DEĞERLI OKURLAR...
Yer Batman, tarih 12 Mayıs 2017, Dünya; 1100 ton ağırlığındaki 540 yıllık tarihi
türbenin 2 kilometrelik yolculuğunu soluksuz takip etti ve ilk kez bu kadar eski bir
yapının taşınmasına şahit oldu. DSİ tarafından gerçekleştirilen taşıma işlemi, hem
tarihi ve kültürel varlıklara verilen değerin bir göstergesi hem de dünya çapında
bir mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçti. Tarihi Zeynel Bey Türbesi’nin Ilısu
Barajı göl alanından çıkarılmasına ilişkin bütün ayrıntıları hazırladığımız dosyada
bulabilirsiniz.
Batman’da 540 yıllık Tarihi Türbeyi baraj göl alanından çıkararak turizme
kazandırmayı amaçlayan DSİ, Çorumda yürüttüğü ve merkezinde dünyanın en eski
barajlarından biri olan 3200 yıllık Hitit Barajı’nın bulunduğu projesiyle de kültürel
varlıklarımızın korunmasına katkı sağlıyor. Hitit Barajı çevresinde tasarlanan projeyle
bölgeye gelen turist sayısının arttırılması hedefleniyor. Projede gelinen son durumu
konuya ilişkin haberimizden öğrenebilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü’nün yurt sathında yürüttüğü projelerle
alakalı gelişmeleri ve su gündemine dair her şeyi bulabilirsiniz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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ILISU, ASLA YALNIZCA BIR
BARAJ DEĞILDIR
Tarihi Zeynel Bey Türbesi’nin başarıyla taşınması ile birlikte,
tarihi varlıklarımızın korunması ve ülkemizin enerji arz ve
gıda güvenliğinin temini bakımından büyük önem arz eden
Ilısu Barajı’nın tamamlanması yönünde iki önemli adım
atılmıştır.

Ilısu Barajı ve HES
Projesi, üreteceği temiz
enerji ve yaratacağı
muazzam sulama
imkânlarının yanında
tarihi ve kültürel
varlıklarımızın gün
ışığına çıkarılarak
korunması ve gelecek
nesillere aktarılması
hususunda da çok
önemli bir role
sahiptir.
Proje kapsamında
kültürel varlıkların
korunması hususunda
Cumhuriyet Tarihinde
görülmemiş ve
dünyada da eşine ender
rastlanan çalışmalar
hayata geçirilmiştir.
Zeynel Bey Türbesi’nin
taşınması ile de
bu çalışmalar
taçlandırılmıştır.
Dünyada ilk kez,
yapım tarihi 1400’lerin
ortalarına kadar
uzanan tarihi bir eser,
tek parça halinde
taşınarak büyük bir
başarı elde edilmiştir.
Ağırlığı 1100 tonun
üzerinde olan 540
yıllık Zeynel Bey
Türbesi, son derece
titiz ve sabırlı bir
çalışma neticesinde, 2
kilometrelik mesafeyi
yaklaşık 4 saatlik bir
yolculuğun ardından
geçerek, kültürel park
alanında sergileneceği
yere taşınmıştır.

Tarihi Zeynel Bey
Türbesi’nin başarıyla
taşınması ile birlikte,
tarihi varlıklarımızın
korunması ve
ülkemizin enerji arz
ve gıda güvenliğinin
temini bakımından
büyük önem arz
eden Ilısu Barajı’nın
tamamlanması
yönünde iki önemli
adım atılmıştır. Zira
Ilısu Barajı ve HES
işletmeye alınmasıyla
birlikte yalnızca
gerçekleştireceği
hidroelektrik enerji
üretimiyle ülke
ekonomisine yıllık 1
milyar 500 milyon
TL katkı yapacaktır.
Ilısu, ülkemizde
elektrik üreten ve
sayıları binlerle ifade
edilen santraller
arasında ülkemizin
elektrik ihtiyacını tek
başına %1,5 oranında
karşılayacaktır.

ürünleri üretimi,

ayrılan kaynaklar da

ulaşım ve turizm gibi

dikkate alındığında

gelir getirici diğer

Ilısu, bir baraj

faaliyetler de Ilısu

projesi olmanın

Barajı’ndan sağlanacak

ötesine geçmiştir.

faydalardandır.

Ilısu Projesi’nin

Bu büyük enerji
üretiminin yanı sıra
Ilısu Barajı’nda regüle
edilen ve daha sonra
inşa edilecek Cizre
Barajı’na bırakılan
sularla Nusaybin,
Cizre, İdil, Silopi
Ovalarında toplam
121 bin hektar tarım
arazisinin modern
teknikler ile sulanması
mümkün olacaktır.
Bununla birlikte su

ekonomik getiriler

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

Diğer taraftan baraj
göl sahasında kalacak
olan Hasankeyf ilçesi
için yeni yerleşim
yerinde modern bir
ilçe kurulmaktadır.
Bu kapsamda yapılan
Kamu binalarının çoğu
yeni yerine taşınmıştır.
Vatandaşlarımız
için yaşam şekline
uygun tek katlı evler
yapılmaktadır. İşyeri
sahipleri için yapılan

tamamlanmasıyla
bölge insanı daha
modern şartlarda
ve yüksek hayat
standartlarıyla
yaşamlarını sürdürecek
bölgede tesis edilen
Arkeopark ile
turizm kapasitesi
artırılacaktır. Proje;
ekonomik, sosyal
ve kültürel birçok
kazanıma vesile
olacaktır.

modern ticaret

DSİ Genel

merkezi ve iş hanı

Müdürlüğümüz

tamamlanmıştır.

bir yandan

Ilısu Barajı ve
HES Projesi,
gerçekleştireceği enerji
üretimi ve doğuracağı
tarımsal imkânlardan
kaynaklanan
ile ortaya çıkaracağı
yeni gelir getirici
faaliyetler açısından
değerlendirildiğinde
ülke kalkınmasına
doğrudan büyük
katkılar sağlayacaktır.
Bunun yanında tarihi
ve kültürel varlıkların
korunmasına yönelik
dünyada eşine ender
rastlanan çalışmalar
ile yeniden yerleşime

sorumluluğunun
gereği olarak ülkemiz
su kaynaklarının
geliştirilmesi yönünde
mesai harcamakta
diğer taraftan da
tarihi ve kültürel
varlıklarımızın
korunması
hususunda son derece
titiz çalışmalar
sürdürmektedir.
Suyumuzu ve tarihi
varlıklarımızı birlikte
korumak yönündeki
kararlılığımız, teknik
alandaki gelişmeler ile
birlikte her geçen gün
daha da artmaktadır.
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101 ESER BAŞBAKANIMIZ
BINALI YILDIRIM TARAFINDAN
HIZMETE AÇILDI
İzmir’de 1 milyar 800 milyon TL yatırım maliyetli 101 eserin
açılışı gerçekleştirildi.

O
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rman ve
Su İşleri
Bakanlığı tarafından 1
milyar 800 milyon
TL’ye mal edilen
101 tesis, İzmir’de
Başbakanımız Binali Yıldırım ile
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu’nun iştirakiyle hizmete
açıldı. 5 Ni-

san’da düzenlenen merasimle 23 şehirde inşa
edilen 101 tesis hizmete
alındı.
23 şehrimizde hizmete
alınan 101 tesisin;
• 3’ü içme suyu tesisi,
• 26’sı baraj,
• 40’ı sulama tesisi,
• 6’sı gölet ve sulaması,
• 24’ü taşkın koruma
tesisi,
• 2’si ağaçlandırma ve
ormancılık faaliyeti.

1 milyar 800 milyon
TL’ye mal olacak bu tesislerle;
• 40 milyon m3/yıl
içme suyu temin edilecek,
• 243 milyon m3 su biriktirilerek 613 bin
dekar zirai arazi sulamaya açılacak, 376
milyon TL zirai gelir
artışı sağlanacak,
• 17 ilçe 42 yerleşim
yeri ve 43 bin 912 dekar arazi taşkından
korunacak.

Kısa-Kısa

23 NISAN, NEŞE DOLUYOR İNSAN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile
minikler, DSİ Genel Müdürü Murat Acu’yu ziyaret etti.
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C

umhuriyetimizin kurucusu
Mustafa
Kemal
Atatürk’ün
tüm dünya çocuklarına
hediye ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı vesilesi
ile DSİ Genel Müdürlüğü, Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören
5-6 yaş grubu öğrenciler, Genel Müdür Murat
Acu’yu makamında ziyaret ettiler.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün;
“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve
ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak
olan sizsiniz.” sözleriyle seslendiği çocuklara
armağan ettiği bu eş-

siz bayram dolayısıyla

tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Gündüz Çocuk Bakımevi
etkinlikleri

kapsamın-

da öğretmenler ve öğrenciler tarafından DSİ
Genel

Müdürlüğü’ne

ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyarette Genel Müdür
Acu

genel

müdürlük

koltuğunu 4 miniğe bıraktı.

Öğrencilerle

23

Nisan’ın önemi, bayram
ve DSİ faaliyetleri kapsamında sohbet eden
Acu, tüm öğrenciler ile

23 NISAN
DOLAYISIYLA
MINIKLER DSİ
GENEL MÜDÜRÜ
MURAT ACU’NUN
KOLTUĞUNA
OTURDU.

Acu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm
dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı kutluyorum.
Genel Müdürlüğümüz,
Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören bedenleri küçük, yürekleri
büyük yavrularımızın
ziyareti bizleri ziyadesi
ile memnun etmiştir.”
dedi.
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DSİ DIYARBAKIR’DA BIR BARAJI
DAHA TAMAMLADI
Başlar Barajı Sulama Projesi’nin tamamlanması ile 38 bin
200 dekar zirai alan suyla buluşacak ve yıllık 19 milyon TL
gelir elde edilecek

Y
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apımı
tamamlanan
ve
önümüzdeki
günlerde su
tutma işleminin gerçekleştirileceği Başlar
Barajı Sulama Projesi’nin de tamamlanarak hizmete alınması
ile Diyarbakır’da 38
bin 200 dekar zirai
alan suyla buluşacak.
Temelden yüksekliği 30
metre olan Başlar Barajı
sulama maksatlı olarak
inşa edildi. Yaklaşık 1
milyon metreküp gövde
hacmine sahip Başlar

Barajı’nın, 29 milyon
metreküp su biriktirme
kapasitesi bulunuyor.
İnşaat
çalışmalarının
tamamlandığı barajda
önümüzdeki günlerde
su tutma işlemi gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz
Ocak ayında barajın
sulama projesinin in-

şaat sözleşmesi imzalanmıştı. Çalışmaların
başladığı sulama projesinin tamamlanarak
devreye alınması ile
Diyarbakır’da 38 bin
200 dekar zirai alana su
verilecek.
Sulama projesinin tamamlanması ile bölge

çiftçisi sulama alanından yılda 2 ürün alabilecek. Dekar başına 400
TL gelir artışı sağlayacak proje sayesinde,
ülke ekonomisine yıllık
19 milyon TL katkı verilecek. Ayrıca proje ile
5 bin kişiye istihdam
alanı oluşturulacak.

YENI HAYAT DERIVASYONU
TAMAMLANDI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çorum’a yıllık
2.86 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak olan Yeni
Hayat Derivasyon Kanalı inşaatı tamamlandı.

D

evlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, vatandaşlarımıza içme ve kullanma
suyu temin edecek olan
projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu
kapsamda
Çorum’un
önemli
projelerinden
olan Yeni Hayat Barajı

Derivasyonu, 5 bin 277
metrelik

borulu

isale

hattı, 15 bin 622 metre
açık kanal ve 4 adet regülatör yapısı tamamlandı. 2.8 milyon metreküp ilave su sağlayan
proje ile Çorum’un içme
suyu ihtiyacına büyük
ölçüde katkı sunuldu.
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AKGÖL SAZLIKLARI
CANLANIYOR
Kuraklığın ve insan faaliyetlerinin etkisiyle göl alanı küçülen
ve kurumaya başlayan Akgöl Sazlıkları Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarla eski günlerine dönmeye
başladı.

O
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rman
ve
Su
İşleri
Bakanlığı,
Konya’da
bulunan
Ereğli Akgöl Sazlıkları’nı eski günlerine
döndürmek için harekete geçti. Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ) ile
Doğa Koruma ve Millî

Parklar Genel Müdürlüğü’nce (DKMP) yürütülen çalışmalar neticesinde alan, tekrar
eski haline dönmeye
başladı.
Akgöl Sazlıkları; Konya Ereğli ve Karapınar
ilçeleriyle,
Karaman
Ayrancı ilçesi sınırları
içerisinde Toroslardan
inen suların oluşturduğu sazlık ve bataklıklar
ile bunları çevreleyen

Kısa-Kısa

çayırlar ve geniş step
alanlarından oluşan ülkemizin önemli sulak
alanlarından birisi olma
özelliği taşıyor.
Son yıllarda yaşanan
kuraklık ve alanı besleyen kaynaklar üzerinde su rejimine yapılan
müdahaleler
sonucu
göl alanı gittikçe küçüldü. Taban suyunun
düşmesiyle de göl çevresindeki sazlıklar ve
sulak çayırlar kurumaya başladı. Ayrıca, sulak
alana deşarj edilen atık
suların etkisiyle balık
türleri yok oldu ve buna
bağlı olarak balık türleriyle beslenen Ak Pelikanlar ve diğer bazı kuş
türleri sahayı terk etti.
Akgöl Sazlıklarını eski
günlerine döndürmek
maksadıyla Orman ve

AKGÖL SAZLIKLARI;
KONYA EREĞLI
VE KARAPINAR
ILÇELERIYLE,
KARAMAN AYRANCI
ILÇESI SINIRLARI
IÇERISINDE
TOROSLARDAN
INEN SULARIN
OLUŞTURDUĞU,
ÜLKEMIZIN
ÖNEMLI SULAK
ALANLARINDAN
BIRINI
OLUŞTURUYOR.

Su İşleri Bakanlığı harekete geçti. 2013 yılında DSİ tarafından
çalışmalara
başlanarak, alanın çevirme göl
mevkii kısmına yapılan
6 bin 700 metre uzunluğunda ve 1.65 metre yüksekliğinde dolgu sedde ile yaklaşık 3
bin 430 dekarlık daimi
sulak alan oluşturuldu. Ayrıca Ereğli Akgöl Sazlıklarına yağış
rejimine uygun ola-

rak taşkınları önlemek
maksadıyla 2014-20152016 yıllarında İvriz
Barajı’ndan toplam 15
milyon metreküp, Ayrancı Barajı’ndan ise
3 milyon metreküp su
verildi. 2014 yılından
itibaren
rehabilitasyon çalışmaları etkisini
göstererek, alanda yeniden sazlıklar oluşmaya başladı, bir çok kuş
türü yeniden eski yuvalarına döndü.
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HOTAMIŞ DEPOLAMASI ILE GÖÇMEN
KUŞLAR YUVAYA GERI DÖNÜYOR
Hotamış Depolaması ile 771 bin 100 dekar zirai araziye su
temin edilecek ve 100’den fazla kuş türünün su ihtiyacı
karşılanacak.

12

H

otamış
Depolaması Projesi, Konya-Çumra III. Merhale Projesi
içerisinde
yer
alan
projelerden biri. Projenin uygulama alanı
Çumra ilçe merkezinin
10 km güney doğusunda eski adı ile “Hotamış Sazlığı” üzerinde
bulunuyor ve Konya
Kapalı Havzası ile Akdeniz
Bölgesi’ndeki
Göksu Havzası’nın yukarı kesimlerini içine
alıyor. Proje sahasının

başlıca su kaynaklarını
Göksu Havzası suları,
Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış
akımları ve sulamadan
dönen drenaj suları
oluşturuyor. Hotamış
Depolaması’nda toplanacak bu kaynaklar regüle edilerek vatandaşların ve doğal yaşamın
kullanıma sunulacak.
2 Adet Kuş Adacığı
Yapıldı
Hem zirai arazilere hem
de yaban hayatına su
temin edecek olan Hotamış Depolaması 12
metre yüksekliği, yakla-

şık 26 km kret uzunluğu
ve 580 milyon metreküp depolama hacmi ile
dünyanın en büyük yapay göllerinden biri.
Doğal yaşam ve ekonomi birlikte düşünülerek
tesis edilen Hotamış
Depolaması ile 771 bin
100 dekar zirai araziye
sulama suyu temin edilecek. Depolama alanı
içerisinde yapılan biri
85 bin metrekare diğeri ise 60 bin metrekare büyüklüğündeki iki
adet kuş adacığı ile de
göçmen kuşlar yuvalarına kavuşacak.

HOTAMIŞ
DEPOLAMASI
12 METRE
YÜKSEKLIĞI,
YAKLAŞIK 26 KM
KRET UZUNLUĞU
VE 580 MILYON
METREKÜP
DEPOLAMA HACMI
ILE DÜNYANIN
EN BÜYÜK YAPAY
GÖLLERI ARASINDA
YER ALIYOR.

Kısa-Kısa

CIZRE’DE MAKINALI TOPLU ÇALIŞMA
HIZLA DEVAM EDIYOR
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Cizre’de
Dicle Nehri’nin ıslah edilmesi gayesiyle yürütülen toplu
makinalı çalışmalara hızla devam ediliyor.

DICLE NEHRI’NDEN
KAYNAKLANACAK
MUHTEMEL TAŞKIN
ZARARLARININ
ÖNÜNE GEÇILIYOR…

D

icle Nehri’nin ülkemiz ile
S u r i y e
arasında
sınır teşkil eden kısımlarında hem muhtemel
taşkın zararının önüne
geçilmesi hem de kıyı
oyulmalarının engellenmesi
maksadıyla
başlatılan toplu makinalı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Söz
konusu bu çalışmalar
aynı zamanda sınırın yasadışı yollardan
geçilmesini
önlemek
maksadıyla ASELSAN
tarafından
kurulacak
güvenlik sisteminin altyapısına ve güvenlik yoluna da hizmet edecek.

yapımı gerçekleştirilen
projede tamamlanan bu
seddenin 10 km’lik kısmının taş tahkimatı ile
yaklaşık 788 bin metreküp rusubat nehir yatağından alınarak yatakta
su yüzeyi oluşturuldu.

lu makinalı çalışmayla

Şu ana kadar 14.3 km
uzunluğunda
sedde

Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan top-

na da katkı sağlanmış

yaklaşık 3 bin dekar
arazi kıyı oyulmalarına
karşı korunacak. Ayrıca
bu çalışma ile Cizre’de
Dicle Nehri kenarında
yürütülen park ve rekreasyon
olacak.

çalışmaları-

“Sınırlarımızın
Güvenliğinin
Sağlanmasına Destek
Oluyoruz”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu ülke genelinde
ıslah çalışmaları konusunda muazzam işler
yaptıklarını belirterek
konuyla alakalı şunları söyledi: “Özellikle Doğu ve Güneydoğu
bölgelerinde yürüttüğümüz ıslah çalışmaları
ile hem muhtemel taşkın zararlarının önüne
geçiyoruz hem de sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasına destek oluyoruz. Bakanlık
olarak bu tür projelerle
insanımızı ve toprağımızı korumaya devam
edeceğiz.”
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BEYYURDU VE ASLANDAĞ’DA
SONA DOĞRU
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Şemdinli’de
inşa edilen, 7 Temmuz 2012 ve 8 Mayıs 2015 tarihlerinde
terör saldırılarına maruz kalan Beyyurdu Barajı ile Aslandağ
Barajı’nda son aşamaya gelindi.
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Ü

lkemizin
dört
bir
yanını baraj, gölet
ve
içme
suyu tesisleriyle donatmak için çalışan DSİ
Genel Müdürlüğü, şantiyelere gerçekleştirilen
terör saldırılarına rağmen, çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyor. Şemdinli’de daha
önceki yıllarda iki kez
terör saldırısına maruz
kalan baraj inşaatları
da hızla ilerliyor.
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından
Şemdinli’de inşa edilen, 7 Temmuz 2012 ve
8 Mayıs 2015 tarihlerinde terör saldırılarına

maruz kalan Beyyurdu
Barajı ile Aslandağ Barajı’nda son aşamaya
gelindi. Her iki baraj da
10’ar MW kurulu güce
sahip. Kısa zamanda
tamamlanması hedeflenen Aslandağ Barajı
temelden 69, Beyyurdu Barajı ise 68 metre
yüksekliğe sahip olacak.
Söz konusu barajlar
toplam 68 milyon 707
bin TL’ye mal edilecek.
“Ne Kadar Kararlı
Olduğumuzu
Gösterdik”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu bakanlık şantiyelerinin her türlü
şartlara rağmen ülkenin dört bir yanın-

ŞEMDINLI’DE INŞA
EDILEN BARAJLAR
TOPLAM 68
MILYON 707 BIN
TL’YE MAL OLACAK.

da aralıksız çalıştığını
kaydederek
konuyla
ilgili şunları söyledi:
“Ülkemizin
birliğine
ve dirliğine kasteden
hain terör örgütü maalesef bölgeye yatırım
yapılmasını engellemek
için olmadık şeyler yapıyor.
Şemdinli’deki
bu iki barajımız da iki
defa saldırıya maruz
kalmıştı. Ancak inşaatları hızla ilerleterek bu
saldırıların bizi yıldıramayacağını ve ne kadar kararlı olduğumuzu
gösterdik.
Ülkemizin
hiçbir bölgesini diğerinden ayırmadan yatırımlarımızı yapmaya
ve 2023 hedeflerimize
ulaşmak için çalışmaya
devam edeceğiz.”

Kısa-Kısa

“GEÇIRGEN TERSIP BENDI”
BU PROJE TÜRKIYE’DE BIR İLK
DSİ, Rize’nin Güneysu ilçesindeki “Geçirgen Tersip Bendi”
projesini hayata geçirerek, söz konusu işte yüzde 80 fiziki
gerçekleşme sağladı.

R

i z e ’ n i n
Güneysu
ilçesindeki “Geçirgen Tersip
Bendi” yurt genelinde
örnek bir proje olarak
fark yaratıyor. Bilindiği
üzere; Rize 1.500 mm
ortalamasıyla, ülkemizin en çok yağış alan
iller arasında yer alıyor.
Aşırı yağışların ardından yukarı havzalardan
gelen ağaç, dal, kütük
gibi malzemeler, köprü
ve menfezlerin tıkanmasına neden oluyor ve

buna bağlı olarak taşkın
tehlikesi ortaya çıkıyor.
Topoğrafya, jeoloji, iklim şartları ve yanlış
arazi kullanımı sonucu
meydana gelen kütle
hareketleri, taşkınlar ile
birlikte can ve mal kayıplarına neden oluyor.
DSİ bu sorunu ortadan kaldırmak ve sel
baskını riskini en aza
indirmek maksadıyla,
pilot ilçelerden biri olan
Rize’nin Güneysu ilçesinde “Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere
Vadisi Islahı 5. Kısım”
işi kapsamında Geçirgen Tersip Bendi projesini hayata geçirerek,
söz konusu işte yüzde

TOPOĞRAFYA,
JEOLOJI, IKLIM
ŞARTLARI VE
YANLIŞ ARAZI
KULLANIMI
SONUCU MEYDANA
GELEN KÜTLE
HAREKETLERI,
TAŞKINLAR ILE
BIRLIKTE CAN VE
MAL KAYIPLARINA
NEDEN OLUYOR.

80 fiziki gerçekleşme
sağladı.
Geçirgen Tersip Bendi Projesi’yle, yağış
esnasında iri kayalar,
ağaç, dal, kök ve yüzücü maddelerin köprü
ve menfezleri tıkaması
engellenecek,
böylelikle yerleşim yerleri
taşkınlardan korunmuş
olacak.
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UŞAK’IN GERDANLIĞI TAMAMLANDI
Uşak’ın çehresini değiştirecek “Dokuzsele Deresi Islah
Projesi” tamamlandı.
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DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Uşak’ta
yürütülen 30 milyon
TL’lik proje, şehri bambaşka bir görünüme
kavuştururken;
ıslah
edilen 8 bin 700 metrelik derenin iki yakası
rekreasyon alanlarıyla
donatılacak.
Uşak’ın en büyük çevre yatırımlarından biri
olan “Uşak Dokuzsele
Deresi Islah Projesi”
kapsamında Sorkun Sel
Kapanı ile Uşak Devlet
Hastanesi
arasındaki 8 bin 700 metrelik
alandaki taşkın koruma imalatları tamamlandı. Yapılan çalışma
ile şehir bambaşka bir
görünüme kavuştu. Bir
dönem yarattığı kirlilik
ile kentin kanayan yarası olarak gösterilen

Dokuzsele Deresi’ndeki
çalışmalar kapsamında
26 adet menfez imalatı
gerçekleştirildi.

DSİ “ESTETIĞI,
EMNIYETI VE
EKONOMIYI” ÖN
PLANA ÇIKARAN
DERE ISLAHLARINI
HAYATA
GEÇIRIYOR.

3E: Estetik, Emniyet,
Ekonomi
DSİ tarafından gerçekleştirilen ıslah çalışmaları ile tarım alanlarının
taşkın riski azaltıyor
ve vatandaşların can
ve mal güvenliği sağlanıyor. Son dönemde
gerçekleştirilen
ıslah
çalışmalarında
şehir
merkezlerine ve ilçelere
güzellik katan rekreasyon çalışmaları da ana
projeyle paralel yürütülüyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu’nun talimatıyla
“estetiği, emniyeti ve
ekonomiyi” ön plana
çıkaran dere ıslahları
hayata geçiriliyor.

DSİ ve il/ ilçe belediyelerinin işbirliği ile pek
çok yerde uygulanan
çalışmalar çerçevesinde hem dere ıslahları
gerçekleştiriliyor hem
de vatandaşların ıslah
edilen dere boylarında
dinlenip günün yorgunluğunu
atacakları
yaşam alanları oluşturuluyor.
Uşak’ta da bu projelerden biri hayata geçiriliyor. Dokuzsele Deresi
Islahı DSİ tarafından
tamamlandı.
Kentin dokusuyla uyumlu
rekreasyon alanlarının
yapım çalışması ise
devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından 8 bin 700 metrelik dere hattı boyunca
uygun kesimlere rekreasyon alanları yapılıyor.
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STOCKHOLM GENÇLER SU ÖDÜLÜ
YARIŞMASI’NDA ÜLKEMIZI TEMSIL
EDECEK PROJELER BELIRLENDI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Stockholm
Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek projeyi
belirlemek üzere düzenlenen, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje
Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belirlendi.
ji Üretme Projesi” ile
dünya birincisi olmuştu.
Türkiye Gençler Su
Ödülü Proje Yarışması’nda dereceye giren
öğrenciler DSİ Genel
Müdürü Murat Acu’yu
ziyaret etti. Murat Acu
yarışmacılardan projeleri hakkında detaylı
bilgi alarak onlara hediyelerini takdim etti.
26-31 Ağustos arasında İsveç’in başkenti
Stockholm’de
yapılacak olan Dünya Su
Haftası
kapsamındaki Stockholm Gençler
Su Ödülü’nde ülkemizi
temsil edecek projeler
belirlendi. 52 projenin
arasından
birinciliği İzmir Özel Çakabey
Lisesi’nden Mert Asal
ve Anıl Ertekin “İçme
Suyunda Patojenlerin
Hızlı Tayini için Nanoplazmonik
Mikro
Akışkan Çip Platformu”
projesi ile kazanarak
İsveç’te ülkemizi temsil
etmeye hakkı kazandı.

Vakfı adına Stockholm

Stockholm Gençler
Su Ödülü Her Yıl
Düzenleniyor
Stockholm Gençler Su
Ödülü, Stockholm Su

leştirilen

Su Enstitüsü (SIWI) tarafından 1997 yılından
bu yana “Dünya Su Haftası” kapsamında her yıl
düzenleniyor. Ödül ile
dünya su kaynaklarının
araştırılması,

gelişti-

rilmesi ve korunmasını
desteklemek

amacıyla

gençlerin su konularına
olan ilgilerini artırmak
hedefleniyor.
Stockholm Gençler Su
Ödülü yarışmasına, ülkemiz DSİ öncülüğünde
11. kez katılmış olacak.
2009

yılında

ülkemizi

gerçek-

yarışmada
temsil

eden

Ceren Burçak Dağ isimli öğrencimiz “Yağmur
Damlalarından

Ener-

STOCKHOLM
GENÇLER SU ÖDÜLÜ
YARIŞMASI’NA,
ÜLKEMIZ DSİ
ÖNCÜLÜĞÜNDE 11.
KEZ KATILACAK.
2009’DAKI
YARIŞMADA
CEREN BURÇAK
DAĞ, “YAĞMUR
DAMLALARINDAN
ENERJI ÜRETME
PROJESI” ILE
BIRINCI OLMUŞTU.

Acu, yarışmaya ilişkin
şunları söyledi: “Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Stockholm
Gençler Su Ödülü’nde
ülkemizi temsil edecek projeyi belirlemek
üzere
gerçekleştirdiğimiz Türkiye Gençler
Su Ödülü Proje Yarışması ile gençlerimizin
ortak su konularındaki
fikirlerinin hem yerel
hem de küresel ölçekte
geliştirilmesini amaçlamaktayız. Genç katılımcıların projeleri ile
uluslararası
arenada
ülkemizin görünürlüğü
ve temsiliyeti artırılarak gelecek nesillerin su
ve çevre meselelerindeki hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.”
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KÜTÜPHANECILIK HAFTASI’NDA
DSİ KÜTÜPHANESI’NE
ÖNEMLI KATKI

Özcan Dalkır Kimdir?
1958 yılında İstanbul
Teknik Üniversite’sinden (İTÜ) mezun olan
İnşaat Yüksek Mühendisi Özcan Dalkır, ilk
olarak DSİ’de çalışmaya başladı. İTÜ’de asistanlık yapan Dalkır, bu
esnada Milano Teknik
Üniversitesi ve Fransa’da Chatou Hidrolik
Laboratuvarı’nda burslu olarak asistanlık ve
stajyerlik yaptı.

18

DSİ

Genel

Müdürlü-

ülkelerinde hayata ge-

ğü’nde teknik danış-

çirilen baraj ve su mü-

manlık görevi yürüten

hendisliği

Özcan

raporları da yer alıyor.

Dalkır,

çeşitli

dillerde yazılmış baraj
mühendisliğine yönelik
398 kitap, makale ve
haritayı DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Kütüp-

projelerinin

Dalkır, 398 adet yayını,
Kütüphanecilik Haftası
kapsamında

DSİ

hanesi’ne bağışladı.

Kütüphanesi’nde

Bağışlanan

Acu’nun

arasında,

yayınlar

Ge-

nel Müdürlüğü Merkez
DSİ

Genel Müdürü Murat
da

katıldığı

mühendislik

merasim ile kütüpha-

ile alakalı kitap ve ma-

neye bağışladı. Dalkır’ın

kalelerde mevcut olma-

bu bağışı ile mühendis-

yan bilgilerin yer aldığı;

lik alanında ulaşabilir,

Kanada,

toplu bir kaynak daha

ABD,

Latin

Amerika, Afrika ve Asya

sağlanmış oldu.

BAĞIŞLANAN
YAYINLARDA,
MÜHENDISLIK
KITAP VE
MAKALELERİNDE
OLMAYAN;
KANADA, ABD,
LATIN AMERIKA,
AFRIKA VE ASYA’DA
YAPILAN BARAJ VE
SU MÜHENDISLIĞI
PROJELERININ
RAPORLARI DA YER
ALIYOR.

1966-2005 yılları arasında Kanada ve ABD’de
yaşayan Dalkır, bu zaman diliminde dünyaca
ünlü baraj uzmanları ile
birlikte büyük projelerde çalışma fırsatı buldu. Kanada ve ABD’nin
yanı sıra Orta ve Güney
Amerika, Asya ile Afrika’da birçok projeyi
hayata geçiren Özcan
Dalkır, 2005 yılından
bu yana DSİ’de teknik
danışmanlık
yapıyor.
Dalkır, aynı zamanda
Gazi Üniversitesi’nde
mühendis
adaylarına
ders veriyor.

HABER
DEV BARAJLARDAN
EKONOMIYE DEV
KATKI
Gıda ve enerji arz güvenliğinin teminatı
olan barajların, ülke ekonomisine
katkısı artarak devam ediyor.

II.
II. Abdülhamid
Abdülhamid Çizdirdi!
Çizdirdi!
Türkiye’nin
Türkiye’nin Asırlık
Asırlık
Rüyası
Rüyası Gerçekleşti
Gerçekleşti...
Sy:
Sy: 20
20

3200
3200 Yıllık
Yıllık Baraj
Baraj
Turistleri
Turistleri Ağırlamak
Ağırlamak için
için
Gün
Gün Sayıyor
Sayıyor
Sy:
Sy: 26
26

4.
4. İstanbul
İstanbul Su
Su Forumu:
Forumu:
“Su
“Su ve
ve Barış”
Barış”
Sy:
Sy: 30
30

Haber

II. ABDÜLHAMID ÇIZDIRDI!

TÜRKIYE’NIN ASIRLIK
RÜYASI GERÇEKLEŞTI
Konya Ovası Projesi kapsamında Göksu Nehri’nin
suları, toplam 125 kilometre uzunluğundaki kanalın
tamamlanmasıyla Konya Ovası’na akmaya başladı.
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A

kdeniz’e
akan suların Konya
Ovası’na
aktarılmasını amaçlayan ve
Osmanlı Padişahı II.
Abdülhamid’in projesini çizdirdiği yüzyıllık
projede sona gelindi.
Konya Ovası Projesi’nin
(KOP) önemli adımı
olan Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve
Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası’na aktaracak 125 kilometre uzunluğundaki
Apa Hotamış İletim Kanalı (AHİ) tamamlandı.
Proje kapsamında 2015

Konya Merkez Arıtma
Tesisi’nin de tamamlandığını ifade eden
Acu, yıl sonuna kadar
Konya’ya içme suyu
verilmesini sağlayacak
tesislerin bitirileceğini
dile getirdi.

yılında, Mavi Tünel’den
Konya Ovası’na ilk kez
su verilmiş, Apa Göleti de çiftçilerin kullanımına sunulmuştu.

let

Su

Konya’ya İçme Suyu
Yürütülen
çalışmaları incelemek üzere
Konya’ya giden Dev-

diğer

İşleri

Genel

Müdürü

Murat

Acu,

Anadolu

Ajansı

mu-

habirine yaptığı açıklamada,

KOP’un
önemli

bir

ayağı

Konya İçme Suyu Şantiyesi’nin
söyledi.

bitirildiğini

Acu, yıllık 100 milyon
metreküp su ile Konya’nın 2065’e kadarki
içme suyu ihtiyacının
karşılanacağını belirterek, “Söz konusu projede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için
KOSKİ Genel Müdürü
ve yüklenici firma yetkilisiyle toplantı yaptık.
Toplantıda, çalışma ve
iş programı ile ilgili bil-

Haber

gi aldık, ödenek ile ilgili
bir sıkıntımız olmadığını tespit ettik.” dedi.
“780 Bin Hektarlık
Kısmını Tamamladık”
“Konya Ovası Sulamaları (KOS) 1,2,3 Projesi”
şantiyesinde de çalışmaların devam ettiğini
ifade eden Acu, şunları
söyledi: “KOS 1,2,3 Projesi ile Çumra Ovası’nda
brüt 19 bin hektar tarım arazisi sulanacak,
bölgedeki
çiftçimizin
ekonomik olarak kalkınması sağlanacaktır.
17 Şubat 2019’da bitirilmesi planlanan projede, sulama inşaatının
tamamlanmasını müteakip 24 ay süresince
tüm sulama tesisleri
yüklenici
tarafından
işletilecek, bakım ve
onarımı yapılacak. DSİ
Genel Müdürlüğü olarak yüzyıllık bir rüya
olan 1 milyon 100 bin
hektarlık alanın sulanması projemizde, 780
bin hektarlık alanı tamamladık ve işletmeye aldık. 2019’a kadar
kalan kısmı bitireceğiz.
Bölge halkımızın refah
seviyesini yükseltmek,
bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için
yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

Hotamış Depolaması

Acu, KOS 1,2,3 Projesi’nde araziyi küçük
alanlara bölerek sulamaya açmayı hedeflediklerini
belirterek,
şunları söyledi:
“İlk etapta 3 bin 200
hektar alanı suyla buluşturacağız. Sulamaya
açtığımız alanları, modern sulamayla işletmesini de dâhil ederek
bitirmiş olacağız. KOP,
Akdeniz’e akan suların
414 milyon metreküpünün Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Ovası’na
aktarıldığı bir proje.

AKDENIZ’E BOŞA
AKAN SULARIN
KONYA OVASI’NA
AKTARILACAĞI VE
OSMANLI PADIŞAHI
2. ABDÜLHAMID’IN
ÇIZDIRDIĞI
YÜZYILLIK
PROJEDE SONA
GELINDI. MAVI
TÜNEL PROJESI
ILE BAĞBAŞI,
BOZKIR VE AVŞAR
BARAJLARI’NDA
TOPLANAN SU
KONYA OVASI’NA
AKTARILACAK.

Konya BSA Kanalı

AHİ ve BSA kanallarını topladığınızda 225
kilometrelik suni bir
nehir oluşturduk. Bunun son ayağı Hotamış
Depolaması’nı bitirdik
test suyunu vermeye
başladık. Suyu halkımızın kullanımına sunarak, refah seviyesine
katkı sağladıkça işin
keyfi artıyor. İç Anadolu Bölgesi yer altı suyunu yoğun kullanan bir
bölge. Bu yüzden bölgedeki sulama projeleri
yer altı su havzasının
korunması
açısından
çok önemli. Hızlı hareket etmeniz gereken
projelere, rehabilitasyon projelerimize de
çok önem veriyoruz.
Sarayönü
Beşgözler,
Seydişehir Kuğulupark,
Ereğli Akgöl Sazlıkları gibi rehabilitasyon
projelerimiz
cazibe
merkezi haline gelerek,
bulundukları bölgenin
ekonomisine katkı sağlayacaktır.”
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DEV

BARAJLARDAN

EKONOMIYE
DEV KATKI
Ülkemizin ve dünyanın en yüksek
barajları arasında yer alan Deriner,
Ermenek ve Çine Adnan Menderes
Barajları, işletmeye alındıklarından bu
yana ülke ekonomisine büyük katkı
sağladılar.

T

arımsal sulama, hidroelektrik
enerji üretimi,
içme-kullanma ve sanayi
suyu temini ile taşkın
zararlarının önlenmesi gibi hayati faydaları bulunan barajlar;
su ürünleri üretimi, su
yolu taşımacılığı, turizm ve ticaret gibi yeni
gelir getirici faaliyetlere de zemin hazırlıyor.
Çoruh’tan Adeta Para
Aktı
Çoruh Havzası Projesi
kapsamında DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından
inşa edilerek işletmeye
alınan Deriner, Borçka

ve Muratlı Barajları işletmeye alındıkları tarihten bu tarafa toplam
4 milyar 465 milyon TL
tutarında enerji üretti.
115 megavat kurulu güç
ve yıllık 444 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip olan Muratlı
Barajı ve HES projesinde 30 Mayıs 2017 itibariyle hizmete alındığı
2005 yılından itibaren
toplam 4.91 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, milli ekonomiye 1
milyar 129 milyon liralık gelir sağlandı.
Yıllık 1 milyar 39 milyon
kilovatsaat enerji üretimine sahip olan ve 10
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GIDA VE ENERJI
ARZ GÜVENLIĞININ
TEMINATI OLAN
BARAJLARIN, ÜLKE
EKONOMISINE
KATKISI ARTARAK
DEVAM EDIYOR.
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yıldır faaliyet gösteren
Borçka Barajı ve HES
ise aynı tarih itibari ile
8.55 milyar kilovatsaat
enerji üretimiyle ülkemize 1 milyar 967 milyon TL kazandırdı.
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 2012 yılında hizmete açılan ve
249 metre yüksekliği
ile ülkemizin en yüksek
barajı konumunda olan
Deriner Barajı ve HES
ise 5.95 milyar kilovatsaat enerji üreterek,
ekonomiye 1 milyar 369
milyon TL katkı sağladı. Böylelikle Çoruh
Nehri üzerinde yer alan
3 barajdan, hizmete
alındıkları tarihten itibaren toplam 17 milyar
241 milyon kilovatsaat
enerji üretilerek, 4 milyar 465 milyon liralık
kazanç elde edildi.
Adnan Menderes’in
Hayaliydi…
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından
2010 yılında hizmete
alınan ve Aydın’ın 141
yıllık rüyası olan Çine
Adnan Menderes Barajı,
bölgedeki taşkın zararlarını önleme konusunda ekonomiye müthiş
bir katkı verdi.
Silindirle sıkıştırılmış
beton gövde sınıfında
inşa edilen ve bu sınıfta
Avrupa’nın en yüksek
barajı unvanına sahip
olan Çine Adnan Menderes Barajı, yıllık 180
milyon TL olmak üzere
2010 yılından bu yana
1 milyar 260 milyon
TL’lik muhtemel taşkın
zararını önledi.

Çine Adnan Menderes Barajı

Merhum Adnan Menderes sık sık taşkınlara yol açan Çine
Çayı’nı, “Bu Çine Çayı
ne zalim bir çaydır. 6
asırdır bu çay bir türlü kontrol altına alınamaz. Ya Menderes
Nehri! Sabah erken
kalkmışsın, her şey
hazırlanmış, pamuklar toplanacak, ortalık
günlük güneşlik. Bir
de bakarsın şu dağların ardından bir şeyler
geliyor. Gökte önce bir
bulut, sonra bir bora,
bir dolu, arkadan bir
fırtına. Şimşekler ışıl
ışıl çakıyor, gökler inim
inim inliyor. Çine sele
dönüşmüş, çağlayanlar
gibi akıyor. Menderes
taşmış, bütün pamuk
ovaları sular içinde,
yeni mahsul su üstünde
çırpınıyor. Bir ağacın
altında büzülür, yumruklarını sıkar, kafanı
ha bire vurur durursun. Gözlerinden yaşlar
akar, yüzüne çarpan
sert damlalarla kendine gelirsin. “Tevekkeltü
al Allah” dersin, başka
güvenecek kimin var?
Bu acıya, değme insan
katlanamaz” diye anlatmış ve çayın kontrol altına alınması
için bir baraj gerektiğini yazmıştı.

Baraj hem sulama hem
enerji hem de taşkın
koruma
özellikleriyle
ön plana çıkıyor. Çine
Adnan Menderes Barajı
ve HES, üç ayrı sektörde
ülkemize hizmet ediyor. Sulama tesislerinin
tamamlanması ile birlikte yıllık 242 milyon
TL zirai gelir artışı elde
edilecek.
Dar Vadideki Enerji
Devi
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından
Karaman
Ermenek’te
dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı ve
HES, işletmeye alındığı
günden bu tarafa ürettiği enerji ile ülke ekonomisine 1 milyar liradan fazla katkı verdi.
Çift eğrilikli asimetrik
ince kemer beton tipinde inşa edilen Ermenek

Ermenek Barajı ve HES

Barajı, 218 metre yüksekliğiyle Deriner Barajı’nın ardından Türkiye’nin en yüksek ikinci
barajı unvanını taşıyor.
Genişliği tepede 150
metreden az olan, tabanda ise yer yer 5
metreye kadar düşen,
son derece dar ve derin
bir vadide inşa edilen
Ermenek Barajı, teknik
olarak Türkiye’nin en
karmaşık baraj projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Eylül 2012 yılında enerji
üretimine başlayan barajda, bugüne kadar 4
milyar 155 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi
üretildi. Bu üretim ile
ülke ekonomisine 2017
birim fiyatlarıyla 1 milyar 27 milyon TL katkı
sağlanmış oldu.
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3200 YILLIK BARAJ
TURISTLERI AĞIRLAMAK
IÇIN GÜN SAYIYOR
Çorum Alacahöyük’te Hititler tarafından 3200 yıl önce inşa
edildiği tahmin edilen ve Anadolu’nun en eski barajı olarak
değerlendirilen Hitit Barajı, Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel
Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘Arkeopark’ projesiyle turizme
kazandırılıyor.
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Ü

lkemizde
yüzlerce
baraj
inşa eden
DSİ Genel
Müdürlüğü, antik bir
baraj etrafında geliştirdiği proje vasıtasıyla
ülke turizmine büyük
katkı sağlayacak. DSİ
5. (Ankara) Bölge Müdürlüğü
tarafından
yürütülen proje kapsamında, 1935 yılından
bu yana varlığı bilinen ancak 2002 yılında
gün yüzüne çıkarılan

Hitit Barajı ve yakın
çevresi rehabilite edilerek turizme açılacak.
Hitit
Medeniyeti’nin
başkenti
Hattuşaş’la
diğer önemli merkezlere ev sahipliği yapan
Alacahöyük ören yerinde ortaya çıkarılan
Hitit Barajı’nın turizme
kazandırılması amacıyla Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu’nun talimatları
doğrultusunda Devlet
Su İşleri Genel Müdür-

ANADOLU’DA
BARAJSIZ
YAŞANAMAYACAĞINI
ANLAYAN HITITLER,
M.Ö. 13. YÜZYILDA
BAZI SU YAPILARI
INŞA ETTILER.
BU YAPILAR
ARASINDA YER ALAN
ALACAHÖYÜK’TEKI
HITIT BARAJI,
ARKEOLOJIK
METOTLARLA 2002
YILINDA GÜN
IŞIĞINA ÇIKARTILDI.

lüğü tarafından hazırlanan uygulama projesi
kapsamında
bölgede
çeşitli yatırımlar yapılarak
düzenlemeler
gerçekleştiriliyor.
Proje ile tarihî Alacahöyük Hitit Barajı ve yakın
çevresinin
rehabilite
edilerek turistik gezilere olanak sağlayacak
şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.
Çorum ili, Alaca İlçesi,
Alacahöyük beldesinde
bulunan proje sahası
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köy merkezine ve Ören
yerine yaklaşık 1.3 km
mesafede
bulunuyor.
Proje sahası toplam 277
dekar alanı kapsıyor.
Anadolu’da
barajsız
yaşanamayacağını anlayan Hititler, M.Ö. 13.
yüzyılda bazı su yapıları inşa ettiler. Bu yapılar arasında yer alan
Alacahöyük’teki
Hitit
Barajı, arkeolojik metotlarla 2002 yılında
gün ışığına çıkartıldı.
Hititler tarafından yaklaşık 3 bin 200 yıl önce

inşa edildiği tahmin
edilen ve Anadolu’nun
en eski barajı olarak
değerlendirilen barajın
çevresine DSİ 5. Bölge
Müdürlüğü tarafından
sit alanı dışında bir Arkeopark-Rekreasyon
Projesi
hazırlanarak,
bir yandan baraj koruma altına alınırken diğer taraftan bir kültür
turizmi alanı oluşturulmuş olacak. Çorum’daki Hitit Barajı söz konusu projeyle bölgenin
cazibe merkezi olacak.

Haber

DSİ 5. Bölge (Ankara)
Müdürlüğü’nün koordinesi ve denetiminde
yürütülen proje kapsamında, yaklaşık 28
hektarlık alanda Hitit
Ormanı, Hitit yemeklerinin sunulacağı restoran, Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi,
20 yataklı misafirhane,
kütüphane, sergi ve
konferans salonu, satış
büfeleri, yürüyüş bantları, otopark, Hitit arabalarıyla yapılabilecek
geziler için yollar, baraj ve kazı alanları için
seyir terasları, doğal
tarım alanları, laboratuvar, atölyeler ve çalışma ofisleri yapılacak.
Fiziki
gerçekleşmesi yüzde 65’e ulaşan
projede, tüm yapılar
Hitit mimarisiyle inşa
edilecek. Ayrıca Arkeopark’ın bütün enerji
ihtiyacı da güneş enerjisinden temin edilecek.

YAKLAŞIK 11
MILYON TL’YE MAL
OLACAK PROJE ILE
3 BIN 200 YILLIK
BARAJ GÜN YÜZÜNE
ÇIKACAK, TARIHÎ
VE KÜLTÜREL
DEĞERLERIN
YENI KUŞAKLARA
AKTARILMASI
SAĞLANACAK.

13 Kasım 2015’te sözleşmesi
imzalanarak,
23 Kasım 2015’te yapımına başlanılan projenin 2017 yılı içinde
tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Yaklaşık 11 milyon
TL’ye mal olacak proje
ile 3 bin 200 yıllık baraj gün yüzüne çıkacak,
tarihî ve kültürel değerlerin yeni kuşaklara
aktarılması sağlanacak.

Hitit Barajı’nın Özellikleri
1935 yılından bu yana varlığı bilinen Hitit Gölpınar Barajı’nın taş dolgudan oluşan gövde yüksekliği yaklaşık 2.5 metredir. Bendin taşları yumruk büyüklüğündedir. Alt kısımdaki taşlar daha
büyüktür ve killi toprakla takviye edilmiştir. Bu
bir ölçüde geçirimsizliği sağlamaktadır. Taşların
arasında harç yoktur. Taşlar, kille desteklenerek
birbirine bağlanmıştır. Taş gövdenin doğu-batı
yönünde genişliği 15 metredir. Setin her iki yanında savaklar mevcuttur. Bu savaklardan bir
tanesi günümüzde de işlevini korumakta iken diğeri tahrip edilmiştir. Savağın içerisinden gelen
su, setin üzerinde 1 metre seviye farkıyla iki ayrı
kanala girmektedir. Su; bu kanallardan, gövdenin üzerindeki asıl kanala geçmektedir. Uzunluğu
yaklaşık 130 metre olan taş gövdenin ortasında
bir dinlendirme ya da depolama havuzu vardır.
Taş dolgu gövdenin ortasında bulunan bu havuzun genişliği 8 metredir. Havuzun tabanı da kille
kaplanmıştır.
Hitit Barajı Karakteristikleri:
Baraj Yağış Alanı

: 92.000 m2

Baraj yıllık ortalama akımı (kaynak) : 15 l/s
Yıllık Ortalama Toplam Yağış

: 388,40 mm

Baraj Gövde Yüksekliği

: 2,5 m

Rezervuar Hacmi

: 27.500 m3

Rezervuar Alanı

: 11.000 m2
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4. İSTANBUL SU FORUMU:
“SU VE BARIŞ”
İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF), Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın himayesinde Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde 10-11
Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Haber

İSTANBUL LÜTFI
KIRDAR KONGRE VE
SERGI SARAYI’NDA
GERÇEKLEŞTIRILEN
4. İSTANBUL
ULUSLARARASI SU
FORUMU’NDAN
ELDE EDILEN
NETICELER ILE
2018 YILINDA
BREZILYA’DA
DÜZENLENECEK
8. DÜNYA SU
FORUMU’NA KATKI
SAĞLANMASI
HEDEFLENIYOR.

İ

lki, İstanbul’da
gerçekleştirilen
5.
Dünya
Su
Forumu’na
hazırlık
maksadıyla 2009 yılında
düzenlenen
İstanbul
Uluslararası Su Forumu, Dünya Su Forumları’ndan bir yıl önce
düzenleniyor. 3 yılda
bir düzenlenen İstanbul Su Forumu, Dünya

Su Forumu’na hazırlık maksadını taşıyor.
İstanbul Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen
4. İstanbul Uluslararası
Su Forumu’ndan elde
edilen neticeler ile 2018
yılında Brezilya’da düzenlenecek 8. Dünya Su
Forumu’na katkı sağlanması hedefleniyor.

4. İstanbul Uluslararası
Su Formu, Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Bakanlık
Müsteşarı Akif Özkaldı,
Müsteşar Yardımcıları
Ali Rıza Diniz, İbrahim
Çiftçi, Cemal Nogay,
Bakanlık
Danışmanı
Mustafa Eldemir, DSİ
Genel Müdürü Murat Acu, OGM, DKMP,
MGM, SUEN Genel Müdürleri, dünyanın dört
bir yanından politikacılar, uzmanlar, araştırma enstitülerinin temsilcileri, sivil toplum
örgütleri ve özel sektör
temsilcileri, uygulayıcı
kurum ve kuruluşların
temsilcileri, su uzmanları ve akademisyenlerin katılımları ile gerçekleştirildi.
İUSF, Türkiye’nin dünyada bugün en fazla
mülteciyi
barındıran
ülke olması sebebiyle
“Su ve Barış” ana teması altında toplandı.
Suyun bir barış aracı
olarak sağlayacağı iş
birliği imkânları…
Forumda
mülteciler
konusuna odaklanılarak, yerinden edilme
neticesinde
yaşanan
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Türkiye örneği üzerinden tartışıldı.
Forum
kapsamında
gerçekleştirilen tematik oturumlar 105 dakikalık paneller halinde
düzenlendi ve oturum
sonlarındaki soru-cevap bölümlerinde dinleyiciler de tartışmaya
katılma fırsatı buldu.
Forumda ayrıca çeşitli
ulusal ve uluslararası
kuruluşlar tarafından
ana tema çerçevesinde
yan etkinlikler düzenlendi.
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demografik
değişim
bağlamında ortaya çıkan su ile alakalı meseleler; insani, kavramsal, finansal ve hukuki
yönleriyle ele alındı.
İUSF kapsamında gerçekleştirilen dört tematik panelde; suyun
bir barış aracı olarak
sağlayacağı iş birliği
imkânları, su ile alakalı
sürdürülebilir kalkınma
hedeflerinin uygulanması ve takip edilmesi
hususunda karşılaşılan
engeller, su alanındaki
yardım faaliyetleri ve
küresel mülteci krizi
neticesinde ortaya çıkan demografik baskı
ile değişen ihtiyaçlar
karşısında gerçekleştirilen kentsel su yönetimi uygulamaları tartışıldı.
Forum
çerçevesinde
gerçekleştirilen
özel
oturumda, Türkiye’de
geçici koruma konumunda bulunan Suriyelilere sağlanan su ve

hıfzıssıhha hizmetleri
ele alındı. Ayrıca Türkiye’de Suriyeli nüfusun yoğun olduğu altı
sınır ilinde ve geçici
barınma merkezlerinde
su alanında hizmet veren kurumlarla birlikte

mevcut durumun tespiti için yürütülen ön
çalışmadan elde edilen
neticelerin de paylaşıldığı özel oturumda,
sahada karşılaşılması
muhtemel zorluklar ve
alınabilecek
tedbirler

“Dünya’nın bütün
zengin ülkeleri
su ve gıda fonu
oluşturulması için
çalışmalı”
Forumun
açılışında
konuşan Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr.
Eroğlu “Dünya nüfusunun üçte biri suya erişim sağlayamıyor. Biz
ülke olarak su ile alakalı
2.5 milyar dolar yardım
yaptık. Afrika’da 1 milyon 700 bin kişiye su
temin ettik. Dünya’nın
bütün zengin ülkeleri
su ve gıda fonu oluşturulması için çalışmalı.
Biz bu fona katkı sağalamaya hazırız. Bu son
derece önemlidir. Çünkü her yıl 250 milyon
kişi sudan kaynaklanan
sağlık sebepleri ile alakalı hastanelere yatıyor.
Su arzı ve gıda güvenliği giderek daha büyük
önem kazanmaktadır.’’
dedi.
Suriye’deki sıkıntı sebebiyle ülkemize 3 milyondan fazla sığınmacı geldiğini kaydeden
Eroğlu, “İstanbul’a da
600 bin kişi geldi. 22
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kampta her türlü hizmet veriliyor. 25 milyar
dolarlık yardım yaptık. İçme suyu temini
barınma sağlık eğitim
ihtiyaçları
karşılanıyor. Kilis şehrimizde
ve Gaziantep ilimizde
Yukarı Afrin ve Düzbağ
barajlarını inşa edeceğiz. Sadece mülteciler
değil konumuz. Afrika’da insanlık için çok
önemli. Şu an Afrika’da
susuzluk ve açlık ile
alakalı ciddi mücadele var. Afrika’da DSİ ve
TİKA 1 milyon 700 bin
kişiye su götürdü. Gelin
bu su forumunda bunu
düşünelim. Ülkemiz insani yardımda en çok
yardım yapan 2. ülke.

Biz dünyanın gelişmiş
ülkelerinden
destek
bekliyoruz. Bu forumda mülteciler ve Afrika
için bir fon oluşturalım,
dünyada bir canlının
susuz kalması kabul
edilemez. “ dedi.
“Çok sayıda
uluslararası etkinliğe
gayet başarılı bir
şekilde ev sahipliği
yaptık”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
Türkiye’nin çok sayıda
uluslararası
etkinliğe
gayet başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını
belirterek şunları söyledi: “Bakanlık olarak
su, orman ve çölleşme

“SINIR AŞAN
SULARLA ALAKALI
BIZ ÜLKE OLARAK
HER TÜRLÜ
YARDIMI YAPAN
ÜLKEYIZ. DICLE
FIRAT ILE ALAKALI
ÇOK TOPLANTI
YAPTIK, IŞ BIRLIĞI
ÖNERDIK, HAKÇA
BÖLÜŞÜM TEKLIF
ETTIK, KURAK
DÖNEMLERE
RAĞMEN HAVZADA
SUYU ADIL
KULLANDIK. BUNA
DIKKAT EDECEĞIZ.”

konularında pek çok
etkinliğe ev sahipliği yaptık. 5. Dünya Su
Forumu ile Birleşmiş
Milletler
Ormancılık
Forumu 10. oturumunu
İstanbul’da, Birleşmiş
Milletler Çölleşme ile
Mücadele
Sözleşmesi
12. Taraflar Konferansı’nı da Ankara’da gayet başarılı bir şekilde
gerçekleştirdik. Şimdi
de yeni bir foruma ev
sahipliği yapmak için
hazırlıklarımızı
tamamladık. Gerçekleştireceğimiz bu forumla
ülkemizde, bölgemizde
ve dünyada bu sahada
çalışan farklı pek çok
kurumu ve kişiyi bir
araya getirerek tecrübe
aktarımının sürdürüleceği uluslararası bir
platform
oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca
İUSF’de elde edilecek
neticeler ile 2018 yılında Brezilya’da düzenlenecek 8. Dünya Su
Forumu’na katkı sağlamayı hedefliyoruz.”
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DSİ tüm dünyanın takip ettiği başarılı bir operasyonla Tarihî Zeynel bey Türbesi’ni yeni yerine taşıdı.

Kapak

DSİ’DEN
“TARIHÎ”
TAŞIMA

OPERASYONU
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Batman’da bulunan 540 yıllık Zeynel
Bey Türbesi’ni, dünya basınının
da yakından takip ettiği tarihî bir
operasyonla Ilısu Barajı göl alanından
çıkararak 2 kilometre mesafedeki yeni
yerine taşıdı.

HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN
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Yer Batman… Tarih 12
Mayıs 2017… Dünya;
1100 ton ağırlığındaki
540 yıllık tarihî türbenin 2 kilometrelik
yolculuğunu soluksuz
takip etti ve ilk kez bu
kadar eski bir yapının
taşınmasına şahit oldu.
DSİ tarafından gerçekleştirilen taşıma işlemi,
hem tarihî ve kültürel
varlıklara verilen değerin bir göstergesi hem
de dünya çapında bir
mühendislik
başarısı
olarak kayıtlara geçti.

Mayıs Cuma Günü saat

Tamamlanma aşamasına getirilen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik
Santrali’nin göl alanı
içerisinde kalan tarihî
Zeynel Bey Türbesi’nin
taşınması işlemi 12

oturtulması işlemi ger-

07.45’de başladı.
Hava

şartlarının

da

müsait olmasıyla birlikte türbe, saat 11.45’te
yeni

yerine

başarıyla

taşındı. 4 saat süren
taşıma işlemi boyunca
hassas cihazlarla yapılan gözlemler neticesinde 540 yıllık türbe
herhangi bir hasar almadan tamamen güvenli olarak yeni yerine
taşındı. 15 Mayısta ise
türbenin

yeni

yerine

çekleştirildi. Peki, tüm
dünyanın ilgiyle izlediği taşıma işlemi nasıl gerçekleştirildi? İşte
adım adım “Tarihî” taşıma operasyonu…

DSİ TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTIRILEN
TAŞIMA IŞLEMI,
HEM TARIHÎ
VE KÜLTÜREL
VARLIKLARA
VERILEN DEĞERIN
BIR GÖSTERGESI
HEM DE DÜNYA
ÇAPINDA BIR
MÜHENDISLIK
BAŞARISI OLARAK
KAYITLARA GEÇTI.

Dünya’da ilk kez bu kadar eski bir tarihî yapı taşınarak başka bir yere nakledildi.

Neden ve Nasıl
Taşındı?
Ilısu Projesi kapsamında oluşturulan bilim komisyonu, Zeynel
Bey Türbesi’nin doğa
koşulları ve zamanın
olumsuz etkileri sebebiyle yıpranmış olduğunu tespit etti. Aralarında su altında koruma
yönteminin de olduğu
alternatifler
değerlendirildi ve en uygun
yöntem olarak “Bütüncül Taşıma Yöntemi”
benimsendi.
Zeynel Bey Türbesi’nin
taşınması ile ilgili olarak bilim komisyonu
tarafından literatürdeki
tüm kaynaklar araştırıldı ve tüm metotlar
incelendi. Yapıya verilen önem sebebiyle

Kapak

Zeynel Bey Türbesi’nin taşınmasından önce deneme taşıması yapılarak, taşıma işlemi
için özel olarak yapılan yol test edildi.

Taşıma yolunun dayanımı, Zeynel Bey Türbesi’nden
yaklaşık % 40 daha ağır bir yük ile başarıyla test edildi.

yapı üzerindeki tüm
hasarların tespiti yapıldı. Ayrıca daha önceki dönemlerde yapılan
restorasyon çalışmaları
esnasında yapıya uygulanan tüm müdahaleler
ayrı ayrı ele alınarak
taşıma için en güvenli
metot tespit edildi. Bu
bilgiler ışığında ilk olarak yapının restorasyon
ilkeleri doğrultusunda
güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Türbenin mevcut yeri
ile yeni yeri arasındaki
1.935 metrelik mesafede maksimum yüzde
4 eğime sahip yeni bir

taşıma yolu hazırlandı.
Yeni taşıma yolu türbenin ve taşıyıcı araçların toplam ağırlığına
dayanabilecek ve sorunsuz bir taşımaya
imkân verecek bir özellikte tesis edildi. Türbe
bu özel yolda, SPMT
(Self Propelled Moduler
Transporter-Kendinden Tahrikli Modüler
Taşıyıcı) adı verilen
araçlar ile taşındı. Bu
taşıyıcı araçlar ile standart yol şartlarında
yüzde 4 eğime kadar
istenilen her ağırlıkta
yapı taşınabiliyor. Zeynel Bey Türbesi ve taşı-

ma esnasında kurulacak
ek düzeneğin maksimum ağırlığı toplamda
1.150 tondu. Bu ağırlığın
5 adet SPMT ile rahatça taşınabileceği düşünülse de herhangi bir
risk göze alınmak istenilmediğinden taşıma
işlemi 8 adet SPMT ile
gerçekleştirildi.
Taşıma yolunun dayanımını ve taşıyıcı
araçları test etmek için,
27-28 Nisan 2017 tarihlerinde deneme taşıması gerçekleştirildi.
Deneme taşıması işlemi için (2×2 ×2.5 metre
boyutlarında) betonarme bloklar hazırlandı.
Zeynel Bey Türbesi’nin
taşınması
esnasında
yola vereceği yük olan
aks
(Dingil)
başına
25.79 ton yerine 34.75
ton ile deneme taşıması
yapıldı. Böylelikle taşıma yolunun dayanımı,
Zeynel Bey Türbesi’nden yaklaşık yüzde 40
daha ağır bir yük ile başarıyla test edildi.
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ZEYNEL BEY
TÜRBESI’NIN
TAŞINMASI ILE
ILGILI OLARAK
BILIM KOMISYONU
TARAFINDAN
LITERATÜRDEKI
TÜM KAYNAKLAR
ARAŞTIRILDI VE
TÜM METOTLAR
INCELENDI.
ARALARINDA SU
ALTINDA KORUMA
YÖNTEMININ
DE OLDUĞU
ALTERNATIFLER
DEĞERLENDIRILDI
VE EN UYGUN
YÖNTEM OLARAK
“BÜTÜNCÜL
TAŞIMA YÖNTEMI”
BENIMSENDI.

Kapak

Türbe yüzeyine açılan deliklere yerleştirilen çelik
profiller ve tabandaki 30 cm kalınlığındaki beton
zemin platform.
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Türbe Orijinal
Temelinden Ayrılıyor
Taşıma işlemi için tasarlanan özel yolun yapımı
ve test çalışmaları devam
ederken bir yandan da
Zeynel Bey Türbesi’nin
taşıma işlemi için hazırlanmasına yönelik işlemler devam ediyordu.
Bu kapsamda türbenin
güçlendirilmesi maksadıyla yapılan çalışmaların ardından sıra yapının
özgün temelinden ayrılmasına gelmişti.

Bu çerçevede türbe yüzeyine eşit aralıklarda
50 cm çapında ve 105
cm derinliğinde toplam
28 adet delik açıldı. Bu
deliklerin içerisine ve
türbe yüzeyine koruma
tabakaları uygulandıktan sonra deliklere 220
cm uzunluğunda çelik
profiller

(HEB-360)

yerleştirildi. Çelik profillerin

yerleştirilme-

sinin ardından delikler
yüksek dayanımlı beton

Beton zemin platforma sabitlenen 3 metre uzunluğa
sahip 44 adet kaldırma sütunu.

ile dolduruldu.
Türbenin
zeminine
uygulanan 30 cm kalınlığındaki beton zemin platforma, üzerine türbeyi kaldıracak
olan krikoların monte
edileceği her biri 22
cm çapında ve 3 metre
uzunluğunda olan 44
adet kaldırma sütunu
sabitlendi.
Daha sonra türbenin
kaldırılması ve taşın-

masını temin edecek
olan 90 cm kalınlığındaki beton kaldırma
platformu oluşturuldu.
Kaldırma platformu (90
cm) ile zemin platformu (30 cm) arasına 10
cm yüksekliğinde ayırma katmanı serildi.
Bu işlemlerin ardından
türbe içten kesilerek
özgün temelinden ayrıldı. Türbenin altına
SPMT’lerin yerleşilebilmesi için yapı, 90 cm
kalınlığındaki kaldırma

Hidrolik krikolar vasıtasıyla 1.5 metre yükseltilen kaldırma
platformunun altına SPTM’lerin yerleştirilmesi.

Kapak
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Tarihî yolculuğun ilk metreleri, SPMT’ler ağır ağır ilerliyor…

platformuna yerleştirilmiş olan 44 adet kaldırma sütunu ve her bir
sütundaki 50 ton kapasiteli krikolar vasıtasıyla 1.50 metre yüksekliğe
kaldırıldı.
Tarihî Yolculuk
Başlıyor
1.50 metre havaya kaldırılan türbenin altına her sırasında 12 aks
bulunan SPMT’ler, yan
yana 4 sıra olmak üzere
yerleştirildi. Böylelikle
her bir aksı 36 ton taşıma kapasitesine sahip
olan SPMT’nin (toplamda 48 aks) taşıma
kapasitesi 1,728 tona
ulaştı.
Taşıma esnasında yapı
üzerine,
SPMT’lerin
hareketini ölçen ivmeölçerler yerleştirildi.

Bu sensörler, SPMT’lerin kumanda modülü ile
birlikte sadece bu yapı
için hazırlanan özel bir
bilgisayar programı ile
entegre edildi ve birlikte çalıştırıldı. Bu şekilde
yapının en ufak bir hasar almadan tamamen
güvenli olarak yeni yerine taşınması hedeflendi.

eşlik etti. Taşıma işlemi
hava şartlarının da müsait olmasıyla birlikte
saat 11.45’te başarıyla
tamamlandı. 4 saat süren taşıma işlemi boyunca hassas cihazlarla
yapılan gözlemler neticesinde, türbe herhangi
bir hasar almadan başarıyla yeni yerine taşındı.

12 Mayıs sabahı saat
07.45’de
SPMT’lerin
tekerleri dönmeye başladı. Türbe ağır ağır yol
alırken, aralarında DSİ
Genel Müdürü Murat
Acu’nun da bulunduğu üst düzey yetkililer,
taşıma işleminde görev
alan personel, güvenlik
görevlileri, çok sayıda
gazeteci ve vatandaşlardan oluşan yoğun
bir kalabalık da türbeye

Türbe yaklaşık 2 kilometrelik
yolculuğun
ardından yeni yerindeki
konumuna getirildikten
sonra yapının altındaki
SPMT’lerin çıkartılabilmesi ve yapının yeni
temeline oturtulabilmesi için yapının kaldırılmasında kullanılan
sütun ve krikolardan
tekrar
yararlanıldı.
Türbenin yükü 44 adet
sütunun üzerindeki her

4 SAAT SÜREN
TAŞIMA IŞLEMI
BOYUNCA HASSAS
CIHAZLARLA
YAPILAN
GÖZLEMLER
NETICESINDE,
TÜRBE HERHANGI
BIR HASAR
ALMADAN
BAŞARIYLA YENI
YERINE TAŞINDI.

Kapak

Müsait meteorolojik koşulların da etkisiyle taşıma işlemi beklenenden kısa sürdü.
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biri 50 ton kapasiteli krikoya verildikten
sonra yapının altındaki
SPMT’ler çıkarıldı.
SPMT’ler türbenin altından
çıkartıldıktan
sonra yapının yeni temeline sorunsuz bir şekilde indirilmesi çalışmaları tamamlandı.
Türbenin yeni yerine
yerleştirilmesi
işlemi
ise 15 Mayıs 2017 tari-

hinde gerçekleştirildi.
Ankara’da DSİ Genel
Müdürlüğü Konferans
Salonunda düzenlenen
programla
Batman’a
canlı bağlantı gerçekleştirilerek
türbenin
yeni yerine oturtulması
işlemi takip edildi. Ankara’daki programa Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
ile Kültür ve Turizm
Bakanı Prof. Dr. Nabi
Avcı da katıldı.

Tarihî yolculuk bitmek üzere, son metreler…

Taşıma işlemi yoğun bir kalabalığın eşliğinde
gerçekleştirildi. Kalabalık, türbeyle birlikte yol aldı.

TAŞIMA IŞLEMI
SIRASINDA HAVA
KOŞULLARI DA
TITIZLIKLE TAKIP
EDILDI.

Kapak

Zeynel Bey Türbesi’nin yerine oturtulması işlemi için DSİ Genel Müdürlüğü’nde merasim düzenlendi.

“Dünyanın en büyük
barajlarını da yaparız,
tarihî eserleri de
taşırız!”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu Ankara’da gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Ilısu
Barajı olmasaydı, o tarihî
eserleri korumak mümkün olmayabilirdi. Tarihî
eserlerin taşınması için
dünyadaki taşıma işiyle
alakalı bütün çalışmaları izledik. Burada 44
adet kriko yerleştirildi ve
kaldırıldı. Uzaktan kontrollü bir araçla 1.150 ton
ağırlık 2 kilometre yukarıya taşınacaktı. Bunun
için de yeni bir yol yapıldı. Bugün sabah, gün
ışırken, mübarek cuma
günü, türbede yatan Zeynel Bey’e hürmeten çalışmayı başlattık. Cuma namazına kadar taşınacağı
yere ulaştı. Yüreklerimiz
kıpır kıpır. Bu manzara

dünyaya bir örnektir. İstersek yaparız, dünyanın
en büyük barajlarını da
yaparız, tarihî eserleri
de taşırız. Tarihî eserlere
karşı hassasiyetlerimiz
var. DSİ barajları yaparken, orada arkeolojik
kazılar yaparak, tarihî
eserleri koruma altına
alıyor, bunu çok yaptık.”
“Yaşanılan
bu hikâyenin
başkahramanı Sayın
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
hocamızdır”
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı

nin açık kanıtıdır. Bunun

muhabiri

belgeselini

tarafından

yapacağız

geçilen haberler, dün-

gelecek nesillere çocuk-

ya basınında geniş yer

larımıza bunu aktarmak

buldu.

bizlerin en önemli vazifesidir.

Çocuklarımıza

taşınma sürecini en ince
ayrıntısına kadar aktaracağız. Yaşanılan bu hikâyenin başkahramanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu
hocamızdır.

Yaşanılan

bu gerçek hikâyeyi bütün
dünyanın bilmesi görmesi gerekir.”

Dünyaca ünlü belgesel
kanalı National Geographic de web sitesinde konuya ilişkin bir
video paylaştı. Videoda
şu ifadelere yer verildi: “541 Yaşındaki, 1100
Tonluk Türbe Nasıl Taşınır? Dikkatli bir mühendislik ve fazlasıyla sabırla…15. Yüzyıl eseri Zeynel

Bütün Dünya İzledi

Bey Türbesi, Türkiye’de

Zeynel

Türbe-

Batman ilinde yer alan

si’nin taşınması, gerek

antik yerleşim yeri Ha-

türbenin yaşı gerekse

sankeyf’teki mevcut ye-

kullanılan yöntem ba-

rinden taşındı. Türbenin

kımından tüm dünyada

1 milden fazla uzaklıktaki

ilgiyle izledi.

Taşıma

kültür parka taşınması

harikasıdır.

işlemini yerinde takip

yaklaşık 4 saat sürdü. Ta-

etmek üzere Batman’a

şıma aracı 191 tekerlek-

Bu çalışma Türk milleti-

gelen

gaze-

ten ve 90 cm kalınlığın-

nin geçmişine, tarihine

teciler ve uluslararası

daki beton platformdan

ne kadar değer verdiği-

haber

oluşuyordu. Türbe, yeni

da şunları kaydetti: “Bu
projenin

gerçekleştiril-

mesinde

emeği

geçen

herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışma dünyada
bir ilk ve bir mühendislik

Bey

yabancı
ajansı

AFP’nin
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NATIONAL
GEOGRAPHIC: “541
YAŞINDAKI, 1.100
TONLUK TÜRBE
NASIL TAŞINIR?
DIKKATLI BIR
MÜHENDISLIK
VE FAZLASIYLA
SABIRLA…”
1100 tonluk türbenin taşınması ulusal ve uluslararası basında geniş yer buldu.

şehirde sismik dalgaları
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emen, yapıya tesir etmeden terk etmesini sağlayan depreme dayanıklı
tabakaya

yerleştirildi.

Kültür Parkı’na 8 tarihi eserin daha taşınması
planlanıyor.”
8 Adet Eser Daha
Taşınacak
Hasankeyf

Kültürel

Diğer taraftan Zeynel
Bey Türbesi gibi taşınması planlanan 8 tarihî
ve kültürel varlık daha
bulunuyor. Yamaç Külliyesi, Er Rızk Camii,
Artuklu Hamamı, Süleyman Han Camii, Koç
Camii, Kızlar Camii,
Orta Kapı ve İmam Abdullah Zaviyesi de taşınarak Ilısu Barajı göl
alanından çıkarılacak.

Park alanına taşınarak
yeni yerine yerleştirilen
Zeynel Bey Türbesi, ilk
günden itibaren ziyaretçilerini
başladı.

ağırlamaya
Türkiye’nin

dört bir yanından gelen
turistler türbeyi görmek için Kültür Park
alanına akın etti. Türbenin

eski

yerindey-

ken pek bilinmediğini
ve bu sebeple ziyaret
edilmediğini

söyleyen

Batmanlı vatandaşların
da bu ilgiden bir hayli memnun kaldıkları
gözlemlendi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, taşıma işlemi ile alakalı olarak çok sayıda
basın kuruluşuna canlı yayınlarda bilgi verdi.

Kapak

Ilısu Barajı ve HES Projesi

Yeni Hasankeyf’te modern teknolojiden yararlanılarak yeni teknik
altyapı hizmeti sunulacak. Modern katı atık
bertaraf sistemi, atık
su mekanik ve biyolojik
arıtma ile yağmur suyu
şebekeleri, içme suyu
arıtma tesisi ve yer altı
elektrik ve telekomünikasyon şebekeleri oluşturularak modern bir
kentsel altyapı hizmeti
verilecek.
Bölge mimarisine uygun olarak inşa edilen
Tarihî Kültürel Yarım
Ada Bağlantı Köprüsü,
Lise

Binası,

Hastane

Binası, İlçe Jandarma
Tamamlandığında dolgu hacmi bakımından
dünyada sınıfının en
büyük barajı olacak Ilısu Barajı ve HES üreteceği enerji miktarı
ve yaratacağı sulama
imkânlarının yanında
inşası esnasında tarihin
gün ışığına çıkarılması
ve korunarak gelecek
nesillere
aktarılması
hususunda da adından
söz ettiriyor.
Kurulu gücü 1.200 MW
olan Ilısu Barajı ve
HES’in yıllık ortalama
enerji üretim kapasitesi
4.12 milyar kilovat saat
olacak. Baraj sadece
elektrik enerjisi üretiminden milli ekonomiye yıllık 1.3 milyar TL
katkı sağlayacak.
Arkeolojik Park ve
Açık Hava Müzesi
Ilısu baraj gölü altında
kalacak olan bütün kül-

türel varlıklar ve yerleri, resmi makamlar
tarafından onaylanmış
olan ‘yeniden yerleşim
eylem planı’ çerçevesinde belirlendi. Bütün
bu kültürel varlıklar
inşaat süresince kazılarla çıkarılıp korunuyor. Ayrıca Hasankeyf
Yukarı Şehir Alanı’nda
yer alan kültürel varlıkların yüzde 80’inden
fazlası Ilısu Projesi’nin
maksimum su kotundan
etkilenmeyecek
dolayısıyla sular altında
kalmayacak.
Ilısu Projesi’nin maksimum su kotundan etkilenmeyen Yukarı Şehir,
bu alanın yeniden düzenlenmesi ile birlikte
içindeki kültürel varlıkların sergileneceği bir
“Arkeolojik Park ve Açık
Hava Müzesi” olarak
hizmete sunacak. İlçedeki kültürel varlıklar

ve buluntuların önemli bir kısmı bu parkta
sergilenecek. Alan, özgünlüğüne herhangi bir
zarar verilmeden, bir
açık hava müzesi olarak
tasarlanıyor.
Baraj sularından etkilenecek olan Aşağı Şehir’de ise kültür
eserlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik kazılar yapılıyor. Türkiye
ve dünyada alanında
uzmanlaşmış bir ekip
yönetiminde bu eserler
Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı’na taşınarak yerleştiriliyor.
Modern Bir Hasankeyf
için 1.8 Milyar TL
DSİ Genel Müdürlüğü
yeniden yerleşim çalışmalarına 1.8 Milyar
TL kaynak aktararak bu
alanda daha önce görülmemiş bir harcama
gerçekleştirdi.

Komutanlığı,

Kapalı

Spor Salonu, İlçe Tarım
Hizmet Binası ve Halk
Kütüphanesi, belediye,
kaymakamlık, emniyet
müdürlüğü, halk eğitim
merkezi,

kütüphane,

müftülük, PTT binası,
Tarım Müdürlüğü, Sağlık

Ocağı,

Jandarma

Doğumevi,
Komutanlı-

ğı ve Okul binaları tamamlandı.
Bölgede halkın refahını arttırmaya yönelik
çalışmalar da yapılıyor.
Ilısu

Baraj

Gölü’nde

yapılacak etüt neticelerine göre ekonomik
değeri yüksek olan türlerle balıklandırma çalışmaları yapılabilecek.
Sulama ile beraber ürün
çeşidi ve çiftçi gelirinin
en az 4-5 kat civarında
artması bekleniyor.
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Kapak-İnfografik

Tamamlanma aşamasına getirilen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin göl alanı
içerisinde kalan tarihî Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması işlemi 12 Mayıs Cuma günü
saat 07.45’de başladı.

1

Türbenin zemininde 30 cm
kalınlığında beton zemin
platformu oluşturuldu.

2

Türbe yüzeyine eşit
aralıklarda 50 cm çapında
ve 105 cm derinliğinde
toplam 28 adet delik açıldı.
Bu deliklerin içerisine ve
türbe yüzeyine koruma
tabakası uygulandı.

3

Türbe yüzeyine açılan
deliklere 220 cm uzunluğunda
çelik profiller (HEB-360)
yerleştirildi. Çelik profillerin
yerleştirilmesinin ardından
delikler yüksek dayanımlı
beton ile dolduruldu.

4

Türbenin kaldırılması ve taşınmasını temin
edecek olan 90 cm kalınlığındaki beton
kaldırma platformu oluşturuldu. Kaldırma
platformu (90 cm) ile zemin platformu (30
cm) arasına 10 cm yüksekliğinde ayırma
katmanı serildi.

Kapak-İnfografik

Hava şartlarının da müsait olmasıyla birlikte türbe, saat 11:45’te yeni yerine başarıyla
taşındı. 4 saat süren taşıma işlemi boyunca hassas cihazlarla yapılan gözlemler
neticesinde 540 yıllık türbe, herhangi bir hasar almadan tamamen güvenli olarak yeni
yerine taşındı. 15 Mayısta ise türbenin yeni yerine oturtulması işlemi gerçekleştirildi.
Peki, tüm dünyanın ilgiyle izlediği taşıma işlemi nasıl gerçekleştirildi? İşte adım adım
“Tarihi” taşıma operasyonu…

90 cm kalınlığındaki kaldırma
platformuna her biri 50 ton kapasiteli
44 adet hidrolik kriko yerleştirildi.

5

İçten kesilerek özgün
temelinden ayrılan
türbe, hidrolik krikolar
vasıtasıyla 1.50 metre
yüksekliğe kaldırıldı.

6

1.50 metre havaya
kaldırılan türbenin altına
her sırasında 12 aks
bulunan SPMT’ler, yan
yana 4 sıra olmak üzere
yerleştirildi.

7

12 Mayıs sabahı saat 07.45’de
SPMT’lerin tekerleri dönmeye başladı
ve tarihi yolculuk start aldı.

8
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BURAK YALÇIN

SERİNLERKEN
DİKKAT!
Ülkemizde her yıl ortalama 900 insanımızı boğulma nedeniyle
kaybediyoruz. Boğulanların yarısını yüzme bilenlerin
oluşturması, ölümlerin faili olarak bireysel tedbirsizliği
işaret ediyor. İlkyardım bilgisi ve uygulanacak basit korunma
tedbirleri ise tedbirsizlik kaynaklı ölümlerin büyük ölçüde
önüne geçebilecek nitelikte.

Dosya

Yüzme esnasında başlayan kramplar, aniden
başlayan dalgalar, şiddetli akıntı, dip akıntısı, girdap ve sara krizi
gibi birçok sebep, iyi
yüzme bilenleri dahi
zorda
bırakabiliyor,
boğulmalara ve hatta
ölümlere yol açabiliyor.
Ancak alınacak tedbirlerle bu durumlardan
kurtulmak ve tehlikeyi asgariye indirgemek
mümkün. İşte dikkat
edilmesi gereken hususlardan bazıları...
Yemekten Sonra Suya
Girmeyin
Yemekten hemen sonra
yüzmek çeşitli riskleri
beraberinde getiriyor.
Zira uzmanlar yemekten hemen sonra yapılan yüzme aktivitesinin mide kramplarına
neden olduğunu değerlendiriyor.
Ayrıca
yiyeceklerin basınç nedeniyle boğaza doğru
yükselip, nefes almayı
güçleştirme riski de var.

Su, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası,
olmazsa olmazı… Neredeyse tüm sistemlerinde faal olarak yer aldığı
insana hayat veren su,
dikkatsiz ve tedbirsiz
davranıldığında büyük
bir tehdide dönüşebiliyor. Dünya’da her yıl
ortalama 140 bin kişinin
boğularak hayatını yitirdiği tahmin ediliyor.
Türkiye’de ise yılda ortalama 900 kişi boğuluyor. Nitekim sıcak yaz
günlerinde serinlemek

için tercih ettiğimiz
yüzme faaliyeti, eğer
yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilsek ciddi
bir tehlikeye dönüşebiliyor. İstatistikler boğulma vakalarının yarısını yüzme bilenlerin
oluşturduğunu gösteriyor. Dolayısıyla sadece
yüzme bilmek de, boğulmamak için yeterli
değil. Korunma tedbirleri ve sınırlara dikkat
edilmediğinde yüzme
bilmek de yüzücüyü
kurtaramayabiliyor.

İSTATISTIKLER
BOĞULMA
VAKALARININ
YARISINI YÜZME
BILENLERIN
OLUŞTURDUĞUNU
GÖSTERIYOR.
DOLAYISIYLA
SADECE YÜZME
BILMEK,
BOĞULMAMAK IÇIN
YETERLI DEĞIL.

10.00-16.00 Saatleri
Arası Tehlikeli
10.00-16.00
saatleri
arasında güneş ışınları
dik ve yakıcı bir biçimde
geldiğinden, bu saatler
arasında tedbirsiz denize girmek ve tedbirsiz güneşlenmek, güneş
çarpması gibi ölümle
sonuçlanabilen riskler
taşıyor. Ayrıca cilt kanserine kadar varabilen
ciddi cilt sorunlarıyla
da karşı karşıya kalmak
mümkün. Bu nedenle
denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin, güneş kremi, şapka
ve gözlük gibi gerekli
önlemleri almaları ve
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İşte böyle durumlarda
imdada cankurtaranlar
yetişiyor.
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güneşin altında uzun
süre kalmamaya özen
göstermeleri gerekiyor.
Ayrıca uzmanlar kullanılacak güneş kreminin
en az 15 faktör olması
gerektiğini
söylüyor.
Kısaca SPF “Güneşten
Koruma Faktörü” olarak adlandırılan faktör ibaresi 10, 15, 30,
50 gibi değerlerle ifade
edilebiliyor. Bu değerler kullanılan kremin
güneşten koruma kat

TERS AKINTI SUYUN
BIR BÖLGEDE
AÇIKLARA DOĞRU
KAYMASI OLARAK
TANIMLANIYOR
VE YÜZEYIN BIR
BÖLGEDE DAHA
DALGALI VE
BULANIK, IKI
YANINDAKI SUYUN
ISE DAHA BERRAK
OLMASINDAN
TESPIT
EDILEBILIYOR.

sayısını belirtmek için
kullanılıyor.
Cankurtaran Olan
Plajlar Daha Güvenli
Bazı plajlar, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı
tarafından 27 kritere
göre belirlenen şartları
taşıdığında, plaj mavi
bayraklı olarak adlandırılıyor. Temizlik konusu sebebiyle yoğun
biçimde gündeme gelmesi, Mavi Bayrağın
yalnızca temizliği ifade

ettiğini düşündürüyor.
Ancak mavi bayrak, temizliğin yanı sıra plajda cankurtaran bulundurulması gibi hayati
anlamlar da taşıyor.
Cankurtaranlara yüzme
bilen-bilmeyen
herkes ihtiyaç duyabiliyor.
Çünkü bazen yüzme
bilenler de deniz şartlarından ve anlık fiziki
rahatsızlıklardan dolayı
boğulma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Ters Akıntıya Dikkat
Edilmeli
Ters akıntı ülkemizde
özellikle Karadeniz kıyılarında görülüyor ve
her yıl yüzlerce insanın
boğularak hayatını kaybetmesine sebep oluyor.
RİP ya da çeken akıntı
olarak da adlandırılan
ters akıntı, her ne kadar
tehlikeli olsa da bilinçli
bir hareket tarzıyla üstesinden gelmek mümkün. Ters akıntı suyun
bir bölgede açıklara
doğru kayması olarak
tanımlanıyor ve yüzeyin
bir bölgede daha dalgalı
ve bulanık, iki yanındaki suyun ise daha berrak olmasından tespit
edilebiliyor. Dalgaların
büyüklüğü ise akıntının
gücünün işareti. Ayrıca
kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa;
bu da o bölgede çeken
akıntının görülme olasılığının yüksek olduğunun bir göstergesi.
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Peki, bu tehlikeden nasıl korunabiliriz? Denizin çok dalgalı olduğu
zamanlarda denize girmemeyi tercih etmek,
cankurtaran ve sağlık
ekibinin
bulunduğu
plajları tercih etmek,
can yeleği ve can simidi
gibi malzemeleri yanımızda ve yakınımızda
bulundurmak alınabilecek önlemlerden bazıları. Eğer ters akıntıya maruz kalınırsa da
mutlaka sakin olunması, akıntıya karşı yüzülmemesi ve akıntının
gücü göz önüne alındığında karşı koymak
imkânsız olduğundan,
akıntının
zayıflayana
kadar
sürüklemesine
izin vermek gerekiyor.
Akıntı
zayıfladığında
ise doğrudan karaya
doğru değil kıyıya paralele yüzmek ve suyun üstünde kalmaya
çabalayarak çevredekilerden yardım istemek
gerekiyor.

Kramp Girerse Ne
Yapılmalı?
Bir grup kasın veya yalnız bir kısım veya bunun bazı liflerinin istem
dışı az çok sürekli, ağrılı
ve düzensiz kasılması olarak tanımlanan
krampın; yüzme esnasında gerçekleşmesi yüzücüyü büyük bir
tehlikeyle karşı karşıya
bırakabiliyor. Kramplar
genelde mineral kaybı,
aşırı egzersiz ve vücudun doğal olmayan

pozisyonu düzeltmeye
çalışmasından kaynaklanıyor. Peki, ne gibi
önlemler alınmalı? Öncelikle dehidrasyon ve
mineral kaybının önüne
geçmek için yüzme aktivitesi öncesinde yeteri
miktarda sıvı alınmalı.
Özellikle mineral içeren
sıvılar almak mineral
kaybı kaynaklı kasılmalarının önüne geçmek
konusunda daha faydalı
olur. Krampların önüne
geçmek için ayrıca yüzme öncesinde ısınma
egzersizleri yapılmalı.

KRAMP GIRMESINI
ENGELLEMEK IÇIN
YÜZME ÖNCESINDE
EGZERSIZ
YAPILABILIR.

Kramp yüzerken girerse ne yapılmalı?
Yüzerken adale kasılması durumunda öncelikle panik yapmamak
bu sorunun üstesinden
gelmek için çok önemli.
Bacağa kramp girmesi durumunda sırtüstü
yatıp ayakları gergin
bir şekilde öne uzatmak
gerekiyor. Eğer yapılabiliyorsa ayak öne ve
arkaya doğru gerilmeli.
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Çocuklar ve Gençlere
Dikkat!
Boğulma
vakalarının
büyük kısmını çocuklar ve gençler oluşturuyor. Uzmanlar, 12
yaşın altında olan çocukların anne ve babalarının ya da başka
yakınlarının gözetimi
altında yüzmesi gerektiğini belirtiyor. Bu
nedenle
ebeveynlerin
çocuklar yüzerken gözlerini
çocuklarından
ayırmamaları gerekiyor. Boğulma çok kısa
bir süre zarfında gerçekleşebileceğinden,
ebeveynlerin kısa süreli
bile olsa ihmalleri kötü
sonuçlar doğurabiliyor.
Ebeveynlerin kurtarma
ve acil yardım teknik-

lerini bilmeleri büyük
önem taşıyor. Uzmanlar ayrıca, çocukların
can simidi ve can yeleği
kullanması konusunda
ebeveynleri uyarıyor.

UZMANLAR, 12
YAŞIN ALTINDA
OLAN ÇOCUKLARIN
ANNE VE
BABALARININ,
YA DA BAŞKA
YAKINLARININ
GÖZETIMI
ALTINDA YÜZMESI
GEREKTIĞINI
BELIRTIYOR.

SULAMA Kanalları
Yüzmek için Değil!
Ülkemizde her yıl ortalama 100 kişi sulama
kanalları ve göletlerde
serinlemeye çalışırken
hayatını
kaybediyor.
Sulama maksatlı olarak inşa edilen sulama

kanalları projelendirilirken de yine sulama
faaliyetleri göz önünde
bulunduruluyor. Bu yapılara yüzmek ve serinlemek için girmek ise
hayati bir tehlike oluşturuyor. Peki, sulama
kanallarında yüzmek ve
serinlemek neden tehlikeli? Öncelikle sulama
kanalları V kesitli (trapez) olarak inşa ediliyor.
Bu durum suya giren
kişinin tekrar çıkmasını
aşırı güçleştiriyor.

V Kesitli (Trapez) Kanal

Dosya

Barajlardan sulama kanallarına verilen suyun
yüksek bir debiyle aktığı da hesaba katıldığında çıkmak imkânsız
hale geliyor ve kişi sürüklenmeye
başlıyor.
Uzun süre suyla temas
eden kanal yüzeyi zamanla
yosun
tutarak kayganlaşır. Bu da
yüzeye tutunmayı ve
çıkmayı güçleştiren etkenlerden biri. Sulama
kanallarında bulunan
su çok soğuk olduğundan kısa sürede hipotermiye neden olabiliyor. Vücut sıcaklığının
35 santigrat derecenin
altına düşmesi olarak
tanımlanan hipotermi
ölümlere neden olabiliyor. Ayrıca suyun soğukluğu kalp krizi ve
kramp riskini de yükseltiyor. Tüm bu etkenler sulama kanallarının
yüzmek için uygun yerler olmadığının apaçık
bir göstergesi.
Göletler de yine sulama
kanalları gibi yüzmenin tehlikeli ve yasak
olduğu tesisler. Su kaynağından gelen rüsubat (toprak ve benzeri

maddeler) gölet zemininde birikerek, sabit olmayan bir zemin
oluşturur. Bu durum
yüzmek için suya giren
kişinin zemine bastığında dengesini kaybetmesi, batması gibi
sonuçlar doğurabiliyor.
Bu durum boğulmalarla
ve ölümlerle sonuçlanabiliyor. Ayrıca göletler ve baraj rezervuarları aniden derinleşen
yapısı ve yine sulama
kanalları gibi suyunun
kaldırma kuvvetinin az
olması nedeniyle yüz-

ÜLKEMIZDE HER
YIL ORTALAMA
100 KIŞI SULAMA
KANALLARI VE
GÖLETLERDE
SERINLEMEYE
ÇALIŞIRKEN
HAYATINI
KAYBEDIYOR.

meye uygun değildir.
Ancak yapılan uyarılar ve alınan önlemlere rağmen çoğunlukla
çocuklar ve gençler,
serinlemek için sulama
kanalları ve göletleri
tercih ediyor ve maalesef hayatlarını kaybediyorlar.
227 TL Ceza Kesiliyor
Göletlere ve sulama kanallarına girmek tehlikeli ve yasak. Bu yasağı
çiğneyenlerden 15 yaş
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ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli
veya vasilerine 5326
sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi
gereğince 227 TL idari
yaptırım cezası uygulanıyor.
Çok İyi Yüzme Bilseniz
Dahi!
Sulama kanalları ve göletlerde boğulma vakasıyla karşılaşıldığında
yapılması gerekenleri
kısaca şöyle sıralayabiliriz.
• Panik yapılmamalı.
• Çok iyi yüzme biliyor
olunsa dahi kazazedenin arkasından
suya
atlanmamalı. (Zira gerçekleşen
ölümlü
vakalardan
bir kısmını kurtar-

mak için atlayan kişilerin de boğulması
oluşturuyor.)
• Kazazedenin
tutunabileceği bir cisim
(halat, kürek, sopa,
dal parçası vb.) uzatarak kıyıya çıkması
sağlanmalı,
• Çevrede bulunanlardan yardım istenmeli,
• İlgili sağlık ve güvenlik
birimlerine
haber verilmeli. (112
Acil Yardım, 155 Polis
İmdat, 110 İtfaiye)
• Kazazedenin solunumu durmuşsa vakit
kaybedilmeden suni
teneffüse başlanmalı.
İlkyardım Çok Önemli
Profesyonel yardım gelene kadar yapılması
gereken en önemli müdahale suni teneffüs.

Çünkü acil yardım gelene kadar geçecek sürede oksijensiz kalan kazazedenin beyin hasarı
geçirmesi sonucu felç
ve ölüme kadar varan
sonuçlar doğurabiliyor.
Suni Teneffüs Nasıl
Yapılır?
Sudan çıkartılan kazazede zemine yatırılır
ve ağzı açılır. Ağızda
bulunabilecek yabancı
maddeler çıkarıldıktan
sonra, dil boğaza doğru kaçmışsa öne çekilir.
Kazazedenin burnu kapatılır ve ağzı geniş bir
biçimde açılır. Suni teneffüs yapacak kişi kazazedenin ağzını kendi
ağzıyla kapatarak güçlü
bir şekilde nefes verir.
Bu işleme kazazedenin
göğsü yükselinceye kadar devam edilmeli ve

sonrasında nefesin geri
çıkması
beklenmeli.
Ortalama beşer saniye
aralıklarla kazazedenin
ağzına nefes verilmesi
ve nefesin tekrar dışarı
çıkması için beklenilmesi gerekiyor. Boğulma vakalarında dikkat
edilmesi gereken en
önemli hususlardan biri
de suni teneffüs işlemine ilk 3 dakika içinde
başlanmış olması. Çünkü eğer başlanmamışsa,
maalesef kazazede dördüncü dakika sonunda
büyük ihtimalle kaybedilmiş oluyor. Suni
teneffüs işlemi bazen 1
saate kadar sürebiliyor.
Bu nedenle kazazede
kendisi nefes almadan
ya da tamamen öldüğüne emin olunmadan
suni teneffüs işlemi bırakılmamalı.

YAŞAM TARZI

SU ZENGİNİ
BESİNLER
Her gün soframızda yer alan sebze ve
meyvelerin içerdikleri su oranını hiç
merak ettiniz mi? Biz merak ettik ve
sizler için araştırdık.
Sy:54

Toros Kurbağası
Biyokaçakçılığa
Karşı Korunuyor
Sy: 60

Hatay Dağ Ceylanı
Üretim İstasyonunda
Bir İlk Yaşandı
Sy: 62

Siyah Flamingo
Objektiflere
Takıldı
Sy: 64
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SU ZENGİNİ
BESİNLER
Her gün soframızda yer alan sebze ve meyvelerin içerdikleri
su oranını hiç merak ettiniz mi? Biz merak ettik ve sizler için
araştırdık.
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Su açısından zengin olan besinler antioksidan içerirler.

Yaşam Tarzı

Brokoli
Şekliyle minik ağaca
benzeyen brokoli,
yüzde 89’u
su olan bir
sebzedir.
C vitamini, kalsiyum, lif,
demir
ve
daha sonra vücut
tarafından A vitaminine dönüştürülen beta
karoten içeriyor. Kalp
sağlığından, sinir sistemi sağlığına kadar
koruyucu birçok faydası bulunan brokolinin
ayrıca kanseri önleyici
özelliği de bulunuyor.

Çilek, meyveler içinde
en çok su barındıran
besin

Karpuz
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi ve
serinletici özelliği olan karpuzun
içerisinde likopen, lif, potasyum, A ve C vitaminleri bulunuyor.
Su oranı ise yaklaşık
yüzde 91 olan karpuzun
göz sağlığından astıma
kadar birçok faydası
mevcut.

56

Avokado
Cilt bakımı ürünlerinde sıkça kullanılan,
içerisinde yararlı yağlar bulunduran ve cilt
üzerindeki
faydaları
da saymakla bitmeyen
avokado yüzde 81 oranında su barındırıyor.
Salatalık
K vitamini deposu olan
salatalık, yüzde 96 oranında su içeriğine sahip
olmakla birlikte, antioksidan özelliği olan B
vitamini
bakımından
da oldukça zengin. Bunun dışında sindirimi
düzenliyor ve nefes tazeleyici özelliği bulunuyor.

Çilek
Su içeriği açısından
zengin olan bir başka
meyve de çilek. Çilek
yüzde 92 oranında su
içeriyor ve sadece 23
kalori. C vitamini bakımından zengin olan
çileğin; diyabetten kolesterole,
kabızlıktan
kemik sağlığına kadar
birçok faydası bulunuyor.
Kıvırcık Marul
Doğurganlık
oranını
arttırması ile bilinen
kıvırcık marul, yüzde
96 oranında su içeriyor.
Ayrıca alzheimer hastalığının önlenmesine
de yardımcı oluyor. Potasyum, antioksidanlar
ve az miktarda da C ve
K vitamini içeriyor.

Üzüm
Cildi gençleştirmesi ile
ün yapan üzüm, yüzde
90 su içeriğine sahip.
C vitamini bakımından
zengin olan üzüm saç
dökülmesi ve kepek
oluşumunu
da
engelliyor.

Kereviz
İçerisinde A ve K vitamini bulunan kereviz,
zayıflamak isteyenler
içinde ideal bir sebze.
İçerdiği yüzde 95 su
oranıyla yoğun egzersiz
sonrasında çinko seviyelerini düzenler. Potasyum, magnezyum,
kalsiyum, sodyum gibi
mineraller bakımından
oldukça zengin ve güçlü
bir besindir.
Dolma Biber
Farklı renkleriyle soframızı süsleyen dolma biber yüzde 92 ile
yüksek miktarda sudan
oluşuyor. Lif kaynağı olan dolma biber, C
vitamini, B6 vitamini,
beta karoten ve folik
asit açısından da oldukça zengin.

Üzüm, C vitamini için iyi
bir kaynak olarak kabul edilir.
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Göbek Marul
Göbek marul içerisinde
yüzde 95 oranında su
bulunduruyor. A, C, E
vitaminleri, folat, beta
karoten değerleri bakımından güçlü bir sebze
olan göbek marul, besin
değerini çabuk kaybetme özelliğine sahip
olduğundan kısa süre
içerisinde tüketilmesi
gerekiyor.

Ispanak
Protein zengini ıspanakta ise yüzde 91 civarında su bulunuyor.
Ispanak, doymamış yağ
oranı, lif, A ve C vitamini, lutein, potasyum ve
beyni güçlendiren folat
açısından önemli bir
kaynak. Düşük kalorili
olduğundan kilo vermeyi de sağlıyor.

Patlıcan
A vitamini deposu olan
patlıcan yaklaşık yüzde
92 oranında su içeriyor.
Lif bakımından zengin
olan patlıcan, kalp ve
beyin sağlığını koruyarak demir üretimine de
yardımcı oluyor.

Greyfurt
Soğuk algınlığı ve grip
denilince kış aylarının vazgeçilmez şifa
kaynağı olan greyfurt
yüzde 90 oranında su
içeriyor.
Kolesterolü
düşürmeye ve yağ yakımına yardımcı olduğu
gibi cildi güzelleştiriyor, tırnakların kolay
kırılmasını da engelliyor.

Su ve likopen deposu
kırmızı domates, yüzde 94
oranında su içeriyor.

Domates
Kahvaltıların ve sandviçlerin
vazgeçilmezi
olan domates tam bir
su ve likopen deposu.
Kırmızı domates yüzde
94 oranında su içerirken, yeşil domatesler
ise yüzde 93 oranında
su içeriyor.

Karnabahar
Kokusu pekte sevilmeyen ama yapılan çalışmalara göre meme
kanserine karşı önemli
bir koruma sağlayan
bu sebze, yüzde 92
oranında su içeriyor.
Bunun yanı sıra düşük
kolesterole yardımcı ve
kalsiyum deposu.
Turp
Salatalarımızı şenlendiren ve güçlü bir antioksidan olan turp içerdiği yüzde 85 su oranı
ile su ihtiyacımızı karşılarken aynı zamanda
hücrelerimizi de onarıyor.

Yeşil Kabak
Serbest
radikallerle
savaşarak cildin yaşlanmasını
yavaşlatan
kabak, zengin vitamin
ve mineral içeriğiyle de
en iyi su kaynağı sebzelerden biri. İçerdiği
su oranı yüzde 95. Yeşil
kabak prostattan doğan şikâyetleri giderdiği gibi, mide ve bağırsaklara yumuşaklık
vererek kabızlığı da iyi
geliyor.

Elma
Faydaları
saymakla
bitmeyen elma içerdiği
yüzde 84 su oranı ile
su ihtiyacımızı karşılarken aynı zamanda
kolesterolü düşürüyor,
kilo vermeye yardımcı
oluyor ve kalp ve damar hastalıklarından,
astıma, diyabete ve bazı
kanser türlerine karşı
koruyucu etkisi bulunuyor.
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Portakal
Günlük C vitamini ihtiyacımızı
karşılayan
portakal yüzde 87 oranında su içeriyor. Portakal, kabızlığı gidermeye yardımcı olduğu
gibi bağışıklık sistemini
de güçlendiriyor.
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Limon
C
vitamini
deyince
herkesin aklına ilk gelen meyvelerden olan
limonun en az yüzde
92’si su… Yüksek tansiyon, diş problemleri,
kabızlık,
hazımsızlık,
boğaz
enfeksiyonları gibi rahatsızlıklarda
limon sıkça kullanılan
meyvelerden biri. Mideyi ve kanı temizleyen limon, saç ve cilt
bakımında da kullanılan oldukça popüler bir
meyve.

Yeşil Biber
Ağrıları gideren, hafızaya iyi gelen ve hemen
hemen her yemekte
kullanılan yeşil biber
yüzde 93.9 su içeriyor.
Mineral kaynağı olan
yeşil biber, kilo vermeye yardımcı olduğu gibi
migren ağrılarını da
azaltması ile ünlü.

Göze ve cilde olan faydaları
ile bilinen havuç, yüzde 87
oranında su içeriyor.

Yıldız Meyvesi
Kesildiğinde içi yıldız
gibi olan ve adını da
buradan alan meyvenin
su içeriği yüzde 91.4’ü
buluyor. Sulu ve dokulu bir tropikal meyve
olan yıldız meyvesi; C
vitamini, potasyum ve
fosfor içeriyor. Soğuk
algınlığı ve gribe iyi
gelmesi ile biliniyor.

Limon yüzde 92 oranında
su içeriyor.

Havuç
Göze ve cilde olan faydasıyla bilinen havuç
yüzde 87 oranında su
içeriyor. A vitamini açısından güçlü bir yiyecek
olan havuç, hasar gören
beyin hücrelerinin onarılmasına da yardımcı
oluyor.
Papaya
Bir
papaya,
günlük
tavsiye edilen C vitamini değerinin yüzde
220’sini içeriyor. Su
içeriği yüzde 91 oranında olan papaya; folat,
lif, A vitamini ve magnezyum açısından oldukça zengin. Papayanın en önemli etkisi ise
kolon kanserine karşı
kalkan görevi görmesi.

Kavun
Su içeriği yüzde 90.2’yi
bulan ve sulu bir meyve olan kavun günlük
A ve C vitamini ihtiyacının da yüzde 100’ünü
sağlar. Kavun, stresle
mücadele etmeye yardımcı olduğu gibi; göz,
akciğer ve kalp damar
sağlığını da koruyor.
Patates
Kırışıklıkları ve siyah
lekeleri gideren, cildi
temizleyen, güneş yanıklarını tedavi eden ve
birçok faydası bulunan
patates yüzde 79 oranında su içeriyor.
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TOROS KURBAĞASI
BIYOKAÇAKÇILIĞA
KARŞI KORUNUYOR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, türleri koruma gayesiyle
yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
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Ülkemiz için öneme
sahip türleri korumak
maksadıyla bir yandan tür koruma eylem
planları hazırlayan Bakanlık, bir yandan da
türlerin yerinde korunması için farklı tedbirler alıyor.
Bakanlık
tarafından
yürütülen
çalışmalar kapsamında Türkiye’ye endemik olan
ve yalnızca Niğde’nin
Ulukışla ilçesi sınırları
içerisinde Karagöl-Çiniligöl sulak alanında
yaşayan Toros Kurba-

ğası oldukça sıkı bir şekilde korunuyor.
Endemik Kurbağalar
Biyokaçakçılığa Karşı
Korunuyor
Uluslararası Bern Sözleşmesi, Çevre Kanunu ve Sulak Alanların
Korunması Yönetmeliği kapsamında koruma altında olan Toros
Kurbağasının yaşadığı
Karagöl-Çiniligöl
ve
çevresinde uygulanan
koruma tedbirleri çerçevesinde yol trafiğe kapalı tutuluyor ve
araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Bakanlığa
bağlı Doğa
Koruma ve
Millî Parklar
Genel Müdürlüğü ekiplerince
alanın güvenliği
sağlanırken Toros
Kurbağası’na yönelik biyokaçakçılık
vakalarının
önüne geçmek için gerekli önlemler alınıyor
ve kaçakçılığa karşı
yöre halkı bilgilendiriliyor. Biyokaçakçılıkla
mücadele kapsamında
cezai işlem gerçekleştiren Bakanlık, geçtiğimiz yıl sosyal medya
üzerinden, alana zarar
verdiği tespit edilen 7
kişi hakkında her bir
şahsa 40 bin 913 TL olmak üzere toplam 286
bin 391 TL idari yaptırım uyguladı.

Toros Kurbağası,
Dünyada Sadece
Niğde’de Görüldü
Dünya’da sadece Niğde’deki Bolkar Dağları’nda görülen Toros
Kurbağası, su ve su
kenarlarındaki çayırlıklarda yaşamını sürdürüyor. Dağ kurbağalarının en küçüğü olma
özelliğini taşıyan Toros
Kurbağası, böceklerle
besleniyor ve korktuğunda ölü taklidi yapabiliyor.
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HATAY DAĞ CEYLANI
ÜRETIM İSTASYONUNDA
BIR İLK YAŞANDI
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü’nün
Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu’nda ilk yavru
dünyaya geldi.
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ve yavrusu istasyonda
sağlıklı bir şekilde ve
tabii şartlarda yaşamını
sürdürüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma
ve Millî Parklar (DKMP)
Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkhan ilçesinde kurulan ve ülkemizin ilk ve tek Hatay
Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu olma özelliğini
taşıyan merkezde bir
ilk yaşandı. Merkezin
ilk yavrusu geçtiğimiz
günlerde hayata merhaba dedi.

Bu yavruyu dünyaya
getiren anne ceylan,
2015 yılında, 15-20
günlük iken bir çoban
tarafından yorgun ve
bitkin halde bulunarak
ceylan üretme istasyonuna getirilmişti. Burada yaklaşık 2 sene koruma altında tutularak
bakım ve tedavisi yapılan ceylan istasyonun
ilk yavrusunu dünyaya
getirdi. Anne ceylan

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tür korumaya
yönelik
çalışmalarını
hız kesmeden ve başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede
endemik bir tür olan
Hatay Dağ Ceylanları
da Bakanlığın koruması
altında tutuluyor.
İstasyonda Dünyaya
Gelen İlk Yavru
Bu türün korunması ve
çoğaltılarak
neslinin
devamının sağlanması maksadıyla kurulan
üretim
istasyonunda
umut verici bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 4
yıl önce kurulan üretim
istasyonunda ilk kez
yavru bir ceylan dünyaya geldi.

HATAY DAĞ
CEYLANI ÜRETIM
MERKEZI
KIRIKHAN’DAKI 160
DEKARLIK ARAZI
ÜZERINE 2013’TE
KURULDU.

Ülkemizdeki Tek
Üretim İstasyonu
Ülkemizde ilk ve tek
olan Hatay Dağ ceylanı
üretme
istasyonunda
6 yetişkin erkek, 2 yetişkin dişi ve 4 yavru
dişi ile beraber toplam
12 ceylan bulunuyor.
Ceylanlar, üretme istasyonunda tabii ortamlarında hayatlarını
sürdürüyor. Hatay Kırıkhan ilçesi sınırları
içerisinde yer alan 160
dekarlık üretim merkezi 2013 tarihinde kuruldu.
“Yavru, Ceylanların
Geleceği İçin Önemli
Bir Başlangıç”
İstasyondaki bu üremenin ceylanların geleceği için çok önemli
bir başlangıç teşkil ettiğini vurgulayan Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, “Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin
doğusunda kalan dağlık
bölgede yayılış gösteren bu tür, uluslararası tehdit kategorisinde
bulunuyor. Sınırlı bir
alanda yayılış gösteren
ve küçük bir popülasyona sahip olan Hatay
Dağ Ceylanlarının tabii
ortamlarının iyileştirilmesi ve risklerinin
azaltılması kapsamında
bu istasyonu kurduk. Bu
yüzden bu yavru bizler
için çok sevindirici.”
diye konuştu.
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SIYAH FLAMINGO
OBJEKTIFLERE TAKILDI
Dünya üzerinde nadir görülen siyah flamingo Adana’da
görüntülendi.
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Dünyada çok az rastlanan siyah flamingo
Adana’da Tuzla Yaban
Hayatı Geliştirme sahasında objektiflere takıldı.

Flamingolar, sığ suların
çok uzun bacaklı, eğri
ve uzun boyunlu, küçük
kafalı,
beyaz-kırmızı
tonlarında tüylere sahip
su kuşları olarak bilini-

yor. Tüylerindeki kırmızı-rosa renk tonları,
yedikleri yiyeceklerin
içerdiği karotin miktarına göre değişiyor.
Çok az karotin içerikli
besinler
aldıklarında
ise beyaz tüylere sahip
oluyorlar. Ancak vücudundaki genetik bozukluktan dolayı siyah
ya da koyu kahverengi
renge sahip olan siyah
flamingolar dünya üzerinde çok nadir olsa da
görüntülenebiliyor.
Dünya üzerinde ender
rastlanan siyah flamingo bu yıl Adana’da Tuz-

la Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’na
bağlı Doğa Koruma ve
Millî Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.
5 Nisan’da Adana’da
görüntülenen
siyah
flamingo 2015 Mart
ayında ve 2016 yılında
Kıbrıs’ta görüntülenerek büyük bir medya
ilgisine sebep olmuştu.
Dünyada tek olabileceği
düşünülen bu flamingo
önceki yıllarda İsrail’de
de görüntülenebilmişti.
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