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Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil ama millî gelirine oranla dünyanın en çok 
uluslararası insani yardım yapan ülkesi. Yapılan yardımın miktarı açısından da 
ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye 2016 yılında; sel, kasırga ve deprem 
gibi doğal afetlerin yıkıcı etkilerine maruz kalan Makedonya, Mozambik, Sudan, 
Ekvator ve Haiti’ye yardım elini uzattı. Ayrıca iç karışıklıklar sebebiyle zor durumda 
kalan Yemen ve Somali’deki insanların umudu oldu. Türkiye 2016 yılında Suriyeli ve 
Filistinli mazlumların yanında olmaya da devam etti. Konuya ilişkin hazırladığımız 
dosyada ülkemizin din, dil, ırk ayırımı gözetmeden yaptığı uluslararası insani 
yardımlara ilişkin detayları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu yardımlardaki 
rolünü görme fırsatı bulabilirsiniz.

Diğer bir dosyamızda Suruç Ovası Pompaj Sulamasının, bölgenin çehresini nasıl 
değiştirdiğine şahit olabilirsiniz. Projeyle birlikte bölgede daha önce yetiştirilmeyen 
pek çok ürünün hasadı yapılmaya başladı. Detaylar dosyamızda…

Bu sayımızda her zaman olduğu gibi DSİ Genel Müdürlüğü tarafında yurt sathında 
yürütülen projelerde gelinen aşamaları ve su gündemine dair gelişmeleri takip 
edebilirsiniz, keyifle okumanız dileğiyle… 
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SUYU, İSTİKRAR VE 
KARDEŞLİK İÇİN BİR 
BARIŞ VESİLESİ OLARAK 
GÖRÜYORUZ
DSİ olarak Afrika’da 1 milyon 700 bin kişiyi sağlıklı ve yeterli 
su ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
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Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

Ülkemiz uluslararası 
insani yardımlar 
konusunda dünya lideri 
konumundadır. DSİ 
Genel Müdürlüğümüz 
de bu konuma 
yakışacak çalışmaları 
hayata geçirmek 
gayesindedir. Bu 
çerçevede sahip 
olduğumuz köklü 
medeniyeti, su 
yönetimindeki tecrübe 
ile birleştirerek 
Afrika’daki 
kardeşlerimize 
temiz ve yeterli suyu 
ulaştırmayı kendimize 
görev bildik. Suyu, 
istikrar ve kardeşlik 
için bir barış vesilesi 
olarak görüyoruz 
ve şu ana kadar 
yaklaşık 487 adet 
kuyu açarak yaklaşık 1 
milyon 700 bin kişiyi 
sağlıklı ve yeterli su 
ile buluşturmanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

  Su sıkıntısının 
çok ciddi boyutlara 
ulaştığı, yüz binlerce 
insanın temiz suya 
ulaşamadığı, kişi başı 
su kullanımının dünya 
ortalamasının dörtte 
biri olduğu Afrika’da, 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlarıyla açılan bu 

kuyular insanlık adına 
ileri ki dönemlerde 
de örnek gösterilecek 
çalışmalardır.

Türkiye’nin su 
hizmetleri ve 
yatırımları bakımından 
alanındaki en büyük 
kuruluşu olan Genel 
Müdürlüğümüz, 
çalışmalarına başladığı 
1954 yılından bu yana 
su kaynaklarının 
korunmasına, verimli 
kullanılmasına ve 
geliştirilmesine yönelik 
önemli yatırımlar 
gerçekleştirmiş, önemli 
tecrübeler edinmiştir. 
Bu tecrübeler ışığında; 
Afrika ülkelerinde 
yaşanan su sıkıntısına 
çözüm bulmak, var 
olan su kaynaklarını 
geliştirmek ve 
geleceğe daha güvenli 
bakılmasını sağlamak 
adına 2005 yılından 
bu yana çalışmalarını 
devam ettirmektedir. 
Geçen 12 sene zarfında 
ciddi başarılara imza 
atılmıştır. Etiyopya ile 
başlayan çalışmalar 
kıtanın pek çok 
ülkesine yayılmış, 
insanlık su ile bağlarını 
güçlendirmiştir. Ayrıca 
Afrikalı mühendislere 
su kaynaklarını 
geliştirme konusunda 
verilen eğitimler, 
ülkelerin gelecekte 

kendi ayakları üzerinde 
durmasını sağlaması 
bakımdan en az 
açılan kuyular kadar 
önemlidir. Afrika’daki 
çalışmalarımız TİKA 
ile iş birliği içerisinde 
hızla devam edecektir. 
Hedefimiz 2019 yılı 
sonunda yaklaşık 3 
Milyon Afrikalıya içme 
suyu sağlanmaktır.

Ayrıca Genel 
Müdürlüğümüzce 
proje çalışmaları 
tamamlanan 
Cibuti’deki Ambouli 
Dostluk Barajı 
inşaatında ilk 
kazmayı vurarak 
inşaata başlamış 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 14 milyon 
metreküp aktif 
depolama hacmine 
ve temelden 71 metre 
yüksekliğe sahip olacak 
Ambouli Dostluk 
Barajı’nı en kısa 
sürede tamamlamayı 
hedefliyoruz.

Ülke olarak Slovenya, 
Karadağ, Makedonya, 
Somali, Senegal, 
Moritanya ve Cibuti 
ile su alanında iş 
birliği anlaşmaları 
da imzalanmıştır. 
Sudan, Pakistan, 
Cezayir ve Afganistan 
ile anlaşmalar 
imzalanması için 

ise çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Ayrıca zorlu savaş 
koşullarında ülkemize 
sığınan Suriyeli 
mülteciler için AFAD 
sınır kamplarında 
toplam 12 Adet su 
sondaj kuyusu 335 lt\
sn ile yaklaşık 100 bin 
kişiye içme suyu temin 
edilmiştir. 

Fırat Kalkanı Harekâtı 
kapsamında Suriye’de 
halkın acil içme suyu 
ihtiyaçlarının temini 
amacıyla başta El 
Bab olmak üzere 
Marea, Azez, Al Rai 
(Çobanbey) ve diğer 
yerleşim yerlerinde 
(Savran ve Akterin) 
toplam 25 adet su 
sondaj kuyusu açılarak 
100 litre/sn su elde 
edilmiştir. Yaklaşık 
150 bin kişiye yetecek 
içme-kullanma 
suyu sağlanmış olup 
çalışmalar devam 
etmektedir.

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, ülkemizin 
su kaynaklarını 
geliştirmek yönündeki 
kararlı çalışmalarını, 
dünyanın neresinde 
olursa olsun, 
mazlumların 
ihtiyaçlarını gidermeye 
yönelik olarak da 
devam ettirecektir. 
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DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Ege Bölgesinin 
en büyük tarım projelerinden biri olan Ödemiş-Beydağ 
Sulaması Projesinin üçte ikisi tamamlandı.

İZMİR’İN ZİRAİ ARAZİLERİ
SUYA KAVUŞUYOR

Ö
d e m i ş 
- B e y d a ğ 
S u l a m a -
sı Projesi 
kapsamın-

da geçtiğimiz yıl 90 
bin, bu yıl da 30 bin de-
kar zirai araziyi modern 
sulama ile buluşturan 
DSİ, bu sayede Küçük 
Menderes Ovası’nda 
rekor düzeyde rekolte-
ye ulaşılmasını sağladı. 
2007 yılında su tutul-
maya başlanan Beydağ 
Barajı’nın tamamlan-
masının ardından baş-
latılan Ödemiş-Beydağ 
Sulama Projesinin 3’te 
2’si bitirilirken; 196 bin 
650 dekarlık projenin 
yaklaşık 120 bin dekar-
lık kısmı hizmete girdi. 
Haziran ayı ile birlik-

te barajdan bölgeye 
su verilmeye başlanan 
projeyle yılsonuna ka-
dar modern sulama-
ya kavuşturulan arazi 
miktarı 130 bin dekarı 
bulacak.

Millî Ekonomiye 
170 Milyon TL Katkı 
Sağlanacak
İnşa edilen sulama 
projesinde ilk kez 2013 
yılında 10 bin dekarlık 
araziyi modern sula-
maya açan DSİ, 4 yıl 
içinde bu rakamı 12 kat 
birden artırdı ve 120 bin 
dekara çıkardı. Öde-
miş-Beydağ Sulama 
Projesi şu an itibariyle 
sağ bantta Gereli Ma-
hallesi’ne kadar ula-
şırken, sol bantta ise 
Kırtepe, Yiğenli, Kızıl-

cahavlu Mahalleleri’ne 
ulaştı. Proje kapsamın-
da şu ana kadar 541 
km’lik boru hattının 
376 km’lik kısmı ta-
mamlandı. 

120 bin dekarlık tarım 
arazisini ilk kez mo-
dern sulama sistemleri 
ile sulayacak olan çift-
çilerimiz aynı araziden 
yılda 2 hatta 3 kez hasat 

yapma şansına kavu-
şacak. Projenin tama-
mı hizmete açıldığında 
ülke ekonomisine her 
yıl 170 milyon TL’den 
fazla bir katkı sağlan-
ması hedefleniyor.



Kısa-Kısa
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’de inşa 
edilen ve Bahçelik Projesi’nin en büyük ünitesi olan Bünyan-
Sarıoğlan Sulamasında çalışmalar hızla devam ediyor. Sulama 
projesi tamamlandığında 226 bin 300 dekar zirai arazi suyla 
buluşacak.

BÜNYAN-SARIOĞLAN 
SULAMASINDAN YILLIK
110 MİLYON TL GELİR

Ekonomiye 110 Milyon 
TL Katkı 
2017’nin Mayıs ayında 
sözleşmesi imzalanan 
Bünyan-Sarıoğlan Su-
laması inşaatı, Bahçe-
lik Projesinin en büyük 
ünitesini oluşturuyor. 
513 milyon 178 bin TL 
yatırım bedeline sahip 
proje ile 226 bin 300 
dekar zirai arazi basınçlı 
borulu sistemle sulana-
cak. 2020 yılı sonuna 
kadar tamamlanması 
hedeflenen tesisin, millî 
ekonomiye yıllık 110 
milyon TL katkı sağla-
ması planlanıyor.

Bahçelik Projesi ile 
Toplam 459 Bin Dekar 
Zirai Arazi Suyla 
Buluşacak
DSİ tarafından Kay-
seri’de temelden 65 
metre yüksekliğinde, 
Zamantı Nehri üzerin-
de inşa edilen Bahçelik 
Barajı, 2005 yılında ta-
mamlanarak işletmeye 
alınmıştı. Bahçelik Pro-
jesi’nin alt ünitelerin-
den olan 18 km uzun-
luğundaki “Ana İletim 
Hattı” 2013 yılında, 26 
bin 700 dekar zirai ara-
ziyi sulayan “Pazarö-
ren-Samağır Sulaması” 

2012 yılında, 7 bin 450 

dekar zirai araziyi su-

layan “Köprübaşı-Ek-

rek Sulaması” ise 2016 

yılında tamamlanarak 

işletmeye alınmıştı. 

Projenin en büyük üni-

tesi olan Bünyan-Sa-

rıoğlan Sulamasında 

ise çalışmalar devam 

ediyor. Bahçelik Proje-

si’nin bütün üniteleri 

tamamlandığında böl-

gede 459 bin dekar zirai 

arazi modern sulama 

sistemine kavuşacak.



Mardin Ceylanpınar’daki çalışmalar tamamlandığında
46 bin 338 kişiye istihdam sağlanacak.

MARDİN CEYLANPINAR
2. KISIM PROJESİNDE
ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR

D
evlet Su İş-
leri Genel 
Müdürlüğü 
tarafından 
inşa edilen 

ve Şanlıurfa ilinin Cey-
lanpınar ilçesi ile Mar-
din ilinin bir kısmına 
fayda sağlayacak proje-
de çalışmalar büyük bir 
hızla ilerliyor. Projenin 
hizmete alınması ile 
bölgedeki yaklaşık 231 
bin dekar zirai arazinin 
suya kavuşturulması 

için çalışmalar yoğun bir 
şekilde devam ediyor.

DSİ tarafından inşa 
edilen ve şu ana kadar 
yüzde 60 fiziki gerçek-
leşme sağlanan Mardin 

Ceylanpınar 2. Kısım 

Projesi çerçevesinde bu 

yıl toplam 5 adet pom-

pa istasyonu ile 2 bin 

260 adet sanat yapısı 

yapılacak ve 410 bin 153 

metre boru döşenerek 
yaklaşık 48 bin dekar 
zirai arazi suya kavuş-
turulacak. 

Millî Ekonomiye 
96 Milyon TL Katkı 
Sağlanacak
Projenin hizmete alın-
masıyla millî ekonomi-
ye 91 milyon TL katkı 
sağlanması ve 46 bin 
338 kişiye istihdam 
oluşturulması hedefle-
niyor.

Kısa-Kısa
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GAP Kayacık Projesi kapsamında inşa edilen Doğanpınar Barajı 
tamamlandığında 200 bin dekar zirai alan için yeterli suyu 
temin edecek. 

DOĞANPINAR BARAJI İLE
200 BİN DEKAR ZİRAİ ALAN
SUYLA BULUŞACAK

G
a z i a n t e p 
Oğuzeli İl-
çesi’nin 17 
km güne-
yinde Sacır 

Suyu üzerinde bulunan 
Doğanpınar Barajı kil 
çekirdekli kaya dolgu 
tipinde inşa ediliyor. 
153 milyon metreküp 
su depolama hacmi-
ne sahip olan barajın 
yıl sonunda bitirilmesi 
hedefleniyor. Toplam 
maliyeti 275 milyon TL 
olan Doğanpınar Ba-
rajı’nda kamulaştırma 
işlemlerine bağlı olarak 
yıl içerisinde su tutul-

ması planlanıyor. Yüzde 
85 fiziki gerçekleşmeye 
ulaşılan barajda dolu-
savak, gövde dolgusu 
ve kondüvi imalatları 
tamamlandı. 

Millî Ekonomiye Yılda 
150 Milyon Lira Katkı
GAP Kayacık proje-
si kapsamında bulu-
nan Kayacık Barajı ve 
Doğanpınar Barajı’nın 
tamamlanmasıyla Ga-
ziantep ve Kilis ova-
larında 200 bin dekar 
zirai alan modern su-
lama sistemine kavu-
şacak.  Sulama alanının 
91 bin 79 dekarlık kısmı 

Gaziantep, 108 bin 930 
dekarlık kısmı da Kilis 
ilinde yer alıyor. 

Sulamadan faydala-
nacak yerleşim birim-
leri arasında Dibecik, 
Dikmetaş, Taşçanak, 
Ekinveren, Doğanpı-
nar, Kılavuz, Karabu-
run, Hatunlu, Kınnap, 

Akçakoyunlu, Asmacık, 
Yeniyapan, Çaybeyli, 
Altınyayla, Kargaçayırı 
ve Akgümüş yer alıyor. 
Proje ile birlikte millî 
ekonomiye yılda 150 
milyon TL katkı ve 70 
bin kişiye de istihdam 
alanı sağlanması hedef-
leniyor. 

Kısa-Kısa
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çankırı’da inşa 
edilen Kızılırmak Hamzalı Sulaması’nda sona yaklaşıldı. 

HAMZALI SULAMASI İLE
95 BİN 510 DEKAR ZİRAİ ARAZİ
SUYA KAVUŞACAK

95 bin 510 dekar zirai 
arazinin sulanmasını 
sağlayacak olan Ham-
zalı Sulamasında yüzde 
83 fiziki gerçekleşme 
oranına ulaşıldı. Ham-
zalı Sulama Projesi’nin 
tamamlanan kısımla-
rıyla 2016 yılı sulama 
sezonunda toplam 32 

bin 390 dekar zirai alan 
sulamaya açıldı. Yıl so-
nuna kadar da geriye 
kalan 63 bin 120 dekar 
zirai araziye ait sulama 
şebekesi tamamlana-
cak. Böylece toplam 95 
bin 510 dekar zirai arazi 
modern sulama siste-
mine kavuşmuş olacak.

Çeltik Üretimi Yörede 

6 Katına Çıkacak

Kızılırmak Hamzalı Su-

laması hizmete alın-

dığında toprak ve su 

kaynaklarının değer-

lendirilmesi adına cid-

di mesafe kat edilecek. 

Sulama alanındaki ar-

tışa bağlı olarak yörede 

özellikle çeltik üretimi 

6 katına çıkacak. Ayrıca 

mevcut ürünler yerine 

daha farklı alternatif 

ürünler ekilebilecek. 

Proje ile ekonomiye yıl-

lık yaklaşık 40 milyon 

TL katkı sağlanacak.

Kısa-Kısa
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Zirai gelişmenin en önemli etkenlerinden olan sulama 
yatırımları, Adana’da hız kesmeden devam ediyor.  Adana 
Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması Projesinde yüzde 75 fiziki 
gerçekleşmeye ulaşıldı.

78 BİN 260 DEKAR ZİRAİ ALAN
SUYLA BULUŞACAK

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

Adana’da inşası sürdü-
rülen Misis II. Merhale 
Cazibe Sulaması ile 78 
bin 260 dekar zirai alan 
suyla buluşacak. Yılso-
nunda bitirilmesi he-
deflenen projede yüzde 
75 fiziki gerçekleşme 
oranına ulaşıldı.

73 bin 530 dekarı cazi-
beli, 4 bin 730 dekarı ise 
terfili olmak üzere top-
lam 78 bin 260 dekar 
zirai alanı suyla buluş-
turacak olan proje çer-

çevesinde 45.3 kilomet-
relik ana kanal inşaatı 
tamamlandı. Ayrıca 74 
kilometrelik boru dö-
şemesi tamamlandı ve 
25 kilometresi test edi-
lerek sulamaya açıldı. 
Projede 55 kilometrelik 
boru hattı ve 450 adet 
sanat yapısı imalatı ise 
devam ediyor.

Yaklaşık 38 Milyon 
Lira Yatırım Bedeli ile 
İnşa Ediliyor
Yaklaşık 38 milyon lira 
yatırım bedeli ile bu 
yılsonunda tamamlan-
ması hedeflenen pro-
je ile sulama alanında 
dekar başına 242 lira 

gelir artışı sağlanması 
hedefleniyor. Yaklaşık 7 
bin 500 kişiye ek istih-
dam alanı açacağı dü-
şünülen proje ile ülke 
ekonomisine yıllık 15 
milyon TL katkı veril-
mesi öngörülüyor.

Kısa-Kısa
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Turhal Barajı ile Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar 
ihtiyacı olan yıllık 14.84 milyon metreküp içme ve kullanma 
suyu temin edilecek. 

TURHAL BARAJI:
BİR TAŞLA DÖRT KUŞ

D
evlet Su 
İşleri Ge-
nel Mü-
d ü r l ü ğ ü 
T o k a t ’ t a 

yapımı devam eden 
Turhal Barajı’nda yüz-
de 60 fiziki gerçekleş-
meye ulaştı. İçme suyu, 
sulama, taşkın koruma 
ve enerji maksatlı ola-
rak inşa edilen baraj 
tamamlandığında, Tur-
hal ilçesinin 2050 yılına 
kadar olan içme suyu 
ihtiyacı garanti altına 
alınmış olacak.

Baraj Çok Maksatlı 
Olarak İnşa Ediliyor
Turhal Barajı, Yeşilır-
mak’ın yan kollarından 
Gülüt Çayı üzerinde, 
Yazıtepe beldesine 3 
kilometre uzaklıkta, te-
melden 121 metre yük-
seklikte ve kil çekirdekli 

kaya dolgu tipinde inşa 
ediliyor. Çok maksatlı 
olarak inşa edilen Tur-
hal Barajı ile Turhal ilçe 
merkezinin 2050 yılına 
kadar ihtiyacı olan yıl-
lık 14.84 milyon metre-
küp içme ve kullanma 
suyu temin edilecek. 
43 bin 660 dekar zirai 
alana sulama suyu te-
min edecek baraj aynı 
zamanda 0.79 MW gü-

cünde enerji santraline 
de sahip olacak ve Tur-
hal ilçesini taşkın za-
rarlarından koruyacak.

Barajın Yatırım Bedeli 
Yaklaşık 100 Milyon 
Lira
Yüzde 60 fiziki ger-
çekleşmenin sağlandığı 
barajın 2018 yılında bi-
tirilmesi hedefleniyor. 
Barajın tamamlanma-

sının ardından sulama 
projesinin devreye gir-
mesiyle sulama alanın-
da dekar başına 405 TL 
ilave gelir artışı sağla-
nacak. Ülke ekonomisi-
ne yıllık 17 milyon 680 
bin lira katkı verecek 
olan baraj, 2 bin 183 
kişiye de istihdam im-
kânı sağlayacak. Baraj 
100 milyon TL’ye mal 
olacak.

Kısa-Kısa
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Uşaklı sanayicilerin uzun yıllardır beklediği Uzundere Barajı 
tamamlandı.

DSİ’DEN UŞAKLI SANAYİCİLERE 
MÜJDE

U
şak Orga-
nize Sa-
nayi Böl-
g e s i ’ n i n 
su ihtiya-

cını karşılayacak olan 
Uzundere Barajı’nın 
gövde dolgusu tamam-
landı ve havzada su 
tutulmaya başlandı. 
Uzundere Barajı, Uşak-
lılara sadece su değil 
aynı zamanda iş imkânı 
da sağlayacak.

Baraj Havzasında Su 

Tutulmaya Başlandı
Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından 
Uşak Organize Sanayi 
Bölgesi’nin su ihtiya-
cını karşılamak maksa-
dıyla tesis edilen Uzun-
dere Barajı’nın gövde 

dolgusu bitti. Temelden 
29.5 metre yüksekli-
ğinde inşa edilen baraj 
3 milyon 117 bin metre-
küp depolama hacmine 
sahip bulunuyor. Ülke 

Kısa-Kısa
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ekonomisine her yıl 
milyonlarca lira katkı 
sağlaması planlanarak 
yapılan Uzundere Baraj 
havzasında su tutulma-
ya başlandı.
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Kırıkkale’nin hasretle 
beklediği Kızılırmak Yeşil 
Vadi Projesi çerçevesinde, 

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
çalışmaları yürütülen 

“Kızılırmak Nehri Yatak 
Tanzimi Projesi”nde 

Kızılırmak’ın sağ ve sol 
kıyısına yaklaşık 4 bin 500 

metre taş tahkimatı yapıldı.

Sy: 16

Kırıkkale’nin hasretle 
beklediği Kızılırmak Yeşil 
Vadi Projesi çerçevesinde, 

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
çalışmaları yürütülen 

“Kızılırmak Nehri Yatak 
Tanzimi Projesi”nde 

Kızılırmak’ın sağ ve sol 
kıyısına yaklaşık 4 bin 500 

metre taş tahkimatı yapıldı.

Sy: 16

Mega Projede 4. Kısım 
Çalışmaları Başlıyor
Sy: 20

Reyhanlı Barajı Amik 
Ovası’na Can Verecek 
Sy: 18

KIZILIRMAK NEHRİ YATAK 
TANZİMİ PROJESİNDE 

SONA YAKLAŞILDI

KIZILIRMAK NEHRİ YATAK 
TANZİMİ PROJESİNDE 

SONA YAKLAŞILDI
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KIZILIRMAK NEHRİ YATAK 
TANZİMİ PROJESİNDE SONA 
YAKLAŞILDI
Kırıkkale’nin hasretle beklediği Kızılırmak Yeşil Vadi Projesi 
çerçevesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
çalışmaları yürütülen Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi 
çalışmalarında Kızılırmak’ın sağ ve sol kıyısına yaklaşık 4 bin 
500 metre taş tahkimatı yapıldı.

K
ı r ı k k a -
le Yahşi-
han-Hacı-
ballı Köyü 
ile Anka-

ra-Kırıkkale Karayolu 

arasındaki Kızılırmak 

Nehri Yatak Tanzi-

mi Projesi’ne Aralık 

2015’te başlayan DSİ, 

projede yüzde 90 fiziki 
gerçekleşmeye ulaştı.

Yatırım Bedeli 
Yaklaşık 4 Milyon 600 
Bin Lira
Proje kapsamında, Kı-
rıkkale ili Yahşihan il-
çesi Hacıballı köyünün 
(Kırıkkale-Ankara eski 
karayolu üzerinde bu-



Haber

174 MİLYON 600 BİN 
TL’YE MAL OLACAK 
PROJENİN YIL 
SONUNA KADAR 
TAMAMLANMASI 
HEDEFLENİYOR.

lunan köprü ile yeni 
yapılan yol üzerinde 
bulunan diğer köprü 
arasındaki bölüme) alt 
kısmından geçmekte 
olan Kızılırmak yatak 
şevlerinin sağ sahilin-
de 2 bin 500 metre, sol 
sahilinde ise yaklaşık 2 
bin metre boyunca taş 
tahkimatı ve sağlı sol-
lu servis yolları yapıldı. 
Yaklaşık 4 milyon 600 
bin TL’ye mal olacak 
projenin yıl sonuna ka-
dar tamamlanması he-
defleniyor.

Kızılırmak Nehri Yatak 
Tanzimi Projesi, Kırık-
kale ilinin uzun süredir 
gündeminde olan Yeşil 
Vadi projesinin ilk adı-
mı. DSİ’nin yaptığı bu 
çalışma ve ilgili diğer 
kurumlarca yapılmakta 
olan rekreasyon proje-
leriyle birlikte,  Kırıkka-
le halkının turizm, kül-
tür, spor ve ticaret gibi 

hizmetlerle buluşturul-
ması sağlanacak. Proje, 
Ankara iline yakınlığı, 
çevre yollarının kesiş-
tiği bir noktada bulun-
ması ve Kızılırmak bo-

yunca uzanan konumu 
sebebiyle ayrı bir öne-
me sahip. Proje ile ta-
biatla iç içe, sağlıklı ve 
kaliteli bir yaşam alanı 
oluşturulacak.



REYHANLI BARAJI AMİK 
OVASI’NA CAN VERECEK 
9 bin 271 metre kret uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 
baraj gövdesine sahip olacak Reyhanlı Barajı ile hem Amik 
Ovası’nda yer alan 600 bin dekar zirai arazi sulanacak hem de 
200 bin dekar saha taşkın zararından korunacak.

Haber
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H
atay ili 
için çok 
b ü y ü k 
ö n e m 
arz eden 

Reyhanlı Barajı’nda 
çalışmalar hızla de-
vam ediyor. İşlendikçe 
değeri artan toprakla-
ra sahip olan Hatay’da 
nüfusun yüzde 30’unun 

tarım ile geçiniyor ol-
ması barajın önemi-
ni daha da arttırıyor.

Hatay ili Reyhanlı il-
çesi, sınırları içerisin-
de Amik Ovası’nda yer 
alan Reyhanlı Barajı ile 
600 bin dekar tarım 
arazisinin sulama suyu 
ihtiyacı karşılanacak. 

Reyhanlı Barajı 9 bin 271 metre kret uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun baraj gövdesine sahip olacak.



TAŞKIN KORUMA 
VE SULAMA 
MAKSADIYLA 
PROJELENDİRİLEN 
REYHANLI 
BARAJI’NIN SU 
KAYNAĞINI AFRİN 
ÇAYI, KARASU 
ÇAYI VE ASİ NEHRİ 
OLUŞTURUYOR. 

Taşkın koruma ve su-
lama maksadıyla proje-
lendirilen ve Suriye sı-
nırında bulunan barajın 
su kaynağını Afrin Çayı, 
Karasu Çayı ve Asi Neh-
ri oluşturuyor.

9 bin 271 metre kret 
uzunluğu ile Türki-
ye’nin en uzun kretine 
sahip Reyhanlı Barajı 
ile hem Amik Ovası’nda 
yer alan 600 bin dekar 
zirai arazi sulanacak 
hem de 200 bin dekar 
saha taşkın zararından 
korunacak. Bugüne ka-
dar yapılan çalışmalar-
da; gövde dolgusunun 
büyük bir kısmı, ulaşım 
yolları ve kondüviler 
tamamlandı. Reyhanlı 
Barajı tamamlandığın-
da 2017 yılı birim fiyat-

ları ile milli ekonomiye 
yıllık 407 milyon 848 
bin TL katkı sağlanması 
hedefleniyor.

Reyhanlı Barajı 
Sulaması 1. Kısım 
Kapsamında 117 bin  
Dekar Zirai Arazi 
Sulanacak 
Diğer taraftan Reyhanlı 
Barajı Afrin Çayı Davut-
lar Regülatörü ve Deri-
vasyon Kanalı ile Karasu 
Regülatörü ve Derivas-
yon Kanalı’nın yapımı 
da devam ediyor.

Reyhanlı Barajı 1. Kı-
sım Sulamasının yapım 
ihalesi Ocak 2017’de 
gerçekleştirildi. Pro-
je kapsamında, brüt 
117 bin 380 dekar zirai 
araziye sulama hizme-

tinin verilebilmesi için 
gerekli olan sulama ve 
drenaj şebekesinin in-
şaatı ile bu şebeke üze-
rindeki bütün sanat ya-
pılarının inşa edilmesi 
yer alıyor. 

I. Kısım Sulama pro-
jesinin tamamlanması 
ile 2017 birim fiyatları 
ile dekar başına 742 TL 
net gelir artışı ve ülke 
ekonomisine yıllık 87 
milyon TL ilave katkı 
sağlanması hedefleni-
yor. Sulama projesi ile 
bölgede tarıma daya-
lı sanayi genişleyecek,  
bölge halkının  sos-
yo-ekonomik olarak 
gelişim göstermesine 
olanak sağlanacak ve 
refah düzeyi artacak. 
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MEGA PROJEDE 4. KISIM 
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Çok büyük bir alanı kapsadığı için 4 kısma ayrılarak ihale 
edilen Orta Ceyhan Menzelet Kılavuzlu Projesinin 4. Kısmının 
da ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı.
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ORTA CEYHAN 
MENZELET 
KILAVUZLU 
PROJESİ; 
KAHRAMANMARAŞ, 
GAZİANTEP VE 
HATAY SINIRLARI 
İÇERİSİNDE ÇOK 
MAKSATLI BÜYÜK 
BİR HAVZA PROJESİ 
KONUMUNDA 
BULUNUYOR.

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

geliştirilen Kahraman-
maraş, Gaziantep ve 
Hatay’ın mega sula-
ma projesi Orta Cey-
han Menzelet Kılavuzlu 
Projesi’nde çalışmalar 
bütün hızıyla sürüyor. 

Büyüklüğü sebebiyle 
4 parçada inşa edil-
mekte olan projenin 
son bölümünün yani 
4. kısmının inşaat iha-
lesi de gerçekleştirildi.

1 Milyon 60 Bin 910 
Dekar Zirai Alan Suyla 
Buluşacak
Orta Ceyhan Menzelet 
Kılavuzlu Projesi; Kah-

ramanmaraş, Gazian-
tep ve Hatay sınırları 
içerisinde çok maksatlı 
büyük bir havza projesi 
konumunda bulunu-
yor. Kahramanmaraş 
Merkez Ovası ve Sağlık 
Ovası, Gaziantep İslahi-
ye Ovası ve Hatay Amik 
Ovası toprakları için 
büyük önem arz eden bu 
proje ile toplam 1 mil-
yon 60 bin 910 dekar zi-
rai alan suyla buluşacak. 
Öte yandan projenin 
hayata geçirilmesiyle 
birlikte 72 bin dekar zi-
rai alan da taşkın zarar-
larından korunacak.

Son Kısmın İhalesi 
Yapıldı
Su kaynağını Kılavuzlu 
Barajı’nın oluşturduğu 
proje kapsadığı büyük 
arazi sebebiyle GAP Ey-
lem Planına dâhil edi-
lerek kısım kısım ihale 
edildi. Toplam 4 kısma 
ayrılan projenin 87 bin 
490 dekar alanı sula-
yacak son bölümü olan 
4. kısmı da geçtiğimiz 
günlerde ihale edildi.

Kahramanmaraş 
Merkez Ovada 46 Bin 
540 Dekar Arazi Can 
Suyuna Kavuştu
Çalışmaların bütün hı-
zıyla sürdüğü Kılavuz-
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PROJEYLE 126 
BİN 318 KİŞİYE 
İSTİHDAM ALANI 
AÇILACAK.

lu 1. Kısım sulaması 
kapsamında 37 bin 700 
metre uzunluğunda-
ki beton kanal inşaatı 
tamamlandı ve kanala 
su verilerek işletmeye 
açıldı. Böylece Kahra-
manmaraş Merkez ova-
da 46 bin 540 dekarlık 
kısımdaki araziler can 
suyuna kavuştu. Ayrı-
ca 1. Kısım çerçevesin-
de Gaziantep Nurdağı 
ilçe sınırları içerisin-
de bulunan 500 metre 
uzunluğunda ve 7 met-
re çapındaki tünel ile 5 
bin 450 metre uzunlu-
ğunda, 6 metre çapın-
daki Belpınar tüneli de 
tamamlandı. Ana kanal 
inşaat çalışmalarının 
sürdüğü 1. kısımdaki fi-
ziki gerçekleşme yüzde 
72 seviyesine ulaştı.

Eylül 2016 tarihinde yer 
tesliminin yapıldığı ve 
Kahramanmaraş Tür-

koğlu ilçesi ile Beyoğlu, 
Şekeroba arazilerin-
de brüt 180 bin dekar 
zirai alanı sulayacak 
Kılavuzlu 2. Kısım Pro-
jesinde de çalışmalar 
hızla devam ediyor.

151 bin 500 dekar alanı 
sulayacak olan Kıla-
vuzlu Sulaması 3. kısım 
inşaatı yapım işi ihalesi 
ise Şubat 2017 tarihin-
de gerçekleştirildi. Son 
olarak da geçtiğimiz 
günlerde 87 bin 490 de-
kar alanın sulanmasını 
sağlayacak Kılavuzlu 4. 
Kısım Sulamasının iha-
lesi tamamlandı.

Projenin tamamlanarak 
hizmete alınması ile 
bölgede sulanan alan-
larda 353 milyon lira 
zirai gelir artışı sağla-
nacak ve projeyle 126 
bin 318 kişiye istihdam 
alanı açılacak.
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“YARDIMSEVERLİĞİN”

TÜM DİLLERDEKİ
ORTAK KARŞILIĞI: 
TÜRKİYE
Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre Türkiye, millî gelirinin 
0.75’ini insani yardım için ayırarak geçen yıl olduğu gibi yine 
dünyanın en yardımsever ülkesi oldu.
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TÜRKİYE, 
ULUSLARARASI 
İNSANİ YARDIM 
SIRALAMASINDA, 
YAPTIĞI YARDIMIN 
MİLLÎ GELİRİNE 
ORANINA GÖRE 1. 
MİKTARINA GÖRE 
İSE 2. SIRADA YER 
ALARAK ADETA 
“YARDIMSEVERLİĞİN” 
TÜM DİLLERDEKİ 
ORTAK KARŞILIĞI 
OLDU.  

İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri tarafından yayımlanan Küresel İn-
sani Yardım Raporu’na göre, 2016 yılının en yardımsever ülkesi, 2015 yılın-
da olduğu gibi Türkiye oldu. Türkiye millî gelirinin 0,75’ni uluslararası insani 
yardım için ayırdı ve bu alanda dünyanın en cömert ülkesi unvanını kazandı. 
Yapılan yardım miktarına göre ise Türkiye, 6 milyar dolar ile ABD’nin ardından 
2. sırada yer aldı. 

EN FAZLA YARDIM ALAN ÜLKELER – 2015

SURİYE YEMEN ÜRDÜN GÜNEY 
SUDAN

IRAK

2,139
Milyar 

Amerikan 
Doları

956 
Milyon 

Amerikan 
Doları

888 
Milyon 

Amerikan 
Doları

1,546 
Milyar 

Amerikan 
Doları

935 
Milyon 

Amerikan 
Doları

RAKAMLARLA

İNSANİ
YARDIM

*AB üyesi devletlerin katkısı, AB kurumları için harcadıkları miktarı da içeriyor.

BİRLEŞİK 
KRALLIK

ABD ALMANYATÜRKİYE AB 
KURUMLARI

İSVEÇ JAPONYA

2,741 
Milyar 

Amerikan 
Doları

6,314 
Milyar 

Amerikan 
Doları

2,343 
Milyar 

Amerikan 
Doları

743 
Milyon 

Amerikan 
Doları

2,628 
Milyar 

Amerikan 
Doları

6,000 
Milyar 

Amerikan 
Doları

820 
Milyon 

Amerikan 
Doları

EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKELER – 2016*
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Rapora göre, 2015 yılında dünyada gerçekleşen insani yardım tutarı 25.7 milyar 
ABD doları iken, 2016 yılında 27.3 milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye 
ulaştı. Türkiye’nin gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık insani yardım, geçen yıl 
dünyada yapılan yardımın 5’te 1’inden fazlasını oluşturdu.

Dünyada en çok insani yardım ise 2.14 milyar ABD doları ile Suriye için yapıldı. 
Suriye’yi, 1.5 milyar ABD doları ile Yemen, 956 milyon ABD doları ile Ürdün, 
935 milyon ABD doları ile Güney Sudan ve 888 milyar ABD doları ile Irak izledi.

TOPLAM

16,1 Milyar 
Amerikan Doları

DEVLETLER VE 
AB KURUMLARI

11,8 Milyar 
Amerikan Doları

ÖZEL

4,3 Milyar 
Amerikan Doları

TOPLAM

22,9 Milyar 
Amerikan Doları

DEVLETLER VE 
AB KURUMLARI

17,7 Milyar 
Amerikan Doları

ÖZEL

5,2 Milyar 
Amerikan Doları

TOPLAM

27,3 Milyar 
Amerikan Doları

DEVLETLER VE 
AB KURUMLARI

20,3 Milyar 
Amerikan Doları

ÖZEL

6,9 Milyar 
Amerikan Doları

TOPLAM

18,9 Milyar 
Amerikan Doları

DEVLETLER VE 
AB KURUMLARI

14,1 Milyar 
Amerikan Doları

ÖZEL

4,9 Milyar 
Amerikan Doları

TOPLAM

25,7 Milyar 
Amerikan Doları

DEVLETLER VE 
AB KURUMLARI

19,2 Milyar 
Amerikan Doları

ÖZEL

6,6 Milyar 
Amerikan Doları

ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM HACMİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ VE DAĞILIMI 
(2012-2016)
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TÜRKİYE, SURİYE 
KRİZİ MAĞDURLARI 
İÇİN İLK GÜNDEN 
BERİ DİN, DİL, 
IRK AYRIMI 
YAPMADAN “AÇIK 
KAPI POLİTİKASI” 
UYGULADI. 
SAVAŞTAN KAÇAN 
MİLYONLARCA 
İNSANA KUCAK 
AÇAN TÜRKİYE 
YAKLAŞIK 
3 MİLYON 
SURİYELİYE EV 
SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Türkiye Mazlumlara 
Kucak Açıyor 
Suriye’de 15 Mart 2011 
yılında başlayan iç ka-
rışıklıklarda, aralarında 
sivillerin de bulundu-
ğu, en az 400 bin insan 
hayatını kaybetti. Bu 
süreçte nüfusu 20 mil-
yon olan Suriye’de 13.5 
milyon insan, yardıma 
muhtaç hale geldi. 6,1 
milyon insan yerinden 
edilirken, 4.8 milyon 
insan ise kurtuluşu 
komşu ülkelere sığın-
makta buldu.

Türkiye, Suriye Kri-
zi mağdurları için ilk 
günden beri din, dil, ırk 
ayrımı yapmadan “Açık 
Kapı Politikası” uygu-
ladı. Savaştan kaçan 
milyonlarca insana ku-
cak açan Türkiye yakla-
şık 3 milyon Suriyeliye 
ev sahipliği yapıyor. Bu 
sığınmacıların bir kıs-

mı iki buçuk yıldan bu 
yana 10 şehirde kurulan 
20 geçici barınma mer-
kezinde yaşamını sür-
dürüyor.

DSİ, Sığınmacılara Su 
Temin Ediyor
DSİ Genel Müdürlü-
ğü, Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı (AFAD) ile 
birlikte savaştan kaçan 
insanlara kucak açarak 
yaklaşık 250 000 kişi-
nin su temin ihtiyacını 
hizmete aldığı 27 adet 
su kuyusu ile karşıladı.  
Kampların inşasında 
da yer tespiti ve yapım 
aşamalarında DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
zemin etüdü ve iş ma-
kinaları ile zemin tesvi-
yesi çalışmaları yapıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü, 
Valiliklerin ve AFAD’ın 
talepleri ile kurulan ge-
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DSİ, 
SIĞINMACILARIN 
İÇME VE 
KULLANMA SUYU 
İHTİYACINI 
KARŞILAMAKLA 
KALMIYOR, 
GEÇİCİ BARINMA 
MERKEZLERİNİN 
VE KAMPLARIN 
İNŞASINDA DA 
GÖREV ALIYOR. 

çici barınma merkez-
lerine içme-kullanma 
suyu tedarik ederek sı-
ğınmacıların ihtiyaçla-
rını karşıladı. Hizmete 
alınan 27 adet kuyu ile 
345 lt/s su temin edile-
rek 250 bin kişinin içme 
ve kullanma suyu ihti-
yacı karşılandı.

DSİ sadece su temini 
konusunda değil, kamp 
yeri inşası aşamasın-
da da çalışmalar yapı-

yor. AFAD tarafından 
Suriye’nin İdlib şeh-
ri yakınlarında bulu-
nan Kelbit bölgesinde 
3 adet mülteci kampı 
çalışmaları başlatıldı. 
Kamp toplamda 80 bin 
kişiye hizmet verecek. 
Ayrıca, Kahramanma-
raş, Gaziantep, Kilis ve 
Adıyaman’da; Şanlıurfa 
Akçakale, Ceylanpınar, 
Viranşehir ve Suruç’ta 
toplam 200 bin kişiye 
hizmet verecek 13 adet 
kamp yeri inşa edildi. 

DSİ kamp yerlerinin 
inşasında 200’e yakın 
personeli ile görev aldı 
ve 90 adet iş makinesi 
ile gece gündüz deme-
den görev yaptı.

Güvenli Bölge’nin Su 
İhtiyacı Karşılanıyor
Yaşanan iç savaş se-
bebiyle zor durumda 
kalan Suriyelilere kol 
kanat geren Türkiye, 
mazlumlara yeni bir 
destek daha vermeye 
başlıyor.
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DEVLET SU 
İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
TARAFINDAN 
SURİYE TARAFINDA 
KURULAN KAMP 
SAHALARINDA DA 
JEOFİZİK ETÜTLER 
YAPILARAK 2 ADET 
KUYU AÇILDI. 

Suriyeliler için tesis 
edilen güvenli bölge-
de oluşan içme suyu 
ihtiyacı için harekete 
geçen DSİ, hem Suriye 
tarafında hem de Cil-
vegözü’nde çalışmalara 
başladı. Savaştan kaçan 
insanların güvenli bir 
şekilde ikamet etmesi 
gayesiyle kurulan gü-
venli çadır şehirlerde 
yaşayan sığınmacıların 
içme suyu ihtiyacını 
karşılamak için sondaj 

çalışmalarına devam 

ediliyor. Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü tara-

fından Suriye tarafında 

kurulan kamp sahala-

rında da jeofizik etütler 

yapılarak 2 adet kuyu 

açıldı. Yapılan çalışma-

larla hem Suriye hem 

de Cilvegözünde oluş-

turulan kamp yerlerin-

de ikamet eden toplam 

35 bin kişinin içme suyu 

ihtiyacı karşılanacak.
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Artan Nüfus İçin Yeni Projeler
Suriye’deki iç savaştan kaçan milyonlar, özellikle Suriye ile sınır olan şehirle-
rimizde önemli bir nüfus artışına sebep oldu.  Nüfus artışı neticesinde ortaya 
çıkan su taleplerinin karşılanması maksadıyla DSİ harekete geçti. Bu çerçevede 
devam etmekte olan projelerin hızlandırılarak kısa sürede faydaya dönüştürül-
mesi ve yeni projelere başlanması hedefleniyor.

Suriyeli mülteci akımı neticesinde Gaziantep iline 350 bin, Kilis iline 110 bin, 
Şanlıurfa ili merkez ve ilçelerine 500 bin, Hatay iline ise 200 bin ilave nüfus 
eklendi. Bu öngörülemeyen nüfus artışları neticesinde sayılan illerin içme suyu 
ihtiyacı planlanan süreden çok önce ortaya çıkmış oldu. Nüfusu beklenmedik 
şekilde artan bu illerimizin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için devam 
eden projelerin hızlandırılması ve yeni projelerin devreye alınması adına yoğun 
bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Mülteci Akımı, Nüfus Artışı ve İçme Suyu İhtiyacı

 

Adrese Dayalı Nüfus  
Kayıt Sistemine 
 Göre 2016 Yılı 

Nüfusu

Gelen 
Suriyeli

Toplam 
Nüfus

Mevcut Su 
İhtiyacı 
hm3/yıl

Mevcut 
Kaynakların  

Toplamıhm3/yıl

Gaziantep 1.587.086 350.000 1.937.086 126,55 141,9

Hatay 242.563 200.000 442.563 27,26 27,07

Şanlıurfa 1.940.627 500.000 2.440.627   

Kilis 93.222 110.000 203.222 7,2 7,2
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Gaziantep:
Gaziantep il merkezinin 
2016 yılı Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemine 
(ADNKS) göre nüfusu 1 
milyon 587 bin kişiydi. 
Bu nüfusa ilave olarak 
yaklaşık 350 bin Suri-
yeli göçmenin katılma-
sıyla birlikte Gaziantep 
ilinin nüfusu 1 milyon 
900 binin üzerine çıktı. 
Hâlihazırda şehrin içme 
suyu ihtiyacı yıllık 126 
milyon metreküp. Mev-
cut kaynakların topla-
mı ise yıllık 142 milyon 
metreküp. 

Mevcut durumda şeh-
rin içme suyu ihtiyacı 
Mizmilli YAS kuyula-
rı, Göksu Çayı ve Kar-
talkaya Barajı’ndan 
karşılanıyor. Mevcut 
kaynaklar şehrin an-

cak 2020 yılı ihtiyacını 
karşılayabilecek düzey-
de ve bu tarihten sonra 
yeni kaynak ihtiyacı or-
taya çıkacak.

DSİ, kısa ve orta vadede 
şehrin içme suyu ihti-
yacını Düzbağ regüla-
töründen daha sonra 
ise Düzbağ Barajı’ndan 
karşılamayı planlıyor. 
Bu çerçevede Düzbağ 
Regülatörü ve İçme 
suyu tesislerinin inşa-
atına başlandı ve %20 
fiziki gerçekleşme ora-
nına ulaşıldı.

Hatay:
Hatay il merkezinin 
2016 yılı ADNKS’ye göre 
nüfusu 242 bin kişiydi. 
Bu nüfusa ilave olarak il 
genelinde yaklaşık 200 
bin Suriyeli göçmen 

de yaşamını sürdürü-

yor. Şehrin içme suyu 

ihtiyacı 27.26 milyon 

metreküp iken, mevcut 

kaynakların toplamı 

27.07 milyon metre-

küp. Kullanımda olan 

kaynaklar şehrin ancak 

mevcut ihtiyacını kar-

şılayabiliyor. Mevcut 

durumda şehrin içme 

suyu ihtiyacı YAS ku-

yuları ve kaynaklardan 

karşılanıyor. 

DSİ, kısa ve uzun va-

dede şehrin içme suyu 

ihtiyacını Büyükkara-

çay Barajı’ndan temin 

edecek. Hatay il mer-

kezinin içme suyu ihti-

yacını karşılayacak olan 

Büyükkaraçay Barajı, 

isale hattı ve arıtma te-

sisi 2018 yılı sonunda 

YOĞUN 
MÜLTECİ AKINI 
GAZİANTEP’TE 
İÇME VE 
KULLANMA SUYU 
İHTİYACINI 
ARTIRDI.
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YAKLAŞIK 110 
BİN SURİYELİ 
GÖÇMENİN KİLİS’E 
GELMESİYLE İLİN 
NÜFUSU 203 BİN 
KİŞİYE YÜKSELDİ.

tamamlanarak hizmete 
sunulacak.

Şanlıurfa:
Şanlıurfa ilinin 2016 yılı 
ADNKS’ye göre nüfusu 1 
milyon 940 bin kişiydi. 
Bu nüfusa ilave olarak il 
genelinde yaşayan 500 
bin Suriyeli göçmenin 
de eklenmesiyle ilin nü-
fusu 2 milyon 440 bine 
yükseldi. DSİ’nin Suruç 
ve Viranşehir ilçelerin-
de yürüttüğü içme suyu 
projeleri kasım ayında 
tamamlanacak ve inşaat 
işlerinin ihaleleri de 2017 
yılı sonunda yapılacak.

Kilis:
Kilis il merkezinin 2016 
yılı ADNKS’ye göre 
nüfusu 93 bin kişinin 
üzerindeydi. Bu nüfusa 
ilave olarak yaklaşık 110 
bin Suriyeli göçmenin 
de Kilis’e gelmesiyle ilin 
nüfusu 203 bin kişiye 
yükseldi. Hâlihazırda 
şehrin içme suyu ihtiya-
cı 7.2 hm3/yıl olup mev-
cut kaynakların toplamı 
ise 10.03 hm3/yıl.

Mevcut durumda şeh-
rin içme suyu ihtiyacı 
kaynak, YAS kuyula-
rı ve Seve Barajı’ndan 

karşılanıyor. DSİ uzun 
vadede şehrin içme 
suyu ihtiyacını Yukarı 
Afrin Barajı’ndan te-
min edecek. 

Yukarı Afrin Barajı’nın 
inşaatı devam ediyor. 
İçme suyu tesislerinin 
projeleri de tamamlan-
dı. Kilis il merkezinin 
içme suyu ihtiyacını 
karşılayacak olan Yu-
karı Afrin Barajı ve içme 
suyu tesislerinin 2019 
yılında devreye alınma-
sı planlanıyor. 

Diğer taraftan Fırat 
Kalkanı Harekâtı ile 
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terörden temizlenen 
Kuzey Suriye’deki yer-
leşim yerlerinde yeraltı 
suyu potansiyeli olduk-
ça kısıtlı olduğundan, 
su ihtiyacının kalıcı 
olarak Yukarı Afrin Ba-
rajı’ndan karşılanma-
sı planlanıyor.  Yukarı 
Afrin Barajı’ndan alı-
nacak olan su 67 km 
isale hattı ile Kuzey Su-
riye’deki El-Bab’ın ka-
lıcı İçme suyu ihtiyacını 
karşılayacak.

Afrika’ya da Su Temin 
Ediyoruz
Suriye’de yaşanan iç 
karışıklıklar sebebiyle 

ülkelerinden kaçmak 
zorunda kalan yüzbin-
lerce insana kucak açan 
Türkiye, Afrika’da su-
suzluğun pençesindeki 
milyonlarca insanın da 
umudu oluyor. 2005 
yılında Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatları 
doğrultusunda Orman 
ve Su İşleri Bakanlı-
ğı tarafından Afrika’ya 
su temini konusunda 
çalışmalara başlandı. 
Geçen süre zarfında 
Etiyopya, Nijer, Burki-
na Faso, Mali, Sudan, 

Somali, Moritanya, Ci-
buti ülkelerinde toplam 
1 milyon 700 bin kişiye 
sağlıklı içme suyu te-
min edildi. 

Cibuti’de Baraj İnşa 
Ediyoruz
Türkiye tarafından şu 
ana kadar 8 Afrika ül-
kesine su temin edil-
di. Sonraki aşamada 9 
Afrika ülkesine daha 
su temin etme çalış-
malarına başlanacak. 
Böylece Afrika’da Tür-
kiye’nin su temin etti-
ği 1.7 milyon kişiye 1.3 
milyon kişilik bir nüfus 
daha eklenerek 2019 

yılında 3 milyon Afri-

kalıya su temin edilmiş 

olacak.

Diğer taraftan Cibu-

ti’nin 30 yıldır bekle-

diği barajı da DSİ ha-

yata geçirecek.  Başkent 

Cibuti’yi taşkınlardan 

korumak ve içme suyu 

sağlamak maksatlı QU-

EAH P-17 Barajı’nın in-

şası için gerekli bütün 

etüt ve proje çalışmala-

rı DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından tamamlandı 

ve kazı çalışmalarına 

başlandı. 
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FIRAT’IN AZİZ SUYU
SURUÇ OVASI’NA 
ULAŞTI
Güneydoğu’nun susuzluktan çatlayan, bir tane bile sulama 
tesisi bulunmayan Suruç Ovası’na Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı yatırımları ile su ulaştı.
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CUMHURBAŞKANIMIZ 
RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN 
TARAFINDAN 
İLAN EDİLEN GAP 
EYLEM PLANI TÜM 
PROJELERE OLDUĞU 
GİBİ SURUÇ OVASI 
POMPAJ SULAMASI 
PROJESİNE DE İVME 
KAZANDIRDI.

Üç nehrin sularının 
kaynağının Cennet’ten 
geldiği rivayet edilir. 
Fırat, bu üç nehrin belki 
de en çok hikâyesi olan, 
çeşitli efsanelere konu 
olan, hatta kıyamet 
alametleri ile ilgili ha-
dislere mazhar olandır. 
Fırat’ın kıyamete yakın 
bir zamanda suyunun 
çekileceği ve altından 
bir hazine çıkacağı, in-
sanların onu almak için 
çaba sarf edeceği ha-

dis-i şeriflerde bahse-
dilmektedir.

İşte Fırat’ın suları Gü-
neydoğu’nun susuz-
luktan çatlayan, bir 
tane bile sulama tesi-
si bulunmayan Suruç 
Ovası’na Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı yatı-
rımları ile ulaştı.

2008 yılında GAP Eylem 
Planının açıklanmasıyla 
yapım işi ihaleleri art 
arda yapılmaya baş-
landı. Onlarca üniteden 

oluşan Suruç Projeleri, 
kuzeyde Atatürk Baraj 
gölü, güneyde Suriye 
sınırı, doğu ve güney-
doğusunda Şanlıurfa 
Ovası Sulaması ile çev-
rilmiş ve batıda ise yer 
yer Fırat kıyılarına yak-
laşan geniş ve mümbit 
arazileri sulayacak.

Suruç Ovası Pompaj 
Sulaması Projesi çok 
sayıda üniteye ayrıla-
rak inşaat işleri kade-
meli olarak ihale edildi 
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ve büyük bir kısmı ta-
mamlandı. 

Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından ilan edilen 
GAP Eylem Planı tüm 
projelerde olduğu gibi 
Suruç Ovası Pompaj 
Sulaması Projesi’ne de 
ivme kazandırdı.

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı DSİ Genel Mü-
dürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen proje-
nin toplam maliyeti 2.2 
milyar TL’yi buluyor.

Dünyanın 5. Büyük 

Sulama Tüneli: SURUÇ
Suruç Ovası Pompaj 
Sulaması bünyesin-
de dünyanın en uzun 
5. Sulama tüneli açıldı. 
Kazı çapı 7.80 metre 
olan, 7 metre bitmiş iç 
çapına sahip ve 17 bin 
185 metre uzunluğunda 
Türkiye’de tamamlan-
mış en uzun tünel olan 
Suruç Tünelinin kazı 
çalışmaları köstebek 
diye de tabir edilen Tü-
nel Delme Makinesi ile 
yapıldı. 

Suruç Ovası Pompaj 
Sulaması kapsamında 
120 km ana kanal inşa 
edildi. Toplam 1.500 km 
uzunluğunda ve çapla-
rı 2300 mm’ye ulaşan 
CTP ve HDPE boru dö-
şendi. 3 adet terfi istas-
yonu tamamlandı.  Bu 
terfi istasyonlarının en 
büyüğü; 7.5 m3/sani-
yelik 12 adet pompa ile 
toplam 90 m3/s kapasi-
teye ve 60 m terfi yük-
sekliğine sahip. Ayrıca 3 
adet basınç kırıcı vana 
ve şebeke üzerindeki 

diğer sanat yapılarının 
inşaatları da tamam-
landı.

“Atatürk Barajı’ndan 

Suruç Ovası’na Âdeta 

Bir Nehir Akıyor”
Suruç Ovası’na su te-
min eden 17 bin 185 
metre uzunluğundaki 
Suruç Tüneli’nin resmi 
açılışı dönemin Başba-
kanı şimdiki Cumhur-
başkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ile Orman 
ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’nun 
katıldığı merasimle 9 
Mart 2014 tarihinde 
gerçekleştirildi. Su-
ruç Tüneli’nin hizme-
te alınmasıyla Atatürk 
Barajı’ndan Suruç Ova-
sı’na saniyede 90 m3 su, 
başka bir deyişle adeta 
bir nehir akıyor. Suruç 
Tüneli, ülkemizdeki 
birçok nehirden daha 
büyük bir debiye sahip 
bulunuyor. Bu rakam 
ülkemizin en hızlı akan 
nehri Çoruh’un yıl için-
deki en düşük debisi-
nin yaklaşık iki katına, 
en yüksek debisinin ise 

Suruç Ovası 
Pompaj Sulaması 
Ana İletim Kanalı 

I. Kısım

29.150 m

Suruç Ovası 
Pompaj Sulaması 

Sol Sahil Ana 
Kanalı 

46.304 m

Suruç Ovası 
Pompaj Sulaması 

Sağ Sahil Ana 
Kanalı 

24.603  m

Taşbasan Sol Sahil 
Sulaması 1. Kısım 

131.120 dekar

Taşbasan Sağ Sahil 
Sulaması 

176.570 dekar

TP1 Pompaj Sulaması 

176.570 dekar

Taşbasan 
Depolaması

Suruç Tüneli

17.185 m

SURUÇ OVASI 
POMPAJ SULAMASI 

PROJESİ 
ÇERÇEVESİNDE 

SURUÇ TÜNELİ İLE 
BİRLİKTE 9 ÜNİTE 

YER ALIYOR. 
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SURUÇ TÜNELİ’NİN 
HİZMETE 
ALINMASIYLA 
ATATÜRK 
BARAJI’NDAN 
SURUÇ OVASI’NA 
SANİYEDE 90 M3 SU, 
BAŞKA BİR DEYİŞLE 
ÂDETA BİR NEHİR 
AKIYOR.

beşte birine yakın bir 
değeri oluşturuyor. 

Çorak Topraklar Suya 

Kavuştu, Suruç’un 

Hasreti Bitti
Suruç Ovası’nda 134 
yerleşim yerinde tama-
mı 950 bin 970 deka-
ra hizmet edecek olan 
Suruç Pompaj Sula-
masının, Suruç Tüneli 
ile birlikte 9 üniteden 
oluşan bölümü ile 562 
bin 950 dekar tarım 
arazisinin suya hasreti 
bitiyor. Bu araziler ana 
kanallardan ayrılan ve 
2300 mm’ye ulaşan bü-
yük çaplı borularla ba-

sınçlı olarak yağmurla-
ma ve damla sistemiyle 
sulanacak. 

Şu an itibariyle Suruç 
Ovası Pompaj Sulaması 
ile 474 bin dekar alan 
sulanıyor, sulanan bu 
saha ile ülke ekonomi-
sine yıllık 160 milyon 
TL gelir artışı sağlanı-
yor. Proje tüm ünitele-
riyle tamamlandığında 
ise sosyal ve kültürel 
gelişmenin yanı sıra 
yılda ortalama 323 mil-
yon TL gelir artışı ve 
yaklaşık 190 bin kişiye 
istihdam imkânı sağla-
nacak. 

Bölge İnsanının Yüzü 
Gülüyor
474 bin dekar zirai 
arazinin sulandığı Su-
ruç’ta, sulama ile bir-
likte ürün çeşitliliği ve 
verimliliği arttı. Çift-
çilerimize göre mevcut 
tarlalarda yüzde 400’e 
varan verim artışı ya-
şanıyor. Tek mahsul 
ekilen tarlalarda ikinci 
ürünler yetiştirilmeye 
başlandı, ayrıca mev-
simsel göçün önüne ge-
çilerek, ilçede yaşayan 
vatandaşlara istihdam 
kapısı açıldı. Su gelme-
den önce dışarıya tarım 
işçisi olarak çalışmaya 
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giden vatandaşlar artık 
kendi memleketlerinde 
ve kendi tarlalarında 
çalışmaya başladılar.

Suruç’ta İlk Kez 
Yetiştirilen Ürünlerin 
Hasadı Yapılıyor
Suruç Ovası Pompaj Su-
laması Projesiyle suya 
kavuşan Suruç Ova-
sı’nda, ürün çeşitliliği 
ve verimi gözle görülür 
şekilde yükseldi. Daha 
önce yalnızca buğday, 
arpa ve mercimek gibi 
ürünleri yetiştirebilen 
bölge çiftçisi, sulu tarı-
ma geçilmesiyle birlikte 

daha yüksek ekonomik 

getiriye sahip pamuk, 

domates, patlıcan, bi-

ber, sarımsak, nane, 

patates ve taze fasulye 

gibi ürünleri yetiştir-

meye başladı. 

Bölgede daha önce ye-
tiştirilemeyen ürünler-
den patatesin deneme 
üretimlerinden yüksek 
verim ve müspet neti-
celer elde edilmesiyle 
birlikte yetiştiriciliği-
ne başlanan bu ürünün 
hasadına Temmuz ayı 
itibariyle başlandı. İler-

leyen zamanlarda bölge 
patates üretiminin yeni 
üssü olmaya şimdiden 
aday. Yakın zamanda 
yine ilk kez yetiştiril-
meye başlanan sarım-
sak ve soğanın da hasa-
dı yapılacak. 

Sulu tarım ile kuru tarım 
arasında gelir açısından 
5 ila 10 kat fark bulu-
nuyor. Modern sulama 
sistemlerinin kullanıl-
ması ile birlikte ortaya 
çıkan bu fark direkt va-
tandaşlarımızın cebine 
girecek ve milli gelirde 
ciddi bir artış meydana 
gelecek.

Suruç Ovası’nı da içine 
alan Şanlıurfa’da su-
lama ile beraber elde 
edilen ürünlerin eko-
nomik katma değeri de 
arttı. 2000 yılında ih-
racat miktarı 15 milyon 
69 bin ABD doları iken 
2015 yılında bu rakam 
272 milyon 548 bin do-
lara yükseldi.

BÖLGEDE 
DAHA ÖNCE 
YETİŞTİRİLEMEYEN 
ÜRÜNLERDEN 
PATATESİN 
DENEME 
ÜRETİMLERİNDEN 
YÜKSEK VERİM 
VE MÜSPET 
NETİCELER ELDE 
EDİLMESİYLE 
BİRLİKTE 
YETİŞTİRİCİLİĞİNE 
BAŞLANAN BU 
ÜRÜNÜN HASADINA 
TEMMUZ AYI 
İTİBARİYLE 
BAŞLANDI.
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Suruç’ta İş İmkânları 

Hızla Artıyor
Daha önce bozkırı an-
dıran Suruç Ovasında 
sulamayla birlikte ve-
rimin ve ürün çeşit-
liliğinin yükselmesi 
istihdama da olumlu 
yansıdı. İş imkânları-
nın artmasıyla birlik-
te bölgenin en önemli 
sorunlarından biri olan 
göçün önlenmesi yö-
nünde önemli aşama 
kaydedildi. 

Sulama projelerinin 
devreye girmesiyle 
birlikte tarımın geliş-
mesine paralel olarak 

makineleşme ve tarım 
endüstrisinde yaşanan 
gelişmeler bu alanlarda 
da yeni istihdam im-
kânlarının oluşmasını 
sağlıyor.

Sulama ile birlikte ma-
kinalı tarıma ilgi arttı, 
sulama sonrası proje 
alanında tarımsal üre-
timde mekanizasyon 
düzeyinin oldukça iler-
lediği gözlemleniyor. 
Traktör sayısı kadar di-
ğer tarım alet ve maki-
nalarının kullanımı da 
arttı. Traktör ekipman-
ları, ilaç ve gübre atma 
makineleri, çapa ma-

kineleri hemen hemen 
her köyde bulunuyor. 
Suni gübre ve zirai ilaç 
kullanımı da bölgede 
artan sulama alanına 
bağlı olarak yeterli dü-
zeye ulaştı. 

Sulama ve sulamanın 
etkisiyle daha etkin ve 
yoğun teknoloji kul-
lanımı, uygulanan ta-
rım tekniği ve kültürel 
uygulamalarla birlikte 
tarımda sağlanan ve-
rim artışları, üretim 
deseninin çeşitlenmesi, 
çiftçi gelirlerinde doğ-
rudan ve dolaylı artışa 
vesile oluyor. Bu durum 
bir yandan kırsal kal-
kınmanın hedeflerin-
den olan yoksulluğun 

azaltılması amacına 
hizmet ederken di-
ğer taraftan da yaşam 
standardını yükselttiği 
için göçü önlüyor.

Aynı zamanda tarım-
sal üretimdeki artış ve 
ürün deseninin geniş-
lemesi yem bitkileri 
yetiştiriciliğini tetik-
leyerek hayvancılığın 
gelişmesine de imkân 
tanıyor. Hayvancılığın 
gelişmesiyle bu alan-
daki istihdam imkânları 
da artıyor.
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bulduğu yer… Binlerce tür deniz canlısının yanı sıra 
derinliklerinde birçok gizemi de barındıran bu eşsiz 

dünyanın büyük bir kısmı henüz keşfedilmedi.   
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DOĞA ELÇİLERİ: 
BATIKLAR

HAZIRLAYAN
BURAK YALÇIN
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Su altı dünyası gizemin ve görsel zenginliğin vücut bulduğu yer… Binlerce tür 
deniz canlısının yanı sıra derinliklerinde birçok gizemi de barındıran bu eşsiz 
dünyanın büyük bir kısmı henüz keşfedilmedi. 

Bu gizemli dünya turizm yönüyle de giderek artan bir ilgiyi üzerinde toplamış 
durumda. Dalış turizminin giderek artan ivmesini desteklemek için kamu ku-
rumları ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli çalışmalar yapıyor. Belki ilk aşa-
mada kulağa sıra dışı gelse de bu kurum ve kuruluşlar dalış turizmini geliş-
tirmek ve su altı canlı yaşamına habitat sağlamak adına devasa gemi, uçak ve 
tank gibi araçları ve devasa heykelleri denize batırıyor. Özellikle dalış turizmine 
büyük katkı sağlayan bu batıklar aynı zamanda deniz canlıları için bir habitat 
teşkil ederek doğal yaşama da destek oluyor. Su altı yaşamına, dalış turizmine 
ve özellikle su altının gizemli dünyasına insanoğlunun yaptığı katkılardan bir-
kaç örneği sizler için derledik.



I. Dünya Savaşı’nın en 
çetin çarpışmaların-
dan biri hiç şüphesiz 
Çanakkale’de yaşandı. 
Atalarımızın hem de-
nizi hem de Çanakkale 
topraklarını düşma-
na dar ettiği savaşın 
kahramanlarından biri 
de Nusrat Mayın Ge-
misi’ydi. 1911 yılında 
Almanya’da inşa edi-
len ve 1913’te Osmanlı 
Donanması’na katılan 
gemi, Yüzbaşı Hakkı 
Bey kumandasında 7-8 
Mart 1915 gecesi, düş-
man gemilerinin Ça-

DÜNYA’NIN İLK SU ALTI TARİH 
MÜZESİ / EDİRNE, TÜRKİYE
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nakkale Boğazı’na gir-
mesine çok az bir süre 
kala 26 mayını Erenköy 
kıyılarına paralel olarak 
döşedi. Nusrat Mayın 
Gemisi’nin döşediği 
mayınlara İtilaf Devlet-
leri donanmasına ait 3 
geminin çarparak Mar-
mara’nın soğuk suları-
na gömülmesiyle sava-
şın seyri ve bir ülkenin 
kaderi değişti. 

Hem bu kahraman ge-
miye vefa hem dalış 
turizmini canlandırmak 
hem de su altı yaşa-

mına katkıda bulun-
mak için Nusrat Mayın 
Gemisi’ne benzetilen 
N16 kodlu gemi, 1 Eylül 
2014’te İbrice Lima-
nı’nda düzenlenen tö-
renle batırıldı. Batırma 
işlemi, Edirne Saros 
Turizm Altyapı Hizmet 
Birliği (ESTAB) tarafın-
dan, Saros Yapay Re-
sif Projesi kapsamında 
gerçekleştirildi. 

Samsun’dan İbrice Li-
manı’na getirilen ve 
Nusrat Mayın Gemi-
si’ne benzetilen eski 

Sahil Güvenlik gemisi-
nin batırılma işlemi Sa-
hil Güvenlik Komutan-
lığına bağlı gemilerin 
eşliğinde gerçekleştiril-
di. Proje ile ayrıca kaçak 
balıkçılık faaliyetlerinin 
de önüne geçilmesi he-
defleniyor.

Projenin en önemli 
özelliklerinden biri de 
“Dünyanın İlk Su Altı Ta-
rih Müzesi” olması. 

Gemi şimdi Su Altı Tarih 
Müzesi’nin en nadide 
eseri olarak turizme ve 
doğaya hizmet ediyor. 



Antalya batıklar açısından bir hayli zengin bir şehrimiz. Antalya kıyılarında çok 
sayıda batık bulunuyor. Kemer’de 1917 yılında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul 
tarafından batırılan Paris 2 Batığı, Antalya Yat Limanı açıklarında 1942 yılın-
da batırılan St. Didier Fransız savaş gemisi ve Manavgat’ta 1944 yılında bat-
mış olan B-24 Amerikan savaş uçağı bunlardan birkaçı...Antalya bu batıklar ve 
doğal su altı zenginlikleriyle dalış turizmi potansiyeli yüksek bir kentimiz. Bu 
potansiyeli artırmak amacıyla 2008’den itibaren Antalya sularında 3 gemi ve 1 
uçak daha batırıldı.  2011 yılında da Kaş açıklarında 50 yıllık sahil güvenlik botu 
Antalya Yat Limanı açıklarında batırıldı. Gemi ve uçakların ardından Akdeniz, 
ilk kez bir tanka ev sahipliği yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hibe ettiği ABD 
menşeili 45 ton ağırlığındaki tank, Kaş Limanı’nda 5 metre derinliğe batırıldı. 
Tankın ilerleyen günlerde Güvercin Adası mevkiine taşınarak, 20 metre derin-
liğe indirilmesi planlanıyor. 

Projenin amacı hem dalış turizmini canlandırarak turizmi 4 mevsime yaymak, 
hem de mercan oluşumlarıyla su altı yaşamına katkıda bulunmak.

ANTALYA KAŞ BATIK TANK / 
TÜRKİYE
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47



Yaşam Tarzı

48

20 Temmuz 1974 saba-
hı Kıbrıs semaları Türk 
paraşütçüleri ile doluy-
du. Yıllardır Rum çete-
lerinin tacizine maruz 
kalan halk, Türk aske-
rini sevinç ve coşkuyla 
karşıladı. Türk askeri 
22 Temmuz’da Girne’yi 
ele geçirdi ve paraşüt-
çüler Lefkoşa’nın Türk 
kesimine indi. Aynı gü-
nün akşamı ise ateşkes 
ilan edildi. Cenevre Gö-
rüşmelerinin sonuçsuz 
kalmasıyla tarihi “Ayşe 

“BARIŞ HAREKÂTI EMEKTARI 
KARGO UÇAĞI”  / ANTALYA, TÜRKİYE

tatile çıksın” parola-
sıyla 13 Ağustos’ta 2. 
Harekât başladı ve Lef-
ke,  Magosa kurtarıldı. 
3 gün süren 2. Harekât 
16 Ağustosta sona erdi. 
Harekât neticesinde 
1974 yılında Türk Fede-
re Devleti, bundan 9 yıl 
sonra 1983’te ise Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti ilan edildi.

Tarihimizde çok önem-
li bir yere sahip olan; 
Kıbrıs adasında yaşayan 

soydaşlarımızın güven-
liğini sağlamak ve ada-
ya barış getirmek için 
Kahraman Türk Ordu-
su’nun gerçekleştirdiği 
Kıbrıs Barış Harekâtı-
na tanıklık ve hizmet 
etmiş bir kargo uçağı, 
hâlâ Ülkemize hizmet 
ediyor. Ancak bu sefer 
turizm yönüyle…

Kıbrıs Barış Ha-
rekâtı’nda kullanılan 
1942 yapımı C-47 tipi 
kargo uçağı, Antalya’da 

Kemer’in Tekirova Bel-
desi’nde batırılarak 
dalış turizminin hiz-
metine sunuldu. Batık 
uçak, eğitmenler gö-
zetiminde dalış yapan 
yerli ve yabancı turist-
ler tarafından su altın-
da inceleniyor. Kemer 
açıklarındaki ‘Paris II 
Gemisi” batığının ar-
dından, Tekirova’daki 
uçak batığı da şimdiden 
dalış tutkunlarının bir 
numaralı adresi hâline 
gelmiş durumda.
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1999 yılında Akabe Körfezi’nde M42 tipi uçaksavar topu Kral II. Abdullah’ın da 
katılımıyla Kızıldeniz’e batırılmıştı. Aradan geçen 18 yılla birlikte mercanların 
sardığı uçaksavar topu, hem balıkların hem de balıkadamların uğrak yeri haline 
geldi. Uçaksavar topu deniz yüzeyinin 5 metre altında yer alıyor. 

Batık uçaksavar topunun, su yüzeyinden sadece 5 metre derinlikte yer alma-
sı dalgıçlar için büyük bir avantaj oluşturuyor.  Zira çoğu dalgıç kıyıya yakın 
iki yerleşim yeri olan New Canyon (Yeni Kanyon) ve The Seven Sisters (Yedi 
Kardeşler) arasında gerçekleştirdikleri seyahatlerinde, burayı kolaylıkla ziyaret 
edebiliyor.

Uçaksavar topu dalgıçların uğrak mekânı olmasının yanı sıra, yengeç, karides, 
denizyıldızı ve bunun gibi birçok deniz canlısının evi hâline gelmiş. 

KIZILDENİZ BATIK M42 TİPİ 
UÇAKSAVAR TOPU / ÜRDÜN
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İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG 68 kodlu sahil 
güvenlik gemisi, 12 Temmuz 2016 tarihinde hizmet dışı kalmıştı. Gemi 2017 
yılı Nisan ayında dalış turizmine ve su altı yaşamına katkı sağlaması amacıyla 
İzmir’in Çeşme İlçesinde gerçekleştirilen törenle, Eşek Adası olarak da bilinen 
Kara Ada yakınlarında yaklaşık 30 metre derinliğe batırıldı.

Batırma töreni duygusal anlara da sahne oldu. Çünkü konuklardan biri, gemi-
nin 1982 – 1985 yılları arasında komutanlığını yapan Kıdemli Yüzbaşı Ercan 
Erkut’tu. Gemiyi onun için özel kılansa geminin ilk komutanı olmasıydı. 

2004 yılında hazırlık süreci başlayan projenin amaçları arasında dalış turizmi-
ne ve su altı yaşamına katkı sağlanmasının yanı sıra trolcülüğün önlenmesi de 
yer alıyor.

SAHİL GÜVENLİK GEMİSİ / 
İZMİR, TÜRKİYE
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Cancun Su altı Müzesi Projesi (MUSA), dünyanın en sıra dışı su altı müzesini 
bünyesinde barındırması sebebiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Projenin amacı 
fırtınalar, tropik kasırgalar ve turizm sebebiyle tahrip olan mercan resiflerinin 
(kayalık) yerine yapay kayalıklar oluşturarak mercanlara ve deniz canlıları-
na yeni yaşam alanları tesis etmek. MUSA’yı ilginç kılan şey ise bu yapay ya-
şam alanının heykeller vasıtasıyla oluşturulması. Bu enteresan yönüyle proje, 
yok olan mercanlara ve deniz canlılarına dünya kamuoyunun ilgisini çekmeyi 
amaçlıyor.

Dünyada bir ilk olan bu olağanüstü proje, üç doğa ve sanat dostunun çabala-
rıyla ortaya çıktı: Cancun Ulusal Deniz Parkı Müdürü Dr. Jaime Gonzalez Cano, 
Cancun Denizcilik Derneği Başkanı Roberto Diaz Abraham ve heykellerin bir 
kısmının da yaratıcısı olan Jason de Caires Taylor. 

450’yi aşkın heykele ev sahipliği yapan su altı müzesi canlılara ev sahipliği 
yaparken, aynı zamanda dalış turizmine de büyük katkı sağlıyor.

CANCUN SU ALTI MÜZESİ 
PROJESİ / MEKSİKA
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SURİYE’DEKİ
YABAN HAYVANLARI 
ARTIK GÜVENDE
Hasar Gören Halep Hayvanat Bahçesi’ndeki yaban hayvanları 
Türkiye’ye nakledildi.
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İÇ SAVAŞ 
SEBEBİYLE 
BİRÇOK YERİN 
BOMBALANDIĞI 
SURİYE’DE 
İNSANLARIN YANI 
SIRA HAYVANLAR 
DA BÜYÜK ZARAR 
GÖRDÜ.

Suriye’de 2011 yılında 
çıkan iç savaş sebebiyle 
çok sayıda insan zarar 
görmüş ve ülkemize 
göç ederek sığınma ta-
lebinde bulunmuştu. İç 
savaş sebebiyle birçok 
yerin bombalandığı Su-
riye’de insanların yanı 
sıra hayvanlar da büyük 
zarar gördü. Bu çerçe-
vede ağır hasar gören 
Halep Hayvanat Bah-
çesi’nde tutulmakta 
olan yaban hayvanları 

Türkiye’ye nakledilerek 
güvence altına alındı.

9 Yabani Hayvanın 
Tedavisi Yapılacak
Suriye’de devam eden 
iç savaştan ötürü zarar 
gören yabani hayvan 
türlerinin ülkemizde 
tedavi ve rehabilitas-
yonlarının yapılma-
sı maksadıyla Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, 
Doğa Koruma ve Millî 
Parklar (DKMP) Genel 
Müdürlüğü, Hayvanları 

Çaresizlikten ve İlgisiz-
likten Koruma Derneği 
(HAÇİKO) ile Four Paws 
sivil toplum kuruluşu 
ortak bir çalışma yürü-
tüyor.

Bu çerçevede Halep 
Hayvanat Bahçesi’nde 
hayatta kalan hayvan-
ların kurtarılması mak-
sadıyla bir kampanya 
başlatıldı. Başlatılan 
kampanya aracılığıyla 
3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı 
ve 2 sırtlan Bursa Ka-
racabey Ovakorusu Ayı 
Barınağı ve Celal Acar 
Yaban Hayatı Kurtarma 
ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’ne getirildi.

Yabani Hayvanlar 
Merkezde Yer 
Alan Barınaklara 
Yerleştirilecek
Nesli tehlikede olan 
yaban hayvanlarının 
Suriye’den ülkemize 
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YABAN 
HAYVANLARININ 
TEDAVİSİ 
İÇİN YAPILAN 
YATIRIMLAR 
SAYESİNDE 
TÜRKİYE ÖNEMLİ 
BİR NOKTAYA 
ULAŞTI.

naklinin birinci aşama-
sında 3 aslan, 2 kaplan, 
2 ayı ve 2 sırtlan teslim 
alındı. Birer bireylik 
kafesler tır ile ülkemi-
ze nakledildikten sonra 
her kafes uygun açık 
bir alana indirildi. Ba-
kanlık yetkililerinin ve 
Four Paws ekiplerinin 
gerçekleştireceği ko-
ordinasyon toplantısı-
nın ardından her birey 
genel anestezi altında 
detaylı şekilde muaye-
ne edilecek ve gerekli 
tedavileri yapıldıktan 
sonra merkezde yer 
alan barınaklara yer-
leştirilecek.

Nakil işleminin ikinci 
aşamasında ise Halep 
Hayvanat Bahçesi’nde 
kalan 2 aslan ve 2 kö-
peğin 29 Temmuz 2017 
tarihine ülkemize geti-
rilmesi planlanıyor.

Yaban Hayvanları 
Dünyanın Ortak Mirası
Yaban hayatının sadece 

bir ülkenin değil bütün 
Dünyanın ortak mira-
sı olduğunu vurgula-
yan Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Vey-
sel Eroğlu ise “Ülke-
miz biyolojik çeşitlilik 
bakımından dünyada 
önemli bir yere sahip 
bulunuyor. Bu yüzden 
dünya mirası olan ve 
ülkemizde bulunan, 
nesli tehlike altında-
ki türler için eylem 
planları geliştiriyor ve 
uyguluyoruz. Uygula-
nan tür koruma eylem 
planları sayesinde elde 
edilen bilgilerle, tür-
lerin mevcut durumu-
nu ve gelecekte olması 
gereken yer arasında 
bir yol haritası çıkarı-
yoruz” değerlendirme-
sinde bulundu.

Nesli Tehlike Altında 
Olan Türler İçin 
Üretim İstasyonları 
Kuruldu
Yaban hayvanlarının 
tek bir popülasyon ola-

rak sadece bir alanda 
bulunmasının büyük 
risk oluşturduğunun 
da altını çizen Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu “O türün 
neslini devam ettirebil-
mesi için üretim istas-
yonları kuruyoruz ve 
buralarda üretilen yeni 
bireyleri farklı alanlara 
yerleştiriyoruz. Böylece 
o tür üzerindeki riski 
asgariye indiriyoruz.” 
diye konuştu.

Yaban hayvanlarının 
tedavisi noktasında da 
yapılan yatırımlar sa-
yesinde Türkiye’nin 
önemli bir noktaya 
ulaştığını ifade eden 
Bakan Prof. Dr. Eroğ-
lu “Suriye’de yarala-
nan ve dünyanın ortak 
mirası olan bu hay-
vanları kurmuş oldu-
ğumuz rehabilitasyon 
merkezlerinde tedavi 
edeceğiz. Bu duruma 
kayıtsız kalmamız dü-
şünülemezdi.” açıkla-
masını yaptı.
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DENİZLİ’DE YENİ BİR 
ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ 
KEŞFEDİLDİ
“Ekimia Ozcan-Secmenii’’ adı verilen tür, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından korunacak.
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MİLLÎ PARKLAR 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
ÜLKEMİZİN SAHİP 
OLDUĞU ZENGİN 
BİYOÇEŞİTLİLİĞİN 
KORUNMASI 
VE GELECEK 
NESİLLERE 
AKTARILMASI İÇİN 
ÇALIŞIYOR.

dam-Sandalcık Barajı 
ve HES sahası sınırları 
içerisinde yaptığı çalış-
malar neticesinde yeni 
bir bitki türü keşfedildi.

Yeni Tür Bakanlık 
Tarafından Korunacak
Ülkemiz monotipik en-
demik türleri arasında 
yer alan Ekimia cinsine 
ait “Ekimia ozcan-sec-
menii’’ adı verilen bu 
bitki türü, tek nokta 
endemik ve sınırlı lo-
kasyonda yayılış gös-

teriyor. Keşfedilen bu 
yeni türün korunma-
sı maksadıyla gerekli 
hassasiyet gösterilerek 
arazi çalışmaları ya-
pıldı ve tür, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı ta-
rafından koruma altına 
alındı.

Sahip Olunan 
Biyoçeşitlilik Gelecek 
Nesillere Aktarılacak
Tür korumaya yönelik 
olarak yapılan çalışma-
ların büyük bir önem 
taşıdığını belirten Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
ise; “Ülkemiz endemik 
türler açısından olduk-
ça zengin bir konumda 
bulunuyor. Bizlere dü-
şen görev ise bu zen-
ginliğimize gözümüz 
gibi bakmak ve bu tür-
lerin geleceğe intikalini 
sağlamaktır.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Doğa Koruma ve 
Millî Parklar (DKMP) 
Genel Müdürlüğü ül-
kemizin sahip olduğu 
zengin biyoçeşitliliğin 
korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması 
için çalışmalarını sür-
dürüyor. Bu çalışmalar 
çerçevesinde Deniz-
li’de yeni bir bitki türü 
keşfedildi. “Ekimia oz-
can-secmenii” adı ve-
rilen bu bitki Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı ta-
rafından korunacak.

Yeni Tür Baraj 
Sahasında Keşfedildi
DKMP Genel Müdürlü-
ğü ile Ege Üniversite-
si, Botanik Bahçesi ve 
Herbaryum Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü araştırma 
ekibinin Denizli’nin 
Acıpayam ilçesinde 
bulunan Sami Soy-
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TRİPADVİSOR’DAN 
TAM NOT ALAN 
KORUNAN ALAN
SAYISI 41’E YÜKSELDİ
Bağımsız uluslararası seyahat sitesi ülkemizdeki 16 korunan 
alana daha 4.5- 5 yıldız arasında puan verdi.
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PROF. DR. VEYSEL 
EROĞLU: PUANLAR 
SADECE TABİİ 
GÜZELLİKLER 
ÜZERİNDEN 
DEĞİL, MİLLÎ 
PARKLARIMIZDA 
VERİLEN 
HİZMETLER VE 
UYGULAMALARIMIZ 
DİKKATE ALINARAK 
VERİLMİŞTİR.

dürlüğümüze bağlı 16 
korunan alan daha tam 
not aldı.” diye konuştu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
ayrıca; “Puanlar sa-
dece tabii güzellikler 
üzerinden değil, millî 
parklarımızda verilen 
hizmetler ve uygu-
lamalarımız dikkate 
alınarak verilmiştir.” 
diyerek yapılması plan-
lanan projeler ile yük-
sek notlu park sayısının 
artacağını da sözlerine 
ekledi.

“Yatırımlarımız Tam 
Not Alıyor”
Korunan alanlarda ger-
çekleştirdikleri yatı-
rımların tam not aldı-
ğını vurgulayan Bakan 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

Bağımsız Uluslararası 
Seyahat Sitesi TripAd-
visor web sitesi, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Millî 
Parklar (DKMP) Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı 
16 korunan alana daha 
4.5-5 yıldız arasında 
puan verdi. Derece-
lendirmede 5 yıldız en 
yüksek puanı temsil 
ediyor. Böylece TripAd-
visor’dan tam not alan 
korunan alan sayısı 
41’e ulaştı.

Millî Park ve Tabiat 
Parklarına Bol Yıldızlı 
Puanlar
Bakanlık olarak gayele-
rinin tabiat güzelliğini, 
tarihi dokuyu ve ekolo-
jik dengeyi bozmadan 
yurtiçi ve yurtdışından 
gelen ziyaretçilere en 
kaliteli hizmeti verebil-
mek olduğunun altını 
çizen Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu “Millî park ve 
tabiat parklarında yerli 
ve yabancı misafirlerin 
rahatça gezebilmesi ve 
huzurlu bir şekilde va-
kit geçirebilmesi mak-
sadıyla birçok yatırım 
gerçekleştiriyoruz. Yü-
rüttüğümüz çalışmalar 
neticesinde 2017 yılın-
da DKMP Genel Mü-

“Türkiye’de 42 adet 
millî park ile 214 adet 
tabiat parkı bulunuyor. 
Bakanlık olarak parkla-
rımızda vatandaşları-
mızın rahat etmesi için 
gereken ne varsa yapı-
yoruz” dedi.

TripAdvisor web site-
sinden mükemmellik 
sertifikası alan yerler 
arasında Beyşehir Gölü, 
Boraboy Gölü, İğnea-
da Longoz Ormanları, 
Spil Dağı, Truva, Küre 
Dağları Millî Parkları 
ile Boraboy, Dülükbaba, 
Güzeldere, İncekum, 
Karagöl ve Yazılı Kan-
yon gibi tabiat parkları 
yer alıyor.

Ayrıca diğer yüksek 
puan alan yerler ara-
sında Köprülü Kanyon, 
Saklıkent, Honaz Dağı, 
Küre Dağları, Altındere 
Vadisi, Nemrut Dağı, 
Yedigöller Millî Parkı 
gibi millî parklarımızın 
yanı sıra Abant Gölü, 
Bafa Gölü, Meryem 
Ana, Ballıca Mağarası 
gibi tabiat parkları da 
bulunuyor. 
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HAZIRLAYAN
NESLİHAN GÜRSOY
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Bazılarınız ilk kez duyuyor olsa da su ve yüzme korkusu, 
sandığınızdan daha fazla insanın yaşadığı bir korku. 
Nedenlerine şöyle bir baktığımızda en başta daha çok boğulma 
korkusu ile bağlantılı bir korku olduğunu görüyoruz. Su 
korkusu; “aquafobi” ya da “talassofobi” adlarıyla tanımlanır. 
Talassofobi adı daha çok büyük deniz ve okyanusların 
derinliklerine karşı yaşanan korku için kullanılıyor.

Bazılarınız ilk kez duyuyor olsa da su ve yüzme korkusu, 
sandığınızdan daha fazla insanın yaşadığı bir korku. 
Nedenlerine şöyle bir baktığımızda en başta daha çok boğulma 
korkusu ile bağlantılı bir korku olduğunu görüyoruz. Su 
korkusu; “aquafobi” ya da “talassofobi” adlarıyla tanımlanır. 
Talassofobi adı daha çok büyük deniz ve okyanusların 
derinliklerine karşı yaşanan korku için kullanılıyor.
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YÜZMEYİ ÇOK 
İYİ BİLEN VE 
KENDİNE EN ÇOK 
GÜVENEN KİŞİ 
BİLE BİLMEDİĞİ 
BİR YERDE 
SUYA GİRMESİ 
GEREKTİĞİNDE 
TEDİRGİN 
OLABİLİR.

Su Korkusunun 
Nedenleri
Boğulma korkusu baş-
ta olmak üzere pek çok 
nedeni vardır su korku-
sunun. Boğulma kor-
kusu ile karıştırmamak 
gerekir elbette ama 
ilintili olduğu da bir 
gerçektir. 

Bilinmeyen şeye kar-
şı duyulan korku, su-
dan korkmaya neden 
olan şeyler arasındaki 

önemli etkenlerden bi-
risi. Suyun derinlikle-
rinde, özellikle bulanık 
ya da çamurlu sularda 
dipte bekleyen bir şey-
ler olduğu düşüncesi 
korkuyu tetikleyen un-
surdur. Ayağın boşluk-
ta olduğu hissi, biraz 
daha aşağıya giderse 
bir daha yukarı çıka-
mayacağını düşünmek 
burada korkuyu daha 
da artırıyor. Zihinde ve 

vücutta gerilimi artı-
ran bu durumda insan-
lar genelde kendilerini 
aşağıdan canlı ya da 
cansız bir şeylerin çe-
keceğini düşünür.  

Çocuklukta yaşanan, 
travma yaratan bir du-
rum da su korkusunun 
nedeni olabilir. Atlatıl-
mış bir boğulma teh-
likesi ya da yapılan bir 
kötü şaka bu travmayı 
yaratabilir.
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Eğer anne ya da baba-
nın sudan korkusu var-
sa çocuğuna bu korkuyu 
aktarmış olabilir. Korku 
ile sudan uzak tutulan 
çocuklar daha sonra su 
korkusu ile yaşamaya 
mahkûm kalabilir.

Ayrıca, aslında hiçbir 
korkusu olmamasına 
rağmen, yüzme eğiti-
mi almak istediğinde 
yetersiz eğitmenler ya 
da onların kullandığı 

stresli eğitim yöntem-
leri kişide su korkusu 
olarak geri dönüşe ne-
den olabilir.

Herkes Yaşayabilir
Her şeyden önce su 
korkusunun neden ol-
duğu kötü hissin son 
derece yersiz olduğunu 
belirtelim. Sahip oldu-
ğunuz korku ne kadar 
gerçekse, bu sahiplik 
nedeniyle kendini-
zi kötü hissetmeniz o 

kadar yersiz. Çünkü su 
içinde korkmadan ha-
reket eden insanların 
bile suda kendine gü-
venleri arasında fark 
vardır. Üstelik kişiler 
faklı koşullarda olayla-
ra farklı tepki vermeye 
de her an meyillidirler.

Temel olan yüzme ye-
tilerini küçük yaşlar-
da öğrenmiş bir bireyi 
örnek olarak verelim. 
Büyüdükçe bu perfor-
mansı elbette kendi ça-
basına da bağlı olarak 
gelişecektir. Ancak bu 
kişinin sürekli olarak 
ufak havuz ya da gölet-
lerde bu becerisini kul-
landığını farz edelim. 
Günün birinde daha 
büyük bir havuz, göl, 
deniz ya da okyanusta 
yüzmeye çalıştığında 
bir tedirginlik yaşaya-
cağı; kişiye göre değiş-
mekle birlikte büyük bir 
olasılıktır. En kendine 
güvenen kişi bile önce-
sinde bir miktar tedir-
ginlik yaşayabilir. Hatta 
bölge daha önceden bi-
linmiyorsa bu tedirgin-
lik daha da artacaktır. 
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Su Korkusunu Yenmek 
İçin Ne Yapmalı?
Korku olarak gelişen 
tüm duyguları yenme-
nin en etkili yolu elbette 
onun üstüne gitmektir. 
Bunun için suda yapa-
cağınız bazı hareketler 
ve uyacağınız kuralları 
şöyle sıralayabiliriz:

• Havuzun kenarına 
oturup ayaklarınızı 
suda ileri geri salla-
yın.

• Ellerinize su alıp kol-
larınızı ve yüzünüzü 
ıslatın ki vücudunuz 
suya alışsın.

• Suya girdiğinizde bir 
süre yavaş yavaş yü-
rüyün.

• Sığ suda bir uzman 
eşliğinde egzersiz 
yapılmalı. Göğüs hi-
zasını geçmeyen su 

sizi daha güvende 
hissettirecektir. 

• Egzersiz yapacağınız 
suyun temiz olma-
sı, dipten bir şeyler 
geleceği düşüncesini 
azaltır.

• Egzersizleri yapar-
ken deniz gözlüğü 
takarsanız gözünüze 
su kaçmayacağı için 
gözlerinizi hep açık 
tutabilirsiniz. Bu da 
sizi daha rahat his-
settirecektir.

• Egzersizleri etrafınız 
kalabalık değilken 
yapın. Çünkü etra-
fınızda su sıçratan 
insanlar sizi strese 
sokabilir.

• Egzersizleri yaparken 
acele etmeyin. Her 
defasında tek hareket 
yapın. Stres yaşamaya 

EGZERSİZ 
YAPACAĞINIZ 
SUYUN TEMİZ 
OLMASI DİPTEN BİR 
ŞEYLER GELECEĞİ 
DÜŞÜNCESİNİ 
AZALTIR.

başladığınızı hissetti-
ğinizde yavaşlayın.

Bir uzman eşliğin-
de uygulayacağınız bu 
basit maddelerle su 
korkunuzu tamamen 
yenebilirsiniz. Hemen 
şimdi harekete geçin ve 
denizi, kumu kendinize 
zehir etmeyin!
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