Hatay İçme suyu 
İsale Hattı’nın 25 ki-
lometresi tamamlandı. 
Fiziki gerçekleşme oranı 
yüzde 22’ye ulaşan pro-
je kapsamında toplam 

mesi yüzde 30’a ulaşan 
tesis ile 80 bin dekar 
alan sulamaya açılmış 
olup kalan 29 bin 640 
dekarlık sahada ise ça-
lışmalar devam ediyor. 

Millî Ekonomiye Yılda 
9 Milyon TL Katkı 
Vezirköprü Sulaması 2. 
Kısım Projesi hizmete 

Hatay İçme Suyu ve Arıtma Tesisi ile Hatay merkez ve 
Samandağ ilçelerine bağlı 16 mahalleye yıllık 35.32 milyon 
metreküp arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edilecek. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da inşa 
edilen Vezirköprü Sulaması 2. Kısım Projesi’nde çalışmalar 
hızla devam ediyor. 

HATAY’IN İÇME SUYU VE ARITMA TESİSİ 
SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

VEZİRKÖPRÜ OVASI’NDA YAKLAŞIK 110 BİN 
DEKAR ZİRAİ ARAZİ SUYA KAVUŞACAK

alındığında millî ekono-

miye yılda 9 milyon TL 

fayda sağlanacak. Pro-

jeden 23 yerleşim yeri-

ne ait 3 bin çiftçi ailesi 

yararlanacak. Böylece 

tarımsal verimlilik ve 

ürün çeşitliliği artacak. 

Çiftçilik faaliyetlerinin 

çeşitlendirilmesi yoluy-

la da kırsal ve kentsel 

bölgelerdeki gelir dü-

zeyi artırılarak, istihda-

mın önü açılacak. 

70 bin metre boru, 12 a-
det depo ve 7 adet terfi 
merkezi yapılacak. 

Hatay İçme Suyu İ-
sale Hattı ile yüzde 
58’i tamamlanan Ha-
tay İçme Suyu Arıtma 
Tesisi tamamlandığın-
da Hatay Merkez ve 
Samandağ ilçeleri-
ne bağlı 16 mahalleye 

(Çekmece, Aknehir, Gü-
müşgöze, Koyunoğlu, 
Kuşalanı, Mızraklı, Su-
başı, Sutaşı, Tavlaköy, 
Tomruksuyu, Toygar-
lı, Turunçlu, Uzunbağ, 
Yaylıca, Değirmenbaşı 
ve Harbiye) yılda 35.32 
milyon metreküp mem-
ba kalitesinde içme suyu 
sağlanacak.
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DSİ İş Makineleri Halep 
İçin Kamp Yerinde… 
 Sy: 10

İzmir Kınık Sağ Sahil 
Sulaması’nda Mutlu 
Son…
Sy: 14

Yeşilırmak Havzası 
Peyzaj Atlasının 
Hazırlanması Projesi 
Tamamlandı.
Sy: 18

Millî parkta Aralık 2016’da 7 bin 64 
Dikkuyruk sayımı yapıldı.

Sy: 24

DİKKUYRUK 
MANYAS KUŞ 
CENNETİ’Nİ SEVDİ…

DİKKUYRUK 
MANYAS KUŞ 
CENNETİ’Nİ SEVDİ…
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Halep’te yaşanan insanlık 
dramına sessiz kalmayarak, Suriyelilere destek veriyor.

B
aşbakan-
lık Afet ve 
Acil Du-
rum Yö-
n e t i m i 

Başkanlığı’nın talebi 
üzerine DSİ bünyesinde 
bulunan 40 adet iş ma-
kinesi ve 80 adet per-
sonel ile birlikte Suri-
ye/Halep’ten gelecek 

mültecilerin barınma-
sı gayesiyle yapılacak 
kamp yerinin tesisi için 
bölgeye intikal ederek, 
çalışmalara başlandı.

DSİ Gece Gündüz 
Demeden Çalışıyor

Doğu ve Güneydoğu 
Bölgeleri’nde yaşanan 
terör olaylarında açılan 

hendeklerin kapatıl-
masında, il ve ilçelerin 
temizlenerek yeniden 
imar edilmesinde biz-
zat görev alan DSİ, 15 
Temmuz’da yaşanan 
hain darbe girişimin-
de de kışlaların önünü 
iş makineleri ile kapa-
tarak cuntacıların ba-

DSİ İŞ MAKİNELERİ 
HALEP İÇİN KAMP 
YERİNDE…

şarısız olmasına katkı 
sağlamıştı.

Yine DSİ 25 Ağustos 
2016 tarihinden bu ya-
na da Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK) tarafın-
dan Suriye’de DAEŞ’e 
yönelik gerçekleştirilen 
Fırat Kalkanı operas-
yonunda, yol ve geçit 
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açma faaliyetleri kap-
samında iş makineleri 
ve personelleri ile be-
raber gece gündüz de-
meden çalışıyor. 

“İnşallah En Kısa 
Zamanda Suriye’de 
Yaşanan Bu İnsanlık 
Dramı Son Bulur”

Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, Bakanlık olarak 
toplumsal olaylara du-
yarsız kalmadıklarını 
ifade ederek konuyla il-
gili şunları söyledi: “Biz 
ülkemizde yaşanan te-
rör olaylarının bertaraf 
edilmesi hususunda 
Türk Silahlı Kuvvetle-

rimizle birlikte hareket 
ediyoruz. Özellikle iş 
makinalarımız ve per-
sonellerimizle açılan 
hendeklerin kapatılma-
sı, darbe teşebbüsünde 
kışlaların kapılarının 
kapatılması konusunda 
gayret gösterdik. Şimdi 
de Halep’ten gelebile-
cek mülteciler için inşa 
edilecek kampın tesi-
sinde DSİ vasıtasıyla 
araç, gereç ve personel 
desteği vermeye başla-
dık. İnşallah en kısa za-
manda Suriye’de yaşa-
nan bu insanlık dramı 
son bulur ve Suriye’ye 
kalıcı bir çözüm bulu-
nur”.

DSİ 25 AĞUSTOS 
2016’DAN BU YANA 
TÜRK SİLAHLI 
KUVVETLERİ 
TARAFINDAN 
SURİYE’DE 
DAEŞ’E KARŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FIRAT KALKANI 
OPERASYONUNDA, 
YOL VE GEÇİT AÇMA 
FAALİYETLERİ 
KAPSAMINDA İŞ 
MAKİNELERİ VE 
PERSONELLERİ 
İLE BERABER 
GECE GÜNDÜZ 
ÇALIŞIYOR.
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GAP illerinde 2003 yılından bu tarafa 618 milyon metreküp 
içme suyu temin eden DSİ Genel Müdürlüğü, bu rakamı 2019 
yılı sonuna kadar 800 milyon metreküpe çıkaracak.

GAP İLLERİNDE YAŞAYAN 
8,5 MİLYON NÜFUSUN 
İÇME SUYU MESELESİ 
ORTADAN KALDIRILDI

D
evlet Su İş-
leri Genel 
Müdürlüğü 
h i z m e t e 
aldığı te-

sisler ile Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP) 

kapsamında bulunan 
illerin içme suyu prob-
lemini ortadan kaldır-
dı. Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep, 
Mardin, Siirt, Kilis, 
Şanlıurfa, Şırnak ille-

rinde 2003 yılından bu 
tarafa hizmete alınan 
tesisler ile 618 milyon 
metreküp içme suyu 
temin eden DSİ Genel 
Müdürlüğü, 2019 yılı 
sonuna kadar hizmete 

alacağı tesisler ile te-
min edilen su miktarını 
800 milyon metreküpe 
çıkaracak.

GAP ülkemizin en bü-
yük kalkınma projesi 
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ve dünyanın da sayılı 
projelerinden birisi ko-
numunda bulunuyor. 
GAP, eğitimden sağlı-
ğa, sulamadan ziraata, 
ormancılıktan hayvan-
cılığa, kültürden turiz-
me, altyapıdan sanayi-
ye her alanda bölgenin 
kalkınması ve refah 
seviyesinin artmasını 
sağlamaya yönelik en-
tegre bir projedir. 

Bölgeye Son 14 Yılda 
105 Milyarlık Yatırım

Bölge insanının refa-

hı adına son 14 yılda 
bölgeye 105 milyar li-
ra yatırım yapıldı. GAP 
bölgesi yatırımlarının 
toplam kamu yatırım-
ları içerisindeki payı 
2002’de yüzde 5 iken 
2015’te yüzde 10.5’e 
çıkarıldı. Proje için 
yatırım ödeneği artı-
rılmaya devam ediyor. 
2019 sonuna kadar GAP 
için Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı tarafından 
toplam 33 milyar 600 
milyon TL yatırım ya-
pılacak. 

Yatırımlar arasında iç-
me suyu sektörüne ya-
pılan yatırımlar ayrı bir 
önem taşıyor.  Bu bağ-
lamda bölgedeki illerin 
tamamının içme suyu 
meselesi masaya yatı-
rıldı, çözüm adına ciddi 
çalışmalar yapıldı. 40-
50 yıl sonrasının nüfus 
projeksiyonları dikkate 
alınarak planlamalar 
yapıldı. GAP illerinde 
yaşayan yaklaşık 8.5 
milyonluk nüfusun iç-
me suyu meselesi 2003 
yılından bu tarafa hiz-
mete alınan tesislerle 
618 milyon metreküp 
içme suyu temin edi-
lerek çözüldü. 2019 yılı 
sonuna kadar hizmete 
alınması planlanan te-
sisler ile temin edilen 
su miktarı 800 milyon 
metreküpe çıkarılacak.

GAP BÖLGESİ 
YATIRIMLARININ 
TOPLAM KAMU 
YATIRIMLARI 
İÇERİSİNDEKİ PAYI 
2002’DE YÜZDE 
5 İKEN 2015’TE 
YÜZDE 10.5’E 
ÇIKARILDI. 2019 
SONUNA KADAR 
TOPLAM 33 MİLYAR 
600 MİLYON 
TL YATIRIM 
YAPILACAK.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir’de tesis 
edilen Kınık Sağ Sahil Sulamasında mutlu sona ulaşıldı. Proje 
ile 112 bin 410 dekar zirai arazi modern sulama sistemleri ile 
sulanacak.

İZMİR KINIK SAĞ 
SAHİL SULAMASI’NDA 
MUTLU SON…
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İ
zmir Bakırçay’da 
yer alan Kınık 
Sağ Sahil Sula-
ması yapım işin-
de ilk adım, su-

lama sahası için gerekli 
depolamayı sağlayacak 
olan Yortanlı ve Çaltı-
koru Barajlarının inşa 
edilmesi ile atıldı. 

28 Ekim 2011’de su-
lama şebekesi inşaa-
tına başlanılan proje 
kapsamında öncelikle 
inşaat ihalesinden ön-
ce tamamlanan arazi 
toplulaştırma kriterle-
rine uygun olarak, ana 

kanallar dahil sistemin 
tamamının yüksek ba-
sınçlı borulu şebeke ile 
yağmurlama ve dam-
la sulama metotlarıyla 
modern bir şekilde su-
lanmasını sağlayacak 
olan uygulama projele-
ri hazırlandı.

Millî Ekonomiye 43 
Milyon TL Katkı 

2015 yıl sonu itiba-
rıyla Kınık Sağ Sahil 
Sulaması Projesi için 
Yortanlı Barajı Sulama 
alanında toplam 1.321 
adet,  Çaltıkoru Bara-
jı Sulama alanında ise 
782 adet sanat yapısı 
tamamlanarak, tesise 
basınç kırıcı vananın 
montajı yapıldı. Proje 
ile Yortanlı Barajı’ndan 
alınacak su ile 69 bin 
900 dekar, Çaltıkoru 
Barajı’ndan alınacak su 

ile de 42 bin 510 dekar 
olmak üzere toplamda 
112 bin 410 dekar zirai 
arazi suya kavuşturu-
lacak.

Proje ile millî ekono-
miye yılda 43 milyon 
TL katkı ve 5 bin 620 
kişiye de istihdam ala-
nı sağlanacak. Böylece 
mevcut durumdaki zi-
rai üretim gelirleri ar-
tacak ve çiftçilerimizin 
yüzü gülecek.

PROJE İLE MİLLÎ 
EKONOMİYE YILDA 
43 MİLYON TL 
KATKI VE 5 BİN 
620 KİŞİYE DE 
İSTİHDAM ALANI 
SAĞLANACAK.
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BÖLGENİN 
ORGANİK TARIM 
AÇISINDAN YÜKSEK 
POTANSİYELE 
SAHİP OLMASI 
SAYESİNDE SULU 
TARIMLA BİRLİKTE 
SARIMSAK, PİRİNÇ, 
ÜRYANİ ERİĞİ, 
SİYEZ BULGURU 
GİBİ YEREL 
MARKA ÜRÜNLERİ 
ORGANİK TARIMA 
KAZANDIRILACAK.

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 90’a ulaşan Kulaksızlar Sulaması 
ile 2016 sulama mevsiminde Devrekâni Ovası’nda yer alan 51 
bin 280 dekar zirai arazi suyla buluştu.

DEVREKÂNİ OVASI’NDA 
51 BİN 280 DEKAR ZİRAİ 
ARAZİ SUYLA BULUŞTU

D
evlet Su 
İşleri Ge-
nel Mü-
d ü r l ü ğ ü 
taraf ın-

dan Kastamonu’da inşa 
edilen Kulaksızlar Su-
lamasında çalışmalar 
hızla devam ediyor. Fi-
ziki gerçekleşmesi yüz-
de 90’a ulaşan tesis ile 
2016 sulama mevsimin-
de Devrekâni ovası’n-
da yer alan 51 bin 280 
dekar zirai arazi suyla 
buluştu. 

Proje’nin su kaynağını 
oluşturan Kastamonu 
Kulaksızlar Barajı 18 
milyon metreküp de-
polama kapasitesine 
sahip bulunuyor. Proje 
kapsamında; sulama 
şebekesinde 24 kilo-
metre ana iletim hattı, 
142 kilometre yedek 
iletim hattı, 1.166 adet 
sanat yapısı ile 9 adet 
yatay sondaj imalatı 
tamamlandı. Toplulaş-
tırma işleri ile tarla içi 

ulaşım yolları yapımı 
ise devam ediyor.

Sulama Projesi 
Bölgede Organik 
Tarıma Katkı 
Sağlayacak

Kastamonu’da baraj, 
gölet ve sulama tesis-
lerinin hizmete sokul-
ması ile yörede üretilen 
tarımsal ürünlerin tür 
ve üretim miktarların-
da artışlara bağlı olarak 
kırsalda ekonomik ola-
rak kalkınma sağlana-

cak. Bölgenin organik 
tarım açısından yük-
sek potansiyele sahip 
olması sayesinde sulu 
tarımla birlikte sarım-
sak, pirinç, üryani eriği, 
siyez bulguru gibi yerel 
marka ürünleri organik 
tarıma kazandırılarak, 
daha fazla katma değer 
oluşturması hedefle-
niyor. Kulaksızlar Su-
laması Projesi hizmete 
alındığında millî ekono-
miye yılda 15 milyon TL 
fayda sağlanacak. 
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Özellikleri ve 
Büyüklüğü ile 
Türkiye’de Bir İlk

Peyzaj atlasları ülke 
peyzajlarının koruma 
ve kullanma dengesi 
gözetilerek, sürdürü-
lebilirlik ilkesi doğ-
rultusunda yönetime 
katkı sağlamak üzere 
geliştirilen araçlardır.  
Taraf olduğumuz ve 
yürüttüğümüz Avru-
pa Peyzaj Sözleşmesi 
ile Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımız peyzajın 
korunması, planlan-
ması ve yönetilmesini 
hedefleyen peyzaj po-

litikalarını oluşturmayı 
ve uygulamayı, peyzajı 
şehir ve bölge planla-
ma, kültürel, çevre-
sel, tarımsal, sosyal ve 
ekonomik politikalara 
entegre etmeyi yü-
kümlenmiştir. 

2008 yılında yerel öl-
çekte Konya’da başla-
tılan proje 2010 yılında 
Malatya’da il ölçeğine, 
2012’de ise havza öl-
çeğine taşınmıştı. Bu 
projelerden elde edilen 
tecrübeler sonrasında 
Türkiye’nin 6. büyük 
havzası olan Yeşilır-
mak Havzası’nda pey-

zaj atlası hazırlanması 
çalışmalarına başlandı. 
Bu çalışma ülkemizde 
bu nitelikte ve ölçek-
te yapılan “İlk Peyzaj 
Atlası” projesi olma 
özelliğini taşıyor. Pro-
jeyi diğer havzalarda 
da uygulayarak Ulusal 
Peyzaj Envanteri, Ulu-
sal Peyzaj Stratejisi ve 

YEŞİLIRMAK HAVZASI 
PEYZAJ ATLASI PROJESİ 
TAMAMLANDI
Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce 
ülkemizde hazırlanan ilk peyzaj atlası olma özelliği taşıyan 
“Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası” projesi tamamlandı. 

Eylem Planı hazırlan-
ması hedefleniyor.

Proje Birçok Alanda 
Yol Gösterici Olacak

Herkesin anlayabilece-
ği bir dilde ve haritala-
ma sistemiyle oluştu-
rulan Yeşilırmak Peyzaj 
Atlası Projesi ile hav-
zanın peyzaj karakter 



Haber

Stratejik Çevresel Etki 
Değerlendirmesi ça-
lışmalarında yarar-
lanılabilecek ekolojik 
altlıklar üretilerek Av-
rupa Birliği Su Çerçeve 
Direktifi’nin uygulan-
ması kapsamında “Bü-
tüncül Havza Yönetim 
Planlarıyla” kolaylıkla 
ilişkilendirilebilecek 
ekolojik temelli ka-
rarlar üretildi. Peyzaj 
koruma ve onarım ça-

19

tipleri ve peyzaj karak-
ter alanları tanımlandı. 

47 adet peyzaj analizi 
gerçekleştirildi ve hav-
zanın “Peyzaj Kalite 
Hedefleri” ortaya ko-
nuldu. 

Havzada koruma-kul-
lanma dengesinin 
sağlanması ile sürdü-
rülebilir planlama ve 
yönetim yapısının ku-
rulabilmesi için atlasın 
diğer üst ölçek plan-
larla bütünleştirilmesi 
konusunda değerlen-
dirmeler yapıldı. 

HAVZADA 
KORUMA-
KULLANMA 
DENGESİNİN 
SAĞLANMASI İLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
PLANLAMA 
VE YÖNETİM 
YAPISININ 
KURULABİLMESİ 
İÇİN ATLASIN 
DİĞER ÜST ÖLÇEK 
PLANLARLA 
BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ 
KONUSUNDA 
DEĞERLENDİRMELER 
YAPILDI. 

lışmalarına yol göste-
recek rehberler üretil-
di. Kentleşme, tarım, 
koruma ve ormancılık 
sektörleri arasındaki 
ilişkiler ve yaklaşım-
lar peyzaj rehberleri 
aracılığıyla tanımlan-
dı. Biyoçeşitlilik eylem 
planının geliştirilmesi 
ve izlenmesine destek 
olacak altlıklar oluştu-
rularak bir karar des-
tek aracı olarak ilgili 
kesimlerin dikkatine 
sunuldu.
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BARAJ İNŞAATININ 
TAMAMLANMASI 
İLE BÖLGEDE 
TOPLAM 29 
BİN 830 DEKAR 
ZİRAİ ARAZİYE 
SU  SAĞLANMIŞ 
OLACAK.

Çayırdere Barajı ve Sulamasında 17 bin 810 metrelik anahat, 
basınçlı borulardan oluşan 80 bin 456 metrelik şebeke 
sulaması ve 102 adet sanat yapısı bitirildi.

K
ırklareli’de 
inşa edil-
mekte olan 
Çayırdere 
Barajı ve 

Sulaması inşaatında 
çalışmalar hızla devam 
ediyor. Fiziki gerçek-
leşme oranı yüzde 89’a 
ulaşan tesis, bölgede 
toplam 29 bin 830 de-
kar zirai araziye su te-
min edecek. 

Baraj’ın Bu Yıl 
Tamamlanması 
Hedefleniyor

Çayırdere Barajı ve Su-

laması işi kapsamın-
da 17 bin 810 metrelik 
anahat, basınçlı boru-
lardan oluşan 80 bin 
456 metrelik şebeke 
sulaması ve 102 adet 
sanat yapısı tamam-
landı. 

150 bin metreküp hac-
me sahip baraj gövde-
sinin betonla kaplan-
ması çalışmaları ise 
devam ediyor. 

Tamamlandığında 28 
milyon 250 bin metre-
küp su depolayabilecek 

barajın tamamlanma-
sıyla yöredeki mümbit 
araziler suyla buluştu-
rulacak.

Buğday ve ayçiçeği gi-
bi önemli ürünlerin 
yetiştiği verimli ta-
rım arazilerine sahip 
olan yörede, Çayırdere 
Barajı ve Sulaması-
nın hizmete alınması 
önemli ölçüde verim 
artışına vesile olacak. 
Barajın millî ekonomi-
ye yıllık 12 milyon TL 
katkı sağlaması ön gö-
rülüyor.

ÇAYIRDERE BARAJI VE 
SULAMASI İLE TOPLAM 
29 BİN DEKAR ZİRAİ 
ARAZİ SULANACAK
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MALATYA’DA 
İNŞA EDİLEN 
DEV YATIRIMLAR 
ARASINDA YER 
ALAN KAPIKAYA 
TURGUT ÖZAL 
BARAJI SULAMASI 
PROJESİNDE 
ÇALIŞMALAR 
ARALIKSIZ 
SÜRÜYOR.

MALATYA’YA
BÜYÜK YATIRIM

D
evlet Su 
İşleri Ge-
nel Mü-
d ü r l ü ğ ü 
tarafından 

2003 yılından bu yana 
Malatya’da inşa edilen 
sulama tesisleri için 
1 milyar TL harcandı. 
Son 13 yılda 6 adet su-
lama tesisini tamamla-
yarak 233 bin 370 dekar 
zirai araziyi sulamaya 
açan DSİ Genel Müdür-
lüğü, bölgede yılda 140 
milyon TL gelir artışı 
sağladı. 2019 yılı sonu-
na kadar 7 adet sulama 
tesisinin daha tamam-

lanacağı Malatya’da 
190 bin 890 dekar arazi 
suya kavuşturulacak 
ve yılda 108 milyon TL 
gelir artışı sağlanacak.

Kapıkaya Turgut 
Özal Barajı Sulaması 
Projesi’nin Yüzde 90’ı 
Bitti

Malatya’da inşa edilen 
dev yatırımlar arasın-
da yer alan Kapıka-
ya Turgut Özal Barajı 
Sulaması projesinde 
çalışmalarını aralık-
sız sürdüren DSİ Genel 
Müdürlüğü şu ana ka-
dar işin yüzde 90’ını 

tamamladı. Proje kap-
samında sol sahilde 
tamamlanan 12 bin 
dekar zirai araziyi 2016 
yılında sulamaya açan 
DSİ Genel Müdürlüğü, 
sol sahilden sağ sahile 
iletim sağlayan tüne-
li de tamamlayarak 10 
bin dekar zirai araziye 
daha su temin edecek. 

Önümüzdeki yılın so-
nuna kadar tamam-
lanacak projeyle millî 
ekonomiye yılda 25 
milyon TL katkı sağ-
lanması hedefleniyor.

Ülkemizin dört bir yanını baraj ve göletlerle donatan DSİ Genel 
Müdürlüğü Malatya’da inşa ettiği tesislerle mümbit toprakları 
suya kavuşturmaya devam ediyor.
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Millî parkta Aralık 2016’da 7 bin 64 Dikkuyruk sayımı yapıldı.

DİKKUYRUK MANYAS KUŞ 
CENNETİ’Nİ SEVDİ…

N
esli tehli-
ke altında 
olan kuş 
t ü r l e r i 
aras ında 

yer alan Dikkuyruk 
(Oxyura leucocephala), 
Manyas Kuş Cenne-
ti Millî Parkı’nı sevdi. 
Düzenli olarak Manyas 
Kuş Cenneti’nde kış-
layan Dikkuyruk tü-
ründen Aralık 2016 sa-

yımlarında 7.064 birey 
kaydedildi.

Millî Parkta Geçen 
Yıla Göre Yaklaşık 6 
Kat Fazla Dikkuyruk 
Kışlıyor

Dikkuyruk, Manyas 
Kuş Cenneti Millî Par-
kı’na özellikle Aralık 
ayında geliyor ve Ocak 
ayında farklı alanlara 
göç ediyor. Doğa Ko-

ruma ve Millî Parklar 
(DKMP) Genel Müdür-
lüğü tarafından geçen 
yıl Aralık ayında ya-
pılan sayımlara göre 
Aralık 2016’da yaklaşık 
6 kat fazla Dikkuyruk 
Millî parkta kışladı. 
7.064 bireyin sayıldığı 
Manyas Kuş Cenne-
ti’nde geçen yıl 1.220, 
2014’te 4.500, 2012’de 
3.700, 2011’de 2.161, 
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2010 yılında ise 454 
Dikkuyruk tespit edil-
mişti.

Manyas Kuş 
Cenneti’nde Sürpriz 
Misafir

Diğer yandan ülkemiz-
de nadir olarak görülen 
Sibirya Kazı da (Bran-
ta ruficollis) kışlamak 
için Kuş Cenneti Millî 
Parkı’nı seçti. Sürekli 
olarak Fiyu ördekleri 
ile birlikte dolaşan ve 
beslenen Sibirya kaz-
ları, kırmızı göğüslü 
ve çarpıcı tüyleri ile 
dünyanın en nadide, 
en küçük ve en güzel 
kaz türleri arasında yer 
alıyor.

Sibirya kazlarının bü-
yük bir bölümü kışla-
mak için Bulgaristan 
ve Romanya üzerinden 
Karadeniz kıyılarına 
gelirler. Bu sene oldu-
ğu gibi çok soğuk geçen 
kışlarda ise az miktar-
da birey Yunanistan ve 
Trakya üzerinden ül-
kemize göçerler. Geç-
tiğimiz günlerde ise bir 
birey Kuş Cenneti’nde 
görüntülendi.

Sayımlarda 102 Türden 
Toplam 51.181 Birey 
Saptandı

Manyas Kuş Cenne-
ti Millî Parkı’nda 2016 
yılı Aralık ayında yap-
tırılan sayımlarda 102 
türden toplam 51.181 

ULUSLARARASI 
DOĞA KORUMA 
BİRLİĞİ NESLİ 
TEHDİT ALTINDAKİ 
TÜRLER KIRMIZI 
LİSTESİ’NDE 
YER ALAN 
DİKKUYRUKLAR 
MANYAS KUŞ 
CENNETİ MİLLÎ 
PARKI’NDA 
DÜZENLİ OLARAK 
KIŞLAYAN KUŞ 
TÜRLERİ ARASINDA 
YER ALIYOR.

birey saptandı. En çok 
görülen kuş türleri ise 
13.414 bireyle Elmabaş 
Patka ve 9.081 bireyle 
Çamurcun olarak belir-
lendi. Ayrıca, ülkemiz-
de yine sınırlı sayılarda 
rastlanan 2.557 Sütlabi 
ile Tarla Kazı, Sibirya 
Kazı, Sürmeli Kumku-
şu, Ada Doğanı, Bıyık-
lıdoğan gibi türler de 
gözlendi.

Haber
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İlk kez bir kamu kurumu mobil uygulaması en iyiler arasında 
yer aldı ve 4. oldu…

“MİLLÎ PARKLAR MOBİL 
UYGULAMASI” YILIN EN 
İYİLERİ ARASINA GİRDİ…

O
rman ve 
Su İşle-
ri Bakan-
lığı Doğa 
K o r u m a 

ve Millî Parklar  (DKMP) 
Genel Müdürlüğü haya-
ta geçirdiği “Millî Park-
lar Mobil Uygulaması” 
ile büyük bir başarı-
ya imza attı. Apple fir-

masının her yıl düzenli 
olarak yayınladığı uy-
gulama mağazasının 
en iyileri listesine gi-
ren uygulama listede 4. 
oldu. Böylece listeye ilk 
kez bir kamu kurumu 
uygulaması girmiş oldu.

Apple her yıl düzen-
li olarak yayınladığı uy-

gulama mağazasının en 
iyileri “Best of App Sto-
re” listesinin 2016 so-
nuçlarını açıkladı. Her 
yıl iPad, Mac, Apple 
Watch ve Apple TV için 
ayrı sonuçlar paylaşan 
Apple, listelerinin Tür-
kiye dahil olmak üze-
re yerel versiyonları-
nı da yayınladı. Apple’a 

göre; Türkiye App Sto-
re’larında 2016’nın en 
iyi uygulamaları kap-
samında, “Millî Parklar 
Mobil Uygulaması” en 
iyi 10 içerisinde 4.sırada 
yer aldı. Bu seçim, Tür-
kiye’den ilk defa bir ka-
mu kurumu uygulama-
sının yılın en iyileri ara-
sında gösterilmesi bakı-
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mından da dikkat çekti. 

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı’nın “Digital De-
ğişim” vizyonu çer-
çevesinde 2015 yılında 
başlatılan bir projenin 
ürünü olan “Millî Park-
lar Mobil Uygulaması” 
Türkiye’deki millî park, 
tabiat parkı gibi eşsiz 
güzellikteki tabiat ha-
rikalarını ziyaret etmek 
isteyen bütün vatan-
daşlara hitap ediyor ve 
yüklendikten sonra ke-
yifle kullanılabiliyor.

Uygulama ile Park 
Hakkında Bütün Detay 
Bilgilere Kolayca 
Ulaşılabiliyor

Uygulama sayesinde 
millî park veya tabiat 
parklarını ziyaret etmek 
isteyen vatandaşlar, se-
yahatlerine başlamadan 
önce tabiatta gerçekleş-
tireceği aktiviteye gö-
re park seçebiliyor, park 
sahasına nasıl gideceği 
hakkında rota oluştura-
biliyor, hava durumunu 

ve giriş ücretlerini öğre-
nebiliyor, park hakkın-
da bütün detay bilgile-
re kolayca ulaşabiliyor, 
fotoğraf galerileri saye-
sinde park alanı hak-
kında önceden bir izle-
nim edinebiliyor. Ayrı-
ca kullanıcılar uygula-
ma içindeki haber, du-
yuru, anket modüllerin-
den güncel bilgi ve ha-
berlere de ulaşabiliyor.

Park İçindeki İyi ya da 
Eksik Yönler Fotoğraf-
la Bakanlığa Bildirile-
biliyor

Millî Parklar mobil uy-
gulaması ziyaret edi-
len park sahası içerisin-
deyken de oldukça kul-
lanışlı olup, kullanıcı-
lar mobil cihazları yar-
dımıyla çektikleri fo-
toğrafları DKMP Ge-
nel Müdürlüğü’ne gön-
derebiliyor. Harita mo-
dülü yardımıyla offli-
ne olarak saha içerisin-
deki önemli yerleri gö-
rebiliyor, istek ve şika-
yet modülünü kullana-

rak park sahası içinde 
gördükleri iyi ya da ek-
sik yönlerin fotoğrafını 
da çekerek Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’na bil-
direbiliyor. 

Uygulama ile 40 Millî 
Park ve 205 Tabiat 
Parkının Bilgilerine 
Erişilebiliyor

“Millî Parklar Mo-
bil Uygulaması”nı da-
ha da geliştirmek için 
çalışmaların sürdüğünü 
vurgulayan Orman ve 
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu ise “Uy-
gulama ile vatandaşlar 

şu anda 40 Millî Park ve 
205 Tabiat Parkı bilgi-
lerine erişebiliyor. 2016 
yıl sonu itibarıyla yeni 
ilan edilen 2 Millî Park 
ve 4 Tabiat Parkının da 
uygulamaya dahil edil-
mesiyle 1.etap tamam-
lanmış olacak” dedi.

Rezervasyon Modülü 
2017’de Devreye 
Alınacak

2017 yılında uygulama-
da rezervasyon modülü-
nün devreye alınacağı-
nı belirten Prof. Dr. Vey-
sel Eroğlu “Bu modü-
lün eklenmesiyle birlikte 
vatandaşlar millî park-
lara gitmeden önce ev-
den rezervasyon yaptı-
rabilecek ve seyahatle-
ri esnasında alanlara gi-
rişte sıra beklemeyecek. 
Millî Parklar Mobil Uy-
gulaması yaşayan ve so-
nu olmayan bir alt ya-
pı barındırıyor. Bu saye-
de önümüzdeki yıllarda 
uygulama içerisine tabi-
at anıtları, tabiatı koru-
ma alanları, sulak alan-
lar, mesire yerleri gi-
bi tabiat turizmine ko-
nu olabilecek sahaları da 
ilave ederek vatandaşla-
rımıza hizmet vermeye 
devam edeceğiz” değer-
lendirmesinde bulundu.
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2016’DA
ELEKTRİĞİN 
4’TE 1’İ 
HES’LERDEN

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN

Muratlı Barajı ve HES
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TÜRKİYE’DE 
GEÇTİĞİMİZ YIL 
ELEKTRİK ÜRETİMİ 
BİR ÖNCEKİ YILA 
ORANLA  
YÜZDE 4.9 ARTIŞLA 
274.7 MİLYAR 
KİLOVATSAAT 
OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ. 
BU MİKTARIN 
YÜZDE 24.7’Sİ 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALLER 
TARAFINDAN 
ÜRETİLDİ.  
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Ü
lkemizde 
tüm za-
manların 
e l e k t r i k 
ü r e t i m 

rekorunun kırıldığı 
2016 yılında, hidroe-
lektrik santraller 68 
milyar kilovatsaatlik 
üretim miktarına ula-
şarak rekorda büyük 
pay sahibi oldu.   Top-
lam elektrik üretiminin 
274 milyar kilovat-
saatin üzerine çıktığı 
2016 yılında elektrik 
üretimin % 32.1’i do-
ğal gazdan, % 33.9’u 
kömürden, % 24.7’si 
hidrolikten, % 5.7’si 
rüzgârdan, % 1.8’i je-
otermalden ve % 1.8’i 
diğer kaynaklardan 
elde edildi.

2016 yılında siste-
me toplam 5 bin 899 
MW’lik yeni santral 
eklendi. Böylelikle ül-
kemizin kurulu gücü 78 
bin 497 MW’ye ulaştı.

2016 yılı elektrik ener-
jisi tüketimi ise bir 
önceki yıla göre % 3.3 
artarak 278.3 milyar 
kilovatsaat oldu. Elekt-
rik üretimi ile tüketimi 
arasındaki 3.6 milyar 
kilovatsaatlik enerji, 
ithalat yoluyla karşı-
landı.

HES’ler Kurulu 
Gücümüzün %35’ini 
Oluşturuyor

2016 yılında işletmeye 
alınan yeni santraller 
ve kapasite artışları 
ile ülkemizin elektrik 
enerjisi kurulu gücü 78 
bin 497 MW’ye yük-
seldi. 2016 sonu itibarı 
ile kurulu gücümüzün 
kaynaklara göre dağılı-
mı şöyle: 

Yüzde 35.4 hidrolik, 
yüzde 29 doğal gaz, 
yüzde 22.1 kömür, yüz-
de 6.1 rüzgâr, yüzde 0.9 
jeotermal ve yüzde 7.4 
diğer kaynaklar.
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Borçka Barajı ve HES
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Ülkemizde elektrik 
enerjisi üretim santrali 
sayısı ise 2016 yıl so-
nu itibarıyla 2 bin 321’e 
yükseldi. Mevcut sant-
rallerin 597 adedi hidro-
lik, 39 adedi kömür, 171 
adedi rüzgâr, 31 adedi 
jeotermal, 260 adedi do-
ğal gaz, bin 45 adedi gü-
neş, 178 adedi ise diğer 
santrallerden oluşuyor.

Hidroelektrik, Son 10 
Yılda En Fazla Gelişim 
Gösteren Kaynak Oldu

Ülkemizde 2006 yılın-
da 12 bin 941 MW olan 
hidroelektrik enerji 
kurulu gücü, 2016 yıl 
sonu itibariyle 26 bin 
330 MW’ye yükseldi. 
Böylelikle son 10 yılda 
ülkemizin hidroelekt-
rik enerji üretim ka-
pasitesi yüzde yüzün 
üzerinde artış kaydet-
miş oldu. Bu yükseliş-
te DSİ tarafından son 
10 yılda tamamlanarak 
işletmeye alınan De-

riner, Akköprü, Erme-
nek, Alpaslan, Borçka 
ve Obruk gibi baraj ve 
HES’lerin büyük payı 
var. 

2013 yılında ener-
ji üretimine başlayan 
Deriner Barajı ve HES, 
ülkemizin enerji üre-
tim kapasitesi en yük-
sek 6. HES’i olmasının 
yanında, kategorisinde 
dünyanın en yüksek 3. 
barajı olma özelliği-
ni de taşıyor. Yine 300 
MW kurulu güce sa-
hip Ermenek Barajı ve 

İşletmede 92,5 Milyar kWh/yıl

İnşaatı Devam Eden
 17,3 Milyar kWh/yıl

İşletmeleri Devam Eden 
70,2 Milyar kWh/yıl

%51,4

%39
%9,6

Ülkemizin Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin
(Ekonomik yapılabilir 180 milyar kWh/yıl) 
Görünümü

En düşük tüketim 
Kurban Bayramı’nın 
ilk günü

Geçen yıl elektrik tü-
ketimi günlük bazda 
en yüksek 10 Ağustos 
tarihinde görüldü. 
Türkiye, söz konu-
su günde, artan hava 
sıcaklıkları sebebiyle 
aşırı klima kullanı-
mına bağlı olarak 905 
milyon 764 bin 38 
kilovatsaat elektrik 
kullandı.

Bu arada, en düşük 
tüketim de Kurban 
Bayramı’nın birinci 
gününe denk gelen 12 
Eylül 2016 tarihinde 
gerçekleşti. Bu tarih-
te, günlük sadece 513 
milyon 805 bin 39 ki-
lovatsaat elektrik tü-
ketildi.
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Doğalgaz

Hidroelektrik, son 10 yılda en fazla gelişim gösteren kaynak oldu.

SON 10 YILDA 
HİDROELEKTRİK 
POTANSİYELİN 
DEVREYE ALINMASI 
YÖNÜNDEKİ 
ATILIMDA; 
DERİNER, 
AKKÖPRÜ, 
ERMENEK, 
ALPASLAN, 
BORÇKA VE OBRUK 
GİBİ BARAJ VE 
HES’LERİN BÜYÜK 
PAYI VAR.
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Ermenek Barajı ve HES
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HES de önemli ölçüdeki 
enerji üretiminin ya-
nında sınıfında dünya-
nın en yüksek 6. barajı 
olarak ön plana çıkıyor.

Diğer taraftan DSİ, 
teşkilatlandığı 1954 
yılından bu yana iş-
letmeye aldığı 66 adet 
hidroelektrik santral 
ve toplam 12 bin 419 
MW’lik kurulu gücü ile 
ülkemizin mevcut hid-
roelektrik enerji kuru-
lu gücünün % 47’sini 
oluşturuyor.

Bu HES’ler arasında 
ülkemizin ve Avru-
pa’nın en büyük barajı 
olan Atatürk Barajı ve 
HES, Keban Barajı ve 
HES, Karakaya, Altın-
kaya, Deriner, Erme-
nek gibi devasa tesisler 
yer alıyor.

Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması 
Yönetmeliği Büyük 
Katkı Sağladı

Ülkemizin son 10 yıl-
da hidroelektrik enerji 
üretim kapasitesinin 
hızla gelişmesinde 
2003 yılında yürürlü-
ğe girerek özel sektöre 
enerji yatırımlarının 
kapısını açan “Su Kul-
lanım Hakkı Anlaşma-
sı Yönetmeliği”nin de 
büyük katkısı oldu. Söz 
konusu yönetmelik, 
kapasite artışının ya-
nında HES projelerinin 
özel sektöre açılmasıy-
la devletin sırtından 60 
milyar dolar civarında 
bir yatırım yükünün 
kaldırılmasına da vesi-
le oldu.

Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması Yönetmeli-

ği’nin yürürlüğe girdiği 
2003 yılından bu yana 
özel sektör tarafından 
439 adet HES işletme-
ye alındı.  Bu tesislerin 
enerji üretim kapasi-
tesi ise 40 milyar kilo-
vatsaate ulaştı.

Hidroelektrik 
Enerji’nin Yapım 
Aşamasındaki 3 Devi

2023 yılında hidroe-
lektrik enerji potansi-
yelinin tamamını dev-
reye almayı hedefleyen 
ülkemizde halen yapım 
aşamasında olan Ilı-
su, Yusufeli ve Silvan 
Baraj ve Hidroelektrik 
Santralleri büyük önem 
taşıyor. Her üç tesis de 
elektrik üretim kapasi-
telerinin yanında de-
vasa ölçüleriyle de ön 
plana çıkıyor. 

Son 10 Yılda DSİ Tarafından İşletmeye Alınan HES’ler

Adı Kurulu Gücü  
(MW)

Ortalama Enerji 
 Üretimi (GWh/Yıl)

İşletmeye Alındığı 
Tarih

Deriner Barajı ve HES 670 2117 2013

Ermenek Barajı ve HES 302 1187 2012

Borçka Barajı ve HES 300 1039 2007

Obruk Barajı ve HES 210 473 2009

Alpaslan 1 Barajı ve HES 160 488 2012

Akköprü Barajı ve HES 115 343 2012

Torul Barajı ve HES 103 322 2008

Topçam Barajı ve HES 60 200 2016

Kılavuzlu Barajı ve HES 54 248 2012

Şanlıurfa HES 51 124 2006

Çine Adnan Menderes Barajı ve HES 46 118 2014

Manyas Barajı ve HES 20 72 2014

Toplam 2091 6731  

SU KULLANIM 
HAKKI ANLAŞMASI 
YÖNETMELİĞİ’NİN 
YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİĞİ 2003 
YILINDAN BU YANA 
ÖZEL SEKTÖR 
TARAFINDAN 
439 ADET HES 
İŞLETMEYE ALINDI.  
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Tamamlandığında dol-
gu hacmi bakımından 
dünyada sınıfının en 
büyük barajı olacak Ilı-
su Barajı ve HES ürete-
ceği enerji miktarı ve 
yaratacağı sulama im-
kânlarının yanında in-
şası esnasında tarihin 
gün ışığına çıkarılması 
ve korunarak gelecek 
nesillere aktarılması 
hususunda da adından 
söz ettiriyor.

Kurulu gücü 1.200 MW 

DERİNER BARAJI 
VE HES ÜLKEMİZİN 
ENERJİ ÜRETİM 
KAPASİTESİ EN 
YÜKSEK 6. HES’İ 
OLMASININ 
YANINDA 
KATEGORİSİNDE 
DÜNYANIN EN 
YÜKSEK 3. BARAJI 
OLMA ÖZELLİĞİNİ 
DE TAŞIYOR.

Obruk Barajı ve HES

Deriner Barajı ve HES
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olan Yusufeli Barajı ve 
HES aynı zamanda çift 
eğrilikli beton kemer 
kategorisinde dün-
yanın 2. yüksek (270 
metre) barajı olacak. 
Kurulu gücü 540 MW 
olan santralle yıllık 1 
milyar 817 milyon ki-
lovatsaat hidroelektrik 
enerji üretilecek. Bu 
enerji üretimi 750 bin 
kişinin elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayacak 
seviyede bulunuyor. 

En Büyük 2. Sulama 
Barajı: Silvan

GAP kapsamında Ata-
türk Barajı’ndan sonra 
en büyük sulama barajı 
olma özelliğini taşıyan 
Silvan Barajı tamam-
landığında üreteceği 
enerji ile de bölgeye ve 
ülkemize büyük fayda 
sağlayacak.

Silvan Barajı, ilk plan-
da enerji üretimine 
ağırlık verecek. Silvan 
ovalarının gelişimi pa-
ralelinde enerji üretimi 
aşamalı olarak düzen-
lenecek olan baraj, 4. 
aşama sonunda nihai 
enerji üretim kapasite-
sine ve sulama randı-
manına ulaşacak. Ba-
raj, hiçbir sulama te-
sisi bulunmayan Silvan 
Ovası’nın suyla buluş-
masına vesile olacak.

Silvan Barajı işletmeye 
alındığında sulama ve 
enerji üretimini kapsa-
yan dört ayrı aşamada 
işletilecek. 1. aşamada 
Silvan Barajı ve HES 
sadece enerji üretimi 
için çalıştırılacak ve 
yılda 681 milyon kilo-
vatsaat enerji üretecek. 
Silvan ovalarının ge-
lişimi paralelinde son 
aşamaya gelindiğin-
de Silvan HES’te yıllık 
88 milyon kilovatsaat 
enerji üretmek müm-
kün olacak.

olan Ilısu Barajı ve 
HES’in yıllık ortalama 
enerji üretim kapasi-
tesi 4.12 milyar kilo-
vatsaat olacak. Baraj 
sadece elektrik enerjisi 
üretiminden millî eko-
nomiye yıllık 1.3 milyar 
lira katkı sağlayacak.

Dünyanın En Yüksek 
2. Barajı: Yusufeli

Ülkemizin en hızlı 
nehrinde inşa edilen ve 
tamamlandığında dün-
yanın en yüksek baraj-

ları arasına 2. sıradan 
girecek olan Yusufeli 
Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali’nin inşaatına 
21 Aralık 2012’de baş-
landı.

Yusufeli Barajı ve Hid-
roelektrik Santrali Do-
ğu Karadeniz Bölge-
si’nde, Artvin’in 70 ki-
lometre güney batısın-
da Çoruh Nehri üzerin-
de inşa ediliyor. Çoruh 
Havzası üzerinde inşa 
edilecek en büyük baraj 

GAP KAPSAMINDA 
ATATÜRK 
BARAJI’NDAN 
SONRA EN BÜYÜK 
SULAMA BARAJI 
OLMA ÖZELLİĞİNİ 
TAŞIYAN 
SİLVAN BARAJI 
TAMAMLANDIĞINDA 
ÜRETECEĞİ ENERJİ 
İLE DE BÖLGEYE 
VE ÜLKEMİZE 
BÜYÜK FAYDA 
SAĞLAYACAK.

26Milyar

kilovatsaat

2002

92,5Milyar

kilovatsaat

2016

127Milyar

kilovatsaat

2019 Yılı Hedefi

180Milyar

kilovatsaat

2023 Yılı Hedefi

Hidroelektrikte
2019 ve 2023 Yılı 

Hedefleri
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Balkanlar’ın yüksek dağlarından doğan Meriç, Arda ve Tunca 
ırmakları Edirne’de buluşuyor ve daha güneyde Ergene 
Irmağı’nın sularını da alarak Ege Denizi’ne dökülüyor. 
Edirne’nin tarihi, ekonomisi ve kültüründe bu nehirler büyük 
önem taşıyor. Kent, sahip olduğu birbirinden önemli yapıları, 
nehirleri ve köprüleriyle birlikte, Osmanlı’nın başkenti olma 
kimliğini en iyi şekilde yansıtıyor.

EDİRNE’NİN 
EFSANE 
NEHİRLERİ

HAZIRLAYAN
NAZLI KARATEPE
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Edirne’nin nehirlerinin 
hemen hemen hepsinin 
bir hikâyesi bulunuyor. 
Kimileri dilden dile 
dolaşarak destanlaş-
mış, kimilerinin adına 
türküler yazılmış. İşte 
hikâyeleri ile günümü-
ze kadar gelmiş olan 
Edirne’nin nehirleri:

Hırçın Nehir Meriç

Bulgaristan’da doğan 
Meriç Nehri,  yaklaşık 
480 kilometre uzun-
luğunda olup Ege De-
nizi’ne dökülüyor. 
Meriç’in iki kolu bu-
lunuyor. Bu kollardan 
birisi Türkiye’de göl-
ler oluşturarak Ege’ye 
dökülüyor, diğeri ise 
Saroz Körfezi’ne dökü-
lüyor. Meriç’in tamamı 

Türkiye’den geçmez, 
Yunanistan -Türkiye 
sınırını belirleyici bir 
özelliğe sahiptir. Meriç 
aynı zamanda Türk za-
feri ile sonuçlanan 1371 
yılında yapılan Çirmen 
Savaşı’nın geçtiği yer-
dir. 

Meriç, hırçınlığıyla da 
bilinir. Debisi kimi za-
man oldukça yükselen 
ve hatta kıyılarında 
bulunan yerleşim yer-
lerine bile zarar vere-
bilen bir yapısı vardır. 

Meriç Nehri’nin dilden 
dile anlatılan ilginç bir 
hikâyesi var. İki aşığın 
kavuşamadığı efsane-
vi bir aşk hikâyesinin 
bitimine sebep olduğu 

HER ŞEYİN BİR 
HİKÂYESİ OLDUĞU 
GİBİ NEHİRLERİN 
DE BİR HİKÂYESİ 
VAR. HEP BİR 
ŞEYLERE TANIK 
OLMUŞLAR VE 
HİKÂYELERİYLE, 
ADLARINA YAZILAN 
TÜRKÜLERİYLE 
DİLDEN DİLE 
GÜNÜMÜZE KADAR 
GELMİŞLER. İŞTE 
EDİRNE’NİN 
NEHİRLERİ DE TAM 
BÖYLE. 

rivayet edilen nehir, 
hem heybetiyle  hem de 
debisiyle masallara ko-
nu olur. Meriç Nehri’ne 
ait efsanede Orpheus 
ile Eurydike arasındaki 
aşk anlatılır. 

Orpheus ile Eurydike 
Aşkı

O gün dağlar, taşlar, 
ağaçlar ve dağ; orman, 
su perileri, bütün yara-
tıklar Meriç Nehri’nin 
iki yakasında sıra sı-
ra saygıyla durmuşlar, 
Meriç Nehri’nin sula-
rına karışıp aşağılara 
doğru akıp giden bir 
kesik başı, mitolojik 
şair Orpheus’un kesik 
başını, gözyaşlarıyla 
seyretmişler. 
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Orpheus’un kesik başı 
yine kendisi gibi par-
çalanıp sulara atılmış 
ve ilk defa ustasız ça-
lan lirinin eşliğinde 
son türküsünü söylü-
yormuş...

“Saadet yapraklar üze-
rindeki bir çiy tanesi 
gibidir. Kendisinden 
emin, pırıl pırıl durur-
ken birden titreyive-
rir. O zaman da aşkın 
gözyaşları olarak yere 
düşer.” 

Kader biraz da davra-
nışımızın sonucudur; o 
yüzden insanoğlu ken-
di kaderine tesir ede-
bilir. Ama saadetimiz 
mutlaka başkalarının 
elindedir. Orpheus ile 
Eurydike efsanesi, in-

temsilcisi Kalliope’y-
miş. Ölümlüler içinde 
onun üstüne lir çalabi-
lecek kimse çıkmamış. 
Hatta Orpheus’a liri 
Apollon hediye etmiş. 

Kitaplar Orpheus’un 
Edirne civarında, Meriç 
boylarında yaşamış ol-
duğunu yazar. 

Orpheus, lirini eline 
alıp da, çalmaya baş-
ladı mı; dağlar, taşlar, 
ağaçlar, yer yerinden 
kalkar, onun çevresinde 
toplanır, bütün canlılar; 
kurdu, kuzusu, ehlisi, 
vahşisi; inlerinden çıkıp 
gelirler, içleri en güzel 
duygularla dolu halde, 
onu dinlerlermiş. 

Orpheus, gece yarı-
sı kalkar, civarın en 
yüksek yerine çıkar, 
başlarmış lirini çal-
maya… O zaman, us-
tası Alpollon, çırağının 

ki, bahar geldi mi gü-
neşin, bir süre, her gün 
biraz daha geç doğması 
o yüzdenmiş. Orpheus 
bir yerde durmaz, çal-
dıklarına kendisi de 
kapılır, dağlarda, ba-
yırlarda, ormanlarda 
gezermiş. 

Bir gün ormana girmiş. 
Serin bir kaynaktan su 
içmiş, yüzünü gözünü 
yıkamış, serinlemiş. 
Sonra dibinden o suyun 
çıktığı kayanın üstüne 
oturmuş, almış gene 
lirini eline, başlamış 
çalmaya... 

Az önce suyundan iç-
tiği kaynağın su peri-
lerinden Eurydike de 
çimenlere yüzükoyun 
uzanıp, dirsekleri yer-
de, çenesini ellerine 
dayamış Orpheus’u 
dinliyormuş. Orpheus 
coşkunluğuyla kendi-
sinden başka hiçbir şe-
yin farkında olmayarak 
durmadan çalıyormuş. 
Çok sonra çevresinde 
toplanıp dinleyenlerin 
arasında Eurydike’yi 
görmüş. Birden du-
raklamış, bu duygunun 
ılık bir su olup içinde 
tatlı tatlı aktığını his-
setmiş. Eurydike iki 
gözü Orpheus’ta öylece 
duruyormuş. O zaman 
orada toplanan dağ-
lar, taşlar, bütün can-
lılar Orpheus’un du-
raklamasının sebebini 
anlamışlar; aşka olan 
sonsuz saygılarıyla bi-
rer birer oradan uzak-
laşmışlar. Eurydike ile 
Orpheus gözleri birbir-
lerinde hâlâ öyle duru-
yorlarmış. 

sanlığın bu yönünün 
bir hikâyesidir. 

Orpheus, Yunan mito-
lojisinin pek ünlü bir 
şairidir. Babası Trakya 
Kralı Oiagros, annesi 
İbe dokuz sanat peri-
lerinden (müz’lerden); 
şiirlerin, destanların 

o büyülü çalışına tu-
tulur, onu bir an ön-
ce görmeye, yakından 
dinlemeye koşarmış. 
Apollon, güneşi temsil 
eden Tanrı olduğu için, 
güneş olup kocaman ve 
uykulu gözlerle kıpkır-
mızı doğarmış. Derler 

Orpheus ile Eurydike ve Mestan ile Dankile’nin 
aşklarına tanıklık etmiş Meriç Nehri’nden görünüm.
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İşte o andan itibaren 
Orpheus yalnız Eury-
dike için çalmaya baş-
lamış. Çalışı ne kadar 
sürmüş bilemiyoruz. 
Fakat Orpheus ilk de-
fa o gün dağlara çıkıp 
Apollon’u selamlama-
yı unutmuş ve Orp-
heus’un lirinin sesiy-
le doğmaya alışmış 
olan güneş ilk defa o 
gün gecikmiş. Eskiden 
tüyleri kar gibi beyaz 
ve lekesiz olan, sırf 
gevezeliği yüzünden 
Apollon tarafından ce-
zalandırılıp karartı-
larak bugünkü hâline 
döndürülen Karben, o 
sabah çatlak sesiyle: 
“Orpheus! Tanrılar ih-
mal edilmekten hoş-

lanmazlar ve asla ortak 
kabul etmezler, dik-
katli ol!” diye ötmüş. 

Ama Orpheus mesut 
ve memnun, Eurydi-
ke’sinden başka hiç-
bir şeyin farkında de-
ğilmiş. O zaman başı 
Eurdike’nin dizlerin-
de, gözleri gözlerin de 
Orpheus’un şöyle ko-
nuştuğunu duymuşlar: 
“Eurydike’m; dünyayı 
kucaklamak için açık 
duran kollarımı kavuş-
turmaya korkmuyorum 
artık. Çünkü onların 
arasında sen varsın. Ne 
için, kimin için söyle-
diğini bilmediğim şi-
irlerimi, türkülerimi 
yalnız senin için söyle-
menin güzel ve büyük 

heyecanı içindeyim. 
Sensiz bir saniye dura-
mam artık ben”. 

Eurydike ile Orp-
heus’un tanışmala-
rı ve evlenmeye karar 
vermeleri bir olmuş. 
Hangi saadet devamlı-
dır ki! Apollon, Parnas 
Dağı’ndaki koca piton 
yılanını oklarıyla vu-
rup öldürdüğü halde, 
çırağına, ancak ona 
layık şarkıları teren-
nüm eden Orpheus’a 
bu mutluluğu çok gö-
rür. Trakya’nın kendisi 
çok ufak fakat zehri çok 
büyük olan o korkunç 
engerek yılanını görüp 
Eurydike’nin ayağını 
sokmasına mani ola-
maz. 

MERİÇ NEHRİ İLE 
İLGİLİ SADECE 
EFSANE HİKÂYELER 
YOKTUR. NEHİR, 
ADINA YAZILMIŞ 
TÜRKÜLERLE DE 
ÜNLÜDÜR. 
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Gerçekten de öyle ol-
muş. O heyecan içinde 
kalkıp gidecekleri sı-
rada otların arasından 
bir engerek yılanı çıkıp 
bütün zehrini Eurydi-
ke’nin ayağına akıtmış. 
Bazı efsaneler Eurydi-
ke’nin o sevinç içinde 
koşarken yılana bastı-
ğını o yüzden yılanın 
kendisini soktuğunu 
naklederler ama sonu 
aynıdır; Eurydike ora-
cıkta ölmüştür. 

Orpheus, bulmasıy-
la kaybetmesi bir olan 
saadeti Eurydike için 
bir kere daha çalmaya, 
söylemeye başlamış. 
Gezmediği, dolaşma-
dığı yer kalmamış. O 
kadar acıklı söylüyor-
muş ki, en sonunda 
öbür dünyanın tanrısı 
Hadesle, karısı merha-
metsiz Tanrıça Persep-
hone bile ona acımışlar 
ve yeraltı dünyasına 
girerek Eurydike’yi 
görebilmesi için Orp-
heus’a izin vermiş-
ler. Orpheus’un lirinin 
büyülü namelerinden 
merhamete gelen Per-
sepone daha da yumu-
şayarak Orpheus’un 
Eurydike’yi yeryüzüne 
götürmesine müsaa-
de etmiş. Yalnız öbür 
dünyanın kanunları 

bir gün gene hüzünlü musikisini dinledikleri bir 
sırada vurdumduymazlığa kızıp Orpheus’a saldır-
mışlar ve onu parça parça etmişler, koparılmış ba-
şını ve lirini Meriç Nehri’ne atmışlar. Orpheus’un 
kesik başı ile liri son türkülerini söyleye söyleye 
Meriç nehriyle birlikte akıp Enez’de Ege Denizi’ne 
dökülmüş. Sonra dalgalar onları alıp Midilli Ada-
sı’na götürmüş. 

Orpheus’un ölümüne su perileri, dağ perileri, or-
man perileri hatta Trakyalı kadınlar o kadar ağla-
mışlar ki gözyaşları toplanıp seller, dereler halin-
de Meriç Nehri’ne akmış ve Meriç ilk defa o gün 
taşmış.

ADINA TÜRKÜLER YAZILMIŞ NEHİR

Meriç Nehri sadece efsane hikâyeleri ile değil adı-
na yazılan türkülerle de ünlüdür. Edirne eşrafın-
dan Mestan diye bir delikanlı Dankile adında bir 
Rum kızına âşık olur. Dankile güzel mi güzel bir 
kız. Gençler birbirini deli gibi seviyorlarmış. Sık sık 
Meriç kıyısında buluşup gelecek hakkında konu-
şuyorlarmış. Mestan’ın ailesi bu sevdayı öğrenin-
ce rahatsız olmuş. Umutsuzluğa kapılan gençlerin 
aklına bir fikir gelmiş “buralardan kaçıp uzaklara 
gitmek” onlar böyle düşünürken bu meseleyi kötü 
sayan Mestan’ın ailesi onu Meriç kıyısında öldür-
müşler. Bunun üzerine de bir türkü yazılmış. İşte 
o türkünün sözleri:

Edirne’nin ardı da bağlar

Meriç akar Mora’dan gelen sular çağlar

Yarinden ayrılan ağlar

Yoruldun mu Mora’dan gelen görüldün mü?

Hacı oğlu Mesitan gibi vuruldun mu?

Edirne köprüsü taştan

Sen çıkardın Mora’dan gelen beni baştan

Ayırdılar beş kardaştan

Yoruldun mu Mora’dan gelen görüldün mü?

Hacı oğlu Mesitan gibi vuruldun mu?

gereğince yeryüzüne 
çıkıncaya kadar arka-
sını dönüp Eurydike’ye 
bakmamasını tembih 
etmişler. Orpheus önde 
Eurydike arkada, yeral-
tı dünyasından yeryü-
zü dünyasına çıkmaya 
başlamışlar. Ama aşkın 
kanunları bütün öbür 
kanunlardan baskın 
çıkmış; Orpheus da-
yanamamış, yeryüzü-
ne çıkmaya kalmadan 
dönmüş, Eurydike’sine 
bakmış, bakmasıyla 
da Eurydike’yi ebedi-
yen kaybetmesi bir ol-
muş. Persepone, tem-
bih edileni yapmadığı 
için Eurydike’yi yeraltı 
dünyasına geri almış. 

Ondan sonra da Orp-
heus üzüntüler içinde 
döndüğü yeryüzü dün-
yasından elini eteğini 
çekmiş. Yine çalıyor-
muş, yine söylüyor-
muş, yine hep dolaşı-
yormuş ama her şeyin-
de de bir hüzün varmış. 
Aynı zamanda çok 
güzel olan Orpheus’a 
tutkun Trakyalı kadın-
lar: “Eurydike ölmüşse 
biz varız. Orpheus’un 
gözleri artık bizleri hiç 
görmez oldu...” diyor-
larmış. 

En sonunda o hâle gel-
mişler ki o kadınlar, 
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Tunca Nehri, Edir-
ne’nin kuzeyinde 
Uzunbayır mevkiinde 
il sınırına ve Türkiye 
topraklarına giriyor. 
Suakacağı köyüne ka-
dar sınır çizerek güne-
ye doğru akıyor. Tunca 
Nehri, Edirne’nin Ki-
rişhane mevkiinde Me-
riç ile birleşiyor. Meriç 
adı altında Eneze akı-
yor. Nehir, 61 kilomet-

resi Türkiye toprakla-
rında olmak üzere 330 
kilometre uzunluğun-
dadır. Tunca, yatağı az 
eğilimli olduğundan 
ovaların sulanması-
nı da kolaylaştıran bir 
nehirdir.

Nehrimizin hikâye-
sine gelecek olursak; 
hikâyemizin kahra-
manı Aşçı Yahya Baba, 

Ahi ocağında yetişmiş 
bir esnaf iken II. Ba-
yezid Han zamanında, 
Edirne Bayezid Kül-
liyesi’nde aşçı olarak 
işe başlayan ustalar-
dan biridir. Aşçı olarak 
hoşaf, kebap, sebze ve 
bakliyat pişirse de esas 
ihtisası pilavdır. Pilav 
yapmaya giriştiğinde 
ibadet ettiğini sanırdı-
nız. Pirinçleri salavat 

BEREKETİN SİMGESİ TUNCA NEHRİ

TUNCA NEHRİ 
DE HİKÂYESİYLE 
BEREKETİN 
SİMGESİ OLARAK 
GÖRÜLEN NEHİR 
OLMUŞTUR.
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döker. Balıklar onun 
geleceği saati bilir, 
köprübaşında toplanır-
lar. Kilerci, bakar pilav 
artıyor; Yahya Baba’ya 
verdiği pirincin mik-
tarını kısar. Yahya Ba-
ba, bir kez olsun “Bu 
pirinç yeter mi?” de-
mez. Kilerci şaşkındır. 
Her gün pirinç mik-
tarını biraz daha kısar 
ama pilav azalmaz, 
yine herkes doyar, 
Tunca’nın balıkları bi-
le nasiplenir. Kilerci, 
şaşkındır. “Bu ancak 
keramettir” der… Yah-
ya Baba’yı denemeye 
devam eder ve emin 
olduktan sonra padi-
şaha çıkar; ‘Bu Yahya 
Baba boş değil, sulta-
nım’ der, ‘ oysa biz ona 

amele muamelesi ya-
pıyoruz’. Bayezid Veli, 
gönül ehlidir ve aşçı ile 
tanışmak ister. Kilerci 
ile bir plan yaparlar. O 
gün Yahya Baba’ya çok 
az, hatta gülünç dene-
cek kadar pirinç veri-
lir. Yahya Baba verilen 
pirinçleri her zamanki 
gibi okur, âlemlerin 
rabbinden Halil İbra-
him bereketi diler. Pi-
lavı çok lezzetli olur 
ve kazanlara sığmaz. 
Yahya Baba artanları 
yüklendiği gibi Tunca 
Nehri’nin yolunu tu-
tar. Tam kepçeyi dal-
dırıp balıklara atarken 
padişah ortaya çıkar; 
“Ne oluyor bre! Yoksa 
devlet malını israf mı 
edersin?” Yahya Ba-

ba’nın nutku tutulur, 
tek kelime söyleyemez, 
tam o anda bir muci-
ze daha olur, balıklar 
kafalarını sudan çıka-
rıp; “Ayıp olmuyor mu 
Sultanım, koca devletin 
artığını bize çok görü-
yorsun?” Yahya Baba 
mahcubiyetinden sec-
deye kapanır, Allah’a 
sığınır. Bayezid-i Veli 
onun secdeden kalk-
masını bekler ama 
nafile… Mübarek çok-
tan ruhunu sahibine 
teslim etmiştir. Onun 
büyüklüğünü anlaya-
mayanlar, yaptıkları-
na çok pişmân olurlar. 
Muhteşem bir cenaze 
merâsimi ile külliyesi-
nin kuzey tarafındaki 
bahçeye defnedilir.

getire getire ayıklar; 
yağını tekbirle eritir; 
tuzunu besmeleyle, 
suyunu Fatihalarla sa-
lar. Zaman zaman gö-
zünü yumar; enbiyayı, 
evliyayı vesile kılarak 
Allah’tan bereket ister. 
Onun pilavı herkese 
yeter, hatta artar. An-
cak o tek pirinç tanesi-
ne bile kıyamaz; artanı 
götürür, Tunca nehrine 

Keramet sahibi Yahya 
Baba’nın her gün 
pişirdiği bereketli 

pirinçten balıklara 
verdiği nehir Tunca.
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Pazarkule hudut kapı-
sından Edirne iline gi-
ren Arda Irmağı bir ki-
lometre sonra Ardakule 
mevkiinde Meriç Nehri 
ile birleşiyor ve Meriç 
Nehri adı altında doğu-
ya doğru akarak ileride 
Tunca’yı da içeri alıyor. 
Güneye doğru yer de-
ğiştiriyor. Arda Neh-
ri’nin çok az bir kısmı 

Türkiye sınırları içeri-
sinde olduğu için fay-
daları da sınırlı kalıyor. 

Nehirler aslında hep 
aşk hikâyeleriyle ya da 
türküleri ile efsane ol-
muşlar. Arda Nehri için 
yazılan türkü de içinde 
bir acı bir aşk hikâyesi 
barındırıyor. Yusuf ile 
Feride birbirlerini çok 
severler ancak aileleri 

ÂŞIKLARI AYIRAN NEHİR ARDA

bir türlü evlenmeleri-
ne razı gelmez. Yusuf 
bir gün kafasında bir 
plan yapar Arda Neh-
ri’ni sevdiğiyle geçe-
rek izlerini kaybettirip 
yeni bir hayat kurmayı 
düşler. Bu durumu Fe-
ride’ye anlatır. Feride, 
“Arda’ya bizim kayık-
lar dayanmaz, gitme-
yelim” der ama nafi-

ledir. Feride, Yusuf’un 
ısrarlarına dayanamaz 
ve Arda’yı aşmayı ka-
bul eder. Ancak şans 
yüzlerine gülmez ve 
dalgalar kayığı devi-
rir. Yusuf da boğularak 
ölür. Feride bir şekil-
de kurtulmayı başarır 
ancak Yusuf’un ölümü 
onu çok yaralar ve bir 
ağıt yakar. İşte o ağıt:

Aman bre deryalar
Kırcaali’yle Arda’nın arası
Saat sekiz sırası Yusuf’um
Ardalılar ağlıyor Yusuf’um
Yoktur çaresi

Aman bre deryalar
Kanlıca deryalar
Biz nişanlıyız
İkimiz de bir boydayız
Biz delikanlıyız

Çıkar abe poturunu
Dalgalar artacak
Demedim mi ben sana
Kayığımız batacak

Kırcaali’yle Arda boylarında
Kimler gidecek
Garip Yusuf’un annesine
Kim haber verecek

Feride ile Yusuf’un acı aşk 
hikâyesine tanıklık eden ve adına 

ağıtlar yakılan nehir Arda.
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DOĞUŞTAN
MÜHENDİSLER

Kunduzlar tarafından yapılan barajlar, 
modern çağda insanlar tarafından inşa 
edilen barajlarda yer alan mühendislik 

prensiplerini ve baraj ünitelerini 
içermesi bakımından hayli şaşırtıcıdır. 

Sy: 46

En Keyifli
Su Sporları
Sy: 60

Su Altından
Notlar 
Sy: 54
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Onlar hem mühendis, hem işçi hem de malzeme tedarikçisi… 
Onlar doğuştan beraberlerinde getirdikleri mühendislik 
becerileriyle insanoğlundan milyonlarca yıl önce suyu zapt 
etmeyi başardılar. Onlar ustalıkla inşa ettikleri barajlar 
sayesinde yeryüzünün insandan sonra çevresini en çok 
değiştiren canlısı unvanına sahipler.

DOĞUŞTAN 
MÜHENDİSLER

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN
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Uluslararası Büyük Ba-
rajlar Komisyonu’nun 
(ICOLD) kayıtlarında, 
dünyanın en eski ba-
rajı bin 480 yıl önce 
Japonya’da inşa edi-
len Omine Barajı ola-
rak görülüyor. Çorum 
Alacahöyük’te yapılan 
kazı çalışmaları ise 
dünyanın en eski ba-
rajının Hititler tarafın-
dan bundan yaklaşık 4 
bin yıl önce Anadolu’da 
inşa edildiğini ortaya 
çıkardı. Ancak, dünya-
da inşa edilen ilk bara-
jın tarihini milyonlarca 
yıl öncesine dayandır-
mak mümkün. Çünkü 
yeryüzünde baraj inşa 
eden ve Amerikan Ulu-
sal Tıp Kütüphanesi 
kayıtlarına göre, ortaya 
çıkışı 54 milyon yıl ön-
ceye dayanan bir canlı 
daha var, Kunduz…

Tabiatın 
Mühendisleri
Kusursuz altıgen pe-
teklerden oluşan arı 
kovanları, geometri-
sine hayran bırakan 
örümcek ağları, küçük 
dal parçalarıyla mimari 
harikalar yaratan kuş-
lar… Örnekleri çoğalt-
mak mümkün… Tabiat 
insanların henüz keş-
fedemediği doğal mü-
hendislik harikalarıyla 
dolu… Kunduzlar, bu 
mühendislik harikaları 
arasında, inşa ettikleri 
barajların çevresel etki-
leri bakımından, tabia-
tın diğer mühendisle-
rinden kendisini ayıran 
eşsiz bir yere sahip.   

Kendilerine has büyük, 
güçlü dişleri ve yas-
sı, geniş kuyruklarıy-
la kolayca tanınabilen 

kunduzlar, hayvan-
lar âleminin benzersiz 
mühendisleridir. Yır-
tıcılardan korunmak 
ve beslenmek maksa-
dıyla akarsuların akı-
şını, dişleri marifetiyle 
kemirerek devirdikleri 
ağaçlar vasıtasıyla kıs-
men kesen Kunduz, ya-
şam alanını teşkil ede-
cek göleti oluşturur. Bu 
gölet yuvalarının emni-
yetini temin etmek için 
vazgeçilmezdir.

Nasıl İnşa 
Ediyorlar? 
Kuyruk hariç ortalama 
70 cm boyunda ve 30 
kg (50’ye kadar çıkabi-
lir) ağırlığındaki bu se-
vimli canlılar, barajları 
anatomik becerilerini 
kullanarak inşa eder-
ler. İnşaatın ana mal-
zemesini ağaçlar oluş-

KUNDUZ, İNŞA 
ETTİĞİ BARAJLARIN 
ÇEVRESEL ETKİLERİ 
BAKIMINDAN, 
İNSANDAN SONRA 
ÇEVRESİNİ EN ÇOK 
DEĞİŞTİREBİLEN 
CANLI UNVANINA 
SAHİP OLMUŞTUR.

Becerikli baraj 
mühendisi kunduz.
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turur. Bu sebeple baraj 
yerini uygun bitki ör-
tüsünün bulunduğu ve 
su akışının müsait ol-
duğu (ağır akan ve ze-
mini görünen) kesim-
lerden seçerler. Akar-
su üzerinde doğal ya 
da insan eseri bir en-
gel bulunuyorsa kun-
duzlar bunu fırsata çe-
virerek barajlarını ora-
ya inşa ederler. Akar-
suya devirdikleri ağaç 
gövdeleri ve iri dallar-
la ana yapıyı oluşturan 
kunduz, nispeten küçük 
dalları kullanarak baraj 
gövdesini adeta örer. 
Kunduzlar çamuru; kü-
çük taşlar, yapraklar ve 
dal parçalarıyla karıştı-
rıp sıkıştırarak bir çeşit 
harç elde ederler. Elde 
ettikleri bu harcı dolgu 
malzemesi olarak kul-
lanır ve ağaç gövdele-
ri ile dal parçaları ara-
sında oluşan boşlukla-
ra, suyun geçişini en-
gelleyecek şekilde dol-

dururlar. Diğer taraftan 
kunduzlar, barajı inşa 
ettikleri bölgede yeter-
li ağaç kalmadığında, 
ormanın içlerine doğru 
su kanalları açarak ye-
ni ağaçlara ulaşırlar ve 
orada devirdikleri ağaç 
gövdelerini, bu kanallar 
aracılığıyla baraj göv-
desinin bulunduğu ke-
sime getirirler.

Kunduzlar için inşa et-
tikleri barajda biri-
ken suyun seviyesi çok 
önemlidir. Kışın su-
yun donması ihtimali-
ne karşı su seviyesinin 
yüksek olması haya-
ti önem taşır. Sığ sular 
tamamıyla donacağın-
dan kunduzların yu-
valarına ve suya girme 
imkânı kalmayacak-
tır. Bu sebeple Kunduz, 
baraj gövdesinde sızın-
tı olan bölümleri kü-
çük dallar ve hazırla-
dığı harç ile onarır. Su 
seviyesi yükseldikçe de 

yine aynı yöntemle ba-
rajı yükseltebilir.

Müthiş 
Benzerlikler 
Kunduzlar tarafından 
yapılan barajlar, mo-
dern çağda insanlar 
tarafından inşa edi-
len barajlarda yer alan 
mühendislik prensip-
lerini ve baraj ünitele-
rini içermesi bakımın-
dan hayli şaşırtıcıdır. 
Günümüzde inşa edilen 
kemer tipindeki baraj-
lar, milyonlarca met-
reküplük suyun müthiş 
basıncına mukavemet 
göstermesi için iç bü-
key olarak inşa edilir. 
Yine su basıncına kar-
şı direnç göstermesi ve 
sızdırmazlığın temini 
için dolgu baraj gövde-
leri temel taban geniş-
likleri daha fazla olan 
ve yükseldikçe daralan 
bir en kesite sahiptir.  
Ayrıca günümüz ba-

KUNDUZLAR 
TARAFINDAN 
YAPILAN BARAJLAR, 
MODERN ÇAĞDA 
İNSANLAR 
TARAFINDAN 
İNŞA EDİLEN 
BARAJLARDA 
YER ALAN 
MÜHENDİSLİK 
PRENSİPLERİNİ VE 
BARAJ ÜNİTELERİNİ 
İÇERMESİ 
BAKIMINDAN HAYLİ 
ŞAŞIRTICIDIR.

Kunduzun inşa ettiği 
baraj ile insan eseri 
baraj arasındaki 
benzerlik gerek 
gövdenin içbükey 
şekli gerekse 
tabandan yukarı 
daralan yapısı 
itibariyle çok net 
görünüyor.

Baraj gölünde biriken 
fazla miktardaki 
suyu tahliye eden 
dolusavak yapısı… 
Kunduz tarafından 
yapılan baraj ile insan 
eseri baraj arasındaki 
şaşırtıcı benzerlik…
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Kunduzların Yaşadığı Yerler: Kuzey yarımkürede, akar-
su kenarlarında yaşarlar. Hayatlarının yarısını suda ge-
çiren bu kemirgen hayvanların anavatanı Kuzey Amerika 
ve Avrupa’dır.

Ömrü: 20-30 yıl.

Çeşitleri: Avrupa (Castor fiber) ve Amerika (Castor Ca-
nadensis) kunduzları olmak üzere iki türü bilinir. 

Özellikleri: Şişman, kamburumsu görünüşlü, yuvarlak 
başlı, kısa kulaklıdır. Kuyruk hariç ortalama 70 cm bo-
yunda ve 30 kg ağırlığındadır. 50 kg gelenleri vardır. İyi 
yüzer ve su altında 15 dakika kalabilirler. Su içinde ku-
lübe ve bentler yapar. Ağaçları kemirerek devirir. Ağaç 
kabuklarını yer, soyulmuş dalları çamurla sıvayarak bent 
ve yuva yapar. Arka ayakları perdeli olduğundan iyi yü-
zücüdür. Postu için avlanır.

Çoğunun postu kestane renginde ise de siyah, sarı ve be-
yaz tonlusu da vardır. Kunduz kürkü oldukça değerlidir. 
Halk arasında “samur kürk”ü olarak da bilinir.

Toplum hayatı yaşar. 

Eskiden Asya’nın kuzey memleketlerinde, Kanada’da ve 
Avrupa’nın Tuna gibi büyük nehir kıyılarında bol bulu-
nurdu. Britanya Adalarında nesilleri tükenmek üzere-
dir. Avrupalılar Kuzey Amerika’ya ilk ayak bastıkların-
da kunduzlar, hemen hemen bütün orman nehirlerinde 
bulunurdu. Kolay avlandıklarından nesilleri azaldı. Bu-
gün Don ve Elbe nehirlerinin bazı yerlerinde, Polonya ve 
Rusya’nın hızlı akarsularında nesilleri korunmaya çalı-
şılmaktadır. 

KUNDUZ
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yaparken tıpkı günü-
müz dolgu barajlarında 
olduğu gibi tabandan 
tepeye doğru daralan 
bir yığınak oluştururlar. 

Kunduzlar uzunluğu 15 
metreden 300 metreye 
kadar olan barajlar ya-
pabilirler. Ancak 2007 
yılında, Kanada’nın ku-
zey Alberta bölgesinde 
bulunan Wood Buffalo 
Doğal Park’ında tespit 
edilen kunduz barajı-
nın, 850 metre civarın-
da bir uzunluğa sahip 
olduğu gözlemlenmiş-
tir. Bu baraj kunduzlar 
tarafından yapılan en 
uzun baraj olarak ka-
yıtlara geçmiştir.

Kunduz, kendi boyut-
ları ile kıyaslandığında 
devasa sayılacak bu ba-
rajları inşa edebilme-
sini sağlayan dişlere, 
pençelere, kuyruğa ve 
posta sahiptir. 

Dişler, Pençeler, 
Kuyruk ve Post
Kunduz ayırt edici, bü-
yük ve güçlü dişle-
ri ile 16 cm çapında-
ki bir ağacı 1 saat içeri-
sinde kemirerek devire-
bilir. Bir çift kunduz ise 
bir sene içerisinde orta-
lama 400 adet ağacı de-
virir. Kunduzların diş-
leri alttan daha yeni ve 
keskin dişler gelene ka-
dar büyümeye devam 
eder. Kunduzların 10-12 
cm uzunluğundaki kes-
kin dişlerinin eskiden 
Kızılderililer tarafından 
bıçak yapımında kulla-
nıldığı bilinir.

Kunduzların yatay, 
yassı ve tüysüz kuy-
ruklarının da birçok 

KANADA’DA 
BULUNAN WOOD 
BUFFALO DOĞAL 
PARKI’NDA TESPİT 
EDİLEN KUNDUZ 
YAPIMI BARAJ, 
850 METRELİK 
UZUNLUĞUYLA 
BUGÜNE KADAR 
TESPİT EDİLEN 
EN UZUN KUNDUZ 
YAPIMI BARAJDIR.

Kunduzların yaptıkları barajlar 
çok geniş arazileri sular altında 

bırakabiliyor.

rajlarında taşkın za-
manında baraj gölünde 
biriken fazla miktarda-
ki suyun emniyetli bir 
şekilde mansaba tahli-
ye edilebilmesi maksa-
dıyla dolusavak adı ve-
rilen yapılar inşa edilir. 
Bu üç prensibe de kun-
duzlar tarafından inşa 
edilen barajlarda rast-
lamak mümkündür.

Kunduzlar da akar-
su üzerinde kurdukları 
baraj gövdesini içbükey 
bir kavis vererek inşa 
ederler. Böylelikle su 
basıncının, gövde üze-
rinde tehlike yaratma-
yacak şekilde dağılması 
sağlanır.  Kunduzlar 
baraj gövdesinin uygun 
yerini, suyun akışına 
müsaade edecek şekilde 
alçak tutarlar. Günü-
müz barajlarındaki do-
lusavak benzeri bu yapı, 
hem suyun baraj göv-
desinin üzerinden aşa-
rak yıkılmasının önüne 
geçer hem de göletteki 
suyun sürekli tazelen-
mesini sağlar. Kun-
duzlar baraj gövdesini 
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fonksiyonu bulunur. 
Yüzerken dümen gö-
revi gören kuyruk ka-
rada ise 5. ayak rolü-
nü üstlenerek kundu-
zun dengede durmasını 
sağlar. Böylelikle kun-
duz kuyruğu sayesinde 
ayakta dururken bütün 
ayaklarını kullanma 
fırsatı bulur. Bu karak-
teristik kuyruğun hay-
ret uyandıran bir fonk-
siyonu da yuva ve ba-
raj inşasında kunduzun 
onu bir duvarcı malası 
gibi kullanmasıdır.

Kunduzun arka ayak-
ları tıpkı su kuşların-
da olduğu gibi perdeli-
dir. Bu yapı kunduzla-
ra yüzerken ekstra iti-
ci güç sağlar. Bu saye-
de kendisine nazaran 
çok büyük boyutlarda-
ki ağaç dallarını kolay-
lıkla taşıyabilir.

Kunduzun ön ve arka 
ayaklarında güçlü pen-
çeler bulunur. Bu pen-
çeler devirdikleri ağaç 
gövdelerini taşımala-
rı; kendi hazırladıkları 

harç malzemesi ile ba-
raj gövdesindeki boş-
lukları doldurmala-
rı ve büyük dalları par-
çalamaları için idealdir. 
Ayrıca malzeme temi-
ni için su kanalları aç-
mak ve kanallar vasıta-
sıyla malzemeleri taşı-
mak için de pençelerini 
kullanırlar.

Kunduz postu, üst-
te sert ve dikensiz alt-
ta ise ince ve sık tüy-
lerden oluşan iki kat-
mana sahiptir. Altta-
ki katman su geçirmez. 
Bu sayede hayatlarının 
yarısından fazlasını 
suda geçiren bu canlı-
lar donmuş sularda da-
hi yüzebilirler. Postları 
çok değerlidir ve avcı-
ların gözde avları ara-
sında yer alırlar.   

Yuvaları da 
Mimari Harika
Kunduzlar inşa ettikle-
ri barajlar ile meşhur-
durlar fakat yaptıkları 
yuvalar da bir hayvanın 
tasarlayıp inşa edebi-
leceği bir yapıdan çok 

daha fazlasına sahip-
tir. Kunduz yuvasını, 
inşa ettiği baraj gölü-
ne yapar. Baraj setinin 
üzerinde ya da yanında 
yapılan yuvalar da bu-
lunmaktadır. Aslında 
bu becerikli canlıların 
baraj gölüne ihtiyaç 
duymasının sebebi yır-
tıcılardan korunmaktır. 
Sanılanın aksine kun-
duzlar balık yemez-
ler, dolayısıyla baraj 
gölünü balık avlamak 
için oluşturmazlar. Su 
bitkileri, bitki kökleri, 
ve ağaç kabukları kun-
duzun ana besin mad-
deleridir.   Yırtıcılardan 
korunmak, çiftleşmek, 
yavrularını büyütmek 
ve barınmak amacıyla 
baraj gölünde inşa et-
tikleri yuvalar, onlara 
son derece korunaklı 
bir yaşam alanı sağlar. 

Kunduz yuvası, dışarı-
dan bakıldığında ağaç 
dallarından oluşan bir 
yığın görünümünde ol-
masına rağmen son de-
rece kullanışlı ve mak-
sada uygun bir tasarı-

SUYUN KIŞIN 
TAMAMININ 
DONMASI 
KUNDUZLAR 
İÇİN ÖLÜMCÜL 
BİR DURUM 
OLACAĞINDAN 
BARAJIN 
ARKASINDA 
OLUŞAN GÖLETİN 
SU SEVİYESİNİN 
ÇOK İYİ 
AYARLANMASI 
GEREKİYOR.

Devirdiği ağacın dallarını baraj 
gövdesine yerleştirmek için 

hazırlayan kunduz.

Kunduz, güçlü dişleri 
ve pençeleri sayesinde 

büyük ağaç dallarını 
kolaylıkla taşıyor.
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ma sahiptir. Kubbe şek-
lindeki yuvaya, girişi su 
seviyesinin altında olan 
bir tünel vasıtasıyla ula-
şılır. Bir tünel de acil çı-
kış tüneli olarak bulu-
nur ve girişi diğer tüne-
le nazaran daha derin-
dedir. Bu seviye farklı-
lığının sebebi kışın gö-
let donduğunda giriş 
tünelinin buz seviye-
sinde kalma ihtimaline 
karşı alınan bir tedbir-
dir.   Yuvanın bu yapısı 
çakal, tilki, büyük boy-
nuzlu baykuş gibi yırtı-

cıların yuvaya ulaşma-
sını imkânsız kılar.

Yüksekliği su seviye-
sinden 3 metreye kadar 
uzanabilen kunduz yu-
valarının genişliği ise 
2 ila 7 metre arasında 
değişir. Kubbe şeklin-
deki yuvayı baraj göv-
desinde kullandıkları 
harç ile sıvadıklarından 
yuva son derece daya-
nıklıdır. Havalandır-
mayı temin etmek için 
yuvanın belli bir kıs-
mını sıvamazlar. Yu-

vada iki veya daha faz-
la odacık bulunur. Oda-
cıkları kuru ağaç ka-
buğu ve yapraklardan 
oluşturdukları yatak-
larla döşerler. 

Ekosisteme 
Faydaları Büyük 
Kunduzların inşa et-
tiği barajlar sayesinde 
yeni sulak alanlar or-
taya çıkar. Daha önce 
kuru ortamda bulunan 
ağaçlar ıslak ortam ile 
birlikte çürür. Çürüyen 
ağaçlar birçok kuş tü-

rüne yuva olur. Diğer 

taraftan hem karada 

hem suda yaşayabilen 

diğer memeliler de bu 

sulak alanlardan isti-

fade ederler. Nemli or-

tamlara ihtiyaç duyan 

bitki ve böcekler için de 

uygun bir yaşam alanı 

ortaya çıkar. Böylelikle 

kunduzların meydana 

getirdiği gölet birçok 

canlı türü için yeni bir 

yaşam alanı vazifesi 

görür. 

Tasarım harikası kunduz 
yuvası 
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Henüz büyük bir kısmının hâlâ gizemini koruduğu su altı 
dünyası, birçok medeniyeti, kültürü, tarihi ve efsaneyi 
derinliklerinde saklıyor. Su altı araştırmacılarının ve dalgıçların 
keşifleriyle de her geçen gün bir yenisi daha ortaya çıkarılıyor.

SU ALTINDAN NOTLAR

Ünlü filozof Platon’un 
metinlerinde de yer 
alan Kayıp Şehir Atlan-
tis efsanesini neredeyse 
duymayanımız kalma-
mıştır. İki bin yıldan 
fazla zaman önce ya-
zılmış olan bu eser, po-
pülaritesini hâlâ koru-
yor. Filmler, belgeseller 
ve tartışmalar yapılan 
şehrin üzerindeki bu 
yoğun ilgiye rağmen 
kendisine dair bir ize 

rastlanamamıştı. An-
cak 2011 yılında İskoç-
ya açıklarında  Orkney 
- Shetkand Adaları’nın 
batısında keşfedilen 
10 bin kilometreka-
re büyüklüğündeki bir 
ada, bilim ve arkeoloji 
dünyasında büyük bir 
heyecan yarattı. Bilim 
adamları adanın volka-
nik hareketler nedeniy-
le su yüzüne çıktığını ve 
tarihi bundan yaklaşık 

56 milyon yıl öncesine 
dayanan oluşumun ne-
hir yataklarına ve dağ-
lara ev sahipliği yap-
tığını değerlendiriyor. 
Bilim adamları bölgede 
sismik ölçümler sonucu 
oluşturulan haritanın 
Atlantis tarifine yakın 
olduğunu belirtiyor. 
Araştırmacılar henüz 
“Kayıp Şehir Atlan-
tis”in bulunup bulun-
madığına dair kesin bir 

açıklama yapmış değil. 
Kim bilir, belki bir gün 
“Kayıp Şehir Atlantis 
Bulundu” haberlerini 
de heyecanla takip ede-
biliriz.

Dünyada adını Atlantis 
kadar duymadığımız 
ama bilim arkeoloji 
ve turizm için hazine 
niteliğinde olan su al-
tı şehirleri ve yapıları 
var. Onlardan bazıları-
nı sizler için derledik.

HAZIRLAYAN
BURAK YALÇIN
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Japonya’nın Yonaguni 
Adası açıkları yoğun 
çekiç kafalı köpekba-
lıkları popülasyonu 
nedeniyle, uzun za-
mandan beri popü-
ler bir dalış yeri. 1987 
yılı ise burası için bir 
dönüm noktası nite-
liğinde… Yonaguni ya-
kınlarında dalış yapan 
Kihachiro Aratake adlı 
dalgıç devasa bir su altı 
yapısı keşfetti. Bu keşif 
bir dizi piramitten olu-
şan ve “doğal olarak mı 

oluştu yoksa suni bir 
yapı mı?” tartışmaları-
nın halen devam ettiği 
Yonaguni Anıtı’ydı.

Yonaguni Anıtı’nın do-
ğal olarak oluştuğunu 
destekleyen kanıtlar 
bulunsa da, buranın 
gizemini daha da kar-
maşık hale getiren aksi 
yönde birçok bulgu var. 
Taraçalı taşlar, gömülü 
yollar ve üçgen şekiller 
de gizemin bir parçası. 
Deniz tabanından 250 

metre yüksekliğe sa-
hip anıt her yıl bu gi-
zemi çözmek için dalan 
amatör ve profesyo-
nel birçok kâşif dalgıcı 
ağırlıyor. Uzmanlar; 
yapılar insan eseri ise 
bu kompleksin muh-
temelen Genç Kurzaz 
döneminde inşa edildi-
ğini varsayıyor. Çünkü  
o dönemde deniz sevi-
yelerinin şimdikinden 
çok daha farklı olduğu-
nu belirtiyorlar. Bölge-

de dalış yapan Boston 
Üniversitesi’nden Tabii 
Bilimler ve Matematik 
Profesörü Robert Scho-
ch ve Araştırmacı Yazar 
John Anthony West ise 
bu yapının kesinlikle 
bir insan yapısı oldu-
ğu ve yaşının tahmin 
edilenin çok üstünde 
olabileceği konusunda 
hemfikir. Profesör Ro-
bert Schoch’un anıtın 
yaşına yönelik tahmini 
ise yaklaşık 10 bin… 

YONAGUNI ANITI 
JAPONYA
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Eğer mitoloji üzerine 
bir araştırma yapılı-
yorsa muhakkak uğ-
ranması gereken du-
raklardan biri de Hint 
Mitolojisidir. Hindistan 
birçok destan, inanış 
ve kültürün yanı sıra, 
su altında da binlerce 
yıllık bir tarihi misafir 
ediyor. Bunların belki 
de en önemlisi ise Lord 
Krishna Şehri olarak da 

bilinen Dwarka Kalesi. 
Bir efsane olduğu dü-
şünülen Antik Çağ’dan 
kalma bu efsanevi Hint 
eseri, 2000 yılında 
keşfedilmesiyle birlik-
te yeniden hayat buldu. 
Efsanede Lord Kris-
hna’nın devasa şehri 
altın ve gümüşten inşa 
etmekle görevli olduğu 
ve Krishna’nın ölü-
müyle  Dwarka’nın da 

suya gömüldüğü belir-
tiliyor.

Harabeler, okyanus 
yüzeyinden yaklaşık 
40 metre derinlikte ve 
Hindistan’ın en es-
ki yedi kentinden biri. 
Kompleksin inanılmaz 
derecede geometrik bir 
düzene sahip olmasın-
dan yola çıkarak, ata-
larının matematiksel 

ve megalitik başarı ba-
kımından çok yetenekli 
olduklarını düşünü-
yorlar. Uzmanlar saha-
dan kurtarılan eserler 
üzerinde yapılan in-
celemeler neticesinde 
kompleksin tarihinin 
M.Ö. 7500’lü yıllara 
kadar dayanabileceğini 
ifade ediyor. Bölgedeki 
araştırmalar halen de-
vam ediyor.

DWARKA KAMBAT KÖRFEZİ
HİNDİSTAN
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Heracleion Antik Kenti, insanın yaratıcılığının mitoloji ile ilişkili başka bir 

örneği. Heracleion’un da tıpkı Dwarka gibi sadece efsane olduğu düşünülür-

ken 2000 yılında su altı arkeoloğu Franck Goddio tarafından keşfedilen su 

altı kentlerinden. Önceleri Thonis olarak bilinen şehir 1200 yıl önce sulara 

gömülmeden hem Mısır’a hem de Yunanistan’a büyük bir liman olarak hiz-

met ediyordu. Arkeologlar kalıntıları ortaya çıkararak bize geçmişe uzanan 

bir kapı açmayı başardılar. Bölgede altmışın üzerinde gemi batığı bulundu ve 

kayıp şehre ait sikke, antik çapa, heykel ve tabletlerin bulunması için araştır-

malara izin verildi.

Efsanelerde Heracleion’u bir milenyumdan uzun bir süre çamur ve kumun 

altına gömen yıkım, büyük depremlere ve taşkınlara bağlanıyor. 

HERACLEION ANTİK KENTİ
MISIR
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Yaklaşık 1500 yıl önce gerçekleşen büyük bir depremle sulara gömüldüğüne 
inanılan, Kleopatra Sarayı’nın kalıntıları keşfedilene kadar suyun derinlik-
lerinde tüm gizemleriyle yatıyordu. Araştırmacılar İskenderiye’nin hemen 
açıklarında yer alan bu yerin kutsal kraliçenin kraliyet merkezi olduğuna 
inandıklarını belirtiyor. Araştırmacılar ayrıca, batık anıtın yanı sıra İsis Tapı-
nağı’nı da başarıyla keşfettiklerini düşünüyor. 

Sitede 140’tan fazla eser keşfedildi. Bu yüzden araştırmacılar sitenin bir za-
manlar müze olarak hizmet verdiği kanaatindeler. Siteye ulaşmak çok kolay 
değil. Birçok kişi suyun derinliklerindeki bu şehrin yakında yapılacak çalış-
maların odak noktası haline geleceğini ve kendilerine analiz edilebilecek bir-
çok veri sağlayacağını ümit ediyor.

KLEOPATRA SARAYI
MISIR
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Aslan şehri hiç şüphesiz su altı dünyasının halen var olan en görkemli ve 
en ihtişamlı anıtlarından biri. Bu büyüleyici antik krallık gezegenimizdeki 
en karmaşık taş oymalarından bazılarına ev sahipliği yapıyor ve müthiş bir 
görsel şölen sunuyor. Site, Doğu Han Hanedanlığı’nın en parlak döneminde 
inşa edildi ve tarihi M.Ö. 25-200 yıllarına dayanıyor. Kendinden fazlaca söz 
ettiren bu devasa yapının alanı tam 62 futbol sahasının büyüklüğüne eşde-
ğer. 1950’lerde baraj inşaatı nedeniyle su yüzeyinden 25-40 metre derinliğe 
gömülüyor. Çin’in en gözde turistik yerlerinden biri haline gelen yapı aynı 
zamanda birçok araştırmaya da temel teşkil ediyor.

ASLAN ŞEHRİ
ÇİN
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EN KEYİFLİ
SU SPORLARI

Temel spor dalları arasında yer alan yüzme, su spor-
larının atasıdır. Diğer su sporlarını yapabilmek için 
yüzme bilmek şarttır. 

Yüzme sporu yeni öğrenilirken kolluk ya da köpük 
denilen yardımcı malzemeler kullanılabilir. Kurba-
ğalama, kelebek, sırtüstü, serbest veya bu dört stilin 
karışık olarak uygulandığı, 50, 100, 200, 400, 800 ve 
1500 metre uzunluğa sahip parkurlarda bireysel ya da 
ekip halinde yapılabilen bir spor türüdür. Üç tarafı de-
nizlerle çevrili, bolca akarsu ve gölün bulunduğu ül-
kemizde hemen hemen her yerde yapılabilir. 

Sağlıklı ve dinç bir ya-
şam sürmenin önemli 
koşullarından biri de 
spor yapmaktır. Spor, 
yaşamın kaynağı su ile 
birleştiğinde ise sakin-
leştirici bir hale bürü-
nür. Hayatın koştur-
macasından sıkıldığınız 

zamanlarda eğer im-
kânınız varsa kendinizi 
su sporları ile meşgul 
etmeniz tüm sıkıntınızı 
alacaktır.

Özellikle yüzme daha 
çocuk yaşlardan itiba-
ren öğrenilmesi gere-

ken bir su sporu. Yüz-
me ile sağlıklı işleye-
cek olan vücudunuz ve 
beyniniz size kendinizi 
daha zinde ve güçlü 
hissettirecek. 

Daha huzurlu bir ya-
şam için yapmanız ge-

reken su sporları ara-
sında rafting, rüzgar 
sörfü, kano, su topu, 
dalış ve su balesi de 
yer alıyor. Bu sporların 
Türkiye’de yapılabile-
ceği yerler ve özellik-
lerinden biraz bahse-
delim.

YÜZME

HAZIRLAYAN
NESLİHAN GÜRSOY
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Rafting’in en önemli özelliği nehirlerde yapılma-
sıdır. Raft adı verilen şişme botlara binen 4 ila 8 
kişilik ekiplerle yüksek debili akarsularda yapı-
lan bir spordur. Nehrin debisinin etkili olduğu bu 
sporda sporcular nehir içinde uygun yerlerden ge-
çerek varış noktasına gelirler. Burada izlenen yol 
suyun akıntısına paraleldir. Ancak raft suyun akı-
şına bırakılmaz. Karşılaşılan engellere karşı raftın 
içinde bulunan sporcuların takım halinde hareket 
etmesi ve raftın devrilmesine engel olması gere-
kir. Bu açıdan özellikle adrenalini yüksek sporları 
sevenlerin de tercihidir. Rafting için Türkiye ise; 
sadece Türkiye için değil, dünyada da ilk 10 raf-
ting merkezi arasında bulunan Çoruh Nehri, WWF 
(Dünya Doğayı Koruma Vakfı)’nın koruma altına 
aldığı Fırtına Vadisi, Dalaman Çayı, Melen Nehri ve 
daha niceleriyle bulunmaz bir cennet.

Rüzgâr sörfü, suda yelkenli bir sörf tahtası üze-

rinde dengede kalarak, rüzgârın da yardımıyla 

ilerlemeyi esas alan bir spordur. Bu sporu yeni 

öğrenmeye başlayanlar için rüzgâra rağmen den-

gede kalmayı başarmak bir hayli zaman alabilir. 

Uzun süreli antrenman gerektiren bu spor dalı, 

meraklıları için meşakkatli olduğu kadar eğlenceli 

olmasıyla da ön plana çıkıyor. Bu sporu yapabile-

ceğiniz Ülkemizde akla gelen ilk merkez “rüzgâr 

sörfü cenneti” olarak da anılan Alaçatı. Alaçatı’ya 

(İzmir) alternatif rüzgâr sörfü alanlarını ise Bitez 

(Muğla), Datça (Muğla)  ve Akyaka (Muğla) olarak 

sıralayabiliriz.

RÜZGÂR 
SÖRFÜ

RAFTİNG
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Bireysel bir su sporu olan kano sporunda sporcu-
nun kas gücü büyük önem taşır. Kano adı verilen 
taşınabilir küçük teknelerin kas gücü ve kürek 
yardımıyla hareket ettirilmesiyle gerçekleştirilir. 
Hollanda’da bulunan kalıntılardan tarihinin en 
az M.Ö. 8000’lere dayandığı tahmin edilen kano,  
1936 Berlin Olimpiyatları’nda yer alarak olimpik 
bir spor dalı oldu. Kano, akarsularda göllerde ve 
deniz kenarlarında yapılabiliyor. Bu sporun aktif 
olarak yapılabildiği başlıca merkezleri Antalya, 
Muğla, Rize, Trabzon, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, 
Erzincan, Erzurum, Van olarak sıralayabiliriz.

KANO

Belirli ağırlık ve boyutlardaki tekneleri, kürek-
le hareket ettirmeye dayanan kürek de kano gi-
bi olimpik bir su sporu. İlk kez Romalılar ve Eski 
Mısırlılar tarafından kullanılmış olan küreğin ta-
rihçesi, MÖ 25. yüzyıla kadar dayanıyor. Çağdaş 
anlamda ilk kürek yarışları 1715’te İngiltere’de, 
Thames Irmağı’nda İngiliz kayıkçılar arasında; 
1829’dan itibaren Oxford ve Cambridge Üniver-
siteleri arasında yapılmaya başlandı. Kürek sporu 
İngiltere’den önce Fransa’ya, sonra da diğer Av-
rupa ülkelerine yayıldı. Kürek sporu, 1900’den bu 
yana Olimpiyat Oyunları’nın resmi programında 
yer alıyor. Türkiye’de ilk resmi kürek yarışmaları 
ise 7 Eylül 1913’te Osmanlı Donanması’nda ger-
çekleştirildi. Türkiye’de federasyonu bulunan spor 
dallarından biri olan kürek, birçok spor kulübünün 
de ilgi gösterdiği bir alan. Denizlerde akarsularda 
ve göllerde yapılabilen bu spor için yarımada olan 
Ülkemiz, denizleri, akarsuları ve gölleriyle eşsiz 
bir ortam. 

KÜREK
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SU BALESİ
Senkronize yüzme olarak da adlandırılan su balesi 
bir havuz sporu. Yüzme, dans ve jimnastiğin belli 
bir uyum içerisinde sergilendiği spor, iki kişi ya da 
takım olarak yapılabiliyor. Takım olarak yapılan 
su balesi gösterileri genelde yarışmalarda görü-
lür ve bu takımların bir koordinasyon lideri olur. 
Sporcular suda müzik eşliğinde estetik hareketler-
le gösterilerini yaparlar ve hakemlerin artistik ve 
teknik anlamda değerlendirmesi sonucu 0-10 arası 
puanlamaya tabi tutulurlar.

1920’lerde Kanada’da ortaya çıkan su balesi ve 
1930’larda ABD’de yapılmaya başlandı. 1984’ten 
bu yana da olimpik bir spor.

1 kaleci ve 6 oyuncu olmak üzere su topu takımı 7 
kişiden oluşur. Bu sporda hedef karşı takımın ka-
lesine topu sokmaktır. Su topu maçları her periyot 
sonlarında 2’şer dakikalık aranın verildiği 4 peri-
yottan oluşur. 2’şer dakikalık aranın yanı sıra ta-
kımların da 1 dakikalık mola isteme hakları vardır. 
Su topu oyuncularının hızlı ve iyi yüzücüler olması 
halinde, bu durum onlara büyük avantaj sağlar. 
Ayrıca su topu sporunda nefesin iyi kullanılması 
da büyük önem taşır. 

SU TOPU
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M.Ö. 500’lü yıllara ait resimlerde su altına hayvan 
derilerinden yapılmış tulumlar içerisindeki havayı 
soluyarak avlanan dalgıçlar betimlenmiştir. Av-
lanmak ve deniz ürünlerini toplamak için dalan 
insanoğlu, modern anlamda bir spor olarak dalış 
sporunu tüplü ve tüpsüz olmak üzere iki şekilde 
gerçekleştirir. Özellikle tüpsüz dalış, tüplü dalışa 
nazaran daha fazla tecrübe gerektirir. Tüplü da-
lışta ise sporcular birkaç deneyimden sonra tek 
başına dalış gerçekleştirebiliyorken, ilk dalışlarda 
deneyimli bir dalgıcın yardımıyla dalarlar. Ülke-
mizde dalış yapabileceğiniz merkezlerden bazı-
ları ise şunlar: Kaş Uçan Balık ve Kalkan Açıkları 
(Antalya), Bodrum Büyük Resif ve Fethiye Afkule 
(Muğla), Sivriada (İstanbul), Ayvalık Deli Mehmet 
(Balıkesir), Saros- Bebek ve Minnoş Kayalıkları 
(Çanakkale). 

Dalış sporu aynı zamanda dalış turizmi gibi büyük 
bir turizm alanının da oluşmasını sağladı. Kurum-
lar ve kuruluşlar bu turizmi desteklemek için za-
man zaman tarihi ve sanatsal eserleri suya batıra-
rak uygun konumlara yerleştiriyor.

DALIŞ



Yıllık

3,76
milyar metreküp içme suyu 

temin ediliyor

1,8
milyon 

hektar alan taşkınlardan 
korunuyor

Yıllık

50
milyar

kilovat.saat enerji üretim 
kapasitesi

Boğaziçi Tüneli

Dünyada 
ilk kez

iki kıta su tüneliyle birbirine 
bağlandı

4
milyon

dekar alan sulanıyor

Kategorisinde
Avrupa’nın  

En Yüksek 
Barajı 

Çine Adnan Menderes 
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI
Dünyada ilk kez uygulanan 

sistemle Akdeniz deniz 
yüzeyinin 250 metre altından 

askıda geçildi
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Dünyanın En Yüksek 
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Deriner Barajı ve HES

249
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en yüksek
6. barajı
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En Büyük
Barajı
ATATÜRK  

Barajı ve HES
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