DEĞERLI OKURLAR...
Hinduların asla kirlenmeyeceğine inandığı Ganj Nehri, ne yazık ki artık dünyamızın
en kirli su kütleleri arasında yer alıyor. Arıtılmadan deşarj edilen endüstriyel ve
evsel atıklar, ilkel kanalizasyon sistemleri, 2 bin 500 kilometrelik bu devasa nehri,
suyuyla temas edilmesinin bile risk oluşturacağı bir hâle getirdi. Birleşmiş Milletler
başta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararası kuruluş, nehrin kurtarılması
amacıyla çok sayıda proje geliştirdi. Ancak nehrin eski günlerine dönmesi çok
mümkün görünmüyor. Dünyanın, geri dönüşü imkânsız bir noktaya ulaşmadan önce,
su kaynaklarını kurtarması gerekiyor. Bu açıdan atık su arıtımı, hem kaynakların
korunması hem de ekonomik ve çevresel fırsatlar yaratması bakımından büyük önem
taşıyor. Konuya ilişkin hazırladığımız dosyada, atık suyun bir sorun olmaktan ziyade
birçok meselenin çözümüne nasıl katkı sunabileceğini görme fırsatı bulabilirsiniz.
Sürdürülebilir kalkınma ve temiz bir gelecek için atık su arıtımı kadar önemli olan bir
konu da enerji üretimi… Yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek artan kullanımı,
gelecek için umut verici… Rüzgâr, hidrolik ve güneş kadar yaygın kullanım oranına
ulaşamamış olsa da dalgalar da büyük bir temiz enerji potansiyeline sahip. Peki,
dalgalardan enerji nasıl üretiliyor? Merak ediyorsanız, dosyamıza bir göz atmanızı
tavsiye ederiz.
Bu sayımızda ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin
ülkemiz adına nasıl faydaya dönüştüğünü ve su gündemine dair gelişmeleri içeren
haberlerimizi bulabilirsiniz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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ATIK SU ARITIMI
EKONOMIK VE EKOLOJIK
FIRSATLAR SUNAR
Atık suların yeniden kullanılarak ekonomiye girdi
oluşturulması ayrıca insan hayatı ve ekosistemi
tehdit etmeksizin sürdürülebilir olarak yönetilmesi
önceliklerimizdendir

Nehir havzaları ve
su kaynaklarının
kirlilikten arındırılması
için gerekli tedbirlerin
alınması ve kullanılmış
suların tekrar
kullanılabilir hâle
getirilmesi, atık
su faaliyetlerinin
kapsamındadır.
Atık su sektöründe
yürütülen çalışmalarla
çevre ve insan
sağlığı korunmakta
kullanılmış suların
yeniden kullanılabilir
hâle getirilmesi
ile de su tasarrufu
sağlanmaktadır.
Ülkemizde su
kaynaklarının
korunması ve
geliştirilmesi temel
misyonuyla hareket
eden Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, su
kaynağının korunması
ve sürdürülebilir
kullanımını esasen
insanoğlunun tabiata
karşı ahlaki mesuliyeti
olarak görmekte
ve çalışmalarını bu
doğrultuda devam
ettirmektedir.
Orman ve Su İşleri
Bakanlığımızın

koordinasyonunda
Trakya için
hazırladığımız
“Ergene Havzası
Koruma Eylem Planı”
kapsamında 12 adet
atık su arıtma tesisi
(AAT) ile 3 yerleşimin
kolektör hattı DSİ
Genel Müdürlüğümüz
tarafından
yürütülmektedir.
Bu projelerin
tamamını yıl sonunda
işletmeye almış
olacağız. Projelerin
tamamlanmasıyla
12 adet belediyede
yaşayan yaklaşık 1
milyon kişinin atık
suyu ile Ergene
Nehri’ne deşarj olan
evsel atık suların
%60’ının arıtılması
sağlanmış olacaktır.

bilinen bir gerçektir.
Üstelik kuraklık
sebebiyle pek çok
ülkede su kısıtları
yaşanmaktadır. Bu
sebeple, arıtılmış
suların tekrar sisteme
verilmesi, evsel atık
suların tarımsal
sulamada, peyzajda,
sanayide kullanımı
kaynakların doğru
yönetimi bakımından
son derece önemlidir.

Trakya dışında
Çankırı, Çorum,
Afyonkarahisar,
Burdur, Ankara,
Isparta, Niğde, Bilecik
ve Artvin illerini
kapsayan havza bazlı
atık su faaliyetlerimiz
devam etmektedir.

Atık suların yeniden
kullanılarak ekonomiye
girdi oluşturulması,
ayrıca insan ve
ekosistem hayatını
tehdit etmeksizin
sürdürülebilir
olarak yönetilmesi
önceliklerimizdendir.
Dünya genelinde ve
ülkemizde suların
%70’ten fazlasının
tarımda kullanıldığı
düşünüldüğünde,
arıtılmış suların
yeniden kullanımının
bu sektöre
yönlendirilmesi su
tasarrufu bakımından
önem taşımaktadır.

Dünyada güvenli
içme suyuna erişim
konusunda ciddi
sıkıntılar bulunduğu

Arıtılmış suların
sulamada kullanılması
gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerdeki

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

en yaygın yeniden
kullanım şeklidir.
Genel Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen
projelerde; bu
konudaki çalışmalara
ağırlık verilerek
ihtiyaç duyulan
tesislerde arıtılmış
atık suyun sulamada
kullanılmasına imkân
sağlayacak üniteler
projelendirilmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğü
sadece Ergene Nehri
Havzası’nda değil
diğer havzalarda
da yürüttüğü
çalışmalarda, atık
suların yeniden
kullanımını ilke
edinen bir yaklaşım
izlemektedir.
Ülkemizde atık suların
arıtılarak sulamada
kullanılması projeleri
hızlandırılacak ve
yaygınlaştırılacaktır.
Genel Müdürlüğümüz
bu konudaki
çalışmalarını
önümüzdeki dönemde
de arttırarak
sürdürecek, su
kaynaklarımızın
korunması hususunda
gerekli tüm tedbirleri
kararlılıkla almaya
devam edecektir.
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ALAKÖPRÜ SULAMASIYLA 84 BIN
DEKAR SULANACAK
Asrın Projesi olarak değerlendirilen KKTC Su Temini
Projesi’nin ana ünitelerinden biri olan Alaköprü Barajı,
Anamur’un verimli tarım arazilerini suyla buluşturarak yöre
tarımına ve ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

D
6

evlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından inşa edilen Alaköprü Sulama Projesi’nde
ilk kazma vuruldu. Proje ile 83 bin 600 dekar
zirai arazi suyla buluşacak. Bu çerçevede
Anamur Ovası’nda 65
bin 900 dekar zirai alan
cazibeli, 17 bin 700 dekar zirai alan ise terfili
olarak sulanacak.
DSİ tarafından çalışmalarına
başlanan
projede yüzde 11 fiziki
gerçekleşme sağlandı.
Alaköprü Sulaması Projesi ile Anamur Alaköprü Barajı

rezervuarından alınacak
suyla 12 ay sulama yapılan Anamur Ovası’nda
toplam 83 bin 600 dekar
mümbit zirai arazi modern sulama sistemine
kavuşacak.
Çalışmaların hızla devam ettiği sulama sahasında toplam 304
bin 482 metre sulama
ve tahliye borusu döşenecek. Ayrıca sulama
şebekesi dışında 5 adet
terfi istasyonu, regülasyon depoları, drenaj
kanalları, işletme bakım
yolları ve bunlar üzerindeki sanat yapıları
inşa edilecek.
Yılda 80 Milyon TL
Gelir Artışı
Söz konusu sulama projesinde büyük oranda

cazibeli olarak sulama
yapılacağından, elektrik
enerjisi tüketimi olmadan sulama yapılmış
olacak. Basınçlı borulu
şebeke sayesinde çiftçilerin üretim maliyeti düşecek ve yaşanan
problemler
ortadan
kalkacak. Ayrıca, basınçlı sulama şebekelerinde 7 gün 24 saat
elektrik ihtiyacı olmadan basınçlı su bulunduğundan, elektrik
olmasa bile üreticiler
mahsullerini soğuktan
koruyabilecekler.
Bu
sayede su israfı da yaşanmayacak. Alaköprü
Sulama Projesi’nin hizmete alınmasıyla yılda
80 milyon TL gelir artışının elde edilmesi hedefleniyor.

ALAKÖPRÜ SULAMA
PROJESI’NIN
HIZMETE
ALINMASIYLA
YILDA 80
MILYON TL
GELIR ARTIŞININ
ELDE EDILMESI
HEDEFLENIYOR.
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EGE’NIN EN BÜYÜK BARAJI’NDAN
MILLÎ EKONOMIYE DEV KATKI…
Muğla’da hizmete açılan ve Ege’nin en büyük barajı olan
Dalaman Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali millî
ekonomiye katkısını sürdürüyor.

2011

yılında

hizmete

açılan barajla 121 bin
240 dekar zirai arazi
sulanırken hidroelektrik
santral üniteleri ile de
enerji üretimine devam
ediliyor. Açıldığı günden
bu yana 1.3 milyar kilo-

vatsaat elektrik üretilen
baraj sayesinde millî
ekonomiye 435 milyon
TL katkı sağlandı.
Köyceğiz ilçesinin 24
km doğusunda Dalaman
Çayı üzerinde bulunan barajda depolanan

384 milyon metreküp

Ayrıca

baraj

su ile 141 bin 920 dekar

arında

tutulacak

arazinin sulanması ve

milyon metreküp taşkın

118.6 MW kurulu gü-

hacmi ile Dalaman Ova-

cündeki santral ile yıllık

sı, Köyceğiz, Ortaca ilçe

343 milyon kilovatsaat

merkezleri ve köyleri ile

enerji üretilmesi hedef-

turistik

leniyor.

zararlarından korunuyor.

ARDIL BARAJI’NDA
SU TUTULMAYA BAŞLANDI
Gaziantep’in ilçesi Arabanlılar tarafından 50 yıldır hasretle
beklenen Ardıl Barajı’nda su tutulmaya başlandı.

A

rdıl Barajı
ile 25 bin
330 dekar
zirai araziye sulama
suyu temin edilecek. 54
metre yükseliğe sahip
olan Ardıl Barajı’nda yaklaşık 11 milyon metreküp su depolanabilecek.
Ardıl Barajı, bölgenin
50 yıldır hasretle bek-

lediği bir rüya projeydi.
Su tutmaya başlanan
barajın bir de sulama
projesi olacak. Yakın
zamanda hizmete açılacak sulama projesi ile
birlikte 25 bin 330 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Projenin ülke
ekonomisine yıllık 14.5
milyon TL katkı sağlayacağı öngörülüyor.

rezervu-

tesisler

34.7

taşkın
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TOKAT KAZ GÖLÜ, YABAN HAYATI
IÇIN TEMIZLENIYOR…
Kaz Gölü içerisinde toplam 443 dekar alan, toplu makinalı
çalışma imkânları dâhilinde temizlenecek.

D

evlet Su İşleri
Genel
Müdürlüğü göçmen
kuşların
önemli duraklarından
ve “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olan
Tokat Kaz Gölü’nde yaban hayvanlarının güvenle konaklayabileceği
bir yaşam alanı için çalışma başlattı.
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DSİ tarafından Kaz Gölü
ve çevresinde yapılan
arazi etütlerinde Kaz
Gölü ve civarı rotasını
izleyen kuşların konaklayabilmeleri, iniş-kalkış yapabilmeleri maksadıyla göl yüzeyini
aşırı kaplayan sazlıklar

kesilecek.
Ayrıca göl
alanının
daralmasını
önlemek, su derinliğini
artırmak ve göl aynasını ortaya çıkarabilmek
maksadıyla
zeminde
biriken balçık ve tortulların temizlenmesi
planlanıyor. Bu çalışmalar neticesinde Kaz
Gölü içerisinde toplam
443 dekar su yüzeyi
oluşturularak, göç eden
ya da kışlayan kuşların
rahatlıkla
iniş-kalkış
yapmaları sağlanacak.

beldesi mevkiinde yer
alan Kaz Gölü Tokat’ın
benzersiz ve büyüleyici noktalarından biri.
Yerli ve göçmen kuşların önemli üreme
ve konaklama sahası
olan göldeki çalışmalar, kuşların kuluçka
döneminin başlangıcı
olan mart ayına ka-

dar devam edecek. Bu
doğrultuda ilk etapta,
göl içine makinelerin
yürümesi ve dip çamurunu alabilmesi için bir
platform oluşturuldu.
Temizlik
çalışmaları
için de Kaz Gölü Yaban
Hayatı Koruma Alanı
içerisinde üç adet adacık oluşturulacak.

DSİ, Kaz Gölündeki
Doğal Hayatı
Korumaya Devam
Ediyor
Pazar-Zile
karayolu
üzerinde,
Üzümören

DSİ’DEN NIĞDE VE
KAHRAMANMARAŞ’A DESTEK
1963 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının
başlattığı ve her yıl gönüllülük esasına göre artarak devam
ettirdiği “Köy Okullarına Yardım Kampanyası” ile eğitim
çağındaki öğrencilerimizin temel ihtiyaçları karşılanıyor.
DSİ çalışanları 54 yıldır Edirne’den Iğdır’a,
Kars’tan Muğla’ya kadar
bir

Türkiye’nin
tarafında

dört

eğitim-

lerine devam etmekte;
kaleme, silgiye, çantaya, ayakkabıya ve daha
birçok şeye muhtaç şekilde yaşamını sürdür-

meye çalışan miniklere
yardım elini uzatmaya
çalışıyor.
Bu kapsamda DSİ çalışanlarından toplanan
yardım ve malzemeler
Niğde–Çiftlik–Murtaza Köyü Ortaokulu ve
Kahramanmaraş–Çağlayancerit–Yeşiloba

İlkokulu öğrencilerine
gönderildi.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Genel Müdür
Yardımcıları
Ergün
Üzücek, Turkay Özgür
ve Kaya Yıldız; kampanyada emeği geçen
DSİ çalışanlarını ziyaret
ve tebrik etti.
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GELECEĞIN SU ELÇILERI
YETIŞTIRILECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve
TRT Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık
Artırma Teknik Destek Projesi”nin tanıtımı, Ankara’da yapıldı.

T

anıtım
toplantısına Milli Eğitim
Bakan Yrd.
Orhan Erdem, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşarı Akif Özkaldı,
Müsteşar Yrd. Ali Rıza
Diniz, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Türkiye,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Dr.
Faruk Cengiz Tekindağ,
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu
Başkan
Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve geleceğimizin teminatı çocuklar iştirak etti.
Su Elçileri Kimdir ve
Ne Yapacaklar?
Su Elçileri Projesi kapsamında Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, DSİ,
MEB ve TRT iş birliğinde ve koordinasyonunda su ve çevre ile alakalı
çok kıymetli çalışmalar
yapılacak. Proje çerçevesinde 39 bölümlük bir
çizgi film serisi hazırlanıyor. TRT Çocuk TV
kanalında yayınlanacak
çizgi filmin yanında, Su
Elçilerine ait bir köşenin de yer aldığı toplam
250 bin adet TRT Çocuk
Dergisi okullarda dağıtılacak. Kamu spotları
ve belgesellerin hazır-

lanmasını da içeren
proje kapsamında 85
devlet memuru eğitimci olarak yetiştirilecek
ve 40.000 vatandaşımızı bilgilendirecek. MEB
ilköğretim okullarında
Su Elçileri Klüpleri kurulacak ve çocuklar bu
kulüplerde su ve çevre
konusunda
bilgilendirilecek. Türkiye Oryantiring Federasyonu
ile Ankara, Trabzon,
Konya ve Muğla’da yarışmalar düzenlenecek.
Ulusal Genç Su Elçileri
Meclisi kurulacak.
“Projenin Odağı
Gözümüz Gibi
Koruduğumuz
Çocuklarımız”
Proje tanıtım toplantısında bir konuşma
yapan Orman ve Su İş-

leri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, suyun
hayati önemine dikkat
çekti. Özkaldı, “İnsanlık için bu kadar değerli
bir kıt kaynağın boşa
harcanmaması gerekiyor. Proje kapsamında
çocuklara temiz su kaynakları ve yaşanabilir
bir çevre bırakılmasını
hedefliyoruz. AB ile hayata geçirdiğimiz ‘Su
Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik
Destek Projesi’nin odağında hepimizin gözü
gibi koruduğu çocuklarımız var. Esas paylaşmamız, eğitmemiz
yetiştirmemiz gereken
en değerli varlıklarımız.
Onlar bu proje çerçevesinde, eğitim sürecinden geçecekler, kendi
çocuklarına ve torunla-

rına da suyun önemini
daha iyi anlatacaklar.”
diye konuştu.
Eğitimler ve iletişim
kampanyaları ile kamuoyunda farkındalık
oluşturacak bu projeye
canıgönülden
destek
vermekten ötürü büyük
mutluluk
duyduğunu
belirten Müsteşar Özkaldı,
“Projeyi yürütecek kurum ve kuruluşlara,
bürokrat arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür
ediyorum” dedi.

ÖZKALDI: PROJE
KAPSAMINDA
ÇOCUKLARA TEMIZ
SU KAYNAKLARI
VE YAŞANABILIR
BIR ÇEVRE
BIRAKILMASINI
HEDEFLIYORUZ.
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MILLÎ PARKLAR VE TABIAT
PARKLARINDA HEDEFLER AŞILDI
YENI BIR REKORA İMZA ATILDI…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü’nün koruması altındaki Millî
Parklar ve Tabiat Parklarında hedeflenen ziyaretçi sayıları
aşılarak yeni bir rekora imza atıldı ve 2016 yılında yaklaşık
17 milyon ziyaretçi ağırlandı.

K
10

orunan
alanlara
altyapı ve
üstyapı anlamında büyük yatırım
yaptıklarını
vurgulayan Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, “Bu yatırımlarımızın
meyvesini
almaya başladık. Vatandaşlarımızın şehir
stresinden uzaklaşarak
rahatça nefes alabilecekleri bu alanlarımıza
yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2016 yılında bu alanlarımıza
13 milyon ziyaretçinin
gelmesi öngörülüyordu. Fakat bütün hedefler aşıldı ve yaklaşık 17
milyon ziyaretçiyi Bakanlığımızın koruması
altındaki alanlar ağırladı.” dedi.
Marmaris Millî Parkı
En Fazla Ziyaretçiyi
Ağırladı
Korunan alanlara gelen ziyaretçi sayılarının
2019 yılı için 15 milyon
olarak
hedeflendiğini
belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2016 rakamı 2019 hedefini dahi

aştı. Korunan alanlarımız içerisinde 1 milyon
650 bin kişiyi ağırlayan
Marmaris Millî Parkı
ziyaretçi yoğunluğunda
ilk sırayı aldı. Marmaris Millî Parkı’nı 1 milyon 450 bin ziyaretçiyle
Ankara Soğuksu Millî
Parkı ve 1 milyon 410
bin ziyaretçiyle Uludağ
Millî Parkı takip etti.”
açıklamasını yaptı.
24 Korunan Alana
Mükemmellik
Sertifikası
2016 yılı içinde Bağımsız Uluslararası Seyahat
Sitesi TripAdvisor web
sitesinin DKMP Genel
Müdürlüğü’ne
bağlı
24 korunan alana 4,55 yıldız arasında puan
verdiğini de ifade eden
Prof. Dr. Eroğlu, “Derecelendirmede 5 yıldız en
yüksek puanı temsil ediyor. Korunan alanların
bu Mükemmelik Sertifikası’nı almasında korunan alanlara yapmış olduğumuz günübirlik ve
konaklama tesisleri ile
alanlara yapılan sosyal
donatılar etkili oldu.”
diye konuştu.

Mobil Uygulama ile
Millî Parklar Ceplere
Girdi
Ziyaretçi sayısının artmasında Millî Parklar
Mobil Uygulamasının
da rolünün büyük olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Veysel Eroğlu ayrıca
şunları söyledi:
“Korunan alanları ziyaret etmek artık daha
kolaylaştı. Çünkü uygulama sayesinde millî

park veya tabiat parklarını ziyaret etmek
isteyen
vatandaşlar,
seyahatlerine
başlamadan önce tabiatta
gerçekleştireceği aktiviteye göre park seçebiliyor, park sahasına
nasıl gideceği hakkında
rota
oluşturabiliyor,
hava durumunu ve giriş ücretlerini öğrenebiliyor, park hakkında
bütün detay bilgilere
kolayca ulaşabiliyor.”

HABER
DERINER’DEN
1,5 MILYAR TL’LIK
MÜTHIŞ PERFORMANS
249 metrelik yüksekliği ile Çoruh Nehri üzerinde âdeta
bir dağ gibi yükselen Deriner Barajı ve Hidroelektrik
Santrali, 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirdiği elektrik
enerjisi üretimi ile millî ekonomiye büyük katkı yaptı.
Sy: 12

Kralkızı-Dicle
Projesi’nde Çalışmalar
Bütün Hızıyla Devam
Ediyor…
Sy: 14

KKTC’ye
KKTC’ye “2
“2 Milyon
Milyon
360
360 Bin
Bin Fidan”
Fidan”
Sy:
Sy: 20
20

22 Mart Dünya Su Günü
“Su ve Atık Su”
Teması ile Kutlandı
Sy: 24
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DERINER’DEN
1.5 MILYAR TL’LIK
MÜTHIŞ PERFORMANS
249 metrelik yüksekliği ile Çoruh Nehri üzerinde adeta bir dağ
gibi yükselen Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2016 yılı
sonuna kadar gerçekleştirdiği elektrik enerjisi üretimi ile millî
ekonomiye büyük katkı yaptı.
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12 Aralık 2012 tarihinde Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılışı yapılan Deriner Barajı ve HES, 2013 yılının
temmuz ayı itibariyle
elektrik enerjisi üretimine başladı. O tarihten
bu tarafa tesiste 5 milyar 170 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.
249 metre gövde yüksekliğindeki dev barajın santral bölümü 4

üniteden oluşuyor. Bu
ünitelerden
birincisi
Temmuz 2013, ikincisi
ve dördüncüsü Ağustos 2013, üçüncüsü ise
Ekim 2013’te elektrik üretmeye başladı.
Elektrik üretmeye başladığı günden 2016 yılı
sonuna kadar Deriner
Barajı’nın HES ünitesinden yaklaşık 5 milyar
170 milyon kilovatsaat
elektrik üretildi. Üretilen bu enerjinin ülke
ekonomisine katkısı ise

1,55 milyar TL olarak
gerçekleşti.
Mühendislik Harikası
Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile
“Çift Eğrilikli Beton
Kemer” barajlar arasında Türkiye’nin en
yüksek, Dünya’nın 3.
yüksek barajı olan Deriner Barajı ve HES,
Doğu Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Çoruh
Havzası Projesi kapsa-

ELEKTRIK
ÜRETMEYE
BAŞLADIĞI GÜNDEN
2016 YILI SONUNA
KADAR DERINER
BARAJI’NIN HES
ÜNITESINDEN
YAKLAŞIK 5 MILYAR
170 MILYON
KILOVATSAAT
ELEKTRIK
ÜRETILDI.

Haber

mında inşa edilen Deriner Barajı’nda 1 milyar
970 milyon metreküp
su depolanabiliyor.
Deriner Barajı ve HES,
03.10.2013 tarihi itibariyle bütün üniteleriyle
işletilmek üzere EÜAŞ’a
(Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü)
devredildi.
Her biri 167 MW kurulu
güce sahip dört üniteden oluşan ve yıllık 2
milyar 118 milyon kilovatsaat hidroelektrik
enerji üretim kapasitesine sahip olan santral
yaklaşık 750 bin kişinin
yıllık elektrik ihtiyacını
karşılayabiliyor.
Deriner, ürettiği enerjinin karşılığında millî
bütçeye tek başına yıllık
425 milyon TL katkıda bulunabiliyor. Baraj
ayrıca mansabında bulunan Borçka ve Muratlı
Barajlarına regüle edil-

miş su sağlayarak bu
barajların yıllık enerji
üretimlerine
katkıda
bulunuyor.
Barajın
inşaatında,
muhtemel bir depreme
karşı barajı çevreleyen
tepelerin sağlamlaştırılması için her biri 200
tonluk çivilerle zemin
birbirine bağlandı. Deriner Barajı, her birimiyle yeryüzündeki en
sağlam yapılardan birini teşkil ediyor. Tesis
ayrıca şimdiye dek inşa

edilmiş en büyük yeraltı
elektrik santrallerinden
birine sahip.
Dünya üzerindeki mühendislik
harikaları
arasında gösterilen bu
dev tesis, 2012’de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje
Olimpiyatları Finalleri
ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve
Şehircilik Kurultayı’nda
Mühendislik Projeleri
Jürisi tarafından ödüle
layık görüldü.

BARAJIN INŞAATINDA,
MUHTEMEL BIR
DEPREME KARŞI
BARAJI ÇEVRELEYEN
TEPELERIN
SAĞLAMLAŞTIRILMASI
IÇIN HER BIRI 200
TONLUK ÇIVILERLE
ZEMIN BIRBIRINE
BAĞLANDI.
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KRALKIZI-DICLE
PROJESI’NDE ÇALIŞMALAR
BÜTÜN HIZIYLA DEVAM
EDIYOR…
Diyarbakır’da toplam 1 milyon 150 bin dekar araziyi sulayacak
projenin 200 bin dekarı sulamaya açıldı.

14

D

evlet Su
İ ş l e ri Genel
Müdürlüğü tarafından yapımı süren
Kralkızı-Dicle Projesi
çerçevesinde
Kralkızı
ve Dicle Barajlarında
toplanacak sular ile Diyarbakır’ın Merkez,
Ergani, Çınar ve
Bismil ilçelerine

ait arazilerin 474 bin
910 dekarı cazibeli, 686
bin 110 dekarı terfili olmak üzere toplam yaklaşık 1 milyon 150 bin
dekar alanın sulanması
hedefleniyor.
Dev Bir Proje Olduğu
İçin Bölümlere
Ayrılarak İnşa Ediliyor
Dev bir proje olan Kralkızı-Dicle Sulamasının
geniş bir alanı kapsaması ve yapılacak imalatların büyük hacimli

olması sebebi ile proje bölümlere ayrılarak
inşa ediliyor. Sulama
inşaatları; İsale Kanalı,
Cazibe Sulaması 1., 2., 3.
ve 4. kısım, terfili sulamalar ise P2, P3, P4, P5
ve P6 olarak bölümlere
ayrıldı.
Sulama Projesinin Su
Kaynağını Oluşturan
Barajlar Tamamlandı
Projenin su kaynağını
oluşturan Kralkızı ile
Dicle Barajları tamam-

GAP KAPSAMINDA
YER ALAN
KRALKIZIDICLE PROJESI
MUHTEVASINDAKI
SULAMA
TESISLERININ
TAMAMEN
BITIRILIP HAYATA
GEÇIRILMESI ILE
YAKLAŞIK 1 MILYON
150 BIN DEKAR
ALAN SULANACAK.

Haber

landı. Dicle Barajı’ndan
saniyede 111 metreküp
sulama suyunu iletecek
olan isale kanalı ile cazibeli olarak yani enerji
sarfiyatı olmadan sulanabilecek 1. kısım sulaması tamamlandı. Ayrıca terfili sulamalardan
P2 ile P5 sulamasının
sağ sahili bitirildi. P5
sulamasının sol sahili
ise kısmen tamamlandı.
218 km’lik Dev Ana
Kanalın 176 km’si
Tamamlandı
Tamamlanan
işlerle
sulanması hedeflenen
1 milyon 150 bin dekar
alanın yaklaşık 200 bin
dekarı sulamaya açıldı.
Yine çok büyük olduğu
için kısımlara bölünerek yapımı gerçekleştirilen ve isale kanalı
dâhil toplam 218 km
uzunluğundaki Cazibe
Ana kanalının yaklaşık 176 kilometresi tamamlandı. Kalan 42 kilometrenin ise 2017 yılı
sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar Hız
Kesmeden Sürüyor
140 bin 400 dekar alanı
sulayacak Cazibe Sulaması 3. kısımda yüzde
40, 154 bin 930 dekarı
sulayacak 2. kısımda
yüzde 39, 166 bin 220
dekarı sulayacak 4. kısımda yüzde 17 gerçekleşme sağlandı. Bu
bölümler 2018 yılında
tamamlanacak.
163.930 dekar alanı sulayacak terfili kısımlardan P5 Sol Sulaması
kapsamında 45 bin dekarlık alanda çalışmalar
sürdürülüyor. 124 bin
700 dekar alanı sulayacak P4 sulaması,

239 bin 690 dekar alanı
sulayacak P3 ve 79 bin
960 dekar alanı sulayacak P6 sulamalarına
ait proje çalışmaları bitirildi. P4 sulamasının
inşaat yapım ihalesi
yapıldı. P3 sulamasının
ise inşaat yapım ihale
sürecine başlandı.
Ülke Ekonomisine
Yıllık 402 Milyon
TL’lik Katkı
GAP kapsamında yer
alan
Kralkızı-Dicle
Projesi muhtevasındaki
sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata
geçirilmesi ile yaklaşık
1 milyon 150 bin

dekar alan sulanacak.
Diyarbakır ve bölge
halkı için çok büyük
öneme sahip bu proje
ile yaklaşık 151 bin kişiye iş imkânı ve ülke
ekonomisine yılda 402
milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.
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“SULAK ALANLARIMIZA
GÖZÜMÜZ GIBI
BAKIYORUZ”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2 Şubat
Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Eroğlu, sulak alanların biyolojik çeşitliliğin en yüksek seviyede
yaşandığı ekosistemler olduğunu belirtiği mesajında, sulak
alanların pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme,
üreme ve barınma ortamı olduğunu vurguladı.

Haber

gözümüz gibi bakıyor ve
koruyoruz.” dedi.
Sulak alanların korunması ve gelecek nesillere en sağlıklı şekilde
iletilebilmesi yönünde
önemli
sorumluluklarının bulunduğunun
altını çizen Eroğlu, sulak alanları korumakla kalmadıklarını, aynı
zamanda suni sulak
alanlar oluşturduklarını
kaydetti. Eroğlu, bugüne
kadar işletmeye alınan
baraj ve göletler ile yaklaşık 512 bin 689 hektar
yani yarım milyon hektardan fazla yapay sulak
alan tesis edildiğinin
bilgisini verdi.

Ü

lkemizin
yarı kurak iklim
kuşağında
yer
aldığını ve kişi başına
düşen yıllık kullanılabilir su miktarı dikkate
alındığında su zengi-

ni bir ülke konumunda
bulunmadığını belirten
Eroğlu, “Bu sebeple su
kaynaklarımızı ve sulak alanlarımızı akıllı
yönetmek ve verimli
kullanmak mecburiyetindeyiz. Bakanlık olarak sulak alanlarımıza

Baraj ve Göletler de
Sulak Alan Statüsünde
Baraj ve göletlerin yaban hayatı için son derece önemli habitatlar
olduğu ve aynı zamanda Ramsar Sulak Alan
sınıflandırması
içinde
“Yapay Sulak Alanlar”
başlığı içinde ele alındığını ifade eden Eroğlu, özellikle Hirfanlı,
Sarıyar, Atatürk, Keban
gibi barajların su kuşları
tarafından tercih edilen
yaşam alanları arasında yer aldığını kaydetti. Eroğlu mesajında şu
örnekleri verdi: “Keban
Barajı’nın güney kıyıları
Ulusal Öneme Haiz Su-
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BAKAN EROĞLU: SU
KAYNAKLARIMIZI
VE SULAK
ALANLARIMIZI
AKILLI YÖNETMEK
VE VERIMLI
KULLANMAK
MECBURIYETINDEYIZ.

Haber

lak Alan olarak ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra
Yedikır Baraj Gölü içinde
bulunan ada Akpelikanlar için önemli bir üreme
habitatı olmuştur. Burdur’da bulunan Karataş
depolaması da önemli
sulak
alanlarımızdan
biri olup aynı zamanda
Yaban Hayatı Geliştirme
Sahası’dır.”
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Ülkemizde 1950 yılı öncesinde sıtma hastalığı
ile mücadele için, 1950
yılı sonrasında ise tarım
alanı kazanmak maksadıyla sulak alanlarda
kurutma çalışmaları yürütüldüğü bilgisini veren Eroğlu, “Bu önemde
ülkemizde Avlan Gölü,
Samsam Gölü, Sultansazlığı gibi sulak alanlar olmak üzere toplam
229 bin 270 hektar sulak
alanda kurutma çalış-

maları yapıldı. Ancak bu
alanların bir çoğu rehabilitasyon projeleri ile
yeniden kazanıldı.” dedi.
“Sulak alanlar Türkiye
yüz ölçümünde yüzde
3.12’lik bir alanı
temsil etmektedir.”
Ülkemizde
1980’lerden sonra tabiatı koruma şuurunun arttığını,
özellikle 1994 yılında
ülkemizin taraf olduğu
Ramsar Sözleşmesi ile
birlikte sulak alanlar ile
alakalı koruma çalışmalarına başlandığını kaydeden Eroğlu, mesajına
şöyle devam etti: “Risk
altında gördüğümüz her
sulak alan için çalışma
yaptık ve tedbirlerimizi
aldık. Bu alanlar için su
takviyeleri dahi yaptık.
İlk olarak 2002’de yayımlanan
daha son-

ULUSAL SULAK
ALAN ENVANTER
PROJESI’NI DE
TAMAMLADIK.
İLK NETICELERE
GÖRE ÜLKEMIZDE
KARASAL, KIYISAL,
SUNI OLMAK ÜZERE
TOPLAM ALANI 2,5
MILYON HEKTARA
YAKIN POTANSIYEL
SULAK ALAN
OLDUĞU TESPIT
EDILMIŞTIR.

ra 2006 ve 2010 yıllarında revize edilen Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği ile sulak
alanların kurutulması
yasaklandı. Bu süreçte toplam büyüklüğü
184.487 hektar olan 14
sulak alan, Ramsar Alanı ilan edildi, 42 alanımızda koruma bölgeleri
belirlendi ve 24 sulak
alanımızda
planlama
çalışmaları yapıldı. Diğer yandan Ulusal Sulak
Alan Envanter Projesi’ni
de tamamladık. İlk neticelere göre ülkemizde
Karasal, Kıyısal, Suni
olmak üzere toplam
alanı 2,5 milyon hektara yakın potansiyel
sulak alan olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir
ifadeyle, sulak alanlar
Türkiye yüz ölçümünde
yüzde 3.12’lik bir alanı
temsil etmektedir. Ayrı-

Haber
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ca bütün sulak alanların
mevcut biyolojik çeşitlilik envanter durumu,
alan kullanım durumu
gibi bilgilerini toplayarak bir veri tabanı yönetim sistemi kurduk. Bu
çerçevede uydu haritaları, topoğrafik haritalar
ve kurumların elindeki bilgiler birleştirildi.
Yapılan tespitlere göre
Türkiye’de en küçüğü 10
m2, en büyüğü 364 bin
hektar olmak üzere tabii
ve suni 36 bin 42 adet
sulak alan poligonu belirlendi.”
“Sulak alanların
korunması hususunda
yüksek hassasiyet
bekliyoruz”
Eroğlu mesajını şöyle

SULAK ALANLARIN
KORUNMASINDA
HERKES HASSAS
DAVRANMALI

sonlandırdı, “Bakanlığımız; su ve toprak kaynaklarının ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ ilkeleri
çerçevesinde, ülkemizin
içinde bulunduğu şartlar ve eldeki imkânlar
dâhilinde geliştirilmesi ve akılcı yönetilmesi yolunda büyük çaba
göstermektedir.

Bu çerçevede, suyumuzun korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir
şekilde aktarılması için
2 Şubat Dünya Sulak
Alanlar Günü vesilesiyle
bir kez daha her kesimden, sulak alanların korunması konusunda en
yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.”

Haber

KKTC’YE “2 MILYON
360 BIN FIDAN”
Uygulamaya koyulan eylem planı çerçevesinde KKTC’de
2 milyon 360 bin fidan toprakla buluşturuldu…
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü (OGM) her
konuda olduğu gibi ormancılık
çalışmaları
hususunda da Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) desteğini sürdürüyor. Bu
çerçevede KKTC ile
imzalanan “Ormancılık
Alanında Yardım ve İş
Birliği Protokolü”nün
devamında hazırlanan
Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı (20142018) kapsamında Türkiye, 2 milyon 360 bin
fidanı toprakla buluşturdu.
Fidanlar Gelir Kaynağı
da Olacak
KKTC’nin yüzde 23’lük
kısmının ormanlık alan
olduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
“Türkiye olarak bu ormanların
korunması,
bakımı ve artırılması
hususlarında KKTC’ye
desteklerimizi sürdürüyoruz. KKTC ile im-

zaladığımız
protokol
çerçevesinde hazırlanan eylem planı ile bugüne kadar adada 12 bin
757 dekar alanda 2 milyon 360 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu
fidanların bir bölümü
ise gelir getirici türlerden oluşuyor. Böylece bu fidanlar dikildiği
bölgedeki vatandaşlara
gelir kaynağı da olacak.” diye konuştu.

KKTC’deki ormancılık faaliyetlerinin sadece açık alanlardaki
ağaçlandırma ile sınırlı
kalmadığını vurgulayan
Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

Haber

“Geçitköy Barajı etrafına bir mesirelik alan
tesis ediyoruz. Ayrıca
Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından Lefkoşa’da
yaptırılmakta olan Hala
Sultan
Külliyesi’nin
peyzaj ve uygulama
projesini yürütüyoruz.
Diğer yandan KKTC’de
önemli bir dini ziyaret
yeri olan Hz. Ömer Türbesi’nde de ağaçlandırma çalışmalarımız

bulunuyor.” değerlendirmesini yaptı.
Geçitköy Mesire Yeri
Yapım Çalışmaları
Yüzde 70’e Ulaştı
Geçitköy mesire yerinin yapım çalışmalarının yüzde 70 seviyesine
ulaştığının altını çizen
Prof. Dr. Eroğlu, “Bu
çerçevede kır lokantası,
kır kahvesi, ibadethane,
büfe, yöresel ürünler

UYGULAMAYA
KOYULAN
EYLEM PLANI
ÇERÇEVESINDE
KKTC’DE 2
MILYON 360 BIN
FIDAN TOPRAKLA
BULUŞTURULDU…

satış yeri, ilk yardım
binası gibi üst yapı tesislerinin kurulum işlemleri büyük ölçüde
bitirildi. Yapımı devam
eden diğer işlerin de
tamamlanması ile bu
mesirelik alan hizmete
alınacak.” açıklamasını
yaptı.
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Hala Sultan
Külliyesi’ne 2 Bin 850
Adet Fidan Dikildi
Hala Sultan Külliyesi’nde 20 bin m2’lik
peyzaj düzenlemesi yapıldığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
“Bu düzenlemenin ya-

22

pılabilmesi için Türkiye’den 10 dikim işçisini
burada görevlendirdik.
Bu işçilerimiz Külliye
bahçesinde 10 günlük
süre içinde çeşitli türlerde 2 bin 850 adet fidanı toprakla buluşturdu.” dedi.
Hz. Ömer Türbesi
Etrafındaki Kayalar
Parçalanarak Fidan
Dikildi
Hz. Ömer Türbesi etrafında da çalışmalar
yürüttüklerini belirten
Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
“Bu türbe kayalık bir
arazide bulunuyor. Buralarda kayaları parçalayarak dikim çukurları
açtık. Daha sonra ise bu
çukurları organik toprak ile takviye ettik ve
ülkemizden gelen fidanları buralara diktik.
Hz. Ömer Türbesi’nde
700 metrelik yeşil ku-

şak
ağaçlandırmasını
tamamladık,” diye konuştu.
Eylem planı çerçevesinde KKTC’ye 1 adet
ekskavatör, 1 adet arazöz, 3 adet pick up ve
ormancılık ile yangınla
mücadelede kullanılabilecek birçok malzeme
ve ekipmanın hibe edildiğini ifade eden Prof.
Dr. Eroğlu, “Her daim
KKTC’nin yanında olduk, bundan sonra da
yanında olmaya devam
edeceğiz.”
ifadelerini
kullandı.
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22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

“SU VE ATIK SU”
TEMASI ILE KUTLANDI
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Suyun giderek artan
öneminden dolayı Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nun 1992 yılında Brezilya’nın başkenti Rio de Janerio’da
düzenlenen Çevre ve
Kalkınma
Konferansı’nda aldığı kararla her
yıl 22 Mart günü “Dünya Su Günü” olarak
kutlanıyor.

1994 yılından bu yana
Dünya Su Günü her yıl
farklı bir tema vurgusu
ile idrak ediliyor. Dünya
Su Günü her yıl, Birleşmiş Milletler-Su adına
(UN-Water), Birleşmiş
Milletlere ait bir üye
tarafından
koordine
ediliyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansında (UNCED) yapıldı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
22 Mart 1993’te Dünya
Su Günü resmî olarak
imzalanmasından sonra her yıl kutlanılmaya
başlandı.

malar vurgulanarak tüm

Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında

Su Günü 1994 yılından
itibaren her yıl farklı te-

malarında dereceye gi-

dünyada kutlanıyor.
Ülkemizde her yıl DSİ
Genel Müdürlüğü öncülüğünde kutlanan 22
Mart Dünya Su Günü
çerçevesinde

düzenle-

nen afiş, fotoğraf, resim
ve kompozisyon yarışren eserler:
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AFIŞ YARIŞMASI

1. Merve VAROL CAN
Antalya

2. Gökhan BULUK
İstanbul

3. Gülsüm Damla ÖZ
İstanbul

FOTOĞRAF YARIŞMASI
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1. Mehmet ASLAN
Hatay

2. Gökhan BULUK
İstanbul

3. Mustafa BİNOL
Konya

RESIM YARIŞMASI

3. Mahmut KORKMAZ- Şanlıurfa
Mehmet Saçlı Ortaokulu 8. Sınıf

1. Asya ÜLGER - Mersin
Özel Toros İlkokul ve
Ortaokulu 8. Sınıf

2. Elif ÇAKIR- Nevşehir
Kardelen Eğitim Kurumları
Ortaokulu 8. Sınıf

Kompozisyon Yarışması
1. İrem AYDOĞDU- Burdur
Burdur Alpaslan Ali Can Bilim
ve Sanat Merkezi 8. Sınıf
2. İrem DAĞDEVİREN- Kocaeli
Deniz Yıldızlar Ortaokulu
8. Sınıf
3. Melike SAĞLAM- Ankara
Kızılcahamam İmam Hatip
Ortaokulu 8. Sınıf
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1994’TEN BU YANA DÜNYA SU GÜNÜ TEMALARI
Su Kaynaklarımızı
Önemsemek Herkesin İşi

Yer Altı Suyu-Görünmez
Kaynak

Susamış Şehirler için Su

1995

1997

1994

1999

1996
Kadın ve Su

Dünyanın Suyu Acaba
Yeterli mi?

Su ve Afetler

2005

1998
Herkes Mansapta Yaşıyor

Kalkınmak için Su

2003

21. Yüzyıl için Su

2001

21.
yy.
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2004

2002

Hayat için Su

2000

Gelecek için Su

Su ve Sağlık

Su-Sağlık Bilgisi-Halk
Sağlığı

Su ve Kültür

2007

Su Kalitesi

2009

2006

2011

2008
Su Kıtlığı ile Mücadele

Su ve İstihdam

2010
Su Birleştir-Farklılıkların
Suda Yakınlaşması

Su ve Enerji

2015

2016

Şehir Sularının Yönetimi

Su ve Gıda Güvenliği

2013

2014
Sürdürülebilir Kalkınma

2012
Uluslararası Su İş Birliği

Haber

Kapak

ATIK SU
SORUN
HEM FIRSAT
28

HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN

“Her kriz kendi fırsatını doğurur.” sözüne muhakkak rast
gelmişsinizdir. Atık su meselesi de, bu söze verilebilecek en
iyi örneklerden biri aslında. Çünkü bir taraftan hiçbir işleme
tabi tutulmadan tabiata salınması durumunda çevresel
felaketlere sebep olabilen atık su, aynı zamanda günümüzün
ve geleceğin en büyük meselelerinden biri olarak görülen su
kıtlığı sorununun çözümü için müthiş bir alternatif kaynak…
Nitekim günümüzde, atık su hâlledilmesi gereken bir problem
olmaktan çok, toplumların karşı karşıya kaldığı sorunların
çözümünün bir parçası olarak görülüyor.

Kapak
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Dünyada Atık Su
Suyun kullanıldığı insan faaliyetlerinin çoğunda, atık su ortaya
çıkıyor. Dünya çapında
suya yönelik talep ve
buna bağlı olarak da
atık su salımı her geçen gün artıyor. İnsan
sağlığı, ekonomik verimlilik, temiz su kaynaklarının kalitesi ve
ekosistemler üzerinde
olumsuz etkileri bulunan atıksuların doğrudan deşarjını büyük
ölçüde az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler
gerçekleştiriyor.
Dünya çapında atık
sular, su yönetiminin
kritik bir bileşeni olmasına rağmen, bertaraf
edilmesi ya da temizlenmesi bir yük olarak

görüldüğü için büyük
ölçüde ihmal edildi.
Bugün ise bu ihmalin
sonuçları ile yüzleşiyoruz. Dünya, sulak
ekosistemlerin
azalması ve kirlenmiş tatlı
su kaynakları nedeniyle
çoğalan hastalıklardan,
toplumların refah düzeyi ve geçim kaynakları üzerindeki olumsuz
etkilere kadar birçok
sorunla karşı karşıya.
Atık suyu önemli bir
sosyal ve çevresel sorun
olarak değerlendirmek
yönündeki yetersizliklerin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için
yapılacak diğer girişimleri de riske atacağı
öngörülüyor.

SÜREKLI ARTAN
TALEP KARŞISINDA,
İLKESİ ÖNCEDEN
“IŞLEME VE
BERTARAF ETME”
OLAN VE “YENIDEN
KULLANIM,
GERI DÖNÜŞÜM
VE KAYNAK
TOPLAMA” OLARAK
DEĞIŞEN ATIK SU,
GÜVENILIR BIR
ALTERNATIF SU
KAYNAĞI OLARAK
ÖNE ÇIKIYOR.

Sürekli artan talep karşısında
paradigması,
önceden “işleme ve
bertaraf etme” olan ve
“yeniden kullanım, geri
dönüşüm ve kaynak
toplama” olarak değişen atıksu, güvenilir
bir alternatif su kaynağı
olarak öne çıkıyor. Bu
anlamda, atıksu artık
günümüzde çözülmesi
gereken bir problem olmaktan çok, toplumların karşı karşıya kaldığı
sorunların çözümünün
bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Atık su ayrıca maliyet açısından verimli ve sürdürülebilir bir
enerji, besin ve diğer
yan ürünlerin kaynağı
konumunda bulunuyor.
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ŞU ANDA DÜNYA
NÜFUSUNUN
ÜÇTE IKISI YILDA
EN AZ BIR AY SU
KITLIĞI YAŞAYAN;
YAKLAŞIK 500
MILYON KIŞI ISE
SU TÜKETIMI
MIKTARININ,
YENILENEBILIR
SU KAYNAKLARI
MİKTARININ İKİ
KATINA ÇIKTIĞI
BÖLGELERDE
YAŞIYOR.
talebin artmasında büyük payı var.

Bu tür kaynakların atık
sudan çıkartılmasının
insan ve çevre sağlığının yanı sıra gıda ve
enerji güvenliği ile iklim değişikliğinin hafifletilmesi
üzerinde
çok önemli etkileri ve
faydaları var.
Dünyanın Suyu:
Ulaşılabilirlik ve Kalite
Küresel ölçekte, önümüzdeki on yıllarda su
talebinin önemli ölçüde artacağı tahmin
ediliyor. Dünya genelindeki su kullanımının
%70’inden
sorumlu
olan tarım sektörüne
ek olarak, sanayi ve
enerji üretimi için su
talebi büyük artış gösterdi. Hızlı şehirleşme
ve nüfus artışının bu

DÜNYA
GENELINDEKI SU
KULLANIMININ
%70’INDEN
SORUMLU
OLAN TARIM
SEKTÖRÜNÜN YANI
SIRA, SANAYI VE
ENERJI ÜRETIMI
IÇIN SU TALEBI
DE BÜYÜK ARTIŞ
GÖSTERDI.

İklim değişikliği senaryoları, su arz ve talebi
arasındaki dengesizlik
gibi su döngü dinamiklerindeki
uzaysal
ve zamansal değişkenliklerin daha da şiddetleneceğini ve dünya
çapında birçok nehir
havzasında kuraklık ve
sellerin sıklığı ve şiddetinin büyük olasılıkla
değişeceğini öngörüyor. Kuraklık ise çok
ciddi sosyo-ekonomik
ve çevresel sonuçları
beraberinde getirebilir.
Şu anda dünya nüfusunun üçte ikisi yılda en
az bir ay su kıtlığı yaşayan; yaklaşık 500 mil-

yon kişi ise su tüketimi
miktarının, yenilenebilir su kaynaklarının iki
katına çıktığı bölgelerde yaşıyor. Zaten kısıtlı
olan temiz su kaynaklarının azalmaya devam
ettiği son derece hassas
alanlar, suyun bol olduğu alanlardan su transferine bağımlı hâlde ve
uygun yeni alternatif
su kaynakları aranıyor.
Tedbirsiz kanalizasyon
deşarjlarının artması,
tarımsal atıksu ve sanayiden yeterince arıtılmadan salınan sular
dünya çapında su kalitesinin düşmesine neden oldu. Bu eğilimin
devam etmesi hâlinde;
önümüzdeki on yıllarda
su kalitesinin giderek
düşmesi, özellikle su
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kaynakları bakımından
fakir ülkelerde ekosistemleri ve insan sağlığını tehdit eder hale
gelmesi, sürdürülebilir
ekonomik kalkınmayı
kısıtlayacak ve su kıtlığını artıracak sonuçlar
doğurması
olasılığını
güçlendiriyor.
Atık Su: Küresel
Eğilimler
Ortalama olarak, yüksek
gelirli ülkeler, evsel ve
endüstriyel atık suları %70 oranında işleme
tabi tutarak doğaya salıyor. Bu oran, üst orta
gelirli ülkelerde %38’e,
düşük orta gelirli ülkelerde ise %28’e düşüyor.
Buna ek olarak düşük
orta gelirli ülkelerde atık
suyun sadece %8’i tam
manasıyla işleme tabi
tutuluyor. Bu tabloya

göre, küresel olarak, tüm
atık suların %80’inden
fazlası herhangi bir işleme tabi tutulmadan
deşarj ediliyor.
Yüksek gelirli ülkelerde
ileri atık su arıtımına
yönelik
motivasyon,
atık suya su kıtlığı ile
baş etme yönünde alternatif bir su kaynağı işlevi kazandırarak
çevresel kaliteyi artı-

rıyor. Bununla birlikte özellikle gelişmekte
olan ülkelerde altyapı, teknik ve kurumsal
kapasite ve finansman
eksikliği nedeniyle atık
suyun doğrudan çevreye salınması yaygın bir
uygulama olarak karşımıza çıkıyor.
“Yeniden Kazanmak”
Atık su iyi yönetildiği
zaman büyük fırsat-

lar ve imkânlar sunan;
görmezden gelindiğinde ise çevresel, sıhhi,
iktisadi ve toplumsal
krizlerin kaynağı haline gelebilen bir kaynak
niteliği taşıyor. Atık suyun, arıtıldıktan sonra
aralarında içme suyunun da yer aldığı birçok kullanım alanı var.
Bu kullanım alanlarını
tarım, sanayi, yer altı
suyunun takviye edilmesi, mesire alanlarının oluşturulması ve
beslenmesi ile tuvaletlerde kullanımı olarak
sıralayabiliriz.
Atık su arıtım ve yeniden kazanım faaliyetleri doğrudan ve dolaylı olarak birçok fayda
sağlıyor. Atık su arıtım
faaliyetlerinin
sağlayacağı kazanımlardan
en önemlisi toplum ve
çevre sağlığı yönünde-
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ki kazanımlar. Zira atık
su arıtılmadan deşarj
edildiğinde tifo, sarılık, kanser gibi neticesi
ölüme varabilecek ciddi
sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden atık su arıtım faaliyetleri toplum ve çevre
sağlığı açısından hayati
öneme sahip. Atık suyun çevreye ve toplum
sağlığına verdiği tahribat için verilebilecek
en net örneklerden biri
Ganj Nehri. Hinduların
asla kirlenmeyeceğine
inandıkları Ganj Nehri’ne günlük ortalama
2 milyar litre lağım ve
endüstriyel atık su deşarj ediliyor. Arıtılmamış atık su deşarjları,
yakılmış insan külleri,
cesetler nedeniyle nehirde yüzmek bir yana
temas etmek dahi insan sağlığı açısından
çok tehlikeli. Nitekim
dini inanışları gereği
Hindular, Ganj Nehri’nde yıkanıyor, hatta suyundan içiyorlar.
Bunun neticesinde bölgede salgın hastalıklar
ve kanser çok yaygın.
Ganj Nehri’nin yeniden
kazanımı için bugün
harekete geçildiğini ve
milyarlarca dolar harcandığını
varsaysak
dahi, nehrin eski günlerine geri dönmesi imkânsız görünüyor.
Arıtılmadan deşarj edilen atık suyun neden
olduğu çevresel kirlilik
ve tahribat, turizm faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. Atık suyun arıtılması hâlinde
ise çevresel kirliliğin
engellenmesinin yanı
sıra, elde edilen suyun

rekreasyon
alanlarının oluşturulması ve
beslenmesinde kullanılması turizme büyük
katkı sağlıyor.
Günümüzün ve geleceğin en önemli meselelerinden biri olan su
kıtlığı, ülkeleri alternatif su temini kaynağı bulmaya zorluyor.
Tam bu noktada atık
su, %99’un üzerindeki
su oranıyla müthiş bir
alternatif kaynak olarak ön plana çıkıyor.
Dünyada tüketilen suyun %70’inin tarımsal
amaçlı kullanıldığı düşünüldüğünde, atık su
arıtımından kazanılan
suyun tarımda yeniden
kullanılması, su kıtlığı
meselesinin çözümüne
çok büyük katkı sunma
potansiyeline sahip.
Atık su arıtım ve yeniden kullanım faaliyetlerinin iktisadi kazanımları; toplum ve
çevre sağlığı, turizm,
su temini faaliyetleri

HINDULARIN ASLA
KIRLENMEYECEĞINE
INANDIKLARI
GANJ NEHRI’NE
GÜNLÜK ORTALAMA
2 MILYAR LITRE
LAĞIM VE
ENDÜSTRIYEL
ATIK SU DEŞARJ
EDILIYOR.
ARITILMAMIŞ ATIK
SU DEŞARJLARI,
YAKILMIŞ İNSAN
KÜLLERİ VE
HATTA CESETLER
NEDENİYLE
NEHIRDE YÜZMEK
BIR YANA TEMAS
ETMEK DAHI INSAN
SAĞLIĞI AÇISINDAN
ÇOK TEHLIKELI.

doğrudan veya dolaylı
olarak bir ilişki içerisinde. Zira toplum ve
çevre sağlığı üzerinde
olumsuz etkileri olan
bir durumun bertarafı
için harcanacak iktisadi
kaynak göz önüne alındığında, doğrudan ekonomiyi ilgilendiren bir
boyut kazanıyor. Diğer
bir yandan alternatif su
kaynağı arama faaliyetleri için iktisadi kaynakların sarfiyatı, atık
su arıtım ve yeniden
kullanım faaliyetleri ile
asgariye
indirgenmiş
oluyor. Hem arıtılmamış atık suyun turizme
vereceği zarar, hem de
rekrasyon alanları ve
turizm faaliyetlerinden
yeniden kullanıma hazır arıtılmış atık suyun
getireceği
kazanımlar
hesaba katıldığında, atık
su arıtım faaliyetlerinin
getireceği ekonomik kazanç daha net görülebiliyor. Uzmanlar, atık su
arıtım
faaliyetlerinde
kullanılan her 1 liranın,
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doğrudan veya dolaylı olarak 5 liralık katkı
olarak geri döneceğini
değerlendiriyor.
Atık Su, Sanitasyon
ve Sürdürülebilir
Kalkınma
Atık su kabaca %99 sudan ve %1 asılı, koloidal ve çözünmüş katı
maddelerden
oluşur.
İşlenmemiş veya yetersiz şekilde arıtılmış atık
suyun deşarj edilmesinin etkileri; insan sağlığına zararlı etkileri,
olumsuz çevresel etkiler ve ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkiler olmak üzere
üç gruba ayrılabilir.
Hayatın kaynağı olan
su, herhangi bir sektörde üretime aracılık
ettikten sonra arıtılmadan deşarj edildiğinde, toplum sağlığı açı-

2012 YILINDA,
ORTA VE DÜŞÜK
GELIRLI ÜLKELERDE
GERÇEKLEŞEN
ÖLÜMLERDEN
TAHMINEN 842 BINI,
KIRLENMIŞ IÇME
SUYU, YETERSIZ EL
YIKAMA IMKÂNLARI
VE UYGUNSUZ VEYA
YETERSIZ SAĞLIK
HIZMETLERINDEN
KAYNAKLANIYORDU.

sından büyük bir risk
oluşturur. Bu sebeple
hastalıklar oluşmadan,
sebeplerini
ortadan
kaldırmanın en önemli ayaklarından biri su
kaynaklarının temizliği
olarak ön plana çıkıyor. Bu aşamada hem
temizliğin artırılması,
hem de yeni su kaynaklarına ulaşım imkânı
sağlaması bakımından
Atık Su Arıtma Tesisleri
hayati fırsatlar sunuyor. Çünkü daha fazla
sağlık kazanımı ancak
gelişmiş atık su arıtımı ile gerçekleştirilebilir. 1990 yılından bu
yana dünya genelinde
2,1 milyar insan sağlık
tesislerine
erişirken,
2,4 milyar insan sağlık
hizmetlerine erişemiyor. Yaklaşık 1 milyar
kişi ise hâlâ açık havada

dışkılama yapıyor. 2012
yılında, orta ve düşük
gelirli ülkelerde gerçekleşen ölümlerden tahminen 842 bini, kirlenmiş içme suyu, yetersiz
el yıkama imkânları ve
uygunsuz veya yetersiz
sağlık hizmetlerinden
kaynaklanıyordu.
UNESCO Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinde “2030 yılına kadar,
küresel olarak kirliliğin
azaltılması, çöp yığınlarının ortadan kaldırılması ve tehlikeli
kimyasalların ve maddelerin salımının asgariye
indirgenmesi,
işlenmemiş atıksu oranının yarıya indirilmesi,
geri dönüşümün ve güvenli yeniden kullanımın sağlanması yoluyla
su kalitesinin yükseltmesini.” ana hedefler
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olarak belirledi ve benimsedi.

rinin acil bir şekilde uygulanması planlanıyor.

Düşük gelirli ve düşük
orta gelirli ülkelerde
atık su arıtımının son
derece kısıtlı seviyelerde olması, söz konusu
kritik hedeflere ulaşılmasının önünde bir
engel olarak görülüyor.
Bu durumun iyileştirilmesi için ise bu ülkelerde düşük maliyetli
çözümlerin ve güvenli
su kullanım seçenekle-

Atık Su Yönetimindeki
Zorluklar
Toplumun, insan atıklarını yönetmedeki kazanımları, halk sağlığı
için olduğu kadar çevre
için de önemli. Su kalitesi yönetmeliklerinin
pratikte uygulanmasına
dair zorlukların üstesinden gelmek ise bir
hayli güç olabiliyor. Su
kalitesinin iyileştiril-

ATIKSU KABACA
%99 SUDAN VE %1
ASILI, KOLOIDAL VE
ÇÖZÜNMÜŞ KATI
MADDELERDEN
OLUŞUR.
İŞLENMEMIŞ VEYA
YETERSIZ ŞEKILDE
ARITILMIŞ ATIK
SUYUN DEŞARJ
EDILMESININ
ETKILERI; INSAN
SAĞLIĞINA
ZARARLI ETKILERI,
OLUMSUZ
ÇEVRESEL ETKILER
VE EKONOMIK
FAALIYETLER
ÜZERINDEKI
OLUMSUZ
ETKILER OLMAK
ÜZERE ÜÇ GRUBA
AYRILABILIR.

mesi ve su kaynaklarının korunması hedeflerini gerçekleştirmek
için, atık su yönetiminin çeşitli yönlerinden
sorumlu olan kişiler ve
kuruluşlar, uyumlu olmak ve ortak hareket
etmek zorunda. Kazanımlar ise su kaynaklarının kirlilikten korunmasına dair kurallara
uyulmasına bağlı.
Vatandaşların her seviyedeki karar verme
sürecine dâhil edilmesi,
toplumun bu süreçlere
katılımını ve süreçleri sahiplenmesini teşvik ediyor. Bu süreçler;
hangi sanitasyon tesislerinin arzu edildiği,
tesislerin
nitelikleri,
uzun vadede nasıl finanse edileceği ve muhafaza edilebileceğini
de kapsıyor.
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Türkiye, Atık Su
Arıtımında Büyük Bir
Atılım Gerçekleştiriyor
Ülkemizde atık su arıtımı ve arıtılan suyun
yeniden
kullanımına
yönelik faaliyetler giderek ivme kazanıyor.
2 Kasım 2011 tarih ve
662 sayılı KHK ile Atık
Su Dairesi Başkanlığını teşkil ederek atık su
yönetimi çalışmalarına
büyük hız veren Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü; ilk aşamada çalışmalarını Ergene Havzası’nda yoğunlaştırdı.
Yoğun sanayi ve evsel
atık deşarjı sebebiyle

kirlenen Ergene Nehri’nin eski günlerine
kavuşturulması maksadıyla Ergene Eylem
Planı kapsamında inşa
edilen 12 Atık Su Arıtma
Tesisi (Edirne Uzunköprü AAT, Kırklareli
Merkez AAT, Vize, Babaeski AAT ve Pınarhisar AAT ile Tekirdağ
Malkara AAT, Hayrabolu AAT, Saray AAT,
Muratlı AAT, Çorlu AAT
ve Çerkezköy AAT) ve 3
Kolektör (Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ve Tekirdağ Çorlu)
olmak üzere toplamda
14 atık su arıtma yapısı

hâlihazırda işletmede
ve arıtım faaliyetlerini
sürdürüyor. Yine Ergene Eylem Planı kapsamında yer alan Edirne
Keşan Atık Su Arıtma
Tesisinin inşası ise devam ediyor.

ÜLKEMIZDE,
ATIK SU ARITMA
TESISLERININ
ENERJI IHTIYACI,
YENILEBILIR
ENERJI KAYNAĞI
OLAN GÜNEŞ
ENERJISI
SISTEMINDEN
SAĞLANIYOR.

Ergene Havzası dışında
da atık su faaliyetlerine hız veren DSİ Genel Müdürlüğü, Trabzon Atasu Barajı Atık
Su Tesisleri ve Çankırı
Güldürcek Barajı Havzası Atık Su Toplama
ve Arıtma Tesisini tamamlayarak işletmeye
aldı. 4 tesisin (Çorum
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Hatap ve Yenihayat Baraj Havzaları ile Yozgat
Musabeyli Cemil Çiçek Barajı Havzası Atık
Su Toplama ve Arıtma
Tesisi, Afyonkarahisar
Kuzey Kolektör Hattı
Projesi, Niğde II. Kademe Atık Su Arıtma
Tesisi,
Afyonkarahisar - Dinar Çölovası
Kapalı Havza Atık Su
Arıtma Tesisi) projesi
tamamlanırken, 7 atık
su arıtma tesisi (Ankara
İçme Suyu II. Merhale
(Gerede Sistemi) Işıklı
Regülatör Havzası Atık
Su Toplama ve Arıtma
Tesisleri, Bilecik - Bozüyük Atıksu Arıtma
Tesisi, Artvin Atık Su
Arıtma Tesisi, Akarçay
Havzası Atık Su Toplama ve Arıtma Sistemleri
1. Kısım, Akarçay Havzası Atık Su Toplama
ve Arıtma Sistemleri 2.
Kısım, Isparta Eğirdir
Gölü Havzası Atık Su
Toplama ve Arıtma Tesisleri, Burdur Karacaören Baraj Havzası Atık
Su Toplama ve Arıtma
Tesisleri) ise proje yapım aşamasında.
Söz konusu projelerde,
“atık suların kazanılarak yeniden kullanılması” konusundaki
çalışmalara ağırlık verilerek tüm tesislerde
arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasına
imkan sağlayacak üniteler projelendiriliyor.
DSİ Genel Müdürlüğü
sadece Ergene Nehri
Havzasında değil diğer
havzalarda da yürüttüğü çalışmalarda, atık
suların yeniden kulla-

nımını ilke edinen bir
yaklaşım izliyor.
DSİ Atık Su Arıtımında
İleri Teknoloji
Kullanıyor
DSİ Genel Müdürlüğü,
inşa ettiği tesislerin
hem yapım sürecinde,
hem de arıtım ünitelerinde ileri teknoloji
kullanıyor.
• İleri Biyolojik Arıtma
Sistemleri: Tesisler,
Alman ATV131 standartlarına
uygun,
azot fosfor ve karbon arıtımını birlikte
sağlayan A2O, Bardenpho ve Simultane
Denitrifikasyon gibi
birden fazla prosesle
işletilebilecek şekilde
tasarlanıyor.
• Paslanmaz İmalatlar: Tesislerdeki bütün mekanik imalatlarda uzun ömürlü
paslanmaz çelik malzeme kullanılıyor.

• Kendiliğinden Yerleşen Beton: İlk defa
bir evsel atık su arıtma tesisinde tüm su
yapılarının
inşaatlarında
kendinden
yerleşen beton (KYB)
kullanıldı.
Keşan,
Çerkezköy ve Çorlu
Atık Su Arıtma Tesisleri bu şekilde inşa
edildi.
• Turbo
Blowerlar:
Enerji
maliyetleri, enerji verimliliği yüksek pompalar
kullanılarak en aza
indirgeniyor.
Ayrıca tesislerde, tesisin enerji ihtiyacının
%50’den
fazlasını
tüketen son teknoloji
yüksek enerji verimliliğine sahip turbo
hava körükleri kullanılıyor.
• Scada
İzleme
ve
Kontrol Ünitesi: Tesislerin 24 saat kesintisiz çalışmasını

sağlayacak SCADA ve
otomasyon sistemleri
yine en son teknolojik
ekipmanlar kullanılarak tasarlandı.
• Yenilenebilir Enerji
Sistemleri: Tesislerin
enerji ihtiyacı, yenilebilir enerji kaynağı
olan güneş enerjisi
sisteminden sağlanıyor.
• Sıcak
Püskürtme
Elastomer
(Poliürea): Çapı 1m’den
fazla olan kollektör
hattı
inşaatlarında, betonarme boru
için birleşim yerlerinde ve beton baca
elemanları birleşim
yerlerinde, baca giriş çıkışlarında %100
sızdırmazlık sağlayan sıcak püskürtme
elastomer
kaplama
(poliüre sprey) uygulaması yapıldı ve başarılı sonuçlar alındı.
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Su, rüzgâr ve güneş dünyamızın sınırsız enerji kaynakları...
Yenilenebilir enerji denildiğinde akla gelen ilk üç kaynak...
Dünyada yeşil enerji üretimi için en çok faydalanılan bu
üç kaynak, tek tek büyük miktarda enerji üretimine vesile
oldukları gibi birlikte (kombine enerji formu) ürettikleri
dalgalar yoluyla da muazzam bir enerji potansiyelini harekete
geçiriyorlar.
HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN

Dosya
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Dalga enerjisi çok büyük bir enerji potansiyeline sahip.
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Dünyamızı ısıtan güneş; başta dünyamızın
kendine özgü şekli olmak üzere dağlar, denizler, bitki örtüsü ve
yükseklik farkı gibi faktörlerin devreye girmesi ile farklı noktaların
farklı ısınmasına sebep
olur. Bu ısı farklılıkları havanın harekete
geçmesine yol açarak
rüzgârların oluşmasını
sağlar. Rüzgârların okyanus ve deniz gibi su
kütleleri üzerinde oluşturduğu etki sebebiyle
de su yüzeyinde yükselmeler ve alçalmalar
meydana gelir. Böylelikle güneş, rüzgâr ve
su, kombine bir enerji
formu olarak yararlanılan dalgaların oluşmasına vesile olur.
Dalga enerjisi ile alakalı çalışmaların geçmişi 1970’li yıllara kadar
uzanıyor. Hayata geçiri-

BM’YE (BIRLEŞMIŞ
MILLETLER) GÖRE
TÜM DÜNYADA
DALGA ENERJISINDEN
ISTIFADE EDILEREK
TEORIK OLARAK
YILLIK 32 BIN TWh’YE
(1 TWh = 1 MILYAR
KILOVATSAAT) VARAN
BIR ENERJI ÜRETIMI
GERÇEKLEŞTIRILMESI
MÜMKÜN GÖRÜLÜYOR.
HÂLIHAZIRDA
DÜNYADA TÜKETILEN
ELEKTRIK
ENERJISININ YILLIK
YAKLAŞIK 25 BIN TWh
OLDUĞU DIKKATE
ALINDIĞINDA
DALGA ENERJISI
POTANSIYELININ NE
DENLI BÜYÜK OLDUĞU
ORTAYA ÇIKIYOR

len ilk birkaç çalışmanın
başarısızlıkla sonuçlanması dalga enerjisine
olan ilginin azalmasına sebep oluyor ancak,
teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çalışmalar
tekrar hız kazanıyor.
Dalga enerjisinin vaat
ettiği büyük enerji üretimi, özellikle teknik
alanda meydana gelen
gelişmeler neticesinde
maliyetlerin düşmesiyle, üzerinde önemle durulan bir enerji üretim
metodu haline geldi.
Japonya, Norveç, İngiltere, Portekiz, Avustralya gibi özellikle okyanuslara kıyısı bulunan
ülkeler, dalga enerjisi
üzerinde önemli çalışmalar yürütüyor.
Dalga Dalga Enerji
Dalga enerjisi çok büyük
bir enerji potansiyeline
sahip. Zira yeryüzünün
yaklaşık 3/4’ü suyla

kaplı hâlde ve dalgalardan istifade edilecek
10 binlerce kilometrelik
okyanus kıyı şeridi bulunuyor. BM’ye (Birleşmiş Milletler) göre tüm
dünyada dalga enerjisinden istifade edilerek teorik olarak yıllık
32 bin TWh’ye (1 TWh
= 1 milyar kilovatsaat)
varan bir enerji üretimi
gerçekleştirilmesi
mümkün
görülüyor.
Hâlihazırda
dünyada
tüketilen elektrik enerjisinin yıllık yaklaşık 25
bin TWh olduğu dikkate alındığında dalga
enerjisi potansiyelinin
ne denli büyük olduğu
ortaya çıkıyor.
Dünyada yüksek dalga gücüne sahip birçok
bölge bulunuyor. Her
iki yarım kürede 30. ve
60. enlemler arasında
dalga hareketi batı rüzgârlarının
hâkimiyeti
ile yükseliyor.

Güneş, rüzgâr ve su, kombine bir enerji formu
olarak yararlanılan dalgaları meydana getiriyor.
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Dalga gücü seviyesinin dünyada dağılımı (kW/m tepe yüksekliği)
Türkiye’de ise dalga denildiğinde akla ilk olarak
Karadeniz geliyor. Fakat
dalga enerjisi bakımından en verimli bölgenin
Ege Denizi’nde Marmaris ve Finike arasındaki sahil şeridi olduğu yönünde ölçümler
bulunuyor.
Bununla
birlikte Batı Karadeniz
ve İstanbul Boğazı’nın
kuzey kesimleri de verimli mevkiler olarak
gösteriliyor. Akdeniz’de
dalga gücünün yıl boyu
8,4-15,5 kW/m arasında değiştiği tahmin
ediliyor.
Dalgadan enerji nasıl
üretiliyor?
Dalga Enerjisi Sistemleri temel olarak arşimet prensibi (suyun
kaldırma kuvveti) ile
yer çekimi kanunundan
istifade etmek üzere
tasarlanıyor. Ancak, her
dalga boyu ve büyüklüğünden
faydalana-

DALGANIN
GÜCÜNÜ, DALGA
YÜKSEKLIĞI VE
DALGA SIKLIĞI
(FREKANS)
BELIRLIYOR.
HER DALGA
YÜKSEKLIĞINDEN
ISTENILEN
ENERJININ ELDE
EDILEBILMESI,
DALGA ENERJISININ
ÖNEMLI
AVANTAJLARINDAN
BIRINI TEŞKIL
EDIYOR.

bilecek tek bir tasarım
oluşturulamadığından, farklı konumlarda
ve farklı prensiplerde
çalışan santraller bulunuyor. Dalga Enerji
Santralleri bulundukları okyanus ya da deniz
kesimine göre; kıyı şeridinde (Shorline), kıyıya yakın (Near Shore)
ve açık denizde (Offshore) olmak üzere üçe
ayrılıyor.
Dalganın gücünü, dalga
yüksekliği ve dalga sıklığı (frekans) belirliyor.
Her dalga yüksekliğinden istenilen enerjinin
elde edilebilmesi, dalga enerjisinin önemli
avantajlarından birini
teşkil ediyor.
Kıyı Şeridi (Shoreline)
Uygulamaları
Dalgadan enerji üretecek sistemlerin kıyı
şeridinde
bulunduğu
uygulamalarda, enerji

üretim yapıları kıyıda
sabitlenmiş veya gömülü halde bulunurlar.
Bu tür uygulamalar,
inşa aşaması ve bakım onarım işlemleri
açısından kıyıya yakın
ve açık deniz sistemlerine nazaran avantajlıdır. Bu sistemlerin
diğer bir avantajı ise
derin su bağlantılarına
veya uzun su altı elektrik kablolarına ihtiyaç
duymamasıdır.
Ancak bu sistemler
daha az güce sahip
dalga rejimi nedeniyle
enerji verimliliği açısından dezavantajlıdır.
Diğer taraftan kıyı şeridinin jeolojik yapısı,
gel-git seviyesi ve kıyı
yapısının korunmasına
yönelik mevzuat sınırlamaları gibi etkenler,
kıyı şeridi uygulamalarının yaygınlaşma hızını düşürmektedir.
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• Salınımlı Su Kolonu (Oscillating Water Column-OWC)
OWC sisteminde suyun havayı sıkıştırması yoluyla türbinlerin çalıştırılması
hedeflenir. Kıyı şeridine sabitlenmiş yapının alt tarafında, dalganın yapının
içerisine girmesine müsaade edecek bir su alma yapısı bulunmaktadır. Buradan
dalganın getirdiği su kütlesi içeri alınarak üst tarafta bulunan hava haznesindeki havanın sıkıştırılması sağlanır. Sıkışan havanın yarattığı basınç sayesinde
türbinin hareket etmesi sağlanır.
Bu sistemde Wells Türbini kullanılmaktadır. Bu türbinin özel yapısı sayesinde,
dalga hem su alma yapısından girerken hem de çıkarken istenilen yönde hareket sağlanabilmektedir. Böylelikle sistem daha verimli çalıştırılır.
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• Daralan Kanal Sistemi (TAPered CHAnel -TAPCHAN)
Bu sistem su seviyesinin 3-5 metre üzerinde tesis edilir. Kıyı kenarında inşa
edilen haznenin suyun girişine imkân verecek geniş ağızlı ve dar çıkışlı bir su
alma yapısı bulunmaktadır. Su alma yapısının giderek daralan şekilde tasarlanması sebebiyle dalga yüksekliği arttırılarak hazne suyla doldurulur. Haznede
depolanan su alt taraftaki türbine verilerek enerji üretilir.

TÜRKIYE’DE DALGA
DENILDIĞINDE
AKLA ILK OLARAK
KARADENIZ
GELIYOR. FAKAT
DALGA ENERJISI
BAKIMINDAN EN
VERIMLI BÖLGENIN
EGE DENIZI’NDE
MARMARIS VE
FINIKE ARASINDAKI
SAHIL ŞERIDI
OLDUĞU YÖNÜNDE
ÖLÇÜMLER
BULUNUYOR.

Bu sistem çok az hareketli parçaya ihtiyaç duyduğundan bakım onarım maliyeti düşüktür ve enerjinin depolanmasına imkân sağlamaktadır. Ancak her kıyı
kesiminde bu sistemin kurulması mümkün olamamaktadır.
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• Pendular
Bir tarafı denize açılan dikdörtgen şeklinde tasarlanan ve su yüzeyine bakan kısmında hidrolik pompalar bulunan sistemdir. Dalganın etkisiyle hidrolik
pompalar yukarı aşağı harekete geçer.
Kıyıya Yakın (Near Shore) Uygulamalar
Kıyıya yakın uygulamalar deniz yüzeyden 10-25
metre derinliğe ulaşılan kesimlerde kullanılmaktadır.
• Osprey
Hidroelektrik santrallerin çalışma prensibini kullanan bu sistemde, santralin su yüzeyi altında kalan
kısmından geçen dip akıntılardan istifade edilerek
türbinlerin hareketlenmesi sağlanır. Siteme rüzgar
türbinin dahil edilmesiyle (WOSP 3500) hem kurulu güç artırılmış hem de stabilizasyon meselesinin
çözümüne katkı sağlanmıştır. Sistemin inşaat maliyetlerinin düşürülmesi yönünde yoğun çalışmalar
sürdürülmektedir.
• Oyster Dalga Enerji Dönüştürücüsü
İngilizce’de istiridye anlamına gelen Oyster, açılıp
kapanarak enerji üretiyor. 10-15 metre derinlikte
deniz tabanına yerleştirilen sistem akıntılardan istifade ediyor.
Oysterin hareketli kapağı dalganın gelişine göre
açılıp kapanırken, hareketli kapakla tabana sabitlenmiş hidrolik pistonlar vasıtasıyla su karaya
pompalanıyor. Karada bulunan hidroelektrik türbini çalıştırmak için deniz altı boru hattı aracılığı
ile hidrolik pistonlar, deniz suyunu yüksek basınçla
karaya iletiyorlar. Karada da hidroelektrik türbinler marifetiyle elektrik enerjisi üretiliyor. Bu sistem
elektrik enerjisinin karada üretilmesi yönüyle diğer
sistemlerden ayrılıyor.

Oyster Dalga Enerji Dönüştürücüsü
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Kıyıdan Uzak (Offshore) Uygulamalar
Açık denizlerde 40 metreden daha derin sularda uygulanan sistemlerdir. Bu
sistemlerin en büyük handikabı enerjinin iletimi için uzun elektrik kablolarına
gereksinim duymasıdır.
• McCabe Dalga Pompası (McCabe Wave Pump)
McCabe Dalga Pompası birbirine bağlı hareket edebilen 3 adet çelik dubadan
oluşmaktadır. Dalgayla birlikte diğerlerinden daha ağır olan merkezdeki dubaya hidrolik pompalarla bağlanmış iki duba harekete geçer. Her iki tarafta bulunan dubaların merkezdeki dubaya yaklaşıp uzaklaşmasıyla hidrolik pompalar
çalışır. Böylelikle pompalardan alınan güçle elektrik enerjisi üretilir.
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• OPT Dalga Enerji Dönüştürücüsü (WEC)
Bu sistem 2-5 metre çaplı üstü kapalı, tabanı denize açık silindirik bir yapı içerir. Yapının tepesi ile yapı içerisinde yüzen çelik yüzücü arasına hidrolik pompa
yerleştirilmiştir. Üst yapının yüzücüye göre hareketinden elektrik üretilir.
Opt Dalga Enerji Dönüştürücüsü
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• Pelamis
Pelamis kısmi olarak su içinde yer alan, menteşeli noktalarla birbirine bağlı silindirik bölümlerden oluşan eklemli bir yapıdır. Dalga ile birleşim noktaları hareket eder ve bu hareketle hidrolik pompalar elektrik jeneratörlerini çalıştırır.
Pelamis

• Arşimet Dalga Salınımı:
Sistem 10 ila 20 metre
arasında çapı bulunan
şamandıra benzeri silindirik bir yüzücünün
dalga marifetiyle yukarı
aşağı hareket etmesiyle
çalışır. Yüzücünün zemine göre yükselip alçalması sistemin enerji
üretmesini sağlar.

Dalga Enerjisinin Avantajları
Dalga enerjisi tıpkı diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi karbon emisyonuna sebep olmaz. Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacak yüksek bir potansiyele sahiptir ve aynı zamanda sınırsız, temiz ve ucuz bir enerji kaynağıdır. Denize
bıraktığı hiçbir fiziksel, kimyasal veya organik kirleticisi yoktur.

DALGA ENERJISI
TIPKI DIĞER
YENILENEBILIR
ENERJI
KAYNAKLARI
GIBI KARBON
EMISYONUNA
SEBEP OLMAZ.

Açık deniz dalga enerji sistemleri haricinde uzun iletim hatlarına ihtiyacı
yoktur. Bu hem maliyetin azalması hem de enerji verimliliği açısından büyük
avantajdır.
Dalyan görevi görerek çeşitli deniz canlıları için yapay bir habitat oluşturur.
Deniz içinde değişik türdeki canlı popülasyonlarının gelişmesini destekleyerek
ekolojik dengeye katkıda bulunur.
Turizme ve sosyal yaşama katkı sağlayabilir. Dalga elektrik santrallerinin üzeri
otel, sosyal tesis, restoran olarak kullanılabilir. Ayrıca durgun su oluşturmaları
vesilesiyle kano ve dalma gibi su sporlarına imkân yaratabilirler.
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radar uyarı sistemlerinin enerji sistemine
yerleştirilmesi ile riskler
minimuma indirilebilir.

Dünyamızda büyük miktarda dalga enerjisi üretimi
vaat eden, 10 binlerce kilometrelik okyanus kıyı şeridi
bulunuyor.

Okyanus ve deniz üzerinde kurulduğu için
tarım alanlarının korunmasını sağlar, orman alanlarının tahrip
edilmesini
önleyerek
ekolojik dengeye olumlu yönde katkı sağlar.
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Dalgalardan elde edilen enerji, ucuz olması
sebebiyle ısınmada tercih edilecek, böylelikle
yoğun nüfuslu büyük
şehirlerde solunan havanın kalitesini yükseltecektir.
Olası Çevresel Etkileri
Her üretim faaliyetinde
olduğu gibi dalgadan
enerji üretmeyi sağlayan sistemlerin de
çevre ve doğal yaşama
birtakım etkileri mevcuttur.
Dalga enerji sistemleri
özellikle sedimentlerin
akış yollarının değişmesine neden olabilirler. Dalga ve akımlardaki değişim yüzeye yakın
yaşayan türleri doğrudan etkileyebilir. Bu durum dikkatli yer seçimi
gerektirmektedir.
Su yüzeyinin büyük bir
kısmının dalga enerji

sistemleri ile kaplanması deniz yaşamına
zarar verebilir. Yine bu
sistemlerin deniz yüzeyinin atmosferle temasını kesmesi olumsuz
etkiler yaratabilir.
Dalga enerji tesisleri,
dalgakıran gibi davrandığı için denizi durgunlaştırır. Birçok limanda
istenen etki olmasına
karşın denizin üst tabakasının
karışımını yavaşlatması deniz
yaşamını ve balıkçılığı
ters yönde etkileyebilir.
Bu olay yüzeyin çok altında yaşayan balıkları
doğrudan etkilemese de
azalan karışımdan dolayı yüzeydeki üretim
değişir ve otçul popülasyonun yiyecek temini azalır.

Kıyı şeridi ve kıyıya yakın uygulamalar estetik görünüm açısından
olumsuz etki yaratabilir. Diğer taraftan elektrik iletim hatlarından
kaynaklanan görüntü
kirliliği ve çevresel etkiler de çeşitli tedbirler
alınmasını
gerektirmektedir.
Temiz Enerji Dalgası
Fosil yakıt rezervinin
giderek azalıyor olması
yanında bu kaynakların kullanımının çevre kirliliği ve küresel
ısınmaya sebep olması, dünyanın alternatif enerji kaynaklarına
olan ilgisini giderek
arttırıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının
sınırsız, temiz ve gelişen teknoloji ile birlikte maliyetleri azalan
kaynaklar olması dünya
çapında giderek artan
oranlarda yatırımların
hayata
geçirilmesini
sağlıyor. Yenilenebilir
kaynakların da çevreye
ve doğal yaşama birtakım etkileri oluyor,
ancak bu etkiler fosil

yakıtlar ile kıyaslandığında kolaylıkla tolere
edilebilecek
nitelikte
görünüyor. Kaldı ki son
yıllarda büyük gelişme
kaydeden doğal yaşam
ve çevrecilik akımları,
olumsuz etkilerin azaltılması yönünde katkı
sağlıyor.
Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye artan
ilgi; hidrolik, güneş,
rüzgâr, jeotermal gibi
çok kullanılan kaynakların yanına biyokütle
enerjisi, gel-git enerjisi, hidrojen enerjisi
gibi yöntemlerin de eklenmesine vesile oldu.
Yine dalga enerjisi de
hâlihazırda çok büyük
bir üretim kapasitesine
sahip olmasa da üzerinde önemle durulan
bir kaynak olarak ön
plana çıkıyor. Özellikle uzun iletim hatlarına
ihtiyaç duymaması ve
tarımsal alanlar ile orman alanlarının korunmasına katkı sağlaması
gibi özellikleriyle diğer
yenilenebilir kaynaklara
göre avantajları bulunan
dalga enerjisinin, gelecekte yaygın olarak kullanılacağı yönünde güçlü bir öngörü bulunuyor.

Özellikle kıyı şeridi ve
kıyıya yakın uygulamalarda wells türbinlerinden kaynaklanan
gürültü kirliliği söz konusu olabilir. Bu yüzden yapılar ses geçirmez özellikte olmalıdır.
Kıyıdan uzak uygulamalar denizcilik için
tehlike oluşturabilirler.
Ancak, uygun görsel ve

Dalga enerjisi santralleri, deniz canlıları için yapay
resiflere dönüşerek yeni yaşam alanları oluşturabiliyor.
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Fotoğraftakilerin buz olduğunu mu düşüyorsunuz? Ya da
kutuplara yakın bir noktada denizlerin bile donduğu kadar
soğuk bir yer… Burası ne kutuplarda ne de dondurucu soğuğa
maruz kalan bir yer. Tam aksine Ekvator’a çok yakın bir
konumda, Orta Doğu’da yer alıyor. Fotoğrafta kıyıdaki kütleler
ise buz değil, tuz… İşte dünyanın en tuzlu göllerinden biri olan
Lut Gölü.
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LUT GÖLÜ’NE
BIRAKILAN BİR
KIYAFETİN YILLAR
SONRAKİ HÂLİ,
GÖLÜN TUZLULUK
SEVİYESİNİ
GÖSTERMESİ
AÇISINDAN
ÖNEMLİ.
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Ölü Deniz, namı diğer
Lut Gölü’nün yüzeyi,
deniz seviyesinden 394
metre aşağıda ve bu ona
dünyanın karadaki en
düşük seviyedeki konumu unvanını kazandırıyor. Gölün doğusunda Ürdün, batısında ise
Batı Şeria ve İsrail yer
alıyor.
Lut
Gölü
%33.7’lik
tuzluluk oranıyla aşırı tuzlu göller sınıfında yer alıyor. Göl, aynı
zamanda sahip olduğu
377 metre derinliği ile
aşırı tuzlu göllerin en
derin olanı.
Okyanuslardan
dahi
daha tuzlu olan gölün
suyu sodyum klorür
ve diğer mineral tuz
konsantrasyonlarından oluşuyor. Göl suyu
aralarında magnezyum,
sodyum, potasyum, kalsiyum, bromid, iyodin,
selenyum, sülfür, manganezin de bulunduğu
29 tane minerali bünyesinde barındırıyor.

Hâlihazırda dünyanın
en tuzlu gölü %40’ı
aşan tuzluluk oranı ile
Antarktika’daki
Don
Juan Gölcüğü. Gölcük,
dünyanın en soğuk yerlerinden olan Antarktika’da olmasına rağmen
yoğun tuz oranı nedeniyle donmadan kalabiliyor. %33.7’lik tuz oranı
ile Lut Gölü; Cibuti’deki
Assal Gölü (%35), Türkmenistan’daki
Garabogazköl (%35) ve Antartika McMurdo Dry
Vadisi’ndeki Don Juan
Gölcüğü’nden
sonra
tuzluluk oranı bakımından dünyanın en
tuzlu dördüncü gölü.

LUT GÖLÜ’NÜN
YÜZEYI DENIZ
SEVIYESINDEN 394
METRE AŞAĞIDA VE
BU ONA DÜNYANIN
KARADAKI EN
DÜŞÜK SEVIYEDEKI
KONUMU UNVANINI
KAZANDIRIYOR.
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ÖLÜ DENIZ,
OKYANUSLARDAN
8.6 KAT DAHA
TUZLU SUYUYLA,
BALIKLARIN VE
SU BITKILERININ
YAŞAYAMAYACAĞI
DERECEDE SERT
BIR ORTAM.

52

Yaşam Tarzı

Ölü Deniz’in alışılmadık derecede yüksek tuz yoğunluğu nedeniyle oluşan yüksek kaldırma etkisi
sonucunda insanlar Ölü Deniz’de kolaylıkla yüzebiliyorlar. Bu açıdan bakıldığında Ölü Deniz, Amerika
Birleşik Devletleri’nde Utah’daki Büyük Tuz Gölü
ile büyük benzerlikler gösteriyor. Ayrıca kaldırma
etkisi sayesinde su yüzeyinde kitap okumak gibi
eşsiz bir imkânı da elde etmiş oluyorsunuz.
Ölü Deniz, okyanuslardan 8.6 kat daha tuzludur.
Bu tuzluluk oranı, hayvanların yaşayamayacağı
derecede sert bir ortam. Yüksek tuzluluk, balıklar
ve su bitkileri gibi makroskopik su organizmalarının oluşmasını engeller, ancak az miktarda bakteri
ve mikrobik mantar bulunur.
Ölü Deniz, en geniş noktada 67 kilometre uzunluğunda ve 18 kilometre genişliğinde. Ürdün Rift Vadisinde bulunuyor ve onu besleyen ana su kaynağı
ise Ürdün Nehri.
Ölü Deniz, çeşitli nedenlerle sağlık araştırması
ve tedavisi için de önemli
bir merkez. Suyun mineral içeriği cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmasının yanı sıra,
gençleşmek isteyenlerin
de uğrak noktası hâline
gelmiş durumda.
Ölü Deniz’in sıra dışı
özelliklerden biri de asfalt deşarj etmesi. Derin
çatlaklarından sürekli
küçük çakıl taşları ve
kara madde parçacıkları
fışkırır. Bölgede yapılan
araştırmalarda Neolitik Çağ’a ait (Cilalı Taş
Devri) asfalt kaplı figürler ve bitüm kaplı kafataslarına
rastlanmış.
Mısır mumyalaması işlemlerinde de Ölü Deniz
bölgesinden
sağlanan
asfaltlar kullanıldı.

Dünya tuz üretiminde önemli bir yere sahip olan Lut Gölü tuz
üretim faaliyetleri ve
küresel ısınmanın da
etkisiyle her geçen gün
biraz daha küçülüyor.
NASA tarafından 19722011 yılları arasında
uydudan çekilen fotoğraflarda ise küçülmenin
boyutu aşikâr.
Lut Gölü kutsal metinlerde de yer alıyor.
İncil’de Ölü Deniz Kral
David’in sığındığı yer
olarak belirtiliyor.

Kur’an-ı Kerim’de ise
birçok ayette Hz. Lut’un
(a.s) Lut Kavmi’ni doğruya sevk etmek için
yaptığı çağrıdan ve sapkınlıklarına, zulümlerine ısrarla devam etmeleri nedeniyle helak
edilen Lut Kavmi’nden
bahsediliyor.
Günümüzde, helak edildiğine
inanılan 5 şehirden ikisi
olan Sodom ve Gomore
şehirlerinin kalıntılarının Lut Gölü’nün altında kaldığı kabul ediliyor.
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ÖLÜ DENIZ,
DÜNYANIN
ILK SAĞLIK
MERKEZLERINDEN
BIRIYDI.
AYRICA MISIR
MUMYALAMASI
IÇIN KULLANILAN
BALMANIN DA
TEDARIKÇISIYDI.

Dünyanın en düşük
seviyedeki otoyolu ise
deniz seviyesinin 393
metre altında İsrail ve
Batı Şeria kıyılarında
yer alıyor.
Lut Gölü’nün 1972 – 2011 yılları arasında NASA tarafından görüntülenen değişimi.

Yaşam Tarzı

ATEŞTEN HIZLI
TULUMBACILAR
Yıl 1509, yer İstanbul. Hadise; “küçük kıyamet” de denilen
büyük deprem. Depremin ardından taştan evler ahşaptan
yapılmaya başlandı. Fakat sokaklar daracıktı ve o daracık
sokaklarda sağlı sollu sıralanan ahşap evler, bu kez yeni bir
tehdide dem vuruyordu: Yangın... Tehdit tez vakitte ortaya
çıktı ve İstanbul bu kez yangın felaketlerine sahne oldu.
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Yangınlar
genellikle
Cibali’de başlardı. Birçok yanıcı maddenin
gemilere yüklendiği ya
da indirildiği iskeleler
vardı çünkü Cibali’de...
Rüzgârın yönü, yangının yayılacağı semtleri
belirliyordu adeta. Unkapanı, Fatih, Aksaray

yönünde ya da Kapalıçarşı’yı

da

yakarak

Sultanahmet’e

doğ-

ru yönelerek ilerleyen
yangın, hızlı ve kolay
yayılırken,
Osmanlı

güzelim
mahalleleri,

alevlerin ardından şehirden silinirdi...

İLK FERMAN 3.
MURAT’TAN
Hâl böyle iken, tedbirler elden bırakılmamalıydı. Padişah III. Murat
tarafından 1579 yılında
İstanbul kadısına hitaben yazılan bir fermanda, ahalinin evlerinin
çatısında, ulaşabilecek-

leri uzunlukta bir merdiven ve içi su dolu bir
fıçı bulundurulması salık verildi.
Şehirde çıkan yangınları söndürmek gayesi
ile kurulan ilk teşkilatın “Yeniçeri Tulumbacı
Ocağı” olduğunu biliyo-
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alan tulumbacılar, kullandıkları deyimleri ve
kelimeleri ile de başka
bir edebiyatın oluşmasına neden olmuştu bir
zamanlar. Her mahallenin ayrı bir tulumbacısı olur ve onların
manilerini de bilmeyen
kalmazdı.
Yıllar yıllar sonra dahi
edebiyattaki
yerlerini korur, birçok kitaba
ve öyküye konu olurlar. Örneğin Peyami
Safa’nın
kaleminden
tulumbacıları okumak
istemez misiniz? Şöyle
kaleme alır Safa:

ruz. Padişah ve ailesinin
hayatlarını sürdürdüğü
sarayda da tedbir elden
bırakılmadı.
Mahalle
tulumbacıları ve bir tulumbacı ekibinden oluşan birlikten “Bostancı
Tulumbacılar
Ocağı”
diye söz edilirken, bu
birliklerin başında unvanı “Bostancı Tulumbacıbaşısı” olan zabitler, onların üstünde ise
Bostancı Tulumbacıbaşı
Ağası” tayin edilirdi. Sahilde kendilerine
bir koğuş tahsis edilen
Bostancıbaşı
tulumbacılarının
vazifeleri,
bölgedeki yalı, saray,
köşk ve sahil şeridinin
güvenliğini sağlamak ve
yangınları söndürmekti.
MEŞHUR
YANGINLARIN
MEŞHUR
TULUMBACILARI
İstanbul’un
meşhur
yangınları arasında tarihi şöyle bir gözden
geçirdiğinizde, ilk akla

PEYAMİ SAFA’DAN
BİR YANGIN HİKÂYESİ
Odanın içinde bir yanık
kokusu… Hemen anlar
kadın.

gelenler Adliye Binası,
Bâb-ı Ali, Kapalıçarşı,
Haliç, Aksaray ve Kurtuluş yangınları. Bu
yangınların çıkış sebebine bakıldığında ise,
ısıtma ve aydınlatma
esnasında
meydana
çıktıkları anlaşılıyor.
Tulumbacıların tarihini kısaca: 1826 yılında
yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra mahalle tulumbacılığının
oluşması, 1872 yılında
Askeri İtfaiye Teşkilatı
ve 1923 yılında günümüzdeki
Cumhuriyet
itfaiyesinin kurulması
olarak özetleyebiliriz.
Tulumbacılar her an
hazırlıklıydı.
Yangın
haberi geldi mi; sırtlarına tulumbalarını atar,
koşar adımlarla yangın
mahalline ulaşırlardı.
Kendilerine özgü kıyafetleri, kabadayı tavırları ile halk arasında özel bir figür hâlini

“Yusuf, kalk, kalk, yanıyoruz.” Hemen fırlar
kadın.
“Şamdan nerede, şamdan?” Mumu yakar.

YAMAN GELİR
YAMAN GİDERİZ”
DİYE BAŞLAYAN
NARALARI VE
CESARETLERİ İLE
BİR DÖNEM AHŞAP
EVLERİN SALTANAT
SÜRDÜĞÜ
İSTANBUL’U
YANGINLARDAN
KORUYAN
TULUMBACILAR,
TARİHE KARIŞAN
FİGÜRLERDEN
FARKSIZ.

Oda kapısını açmasıyla
kapaması bir olur. Dışarıdan içeriye öyle bir
duman saldırır ki, gözlerinin içi yanan kadın
“ayy” diye bağırır ve
aksırmaya başlar. “Yanıyoruz. Alt kat da tutuştu. Kalkın çocuklar.”
Üçüncü kat.
“Yusuf, Yusuf” Adam
şaşkın. Sanki direk.
Odanın ortasına saplanmış duruyor. “Zehra, baba, çocuklar.”
Kadın bir daha kapıya koşuyor. Fakat gene
açmasıyla kapaması bir
oluyor. Bu sefer merdivende alev görüyor ve
pencereye koşup avazı
çıktığı kadar bağırıyor.
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götürüyor. Nefes alamıyormuş gibi bir hali
var. Sokakta gürültü,
telaş, kıyamet. Odanın
içini korkunç bir sıcaklık kaplıyor. Duman
doluyor içeriye. Şimdi
tutuşacaklar. Artık gözlerini açamaz oluyorlar,
Babuş’un sesi de kesiliyor. Boğuldu mu oğlan?
“Evladım, evladım.”
Eda Hanım gözlerinin içi yanarak, elinde
şamdan, çocuğa doğru
koşarken mum sönüyor. Zifiri karanlık. Alt
kattan ve merdivenden
çatırtılar geliyor. Tutuşan tahtaların çatırtısı.
Eda Hanım bayılmak
üzereyken
itfaiyenin
çanlarını duyuyor ve
pencereye koşuyor.
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Komşular
uyanıyorlar. Sokakta bir gürültü
kopuyor. Her pencereden bir çığlık, aşağıda
komşular. “Cayır cayır yanacağız, imdat!”
diye bağırıyor kadın.
Yalnız karşıki evde,
üst kat pencerelerden
ona seslenen Koltukçu
İbrahim Efendi: “Eda
Hanım diyor, sık dişini,
şimdi itfaiye gelecek.
Çarşaf tutarlar, atlarsınız korkma, gelecek
itfaiye.” Kadın çılgına
döner. Babuş ağlar, bağırır. Yusuf’la Zehra’da
ses yok. İkisi de put. Eda
Hanım bir kapıya, bir
pencereye koşar. Sonra
kocasının yanına yürür:
“Yusuf. Sersem! Yaktın
bizi. Kim bilir şamda-

nı nasıl tuttun? Perde
mi tutuştu. Ne oldu?
Yanıyoruz. Hep birden
yanacağız şimdi, cayır
cayır.” Yusuf, kalbi de
var onun; elini göğsüne

“Çabuk, a dostlar, çabuk, yanıyoruz, kül
olacağız şimdi.” Aşağıdan ona bağırıyorlar.
Fakat ne söylediklerini
anlamıyor. Eğilip bakıyor. Orta katın pencerelerinden alevler fışkırmakta. Gene haykırıyor,
haykırıyor.
Koltukçu
İbrahim Efendi’nin sesi
ona: “Korkma, çarşaf

geriyoruz. Önce çocuklar, sonra siz.” diyor.
“Kim o? Kimsin sen?”
“Biz itfaiye. Korkma
hanım, önce çocuklar
atlasın. Haydi çabuk.”
Eda Hanım, yanı başına kadar gelen Babuş’u
kapıyor,
pencereden
aşağı fırlatıyor. Gene
aynı ses: “Tamam, kurtuldu o, şimdi öteki.”
Arkasından Zehra Hanım atlıyor. Sonra Eda
Hanım, fakat çarşafın
üstüne düşer düşmez
bayılıyor.”
SON TULUMBACI
Evet, çağdaş anlamda itfaiyeciliğin teşkilat olarak hayatımıza
girmesine paralel olarak motorlu araçların
da devreye sokulması, artık bizler için tulumbacıların birer eski
zaman figürü olarak
hatırlanması neticesini
doğurdu. Yaklaşık yirmi yıl önce kalp krizi
sebebiyle kaybettiğimiz
son tulumbacı Kemal
Güleçin’dir.
Balat’ta
Saffet’in Kahvesi’nde
melot, prafa ya da piş-
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İstanbul Fatih’teki İtfaiye Müzesi’nden Bir Görünüm

pirik oynarken aşka gelip “Tulumbacı Narası”
attığı hâlâ anlatılagelen
bir hikâyedir; “Yaman
gelir, yaman gideriz,
Fethiyeli aslan tulumbacılarız...” Bir tulumbacı narasının tam zamanı: “Karada aslan,
denizde kaplan, var mı
bize yan bakan!”
ATEŞLE SAVAŞANLAR
İtfaiye Teşkilatı’nın tarihinde farklı bir yol izlemek ya da daha derin
malumatlara ulaşmak
isteyenler için, bugün
İstanbul Fatih’te ziyaret edebilecekleri bir
müze bulunuyor: İtfaiye Müzesi. İtfaiye
Teşkilatı’nın 300 yıllık
geçmişi Saraçhane’de

TULUMBACILAR
HER AN
HAZIRLIKLIYDI.
YANGIN HABERİ
GELDİ Mİ,
SIRTLARINA
TULUMBALARINI
ATIP, KOŞAR ADIM
YANGIN MAHALİNE
ULAŞIRLARDI.

bulunan itfaiye Müzesi’nde ücretsiz olarak
sergileniyor. Müze, Pazartesi günleri dışında
09.00-16.00
saatleri
arasında hizmet veriyor. İtfaiye teşkilatında
kullanılan
malzemelerin sergilendiği İtfaiye Müzesi Fatih’te
Saraçhane’de
İtfaiye
Daire
Başkanlığı’nın
bulunduğu İtfaiye Caddesi’nde hizmet veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kütüphane ve Müzeler
Müdürlüğü’ne
bağlı olan ve 1992 yılında
restore edilerek yeniden açılan İtfaiye Müzesi’nde günümüzden
yaklaşık 300 yıl önce-

sine kadar İstanbul’da
kullanılan yangın söndürme aletleri (Mahalle
ve askerî tulumbalar,
hidroforlu tulumba, ilk
motorlu pompa, atlı tulumba arabası, bez sarnıç, merdiven, itfaiye
fenerleri, teneke ibrikleri, can kurtarma ipi,
maske filtresi, telefon
santralı, taksim muslukları, semt tulumbaları), 1700’lü yıllara ait
çardaklı
tulumbalar,
tulumbacı ve itfaiyeci
kıyafetleri yer alıyor.
Müze ziyaretiniz esnasında ilk motorlu itfaiye
araçlarına kadar çeşitli
malzeme ve giysileri de
görme imkânını yakalayabiliyorsunuz.
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DENİZ TAŞITLARI
GELECEĞİ YAKALADI
Su yoluyla ulaşım, ilkel çağlardan bu yana kullanılan bir yöntem. “Deniz taşıtı” olarak genellenen araçlarla gerçekleştirilen bu ulaşım, günümüzde en az
karayolu kadar tercih ediliyor. Yolcu taşımacılığı ve ticarette; güvenliliği, hızı
ve az masraflı oluşu gibi nedenler deniz ulaşımını önemli ve sık tercih edilen
bir alternatif hâline getiriyor.
Günümüzde teknolojisi ve lüksü ile insan aklının sınırlarını zorlayan deniz
araçları üretiliyor. Hatta gelecek için daha farklı ve hatta “çılgın” diyebileceğimiz modeller tasarlanıyor. Geçmişten günümüze bazı deniz taşıtlarını şöyle
bir gözden geçirelim;
HAZIRLAYAN

NESLİHAN GÜRSOY
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GEMİ
Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan çok büyük deniz taşıtlarıdır. Anlamı, kayıktan daha büyük tekne demek olsa da günümüzde gemi denildiğinde
akla güverteli tekneler gelir. İlk geminin MÖ 3000’li yıllarda yapıldığı ve ilk
kez Nil Nehri’nde kullanıldığı tahmin ediliyor. Osmanlı Devleti de önemli bir
ticari ve askerî gemi filosuna sahipti. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru buhar
makinalarının geliştirilmesiyle, buharla çalışan gemiler gündeme geldi. İlk
kez 1819 yılında Napoli donanması tarafından kullanıldı. 1819’da odunla çalışan buharlı Savannah gemisi Amerika’dan Avrupa’ya seyahatini 25 günde tamamladı, çünkü yakıttan tasarruf sağlamak adına yelkenler de zaman zaman
kullanılıyordu. Motorlu kullanımlar ise ilk olarak 1912’de Seelandia adındaki
bir Danimarka gemisi ile başlamıştır. Bunların ardından yaşanan iki dünya
savaşında ülkeler çok sayıda gemi kaybetmiştir.
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UÇAK GEMISI
1903 yılında asıl meslekleri bisiklet tamirciliği olan Wilbur ve Orville Wright
-namı diğer Wright Kardeşler’in- gerçekleştirdikleri ilk insanlı uçuş havacılık tarihi açısından önemli bir milattı. Önceleri çoğunlukla savaş aracı olarak
kullanılan uçaklar, 1. ve 2. Dünya Savaşlarının (özellikle 2. Dünya Savaşı’nın)
gidişatını büyük ölçüde etkiledi. Zamanla sivil havacılığının da kullanımına
giren uçaklar ulaşım araçları arasında daha önemli bir hâl aldı. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanımı yaygınlaşan uçaklar için önemli bir sorun ortaya çıktı: sınırlı iniş pistleri… Bu sorunu ortadan kaldırmak ve düşman
bölgesi yakınında da portatif bir iniş-kalkış platformu oluşturmak adına uçak
gemileri imal edilmeye başlandı.
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DENIZALTI
Denizin binlerce metre altında hareket edebilen deniz taşıtlarıdır. Su altına
yedi bin metre kadar dalabilir ve su yüzeyine çıkmadan yıllarca orada hareket
edebilirler. Adını özellikle askerî alanda duyduğumuz denizaltılara, bilimsel
araştırmalarda da rastlamak mümkün. Denizaltılar teknolojinin gelişimine
paralel olarak, insanın hayalinin sınırlarını zorlayan bir hâl aldılar. Hollandalı bir firmanın ürettiği 20 yolcu taşıma kapasiteli lüks denizaltı “Neyk” de
bunlardan biri.
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HOVERCRAFT
Yeni nesil deniz araçlarından olan hovercraft, hem su üstünde hem de karada hareket edebilme özellikleri ile dikkat çekiyor. Üst tarafındaki pervaneler yardımıyla emdiği havayı, tabanında bulunan hava yastıklarına ileterek,
meydana gelen hava akımı yardımıyla kayarak su üstünde ve karada çok hızlı
hareket edebilir.
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JET SKI
Emdiği suyu tazyikle deşarj ederek büyük bir itiş gücü elde eden ve bu güçle su
üzerinde yüksek hızlara ulaşabilen jet ski genelde turistik amaçlı kullanılır. 1
ila 3 arasında kişi taşıma kapasitesine sahip jet skiyi kullanırken emniyet önlemleri almak ve dikkatli olmak gerekiyor. Zira bu taşıtlar saatte 185 kilometre
hıza ulaşabiliyor. (Uva Perez, 2017 Dünya Jet Ski Hız Rekoru) Araç yolculuğa
çıkmadan önce, emniyet kordonu ve ilgili mekanizmasının çalışıp çalışmadığı, jet sisteminin ve dümen mekanizmasının sağlamlığının kontrol edilmesi
ve varsa aksaklıkların giderilmesi gerekiyor
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YAT

TAKA

İçerisinde televizyon, buzdolabı, yatak odası,
oturma odası, salon gibi bir evde bulunabilecek
ihtiyaçların aynen yer aldığı deniz taşıtlarıdır. Bu
taşıtlar sadece ulaşım amaçlı değil aynı zamanda
yaşam alanı olarak da kullanılmaktadır. Bazılarının yaşam tarzı olarak seçtiği yatta yaşam, zorluklarına rağmen tercih edilebiliyor. Yatta hayatını
sürdürenlerin, bir evde yaşayanlardan farklı olarak
yatlarının teknik bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları gerekiyor.

Genellikle Karadeniz Bölgesinde balıkçıların kullandığı küçük taşıtlardır. Takalar, yük taşımak
amacıyla da kullanılabiliyorlar. İstenildiği zaman
yatırılabilen direğine yelken de çekilebiliyor. Rüzgâr olmadığında ise kullanılabilecek kürekleri vardır. Son yıllarda teknolojinin gelişip ucuzlaması ile
neredeyse tüm takalar motorlu hâle gelmiştir.
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