DEĞERLI OKURLAR...
Taşkınlar ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına yol açan
afetler. DSİ Genel Müdürlüğü taşkınların sebep olduğu can ve mal kayıplarının
önüne geçebilmek için önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerden biri de
Edirne ilimizde hemen hemen her yıl taşarak büyük ekonomik kayıplara sebep olan
Meriç Nehri üzerinde yürütülüyor. “Kanal Edirne” ismi verilen proje kapsamında,
Meriç Nehri paralelinde adeta ikinci bir nehir inşa edilerek taşkın akımları bu
nehre aktarılacak. Projeye ile ilgili detayları konuya ilişkin hazırladığımız dosyada
bulabilirsiniz.
Dergimizin bu sayısında; kışın beyaz örtüsü, yazın yeşil elbisesi ve baharda bin bir
rengiyle Karadeniz’in büyüleyici lokasyonlarından Gümüşhane’de gökyüzü, orman
ve suyun aşkına şahit olabilir, kültürümüzün önemli bir parçası “hamam”ları daha
yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile DSİ Genel Müdürlüğümüzün
yurt sathında yürüttüğü projelere ve su gündemine dair gelişmelere de yer verdik,
keyifle okumanız dileğiyle.
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BARAJLAR
VAZGEÇILMEZDIR
Mevcut kaynakların gelişen teknoloji ile birlikte doğayla
uyumlu biçimde değerlendirilerek ihtiyaçları karşılaması
bakımından, arkasında biriktirdiği suyu birçok sektörün
hizmetine sunan barajların önemli bir rolü vardır.

Barajlar yalnız

modern sulama

yüzlerce baraj inşa

çalışmalarımız

ülkemiz açısından

tekniklerinin

ederek milletimizin

kararlılıkla devam

değil, küresel boyutta

kullanıldığı sulama

hizmetine sunduk. Bu

etmektedir.

önemi giderek artan

projelerimiz

barajlar arasında gerek

Cumhuriyetimizin

enerji arz güvenliği

vasıtasıyla toprakla

yükseklikleri gerek

100. yılında sulanabilir

ve gıda güvenliği

buluşturulmakta ve

gövde ve rezervuar

tarım arazilerimizin

hususlarında önemli

gıda güvenliğinin

hacimleri bakımından

tamamına su

bir işleve sahiptir. Zira

sağlanmasına

dünyanın en büyükleri

ulaştırmış,

dünyamızın nüfusu her

katkı vermektedir.

arasına giren Atatürk,

hidroelektrik

geçen gün artmakta

Hidroelektrik

Keban, Karakaya,

potansiyelimizin

ancak kaynaklar

santrallerimizin

Deriner, Ermenek ve

ürettiği temiz enerji ise

Çine Adnan Menderes

tamamından

sınırlı kalmaktadır.
Mevcut kaynakların

hem ülkemizin enerjide

barajları gibi gurur

gelişen teknoloji

dışa bağımlılığının

abideleri de yer

ile birlikte doğayla

azaltılmasına katkı

almaktadır. Hâlihazırda

uyumlu biçimde

vermekte hem de çevre

inşa halinde olan

değerlendirilerek

kirliliği ve küresel

Ilısu, Silvan, Yusufeli

ihtiyaçları karşılaması

ısınmanın etkilerinin

ve Melen barajları

bakımından, arkasında

azaltılmasına yardımcı

da tamamlandığında

biriktirdiği suyu birçok

olmaktadır. Barajlar,

dünya sırlamasının

sektörün hizmetine

içme suyu temini ve

zirvesindeki yerlerini

sunan barajların

taşkın koruma gibi

alacaktırlar. Ülkemize

önemli bir rolü vardır.

hayati meselelerin

tarım, enerji ve içme,

çözümü açısından da

kullanma ve sanayi

vazgeçilmezdir. Diğer

suyu sektörlerinde

taraftan barajlar;

büyük katkı yapacak

balıkçılık ve su ürünleri

olan bu barajlarımızı

üretimi, su yolu

2019 yılı itibariyle

taşımacılığı ve turizm,

tamamlamayı

rekreasyon ve su

planlıyoruz.

Küresel ısınma, nüfus
artışı ve kirlilik gibi
sebeplerle baskı
altında olan temiz
su kaynaklarının
korunarak ihtiyaçları
karşılayacak nispette

sporları gibi yeni gelir

yararlanabilen,
yerleşim birimlerini
ve tarım arazilerini
taşkın zararlarından
azami ölçüde koruyan
ve vatandaşlarımızın
içme ve kullanma
suyu ihtiyacını uzun
vadeli olarak çözmüş
bir ülke konumunda
olacağız. Tüm bu
hedeflere ulaşılması ise
yeterli sayıda baraj ve
hidroelektrik santralin
devreye alınmasından
geçmektedir. Bu
çerçevede 2023 yılı
itibariyle ülkemizdeki
baraj sayısını

Diğer taraftan su

1454’e yükseltmiş

kaynaklarımızın

olacağız. Bu yöndeki

2023 yılı hedefleri

çalışmalarımıza

doğrultusunda

Orman ve Su İşleri

olan tesislerimizdir.

korunarak

Bakanlığımızın

değerlendirilmesi

koordinasyonunda

Santrallerimizde

DSİ Genel Müdürlüğü

ve geliştirilmesi

büyük bir kararlılıkla

depolanan sular

olarak bugüne kadar

yönündeki

devam etmekteyiz.

kullanıma sunulması
gerekliliği, baraj
yapımını bir zaruret
olarak ortaya
çıkarmaktadır. Baraj
ve Hidroelektrik

getirici faaliyetlere
de zemin hazırlayan
sosyal ve ekonomik
hareketliliğe vesile

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü
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GÖKBEL BARAJI YÜKSELIYOR
Aydın’ın Çine ilçesinin 9 km güneyinde Çine Çayı üzerinde
yapılan Gökbel Barajı temelden 62.5 metre yüksekliğinde inşa
ediliyor.
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D

evlet
Su
İşleri Genel
Müdürlüğü
tarafından

Aydın’da
Gökbel

inşa

edilen

Barajı

inşaa-

tında çalışmalar hızla
devam ediyor. Projenin

tamamlanmasıyla

Çine ve Koçarlı Bağarası
Ovaları’nda 210 bin 690

ğinde inşa ediliyor. 13

Millî Ekonomiye Yılda

lu sistem ve cazibe ile

milyon metreküp de-

249 Milyon TL Katkı

sulanacak. Gökbel Ba-

polama hacmine sahip

Çine Adnan Menderes

rajı’nın 2018 sonunda

olan barajda fiziki ger-

Barajı ile entegre ça-

hizmete alınması he-

Baraj İnşaatında Yüzde

çekleşme oranı yüzde

lıştırılacak baraj dev-

defleniyor. Baraj, yöre-

70 Fiziki Gerçekleşme

70’e ulaştı. Çalışmaların

reye

Çine

deki mümbit arazileri,

Sağlandı

hızla devam ettiği baraj

Ovası’nda 64 bin 650

daha verimli hâle geti-

Aydın ili Çine ilçesinin 9

inşaatında su alma ya-

dekar ve Koçarlı Bağa-

recek. Tarımsal üretim

km güneyinde Çine Çayı

pısı, dolusavak ve do-

rası Ovası’nda 146 bin

de artacak. Millî ekono-

üzerinde

lusavak

kapaklarının

40 dekar olmak üzere

miye yılda 249 milyon

Gökbel Barajı temelden

montajının ardından su

toplam 210 bin 690 de-

TL fayda ve 7 bin kişiye

62.5

tutulmaya başlanacak.

kar arazi modern boru-

de istihdam sağlanacak.

dekar zirai arazi modern sulama sistemine
kavuşacak.

inşa

metre

edilen

yüksekli-

girdiğinde

Kısa-Kısa

RAHMANLAR BARAJI’NIN
YÜZDE 70’I TAMAMLANDI
Rahmanlar Barajı’nda depolanacak su ile Ödemiş Ovası’nda
brüt 14 bin 940 dekar zirai alan yüksek basınçlı, borulu sistem
ile sulanacak.

D

evlet
Su
İşleri Genel
Müdürlüğü
tarafından
İzmir’de inşa edilen
Ödemiş Rahmanlar Barajı’ndan müjdeli haber
geldi. DSİ’nin özverili
çalışmalarıyla baraj inşaatının yüzde 70’i tamamlandı. 2018 yazında barajda su tutulması
hedefleniyor.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde ön yüzü beton
kaplı kaya dolgu tipinde
ve temelden 90 metre
yüksekliğinde inşa edilen Rahmanlar Barajı,
hem Ödemiş’in içme
suyu ihtiyacını karşılayacak hem de mümbit topraklara can suyu

olacak. Yüzde 70 fiziki
gerçekleşmenin
sağlandığı baraj inşaatında
2018 yazında su tutulmaya başlanacak.
Sulanacak Alan 1950
Adet Futbol Sahası
Büyüklüğünde
Rahmanlar Barajı’nda
depolanacak su ile Ödemiş Ovası’nda brüt 14
bin 940 dekar zirai alan
yüksek basınçlı borulu sistem ile sulanacak.
Bu alan 1950 adet futbol sahası büyüklüğüne eşit. Ayrıca barajda
depolanacak 25 milyon
150 bin metreküp su ile
de Ödemiş ilçesine yılda
9 milyon 360 bin metreküp içme ve kullanma
suyu temin edilecek.

7 Milyon TL Net Gelir
Artışı
Rahmanlar Barajı’nın
sulayacağı sahada hâlihazırda
hububat,
mısır, zeytin, pamuk,
sebze, bostan ve yonca
tarımı yapılıyor. Rahmanlar Barajı ile sulu
tarıma
geçildiğinde,
yörede entansif tarımın
gelişmesinin yanı sıra 2.
ürün tarımı da artacak.

Böylece mevcut ürünlerde verim ve üretim
artmış olacak.
Proje hayata geçirildiğinde 2017 yılı fiyatlarıyla dekar başına 903
TL olmak üzere yılda 7
milyon TL net gelir artışı

sağlanmış

olacak

ve 705 kişiye bu şekilde
istihdam imkânı oluşturulacak.
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BALLIKAYA BARAJI’NDA
SONA YAKLAŞILDI
141 milyon 560 bin TL yatırım bedeline sahip barajın bu yıl
içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

D
8

evlet
Su
İşleri Genel
Müdürlüğü
tarafından Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen
Ballıkaya
Barajı’nda
çalışmalar hızla devam
ediyor. Barajın hizmete
alınmasıyla Sakarya ve
ilçelerinin uzun vadeli
içme suyu ihtiyacı güvence altına alınacak.
Temelden 98 metre
yüksekliğinde, silindirle
sıkıştırılmış beton gövde
tipinde inşa edilen Ballıkaya Barajı’nda yüzde 81
fiziki gerçekleşme sağlandı. 141 milyon 560

bin TL yatırım bedeline

duyulan 189 milyon 220

sahip barajın bu yıl içe-

bin metreküp içme suyu

risinde

hazır hâle gelecek. Yıl-

tamamlanması

hedefleniyor.

lık ortalama 291 milyon

Proje ile Sakarya ve Ko-

metreküp akıma sahip

caeli’de bir yılda ihtiyaç

olan Mudurnu Çayı’nın

üzerinde inşa edilen
Ballıkaya Barajı hizmete alındığında Sakarya
ve ilçelerinin uzun vadeli içme, kullanma ve
endüstri suyu ihtiyacı
karşılanmış olacak.

Kısa-Kısa

KAHRAMANMARAŞ’A
BIR YATIRIM DAHA
Sireşanlı terfi sulaması projesi ile 22 bin 500 dekar zirai arazi
suya kavuşacak.

O

rta Ceyhan
Kartalkaya
II. Merhale Projesi
kapsamında Kahramanmaraş’a
dev bir yatırım daha
gerçekleştiriyor.
Üç
aşamadan oluşan Sireşanlı Terfi Sulaması
Projesi
tamamlandığında 22 bin 500 dekar
zirai arazi suya kavuşacak.
Sireşanlı Pompaj
Sulaması 1. Kısım
İnşaatının Yapım
Sözleşmesi İmzalandı
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü,
Kahramanmaraş’ın Pazarcık
ilçesi sınırları içerisinde
bulunan Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. kısım
inşaatının yapım sözleşmesini imzaladı.
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Kartalkaya Barajı’ndan
alınan sulama suyu terfi istasyonu vasıtasıyla
Sireşanlı ana kanalı ve
borulu şebekesiyle 3
kısımda toplam 22 bin
500 dekar zirai araziyi
suyla buluşturacak. Çalışmaların hızla devam
ettiği projenin her eta-

bında 7 bin 500 dekar
zirai arazi basınçlı borulu şebeke sistemi ile
sulanacak.
Yöre Çiftçisine 13

çiftçisine yılda 13 mil-

Milyon TL Katkı

yon lira net gelir artışı

Sireşanlı Terfi Sulama-

ve 5 bin 800 kişiye de

sı’nın bütün kısımları

tarımsal istihdam im-

tamamlandığında yöre

kânı sağlanacak.

Kısa-Kısa

MERSIN’E 13 AFRIKA ÜLKESI
ADINA HATIRA ORMANI KURULDU
Çeşitli Afrika ülkelerinden 35 katılımcı bin dekarlık sahada
okaliptüs fidanlarını toprakla buluşturdu.
Afrika Ülkelerine
Çölleşme ile Mücadele
Hususunda Eğitim
Desteği Veriliyor
Bakan

Eroğlu,

Afrika

ülkelerine destek olmak
gayesiyle

imzalanan

protokolün gereklerini
yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:
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“Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, en az
gelişmiş ülkelere, sözleşmenin gereklilikleri
kapsamında, uluslararası iş birliği, kurumsal

O

kapasitenin

güçlendi-

rilmesi gibi konularda

rman ve Su
İşleri Bakanı Prof.
Dr.
Veysel Eroğlu

destek

sağlayacağız.

Düzenlenen eğitimlerle Afrika ülkelerinden
gelen personele arazi

Afri-

tahribatının dengelen-

ka Büyük Yeşil Duvar

mesi, çölleşmeyle mü-

Ajansı ile 2016 yılında

cadele, su, rüzgâr ve

imzalanan

protokol

kumul erozyonuna kar-

çerçevesinde 13 Afrika

şı çalışmalar ve orman

tarafından

Pan

ülkesinden gelen personele Mersin’de eğitim verildi.
Mersin

Orman

Bölge

Müdürlüğü’nde yapılan
ağaçlandırma, erozyon

heyetin de katılımıyla

dikti.

bir hatıra ormanı oluş-

Çad, Cibuti, Eritre, Eti-

turuldu.

yopya, Mali, Moritanya,

Eğitimin son gününde
Tarsus Karabucak Fi-

Burkina

Faso,

Nijer, Nijerya, Senagal,
Sudan, Gambiya ve Gi-

ağaçları

fidanlarının

üretimi gibi hususlarda eğitimler veriyoruz.
Mersin’de

verdiğimiz

eğitimin ardından da
13 Afrika ülkesi adına

çalışmala-

danlığındaki inceleme-

ne’den katılan 35 katı-

rı ve orman yangınları

lerini tamamlayan he-

lımcı bin dekarlık saha-

ettik. Bu tür faaliyetle-

hususunda tatbikî eği-

yet kardeşlik ve dostluk

da okaliptüs fidanlarını

rimize bundan sonra da

timlerini

hatıra ormanına fidan

toprakla buluşturdu.

devam edeceğiz.”

kontrolü

tamamlayan

bir hatıra ormanı tesis

Kısa-Kısa

KASTAMONU VE SINOP’TA
ORMANLAR GENÇLEŞIYOR
Bir ormanın gençleştirme çalışması ağaç türüne göre
değişmek suretiyle yaklaşık 10-15 yıl sürüyor.

O

rman
ve
Su
İşleri
Bakanlığı Orman
Genel Mü-

dürlüğü (OGM) orman
varlığının

sürekliliğini

sağlamak

maksadıyla

Kastamonu

ortak değeri ve geleceğe

rının tam sağlanması

ve Sinop’ta ormanla-

bırakacağımız en büyük

için eğrelti otları, bö-

rımız daha sağlıklı bir

miras.”

ğürtlen gibi çalımsı bit-

lışmalarla

yapıya kavuşacak. Bu
çerçevede bölgede yaklaşık 430 bin TL’lik bir

kilere boşaltma kesim-

Gençleştirme

leri uygulanıyor.

Çalışması Dört
Aşamadan Oluşuyor

Bir ormanın bu dört

harcama yapılacak. Or-

Ağaçların

ülke genelinde genç-

manlarımıza gözümüz

tohum verecek dal ya-

leştirme çalışmalarına

gibi bakıyoruz. Çünkü

pısına kavuşması için

leştirme çalışması ise

devam ediyor. Bu kap-

ormanlar

hazırlama; bol tohum

ağaç türüne göre değiş-

vererek altta çimlen-

mek suretiyle yaklaşık

me elde edilmesi için

10-15 yıl sürüyor. Işık

samda Kastamonu ve
Sinop’ta 277 bin TL’lik
maliyet ile 52 bin 900
dekarlık orman sahasında gençleştirme ça-

hepimizin

daha

fazla

tohumlama; elde edilen gençliğin hem siper hem de ışık ihti-

aşamadan oluşan genç-

ve boşaltma kesimleri,
gençliğin en az zarar
görmesi

maksadıyla

lışması yapılacak.

yacını dengelemek için

Çalışmalar kapsamında

yeni ormanın üstündeki

olduğu kış aylarında ve

suni gençleştirme sa-

yaşlı fertlerin uzaklaş-

mümkün olduğunca kar

halarında toplam 8 bin

tırılarak ışık ihtiyaçla-

üzerinde yapılıyor.

ışıklandırma ve oluşan

910 dekar alanda yürütülecek kültür bakımı
çalışmaları için de orman köylülerine 153 bin
TL ödeme yapılacak.
“Ormanlar Hepimizin
Ortak Malı”
Orman

ve

Su

İşleri

Bakanı Prof. Dr. Veysel

Eroğlu

ormanla-

rın sağlıklı bir şekilde
varlığını

sürdürmesi

için gerekli çalışmaları

gerçekleştirdiklerini

kaydederek şöyle konuştu: “Bakanlık olarak
mevcut orman varlığımızı korurken, yeni
orman alanları da tesis
ediyoruz. Yürütülen ça-

fidanların daha esnek
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KORUNAN ALANLARDA 150 BIN ADET
MEYVE FIDANI TOPRAKLA BULUŞTU
Korunan alanlarda boy vermeye başlayan fidanlar sayesinde
söz konusu alanları ziyaret eden vatandaşlar tabiatla iç içe
dalından taze meyve yiyebilecek.

O

rman
ve
Su
İşleri
Bakanlığı
Doğa Koruma
ve

isteyen halkımızın korunan alanları ziyaret
ettiğinin

alanların vatandaşları-

Genel Müdürlüğü ülke

mızın taleplerini kar-

genelinde koruma albulunan

şılayacak şekilde dü-

alan-

zenlenmesini

larda yaklaşık 150 bin
buluşturdu.

larına özellikle dikkat

Korunan

alanlarda boy verme-

sahası gibi halkımızın

sayesinde buraları zi-

Yöreye Uygun Fidanlar
Toprakla Buluşturuldu
Konuyla alakalı açık-

yaret eden vatandaşlar

lama yapan Orman ve

tabiatla iç içe dalından

Su İşleri Bakanı Prof.

da bu fidanlar toprakla

taze meyve yiyebilecek.

Dr. Veysel Eroğlu; “Bu

ye başlayan bu fidanlar

Bu çerçevede bu yıl kiraz, kayısı, muşmula,
alıç, Trabzon hurması,
hünnap, badem, ceviz,
karayemiş, incir, kestane, elma, armut gibi
140 bin 860 adet fidanını korunan alanlarda
toprakla buluşturuldu.
Tohum Ekimi ve
Aşılama da Yapıldı
81 ildeki mevcut korunan alanlarda ayrıca
9 bin meyve tohumu
ekimi yapıldı ve 80 adet
de

aşılama

çalışması

tamamlandı.

Böylece

yaklaşık 150 bin fidan
korunan alanlarda toprakla buluşmuş oldu.

istedim.

Ayrıca temizlik husus-

meyve fidanını toprakla
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çizen

“Verdiğim talimatla bu

Millî Parklar (DKMP)

tında

altını

Prof. Dr. Veysel Eroğlu

yoğun olarak kullandığı
korunan

alanlarımız-

buluştu.” diye konuştu.

meyve fidanlarını top-

Korunan Alanlar

rakla

Vatandaşların

buluştururken

edilmesini

belirttim.”

dedi.
Prof. Dr. Eroğlu, vatandaşların stresten uzak
bu

alanlarda

dikilen

fidanlar sayesinde aynı
zamanda

çocuklarıyla

özellikle yöreye uygun

Taleplerini

birlikte, tabiatla iç içe

türlerin olmasına dik-

Karşılayacak Şekilde

dalından

kat ettik. Ayrıca millî

Düzenleniyor

yeme zevkini de yaşa-

park, tabiat parkı, ya-

Huzurlu

ban hayatı geliştirme

tabiatla iç içe olmak

bir

ortamda

taze

yabileceğini
ekledi.

meyve

sözlerine

Kısa-Kısa

ÜLKEMIZIN 112. TABIAT ANITI
BARTIN’DA İLAN EDILDI
Ülkemizin 112. Tabiat anıtı Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun imzasıyla ilan edildi.
bulunan ve milyonlarca
yıllık geçmişe dayanan
lav sütunlarının bulunduğu alanı ülkemizin
112. Tabiat anıtı olarak
ilan ettiklerini duyurdu.
110 dekarlık alanda 50
cm ile 100 cm arasında değişen çaplara saToplu temel atma me-

Bakan Prof. Dr.

rasimine iştirak etmek

Veysel Eroğlu’ndan

için

Bartınlılara Sürpriz

Bartın’ı

ziyaret

eden Orman ve Su İşleri

Valilikte basın mensup-

Bakanı Prof. Dr. Veysel

larına şehre yapılan ya-

Eroğlu burada milyon-

tırımlar hakkında bilgi

larca yıl önceden kalma

veren

lav sütunlarının bulun-

gazetecilerin

duğu alanı, “Güzelce-

Bartınlılara bir sürpriz

hisar Bazalt Sütunları

yaparak şehir merke-

Tabiat

zine 18 km uzaklıkta

ilan etti.

Anıtı”

olarak

Bakan

Eroğlu,
önünde

orman sahası içerisinde

hip olan ve yaklaşık 30
metre uzunlukta bulunan sütunlar artık koruma altına alınacak.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Bartın’ın tabiatı gereği
çok değerli bir coğrafya olduğunu belirterek
“Tabiatı
korumakla
mükellef olan Bakanlığımız bu sütunları da
koruma altına alarak
Bartın’ın tabii değerlerine sahip çıkmaya
devam edecek.” diye
konuştu.
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ŞANLIURFALI VATANDAŞTAN
ÖRNEK DAVRANIŞ
Tabiata gönül veren duyarlı vatandaşın suluklara ve kaya
çukurlarına bıraktığı suyu içen Çölkoşarı ve yavruları su
ihtiyaçlarını gideriyor.

14

rek kuluçka dönemini burada geçiriyor ve
yavrularını büyütüyor.
Eylül ayından itibaren
de güneye, Afrika’ya
doğru göç ediyor. Tabiata gönül veren duyarlı
vatandaşın suluklara ve
kaya çukurlarına bıraktığı suyu içen Çölkoşarı
ve yavruları su ihtiyaçlarını gideriyor.

Ü

lkemizde
yaban hayatını ve
hayvanları
koruma

altına alan Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’nın
yürüttüğü çalışmalara
duyarlı

vatandaşlar-

dan da destek geliyor.
Özellikle aşırı sıcakların yaşandığı günlerde
susuzluk çeken yaban
hayvanlarının

imda-

dına vatandaşlar yetişiyor.
Şanlıurfa Birecik, Yeniakpınar Köyü’nde yaşayan ve tabiata gönül
veren duyarlı bir vatandaş bölgedeki yaban
hayvanları ile kuşların
su ihtiyacını karşılamak
maksadıyla

kendine

ait traktör ve tankerle
hayvanlara su taşıyor.

Susuz Kalan Yaban
Hayvanlarına Uzanan
Yardım Eli
Bölgede Çölkoşarı, Bağırtlak, Kum kekliği, Çorak toygarı, Dağ
mukallidi gibi nadir
görülen bazı kuş türleri bulunuyor. Bu türler
Yeniakpınar Köyü Bozkırlarında yaşamlarını
sürdürmeye çalışıyor.
Özellikle bölgenin en
nadir gözüken türü
olan Çölkoşarı, haziran
ayında yöreye gele-

“Tabiattaki Her Canlı
Bizim İçin Değerlidir”
Bu örnek davranışından
dolayı duyarlı vatandaşa teşekkür eden Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Bakanlık olarak yaban
hayvanları için büyük
bir gayretle çalıştıklarına değinerek şunları
söyledi:
“Biz yaban hayvanları için elimizden geleni
yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda bize
destek veriyor. Bunun
en büyük örneklerinden biri Şanlıurfa’daki
vatandaşımızın sergilediği davranış. Bu vatandaşımıza teşekkür
ediyorum.
Yurttaşlarımızı özellikle aşırı
sıcakların
yaşandığı
günlerde yaban hayvanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.
Tabiattaki her canlı bizim için değerlidir.”

Kapak
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DSİ, Meriç’e paralel akacak adeta ikinci bir nehir inşa ediyor.

Kapak

MERİÇ’E
KARDEŞ
GELİYOR
Özellikle kış aylarında Edirne’yi esir
alan Meriç Nehri’nin taşkın akımları,
DSİ tarafından açılan tahliye kanalına
yönlendirilerek sel felaketlerinin önüne
geçilecek. 50 metre genişliğe ve 7 bin
800 metre uzunluğa sahip olacak kanal
adeta bir nehir gibi akacak. Küçük
kardeşi, Meriç’i dizginleyecek.

HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN
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Kanal Edirne Projesi kapsamında Meriç Nehri’nin paralelinde adeta ikinci bir
nehir oluşturularak kış mevsiminde meydana gelen taşkın akımları bu “nehre”
(Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı) baypas edilecek. Böylece Meriç Nehri’nin sebep olduğu taşkınlar tarihe karışacak. Proje kapsamında açılan kanal 500 yılda
bir gelebilecek taşkın akımına göre projelendirildi.
Bulgaristan’dan doğarak ülkemiz sınırlarından geçen Meriç Nehri, özellikle
kış aylarında ani debi yükselmeleriyle Edirne Karaağaç mevkiinde taşkın riski
oluşturuyor ve hemen hemen her yıl taşarak büyük zarara yol açıyordu. Türkiye-Yunanistan sınırını çizerek akan Meriç Nehri’nin Edirne merkezinde meydana getirdiği taşkın zararlarını önlemek amacıyla DSİ tarafından geliştirilen
ve inşa edilen Kanal Edirne Projesi (Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı Projesi) tamamlanma aşamasına getirildi.
Meriç Nehri’nin 2-10000 Yıl Tekerrürlü Taşkın Debi Değerleri
Tekerrür Yılı
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KANAL EDIRNE
PROJESI
KAPSAMINDA
INŞA EDILEN
KANAL, 7 BIN 800
METRE UZUNLUĞA
SAHIP OLACAK
VE 500 YILDA BIR
MEYDANA GELMESI
BEKLENILEN
TAŞKIN
AKIMLARINI
YERLEŞIM
YERLERININ
VE TARIM
ARAZILERININ
DIŞINA TAHLIYE
EDECEK.

Meriç Nehri (m3/s)

2

652

5

989

10

1 205

25

1 471

50

1 665

100

1 856

500

2 562

50 Metre Genişliğinde Yaklaşık 8 Kilometrelik Kanal
Kanal Edirne Projesi çalışmalarına, 11 Ağustos 2015’te Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlandı. 20 Mart 2016’da temeli
atılan Kanal, DSİ makine parkına ait iş makineleri ile açılıyor. Kanal Edirne
Projesi kapsamında 1 milyon 700 bin metreküp taşımalı kazı, nehrin her iki
kıyısında yapılacak seddeler için 500 bin metreküp dolgu imalatı yapılması
planlandı. Bu çalışmaların neticesinde 50 metre taban genişliğine ve 4,5 metre
derinliğe sahip 7 bin 800 metrelik bir kanal ortaya çıkacak. Bu kanal vasıtasıyla
saniyede 773 metreküp su, herhangi bir taşkın hasarına yol açmadan tahliye
edilebilecek.

Kapak

Kanal Edirne; 7 bin 800 metre uzunluğa, 50 metre taban genişliğine ve 4.5 metre derinliğe sahip olacak.

Kanal Nasıl Çalışacak?
DSİ tarafından yapımına devam edilen Kanal Edirne ve yüklenici firma marifeti ile yapımı devam eden Meriç Nehri Yatak Temizliği ve Tahkimatı işleri
tamamlandığında, Meriç Nehri’nin Arda Nehri ile birleştiği noktada meydana
gelebilecek saniyede 2 bin 562 metreküp debinin (500 yıllık taşkın tekerrür debisi) bin 789 metreküplük kısmı Meriç Nehri ana yatağından, 773 metreküplük
kısmı ise Kanal Edirne’den geçirilecek. Böylece Edirne il merkezinde oluşabilecek 500 yıl tekerrürlü taşkın debilerinin kontrollü bir şekilde yerleşim yerlerinin mansabına iletilmesi sağlanacak.

PROJE KAPSAMINDA
MERIÇ NEHRI
BOYUNCA 6
BIN METRE VE
KANAL EDIRNE
BOYUNCA 16 BIN
METRE OLMAK
ÜZERE TOPLAM
22 BIN METRELIK
YÜRÜYÜŞ VE
BISIKLET PARKURU
YAPILACAK.
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DSİ, makine parkına ait 45 iş makinesiyle kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ayrıca Kanal Edirne ve

lam 22 bin metrelik yü-

malı kazı yapıldı. İda-

çalışmaları

Meriç Nehri yatak te-

rüyüş ve bisiklet parku-

ri imkanlarla yaklaşık

devam ediyor. Projede

mizliği

ru yapılacak.

olarak 11 milyon 600

fiziki gerçekleşme %73

bin TL tutarında iş ya-

seviyesine

işleri

ve

tahkimatı

tamamlandığın-

da; 430 dekarlık yeni
rekreasyon alanı oluşturulacak. Bu kapsamda
Meriç

Nehri

boyunca

Tamalanma
Aşamasına Getirildi
Kanal Edirne Projesi’nde 6 Ekim 2017 itiba-

pıldı. İşin tamamı ise 31
milyon 200 bin TL’ye
mal olacak.

aralıksız

ulaşırken

kanal kazıları ise %93
oranında

tamamlandı.

2018 yılında sedde ima-

riyle 7 bin 400 metre

Kanal Edirne Projesin-

latı çalışmalarına baş-

6 bin metre ve Kanal

uzunluğunda kanal açı-

de şu an itibariyle DSİ

lanılacak. Projeye göre

Edirne boyunca 16 bin

larak yaklaşık 1 milyon

makine parkına ait 45

kanal

metre olmak üzere top-

450 bin metreküp taşı-

adet iş makinesiyle kazı

ve araç geçişleri için 5

üzerinde

yaya

Kapak
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KANAL EDIRNE
PROJESI’NDE
6 EKIM 2017
ITIBARIYLE 7
BIN 400 METRE
UZUNLUĞUNDA
KANAL AÇILARAK
YAKLAŞIK 1 MILYON
450 BIN METREKÜP
TAŞIMALI KAZI
YAPILDI.
adet köprü bulunuyor.
Bu köprülerden 4 adedi bitirildi, son köprünün de 2017 yılı içerisinde
tamamlanması
hedefleniyor. Kanalda
günlük ortalama 4 bin
500 metreküp kazı yapılıyor. Kalan 250 bin
metreküplük
kazının
kısa sürede bitirilmesi
hedefleniyor.
Kanal Edirne kapsamında 5 adet köprü bulunuyor. Köprülerden 4’ü tamamlandı.

Kapak

nır oluşturan özelliği ile
uluslararası bir akarsu
kimliğindedir.

Nehrin

sağ tarafında (batıda)
Yunanistan, sol tarafında (doğuda) Türkiye
toprakları bulunmaktadır. Meriç Nehri Havzası
içerisinde Bulgaristan,
Yunanistan ve Türkiye toprakları bulunur.
Havza
34.067

Bulgaristan’da
km2

(%65),

Türkiye’de 14.850 km2
(%28),
ise

Yunanistan’da

3.658

olmak

km2

üzere

(%7)
toplam

52.600 km2’lik bir alanı

22

Meriç Nehrinin

terk ederek engebeli bir

par.

Coğrafi ve Hidrolojik

alana iner. Türkiye sı-

içerisinde de yaklaşık

Özellikleri

nırlarına iyice yaklaştı-

olarak 13 km boyunca

Meriç Nehri, Bulgaris-

ğında Svilengrad (Mus-

akıp

yeniden

Türki-

tan’ın

sınırı-

Türkiye

sınırları

güneybatısında

tafapaşa) ile Kapıkule

ye-Yunanistan

bulunan 2.400 m yük-

arasında Bulgaristan ve

nı oluşturarak akmaya

seklikteki Rila Dağla-

Yunanistan

arasındaki

devam eder. Arda Nehri

rı’nın

doğal sınırı oluşturur.

Meriç Nehri’ne sağ kol

kuzey

yamaç-

larından doğmakta ve
Meriç Havzası içerisinde akış göstermektedir.
Sözkonusu dağlık alandan beslenerek büyüyen
Meriç,

doğuya

doğru

akarken Balkan Dağları’ndan gelen kolları da
alır, Plovdiv’den (Filibe) geçtikten sonra Rodop Dağları ile Balkan
Dağları arasında tektonik kökenli çukurluğu
izleyen batı-doğu doğrultulu bir vadide akar.

Daha

sonra

Türkiye

topraklarında

olduk-

ça düz ve az eğimli bir
sahada

akış

gösterir.

Nehrin yatak eğimi ortalama 0,0003’tür.

kaynağından

doğup

Türkiye-Yuna-

nistan

sınırını

oluş-

turarak Ege Denizi’ne
döküldüğü

içerisinde

Edirne’nin

batısında katılır. Tunca
Nehri

Arda

Nehri’n-

den sonra Edirne’nin
yakınında Meriç’in sol

Meriç Nehri Bulgaristan’daki

olarak Türkiye sınırları

coğrafyada

kolunu oluşturur. Yaklaşık 175 km boyunca
Türkiye-Yunanistan
arasında akarak sınırı
oluşturan Meriç Nehri,
Dimetoka’nın güneyin-

kaplamaktadır.

Bu

bağlamda yağış havzasının büyük bir bölümü
de Bulgaristan’da kalır.
Bulgaristan,

Yunanis-

tan ve Türkiye arasında
paylaşılan Meriç Nehri
Havzası’ndaki
yıllık

toplam

ortalama

akı-

mın %71’i (5,7 milyar
m3)

Bulgaristan’dan,

%23’ü (1,8 milyar m3)
Türkiye’den,

%6’sı

(0,5 milyar m3) ise Yunanistan’dan

kaynak-

lanmaktadır.

Toplam

su potansiyeli 8 milyar
m3/yıl

civarındadır.

Edirne’nin

batısında

yer alan Meriç Köprüsü su ölçüm istasyonu
verilerine göre Meriç’in

de, batıdan Kızılçay’ı,

ortalama debisi 182 m3/

daha sonra da İpsa-

sn’dir. Meriç Nehri’nin

aktıktan sonra kısa bir

la’nın kuzeyinde, do-

Arda ve Tunca kolla-

süre

rı ile Edirne Merkez’de

490 km yol kateder.
Bulgaristan’da 320 km
Bulgaristan-Yu-

ğudan Ergene Nehri’ni

tikten sonra kuzeyden

nanistan arasında doğal

alıp Saros Körfezi’nden

birleştikten sonraki yıl-

gelen Sazliyka (Sazlık)

sınır

daha

Ege Denizi’ne dökülür.

lık su potansiyeli 5842

kolunu alan ırmak daha

sonra yaklaşık 15 km

Meriç Nehri Bulgaris-

hm3’tür. Saros Körfe-

boyunca

zi’nden Ege Denizi’ne

Dimotrovgrad’dan geç-

oluşturur;

Yunanistan-

tan ile Türkiye arasında

doğru akmaya başlar ve

Türkiye sınırını çizer

sınıraşan, Türkiye ile

döküldüğü noktada ise

Doğu Rumeli Ovası’nı

ve Türkiye’ye giriş ya-

Yunanistan arasında sı-

8330 hm3’tür.

sonra

güneydoğuya

Kapak

Meriç’te Son Taşkın
Meriç Nehri iki yıl önce
en yüksek debiye çıkmıştı. 2015 yılında şubat ayı başlarında 31
yılın en yüksek seviyesine ulaşan Meriç Nehri, 2 bin 149 metreküp/
saniye seviyesine ulaşarak taşmış, Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi’ne giden yolları
kapatmıştı.

MERİÇ NEHRİ
2015 YILINDA
YUNANISTAN
VE KARAAĞAÇ
MAHALLESI’NE
GIDEN YOLLARI
KAPATMIŞTI.

Askeri araçlarla taşınan
Karaağaçlıların, Lozan
Caddesi’nin taşkın sularıyla yarılması sonrasında şehir merkeziyle bağlantısı kesilmiş,
acil durumlarda askeri
helikopterler
devreye
girmişti. Ayrıca, Bulgaristan’ın özellikle kuzey
dağlarına yağan karların havaların ısınması
ve sağanaklarla erimesi
sonucu Meriç Nehri, iki

kez taşkın seviyesine
ulaşmıştı.
Enerji üretimi yapılan
Bulgaristan’da, baraj
idaresinin daha fazla
enerji üretme politikasıyla barajda taşkın payı bırakmadan
su tutması, yağışlarda
barajların savaklarından taşan suların Arda
Nehri aracılığıyla Edirne’de Meriç’e karışmasına neden oluyor.

Meriç taştığında böyle bir manzara ortaya çıkıyordu.
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Uzunluk:
7 bin 800 metre

Kanal Genişliği
(Taban):
50 metre

Debi:
Saniyede
773 metreküp

Kanal Derinliği:
4.5 Metre

Kanal 500
yılda bir
gelebilecek
taşkın
akımlarına
göre
projelendirildi.
(1.789 metreküplük
kısmı Meriç Nehri
ana yatağından, 773
metreküplük kısmı
ise Kanal Edirne’den
geçirilecek.)

DSİ’ye ait 45 adet
iş makinesi kazı
çalışmalarına
aralıksız devam
ediyor.

Kanalın 7 bin
400 metrelik
kısmı açıldı.

1 milyon 450 bin
metreküp
taşımalı kazı
yapıldı.

Kanalda günlük
ortalama 4 bin
500 metreküp
kazı yapılıyor.

Kanal Üzerinde
5 köprü
bulunacak,
köprülerden 4’ü
tamamlandı.
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ASFALT ÇEKİRDEKLİ
BARAJLARDA

ÇEKİRDEK
KALINLIĞI

1962 yılından beri Avrupa’nın bazı ülkelerinde bolca inşa
edilen ve son yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinde de
görülmeye başlanan asfalt çekirdekli baraj tipine karşı alâka
ülkemizde de artmaya başlamıştır.
YAZAN
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ÖZCAN DALKIR

Styggevatn Barajı

Giriş
1962 yılından beri Avrupa’nın bazı ülkelerinde bolca inşa edilen
ve son yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinde
de görülmeye başlanan
bu baraj tipine karşı alâka ülkemizde de
artmaya
başlamıştır.
Hâlen Sarıkamış ya-

kınlarında Energo-Pro
tarafından inşa edilen
Karakurt Barajı Türkiye’nin ilk Asfalt Çekirdekli Barajı olacaktır.
Gene Energo-Pro’ya ait
olan Muş yakınlarında
inşası planlanan Alpaslan II Barajı Kil Çekirdekten Asfalt Çekirdekliye dönüştürülmüştür.

Devlet Su İşleri Barajlar
Dairesi yakında Antalya
civarında inşa edilecek
olan Küçük Aksu Barajını Asfalt Çekirdekli
olarak düşünmektedir.
Asfalt Çekirdekli Barajların birçok avantajı vardır. Eğer birkaç
tanesini saymak ge-

KARAKURT BARAJI
TÜRKIYE’NIN
ILK ASFALT
ÇEKIRDEKLI BARAJI
OLACAKTIR.

Makale

rı kar yağışı nedeniyle şantiyeye ulaşım mümkün
değildi. Çok sert iklim sebebiyle asfalt çekirdekte nispeten cıvık olan B180 bitümü kullanılmıştır.
(Normal şartlarda inşa edilen barajlarda daha kıvamlı olan B60, B70, B80 gibi bitümler kullanılır.)
Bu barajın Asfalt Çekirdeğinde karışımın bitüm
oranı %6,3 idi.
Asfalt Çekirdek kretten tabana kadar düşey inmektedir. Tabanda bir Beton Eşik üzerine oturmuştur.
Temelde maksimum derinliği 20 m’ye kadar varan
alüvyon tamamen kaldırılmış, baraj karmaşık bir
karstik formasyona oturtulmuştur.
Asfalt Çekirdeğin kalınlığı krette 50 cm, tabanda 90
cm’dir.
Asfalt Betonu Enkesiti

rekirse, Kil Çekirdekli Barajlara göre daha
ekonomiktir, daha hızlı
inşa edilir ve depreme
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karşı daha dayanıklıdır.
Tipik Enkesit
Baraj gövdesinin merkezinde ince bir Asfalt
Çekirdek bulunur. Çekirdeğin

iki

tarafın-

da iki filtre tabakası,
filtrelerin

dışında

tranzisyon

iki

tabakası,

tranzisyonların

dışın-

da kaya dolgu kabuklar
olur. Aşağıda Norveç’te
1993 – 1997 yılları arasında

yapılmış

Storglomvatn

1- Asfalt Çekirdek
2- Filtre (0-60)
3- Tranzisyon (0-150 mm)
4a- Ocaktan Kaya Dolgu (0-500 mm)
4b-Ocaktan Kaya Dolgu (0-1000mm)

5- Şev koruma (bloklar, min. 05,m3)
6- Tepe Örtüsü (bloklar)
7- Topuk Dreni (bloklar, min. 0,5 m3)
8- Çekirdek Altında Beton Eşik

olan
Bara-

jı’nın en kesiti bir örnek
olarak verilmiştir.
Bu

barajın

yüksekli-

ği 128 metredir. Kutup
Dairesi (Arctic Circle)
enleminde,

çok

sert

iklim koşulları altında
inşa edilmiştir. İnşaat
mevsimi yılda sadece 4
aydı. Kalan 8 ayda aşı-

ASFALT
ÇEKİRDEKLİ
BARAJ TİPİNE İLGİ
GİDEREK ARTIYOR.
Storglomvatn Barajı

Makale

ne 140 cm, su yükü 250
m ise 130 cm yerine 175
cm çıkar.

Asfalt Çekirdeğin Sıkıştırılması

Su yükü 100 m ise Çekirdek kalınlığı 70 cm,

Çekirdek Kalınlıkları
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Normal şartlarda yapılan barajlarda Asfalt
Çekirdeğin

Su yükü 150 m ise Çekirdek kalınlığı 90 cm,

genişliği

baraj kretinde her zaman 50 cm olur. As-

Su yükü 200 m ise Çekirdek kalınlığı 110 cm,

lında Çekirdek kalınlığı
krette 40 cm olan ve

Su yükü 250 m ise Çekirdek kalınlığı 130 cm
olmalıdır.

yıllardır hiç problemsiz
çalışan barajlar da vardır. Ülkemizde 1. Derece
Deprem

Bölgelerin-

Su yükünün ara değerleri için enterpolasyon
yapılabilir.

de veya baraj yerinde
Maksimum

Deprem

İvmesinin (PGA) 0,40

Çekirdek kalınlığını baraj tabanında

g ve daha yüksek olduğu hallerde Çekirdek
genişliğinin krette 60
cm’e çıkartılması tavsiye edilir.
Çekirdek kalınlığı baraj
tabanında

rezervuar-

daki su yüküne, dolaylı
olarak baraj yüksekliğine bağlı olarak belirlenir.
Su yükü 50 m ise Çekirdek kalınlığı 50 cm,

ASFALT
ÇEKIRDEKLI
BARAJLAR, KIL
ÇEKIRDEKLI
BARAJLARA
GÖRE DAHA
EKONOMIKTIR,
DAHA HIZLI
INŞA EDILIR
VE DEPREME
KARŞI DAHA
DAYANIKLIDIR.

Tabanda Çekirdek Kalınlığı = 0,007 x Su Yükü (H)
formülü ile hesaplamak
da mümkündür. Ancak
bu formülün yüksek
barajlarda aşırı Çekirdek kalınlığı verdiğini
göz önünde tutmak gerekir. Misal olarak su
yükü 150 m ise 90 cm
yerine 105 cm, su yükü
200 m ise 110 cm yeri-

Aslında bu binde yedi
formülünün
bilimsel
bir dayanağı yoktur.
Vaktiyle bazı çevreler
su yükünün yüzde biri
alınmalı
demişlerdi.
Onun da bilimsel bir temeli yoktu ve Çekirdek
kalınlıkları çok fazla
çıkıyordu.
Yakınlarda
aynı çevreler “yüzde
biri binde yediye indirirsek sonuçlar daha
kabul edilebilir gibi
olur.” dediler ve öyle
yaptılar. Benim kanaatimce önümüzdeki 1520 sene içinde büyük bir
ihtimalle “Su yükü 100
m’ye kadar olan barajlarda Çekirdek kalınlığı
üniform olarak 50 cm,
daha yüksek barajlarda
su yükünün binde altısı, hatta belki de binde
beşi diyecekler.” Ömrü
vefa edenler görecekler.
ICOLD’un Asfalt Çekirdekli Barajlar konusunda
yayınlamayı
düşündüğü yeni bülten
taslağının büyük bir
kısmını kaleme almış
olan Helge Saxegaard
özel yazışmamızda bu
binde yedi formülünün
herhangi bilimsel bir
temeli olmadığını teyit
etmiş ve “eğer hesap
yapılırsa
hidrostatik
basınca dayanma ve
gövdenin geçirimsizliğini sağlama (Çekirdek
asfaltının boşluk oranı
%3’ten küçük olması
halinde)
konularında
gerekli Çekirdek kalınlığı 15 cm’den küçük çıkar” demiştir.

Makale

1.Derece Deprem Bölgelerinde Çekirdek kalınlığını baraj tabanında artırmaya
gerek yoktur. Deprem kuvvetleri altında Çekirdeğin Baraj kretine yakın kısmında çekme gerilmelerinden kaynaklanan deformasyonlar (tensile strain) ve eğilme gerilmelerinden kaynaklanan deformasyonlar (bending strain) oluşur. Çekirdeğin çatlamadan bunlara dayanması, uyum göstermesi istenir. Bu nedenle
şiddetli deprem bölgelerinde Çekirdek kalınlığını 10 cm artırmayı tavsiye ettik.
Deprem esnasında Baraj gövdesinin her yerinde deformasyon beklenebilir ama
Çekirdeğin Baraj tabanına yakın kısımlarında aşırı gerilmeler ve aşırı deformasyonlar pek vâki olmaz. Çekirdek tabanda zaten kalındır, daha da kalınlaştırmaya lüzum yoktur. Deprem yükleri Asfalt Çekirdeğe baraj kretinden aşağıya
doğru Çekirdek yüksekliğinin üçte birlik bir bölümünde tesir eder.

DEPREM
ESNASINDA BARAJ
GÖVDESININ
HER YERINDE
DEFORMASYON
BEKLENEBILIR AMA
ÇEKIRDEĞIN BARAJ
TABANINA YAKIN
KISIMLARINDA
AŞIRI GERILMELER
VE AŞIRI
DEFORMASYONLAR
PEK VÂKI OLMAZ.
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Asfalt Çekirdek

MEVCUT BAZI BARAJLARIN ÇEKİRDEK KALINLIKLARI
BARAJ ADI

ÜLKE

BİTİŞ YILI

BARAJ
YÜKSEKLİĞİ(m)

ÇEKİRDEK KALINLIĞI(cm)
KRETTE

TABANDA

Romaine 2

Kanada

2013

130*

50

85

“

Kanada

2012

69

50

70

Storglomvatn

Norveç

1997

128

50

90

Storvatn

Norveç

1987

90

50

80

Berdalsvatn

Norveç

1988

62

50

50

F-2

Styggevatn

Norveç

1990

52

50

50

Riskallvatn

Norveç

1986

45

50

50

Katlavatn

Norveç

1980

35

50

50

Vestredal

Norveç

1980

32

50

50

Langavatn

Norveç

1981

26

50

50

Holmvatn

Norveç

1997

60

50

50

Urar

Norveç

1997

40

50

50

Makale
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Finstertal

Avusturya

1980

150**

50

70

Eberlaste
Feistritzbach

Avusturya

1968

28

40

60

Avusturya

1990

85

50

70
70

Hintermühr

Avusturya

1990

40

50

Baihe

Çin

1973

25

15

15

Guotaizi

Çin

1977

21

30

30

Jiulikeng

Çin

1977

44

30

50

Dachang

Çin

1978

22

30

30

Yangjiatai

Çin

1980

15

30

30

Kurbing

Çin

1981

23

20

20

Erdouwan

Çin

1981

30

20

20

Shichigashuko

Japonya

1985

37

50

50

Muscat

Umman

1993

26

40

40

Danghe

Çin

1994

74

50

50

Greater Ceres

Gün.Afrika

1998

60

50

50

Ködel

Almanya

1969

17

40

40

Meiswinkel

Almanya

1971

22

40

50

Wiehl

Almanya

1971

53

40

60

Finkenrath

Almanya

1972

14

40

40

Eicherscheid

Almanya

1975

18

40

40

Eixendorf

Almanya

1975

28

40

60

Klene Kinzig

Almanya

1982

70

50

70

Goldisthal

Almanya

1999

26

40

40

Kanerqi

Çin

2000

51

40

60

Jiayintala

Çin

2003

26

40

40

Qiapuqiai

Çin

2003

50

40

40

Mora de Rubielos

İspanya

2005

34

50

50

Zhaobishan

Çin

2005

71

50

70

Kalasuke (bat)

Çin

2006

32

30

30

Yangjiang

Çin

2006

50

50

50

Nemiscau

Kanada

2008

15

40

40

Lontoushi

Çin

2008

72,5

50

100

Murwani

Suudi Arab.

2010

101

50

100

Kezijia’er

Çin

2011

63

50

80
50

Dashimen

Çin

2011

50

50

Gongmuzhi

Çin

2011

45

50

50

Kushitayi

Çin

2011

91

40

80

Kushitayi (bat)

Çin

2011

50

40

40

Dazhuhe

Çin

2012

63

40

70

Hadebute

Çin

2012

44

40

50

Shaertuohai

Çin

2012

60

40

60

Tewule

Çin

2012

60

50

70

Duolate

Çin

2012

35

40

40

Jinwangsi

Çin

2013

59

50

50

Makale

Nuerjia

Çin

2013

60

40

60

Shuangqiao

Çin

2013

73

50

50

Jinping

Çin

2014

60

50

70

Erlangmiao

Çin

2015

69

50

70

Wuketashi

Çin

2014

27

30

30

Dakushitai

Çin

2014

37

30

30

Aerxiati

Çin

2014

39

30

30

Aletengyemule

Çin

2014

36

30

40

Yelaman

Çin

2014

32

30

50

Dongtadele

Çin

2014

45

30

50

Wuxuete

Çin

2014

50

30

50

Daliugou

Çin

2014

36

40

40

Mehuchachan

Çin

2014

57

50

50

Dakequke

Çin

2015

62

50

70

Quxue

Çin

u.c.

170

50

?

Guaigui

Dominik Cum.

(ertelendi)

73

50

50

Sanxianhu

Çin

2016

45

50

50

Wantanhe

Çin

u.c.

65

50

70

Zongye

Çin

u.c

72

50

70

New Skjerka

Norveç

u.c.

60

50

50

Laojiaoxi

Çin

u.c.

63

50

60
60

Hougou

Çin

u.c.

60

50

Neikovtzi

Bulgaristan

u.c.

43

40

60

Kitsault

Kanada

u.d.

125

50

90

Sanshibatuan

Çin

u.d.

60

50

50

Jiulong

Çin

u.d.

50

50

50

Suokou

Çin

u.d.

60

50

70

Namsvatn

Norveç

u.d.

30

50

50

*Romaine 2 Barajı’nın Çekirdek yüksekliği 110 metre, fakat menba eteğinde en alçak noktadan krete kadar
olan düşey mesafe 130 metredir.
**Finstertal Barajı Çekirdeğinin yüksekliği 110 metre, fakat mansap eteğinde en alçak noktadan krete olan
düşey mesafe 150 metredir.
u.c. İnşaat halinde
u.d. Dizayn safhasında
Yukarıdaki tabloda zikredilen barajların tamamı normal şartlarda inşa edilmişlerdir. Görüldüğü gibi bu 80 küsur barajda Çekirdek kalınlığı krette en çok 50
cm’dir. Baraj kretinde Çekirdek kalınlığı 40 cm olan bir hayli baraj da vardır,
hatta Çin’de Çekirdek kalınlığı sade 30 cm olan 10 kadar küçükce baraj ve bir
yüksek batardo da mevcuttur.
Şahsi kanaatıma göre burada birçok bakımdan en çok örnek alınmaya değer
barajlar Norveç, Avusturya ve Kanada’da yapılanlardır.
Eğer Çekirdek kalınlığı fazla incelirse, inşaatı zorlaşır. Malzeme tasarrufuna
rağmen mâliyeti azalmaz, bilâkis artabilir. Bu sebeple Çin’deki bazı küçük barajlarda görülen 15 cm, 20 cm gibi Çekirdek kalınlıklarının örnek alınması pratik açıdan doğru olmaz.

BIRÇOK BAKIMDAN
EN ÇOK ÖRNEK
ALINMAYA DEĞER
BARAJLAR NORVEÇ,
AVUSTURYA VE
KANADA’DA
YAPILANLARDIR.
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YAŞAM TARZI
BÜYÜK
ETOBURLARIN
YÖNETIMI PROJESI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü Artvin Şavşat için Büyük
Karnivorların Yönetimi Projesi’ni uygulamaya koydu.
Sy: 34
Gökyüzü, Orman
ve Suyun Aşkı:
Gümüşhane Tabiat
Parkları
Sy: 40

Başlı Başına
Bir Kültür: Hamamlar
Sy: 48

Su Hakkında İlginç
Bilgiler
Sy: 56

Yaşam Tarzı

BÜYÜK
ETOBURLARIN

YÖNETIMI PROJESI
34

Yaşam Tarzı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü Artvin Şavşat için Büyük
Karnivorların Yönetimi Projesi’ni uygulamaya koydu.
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Yaşam Tarzı
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PROJE ILE BÖLGEDE
YAŞAYAN BÜYÜK
ETÇILLER IÇIN BIR
YÖNETIM MODELI
BELIRLENECEK VE
POPÜLASYONLARININ
SÜRDÜRÜLEBILIR
DÜZEYE
ULAŞTIRILMASI
SAĞLANACAK.

Yaşam Tarzı

geçtiğimiz
günlerde
projenin arazi çalışmalarında kullanılmak
üzere, 300 adet fotokapan, 50 adet ayı yakalama kapanı, 50 adet
kurt yakalama kapanı,
10 adet vaşak yakalama
kapanı, 30 adet vericili
tasma, 4 adet kameralı
tasma ve 2 adet uyuşturucu silah temini için
ihale yapıldı ve ekipman temini süreci başlatıldı. Bugüne kadar
Artvin’de yaban hayvanları 80 adet fotokapan ile takip ediliyordu.
Büyük Etobur
Memeliler Bölgenin
Biyolojik Çeşitliliğinin
Ölçüsü Kabul Edilir
Bilindiği
üzere
günümüzde

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak proje bu yıl
başlatılacak ve 4 yıl
süresince
uygulanacak. Proje ile bölgede,
insan-yaban
hayvanı
çatışmasının önüne geçebilecek uluslararası
sözleşmelere uygun bir
yaban hayatı yönetiminin tesis edilmesi hedefleniyor.

Büyük
Etoburlar
300 Adet
Fotokapanla Takip
Edilecek
Büyük
Karnivorların
Yönetimi Projesinin ilk
yılında proje süresince
kullanılacak ekipmanların temin edilmesi,
daha sonra ise projenin
uygulanması
öngörülüyor. Bu çerçevede

büyük memeli hayvanların ve özellikle de büyük etobur memelilerin
varlığı, o bölgenin biyolojik çeşitliliğinin bir
ölçüsü olarak kabul edilir. Büyük etobur türler
ekosistemlerin
doğal
fonksiyonlarını yerine
getirmede önemli ve
eşsiz bir rol oynar. Birçok karasal ekosistemde kilit taşı tür olarak
kabul edilen büyük memeli türler, tür çeşitliliğinin şekillenmesinde etkili bir role sahip
olurlar. Bu sebeple çalışılan bir bölgenin etkin
bir şekilde değerlendirilebilmesi için o alanda bulunan büyük memeli türlerinin ekolojik
özelliklerinin bilinmesi
gerekiyor.
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Yaşam Tarzı

Bu Türler Geniş
Alanlara İhtiyaç Duyar
Bu türler, tabii habitatların
bozulmadığı,
fazla miktarda besin
maddesi bulunan çok
geniş alanlara ihtiyaç
duyarlar.
İnsanların
ihtiyaçlarının, dolayısıyla taleplerinin her
geçen gün artış göstermesi tabiatta yaşayan
diğer canlıların yaşam
alanlarına müdahaleyi
de beraberinde getiriyor. Bu müdahaleler ise
diğer
canlıların
yaşam alanlarını

daraltıyor bazen de yok

bölgedeki büyük eto-

ediyor.

bur türlerin popülasyon
durumlarının, dağılımının, aktivite desenlerinin, av-avcı ilişkisinin, gen çeşitliliği
ve genler arası geçişin,
insan-büyük etobur tür
çatışmasının sebep ve
sonuçlarının ortaya koyularak sürdürülebilir
popülasyon büyüklüğüne erişmelerini sağlayacak yönetim modeli
oluşturulması hedefleniyor.

Netice

itibarıyla,

in-

san-yaban hayvanı çatışmasının artması ve
buna bağlı can ve mal
kayıpların

meydana

gelmesi, tarım ve hayvancılık

sektörünün

zarara uğraması, büyük
etobur tür popülasyonunu barındıran alanlarda insanların bu türlere zarar vermesi gibi
olayların kontrol altına
alınması gerekliliği ortaya çıkıyor.
Proje ile Yönetim
Modeli Belirlenecek
Gerçekleştirilecek
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bu

yönetim projesi ile

BAKAN EROĞLU:
“PROJE ILE BÜYÜK
ETOBUR TÜR
POPÜLASYONUNU
BARINDIRAN
ALANLARDA
INSANLARA
VE TARIMHAYVANCILIK
SEKTÖRÜNE
VERILEN
ZARARININ ÖNÜNE
GEÇILMESI,
INSANLARIN DA BU
TÜRLERE ZARAR
VERMESININ
ENGELLENMESI
HEDEFLENIYOR.”

Proje ile Karşılıklı
Verilen Zararların
Engellenmesi
Hedefleniyor
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan

Yaşam Tarzı

ve proje ile ulusal ve
uluslararası sözleşmelerle korumak zorunda
olduğumuz etobur türlere ilişkin yeteri kadar
bilgi, belge ve tecrübeye sahip olunacağını
belirten Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, proje ile

ayrıca büyük etobur tür
popülasyonunu barındıran alanlarda insanlara, tarım ve hayvancılık sektörüne verilen
zararın yanı sıra, insanların da bu türlere
verdiği zararın önüne
geçilmesinin planlandığını belirtti.
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GÖKYÜZÜ, ORMAN
VE SUYUN AŞKI:

GÜMÜŞHANE
TABİAT PARKLARI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millî Parklar
Genel Müdürlüğü’nün koruması altında olan kışın beyaz
örtüsü, yazın yeşil elbisesi, baharın bin bir renkleriyle
Karadeniz’in büyüleyici yerlerinden biri, gökyüzü orman ve
suyun aşkı: Gümüşhane Tabiat Parkları…

HAZIRLAYAN

ZAHIDE KURU

Yaşam Tarzı
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Limni Gölü Tabiat Parkı Gece Aydınlatması
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Artabel Gölleri Tabiat Parkı

Buzulların Dağlara

Türkiye turu yapacak

Gökyüzüne

olsam yolculuğuma Ka-

ken tarihe bir selam

Hediyesi: Artabel

radeniz’den

vermek,

Gölleri

başlamak

tırmanır-

nereye

bak-

isterdim. Ülkemin ok-

sanız dönüp bir daha

Alan, yörenin en yük-

sijen deposunda enerji

bakmak,

gözlerinizi

sek zirvesine sahip olup

toplar da öyle koyulur-

kamaştıran güzelliklere

(Abdal Musa Tepesi) 3

dum yola. Kendinizi bir

aç kalmak, tabiatın me-

bin 331 rakıma sahiptir.

resmin veya kartposta-

lodisine kulak vermek,

Bu tepe üç ilçe sınırı-

lın içinde gibi hissede-

güneşin doğuşunu veya

nın kesiştiği noktasıdır

ceğiniz, huzur buraya

batışını

saklanmış, yıldızlar en

oturup da seyretmek,

çok

gökyüzünde

yakışmış

yıldızlarla birlikte çay

diyebileceğiniz öyle çok

içmek, aya sarılıp uyu-

yer var ki burada…

mak ister misiniz?

buraya

GÜMÜŞHANE
MILLÎ PARKLARI
DOĞANIN EN
GÜZEL HÂLLERINI
SUNUYOR.

(Torul-Şiran-Alucra).
Heli

kayak

aktivitesi

için uygun alanlar sunan Tabiat Parkını jeolojik ve jeomorfolojik

Yaşam Tarzı

lığı’na ait çok sayıda

üzerinde

siper, askeri karargâha

alabalık tesisi bulun-

en zorlu araziye sahip-

ait hastane, yerleşim

maktadır.

tir. Vadi tabanından ge-

alanları ve şehitlikler

rin

için

çen kopuz deresi yük-

bulunmaktadır.

Ay-

ahşap evler mevcuttur.

sek debisi ve akış hızı

rıca alanda savaşa ait

Gelen ziyaretçiler, Ta-

ile beraber derin vadi

bol miktarda mermi ve

biat Parkı’na yürüyerek

ve ormanlık alanlardan

askeri malzeme bulun-

ulaşabileceği gibi atv

geçerek Harşit Çayı’na

muştur.

motorları veya at ile de

dökülmekte

ulaşabilirler.

zel peyzaj manzaraları

Alan içerisinde ve göl-

çok

sayıda

Ziyaretçile-

konaklaması

potansiyeli

açısından

ve

sunmaktadır.

gü-

Vadinin

lerin etrafında harika

Gümüştuğ Vadisi: Do-

manzara güzellikleri ve

ğanın en güzel halle-

çok sayıda küçük de-

rinin yanı sıra tarihî

bili akarsu ve şelaleler

dokusuyla büyük po-

bulunmaktadır.

Ayrıca

tansiyele sahiptir. Vadi

alanda bulunan göller,

boyunca çok sayıda ta-

birbirine küçük doğal

rihî kilise, manastır ve

Yayla gezileri, ekotu-

akıntılar

kemer köprü gibi yapı-

rizm

maktadır. Alan içinde

lar

görülebilmektedir.

rihî alan gezileri, doğa

üst rakımda yazın eri-

Buzul göllerinden bes-

yürüyüşü, kış sporları,

lenen Çit Deresi Harşit

dağcılık,

ları bulunmaktadır.

Çayı’na dökülmektedir.

atv, bisiklet aktiviteleri

Vadinin

yapılabilir.

Alana 3 ana vadiden

kı sınırı içerinde kalan

ulaşım sağlanmaktadır:

yerlerinde

ile

bağlan-

meyen göllerin buzul-

Gülaçar Vadisi: Sahip
olduğu doğal güzellik-

kültürünü
yaylalar

Tabiat

Par-

Karadeniz
yansıtan
bulunmakta-

üst kesimlerinde Tabiat
Parkı’na yakın noktalarında Karadeniz kültürünü yansıtan yaylalar
bulunmaktadır.

faaliyetleri,

ta-

fotoğrafçılık

Gümüşhane

iline

50

km, İkisu mevkiine 35
km, Gülaçar köyüne 5

dır.

km, Esentepe mahalle-

leri cezbeden vadiden

Dağdibi Vadisi: Tabiat

çar köyünden itibaren

akan

Deresi,

Parkı’na ulaşan en bakir

alana kadar olan yol

ormanlık alanlardan ve

vadidir. Yüksek dağlarla

stabilizelidir.

derin

vadilerden

ge-

çevrili olması ve sarp

köyü yaylasından iti-

çerek

Harşit

Çayı’na

arazi yapısı nedeniyle

baren orta zorluk de-

Dere

trekking(dağ yürüyüşü)

recesinde parkurlardan

leri ile gelen ziyaretçiArtabel

dökülmektedir.

sine 3,5 km olup, Güla-

Gülaçar

oluşumlar, V tipi vadiler, keskin sırtlar ve 18
adet buzul krater gölü
oluşturur. Bunun yanı
sıra endemik bitkilerin
de bulunduğu Tabiat
Parkı alanı, yaban hayatı bakımından da oldukça zengindir.
Tabiat Parkı içerinde,
1914-1918 Osmanlı-Rus
savaşı sırasında yapılan
ve 3. Ordu KomutanArtabel Gölleri Tabiat Parkı
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yürüyerek alana ulaşım

alanlarından

içerisinde orman, göl,

elverişlidir.

sağlanmaktadır. En ya-

Haziran-ekim

ayları

çayır

rında

kın konaklama Güla-

arasında turizme açık

kaya

çar vadisindeki Gülaçar

olan

bulunmaktadır.

köyü Esentepe mahal-

da

lesinde bulunan ahşap
evlerde

birisidir.

ekosistemi

ile

ekosistemleri

Yakınla-

bulunan

doğal

maden suyu ve kayak

Alan;

tesisleri de Tabiat Par-

sahip olduğu vadi ve

kı’nı gidip görülmeye

rı devam eden 10 adet

orman

değer kılmaktadır.

sağlanmakta-

orman Köşkü, 65 adet

mevcut ağaçların oluş-

dır ama bana sorarsa-

piknik masası, 11 tane

turduğu gölge unsuru,

Alan, Karadeniz’i Doğu

nız yıldızları kendinize

kamelya, 2 adet çatılı

gölün etrafındaki bit-

ve Orta Asya’ya bağ-

seyir terası, 2 adet ço-

ki örtüsü ve sergilediği

layan

cuk oyun grubu, WC,

eşsiz peyzaj güzellikle-

üzerinde

ri ile gelen ziyaretçiler

tadır. Ayrıca, bu alan

için ideal bir dinlenme

Karadeniz

ortamı

oluşturmakta-

birbirine bağlayan ‘Ye-

maktadır.

dır. Saha, arazi yapısı ve

şil Yol Projesi’ kapsa-

sahip olduğu manzara

mındadır.

Karadeniz

2 bin 25 rakımda bu-

bütünlüğü içinde trek-

tarihî antik Santa Ha-

Bölgesi’nin en zengin

lunan Tabiat Parkı’nın

king yapmaya oldukça

rabeleri,

yorgan

yapıp

çadırlı

kampta kalın derim.
Gökyüzünün Aynası:
Limni Gölü Tabiat
Parkı
Biyoçeşitlilik
dan

Doğu

açısın-
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Tabiat
yapım

Parkı’nçalışmala-

1 adet kır lokantası, 1
adet otopark, 1 adet çadırlı kamp alanı bulun-

manzarası,

tarihî

İpekyolu

bulunmakyaylalarını

Kuzeyinden
Camiboğazı

Yaşam Tarzı

ve Taş Köprü yaylalarına, doğusundan dağ
yolu üzerinden Karaca
Mağarasına, batısından
dağ yolu üzerinden Kadırga yaylasına ulaşılmaktadır. Etrafındaki
köyler gelen ziyaretçilere ekoturizm faaliyetleri için büyük bir potansiyel sunmaktadır.
Yayla gezileri, ekoturizm faaliyetleri, tarihî alan gezileri, doğa
yürüyüşü, kış sporları,
fotoğrafçılık, atv, bisiklet aktiviteleri yaTomara Şelalesi Tabiat Parkı

pılabilir. Alana ulaşım,
Zigana Köyü üzerinden;
Gümüşhane’ye 44 km,

45

Torul ilçesine 20 km,
Zigana köyüne ise 5.5
km olup yol beton ve
parkedir. Zigana Dağı
üzerinden ise otel ile

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı

Limni Gölü arası 5.5

naktan

km olup yolu beton ve

yaklaşık 25 metre ge-

oluşmakta

ve

Zigana

üzerin-

nişliğindedir. Şelale 15

den Gümüşhane’ye 58

metre yükseklikten dere

km, Torul İlçesine 33

yatağına

km’dir. Karaca Mağa-

dir. Yöre halkı tarafın-

rasına 19 km’dir. Trab-

dan “Kırk Gözeler” diye

zon iline 60 km, Erzu-

de anılmaktadır. Cam

rum’a 241 km’dir.

Seyir Terasında çayınızı

Dağı

Cennetin Irmağı:
Tomara Şelalesi Tabiat
Parkı
Nisan-mayıs

ayında

suyun debisi en yüksek
seviyeye ulaşan Tabiat
Parkı Mayıs-ekim ayları arasında turizme
açıktır. Alana 1-2 km
mesafede 5 adet tarihî

dökülmekte-

yudumlarken şelalenin
sesi sizi dinlendiren bir
melodi gibi gelir. Şelalenin bulunduğu vadi,
akarsuyun

oluşturdu-

ğu ambiyans ve sahip
olduğu bitki örtüsü ile
gelen ziyaretçiler buradan gözü arkada ayrılmaktadırlar.

su değirmenleri bulun-

Tabiat Parkı’nın bulun-

maktadır. Tomara Şe-

duğu Kelkit vadisinden

lalesi, dağın eteğinden

akan Kelkit Çayı, Gü-

çıkan çok sayıda kay-

müşhane Çimen Dağ-

TOMARA ŞELALESI
TABIAT PARKI
MAYIS-EKIM
AYLARI ARASINDA
TURIZME AÇILIYOR.
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ları’ndan doğarak adını

rüyüşü,

6 km,

nin içerisinden Çağla-

aldığı Kelkit ilçesinden

atv, bisiklet aktiviteleri,

Seydibaba köyü içinde

yandibi deresi akmakta

geçip, Sivas ve Tokat

günübirlik

bulunan Çakırkaya Ma-

ve Tabiat Parkı’nın or-

illerine uğrayıp Yeşilır-

yapılabilir.

nastırı’na 5.5 km’dir.

tasında 15 m yüksekten

Kelkit çayı ile Toma-

dökülerek Çağlayandibi

ra Şelalesi arası 1.5 km

Şelalesi’ni oluşturmak-

olup parke yoldur.

tadır.

Peri Kızının Saçları:

Vadinin yukarısında yö-

Çağlayandibi Şelalesi

resel kültürü yansıtan

mak’la birleşir ve Samsun’dan

Karadeniz’e

dökülür.

fotoğrafçılık,
geziler

de

Tabiat Parkı içerisinde
konaklama yeri bulunmamaktadır. En yakın

dibaba köyüne

Yaz ve kış mevsimle-

konaklama

rinde gelen ziyaretçile-

merkezinde

re çadırlı kamp imkânı

maktadır.

Tabiat Parkı

birçok

sunan Tabiat Parkı’nda

şım, Gümüşhane iline

Tabiat Parkı’nın bulun-

cuttur. Bu yaylalardan

yayla gezileri, ekotu-

114 km, Şiran ilçesine

duğu vadi flora ve fau-

Kazıkbeli ve Güvende

rizm faaliyetleri, tarihî

23

Şiran-Alucra

na bakımından oldukça

Yaylaları ulusal ve ulus-

alan gezileri, doğa yü-

yol ayrımı 12 km, Sey-

zengindir. Derin vadi-

lararası düzeyde öneme
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km,

Şiran

ilçe

bulun-

Alana

ula-

yaylalar

mev-
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ÖRÜMCEK ORMANI
VADISI’NDE
SONBAHAR
MEVSIMINDE
YEŞIL, SARI VE
KAHVERENGININ
HER TONUNU
GÖRMEK MÜMKÜN.

Örümcek Ormanları

sahiptir. Yaz aylarında

ender rastlanır Göknar

Örümcek

100-150 bin turist bu

ve Ladinler mevcuttur.

rı’ndaki doğal kaynak

Kürtün-Özkürtün

vadiyi geçiş ve ziyaret

Alanın florası Doğu La-

değerleri yüksek meş-

merkezinde bulunmak-

için kullanmaktadır.

dini, Doğu Karadeniz

cerelerin belirlenmesi,

tadır. Gümüşhane iline

Göknarı, Doğu Kayını,

benzerleri ile karşılaş-

Sakallı Kızılağaç ve Adi

tırılması ve çağımızda

67 km, Kürtün İlçesi-

Porsuktan oluşmakta-

henüz

dır. 1995 yılında Tabiat

miz yararları sağlaya-

Anıtı olarak tescillen-

cak bilimsel araştırma-

Burada

miş içerisinde boyları

ların yapılabilmesi, bu

gelmeyen

70 metre, yaşları or-

tür ormanların iç dina-

ri görmek, birkaç gün

talaması 420 civarında

mikleri ile kendilerini

çadırda

olan 4 adet Ladin ve 4

yenileyebilme

manda yürüyüp enerji

adet Göknar burada bu-

dış etmenlerle bozul-

depolamak,

lunmaktadır.

mamasına bağlıdır. Bu

tatil hediye etmek is-

Yayla gezileri, su sporları, eko turizm faaliyetleri, doğa yürüyüşü,
fotoğrafçılık, atv, bisiklet aktiviteleri yapılabilir. Tabiat Parkı
içerisinde

konaklama

yeri bulunmamaktadır.
En

yakın

konaklama

Kürtün-Özkürtün

ilçe

merkezinde bulunmaktadır. Alan 870 rakımlı

Örümcek Ormanı vadisi,

olup Gümüşhane iline

yapraklı ve ibreli türle-

64 km, Kürtün ilçesine

rin bir arada bulunduğu

ise 5 km mesafededir.

karışık orman yapısına

Göknarların Diyarı:

bahar mevsiminde ye-

sahiptir. Alanda, son-

nedenle

Ormanla-

düşünemediği-

güçleri

uygulanması

gereken yasal koruma
statüsü, sadece bilimsel
ve eğitsel çalışmaların
yapılabileceği “Tabiatı
Koruma Alanı” statüsüdür.

En

yakın

konaklama
ilçe

ne 8 km mesafede olup
yolu betondur.
aklınıza

bile

güzellikle-

uyumak,

or-

kendinize

temez misiniz? Biz Karadeniz’i severiz ama
içinde barındırdığı güzellikleri,

Gümüşha-

ne’yi böyle bilmezdik,
gidip görmek lazım diyenlerden, buraya yolu

Örümcek Ormanları

şil, sarı ve kahverengi-

Alan

içinde

sa-

nin her tonunu görmek

Yayla gezileri, bilimsel

yıda,

kendi

türünün

mümkündür. Vadi içe-

amaçlı doğa yürüyüşü,

sını buraya çevirenler-

ulaşabileceği

Avrupa

risinden geçen Kavraz

fotoğrafçılık, atv, bisik-

den, hele de ayağı taşa

ve Kafkasların maksi-

Deresi’ne

sonbaharda

let aktiviteleri yapılabi-

değmeyenlerdenseniz

mum çap ve boy sını-

dökülen yapraklar, gü-

lir. Tabiatı koruma ala-

güzel

rının üzerinde, ortala-

zel peyzaj görüntüleri

nı içerisinde konaklama

kokulu diyarlarına şim-

ma 400 yaş civarında,

oluşturmaktadır.

yeri bulunmamaktadır.

diden hoş geldiniz…

çok

düşenlerden veya rota-

ülkemizin

çam
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BAŞLI BAŞINA
BİR KÜLTÜR:

HAMAMLAR
48

HAZIRLAYAN

NAZLI KARATEPE

Türk kültürünün önemli bir parçasını oluşturan hamamlar,
geçmişteki kadar çok popüler olmasalar da günümüzde hâlâ
hem tarihî hem de modern halleriyle varlıklarını sürdürmeye
devam ediyorlar.

49

Yaşam Tarzı

50

Tarihi hamamlardan olan İstanbul’da bulunan Cağaloğlu Hamamı’ndan bir kare.

Hamam sözcüğü; Arapça

Hammam(Banyo)

ve İbranice Hamam(Sıcak)

sözcüklerinden

türemiş. Eski çağlarda
insanların
banyo

evlerinde

olmadığından

hamamlar büyük önem
taşıyordu. Aslında bu
yokluk

bir

kültürün,

“Hamam Kültürü”nün
doğmasını sağladı. İnsanlar

yıkanmak

için

dere, ırmak gibi yerleri de kullanmış ama

hamamın her mevsim
kullanılabilir
olması
onun daha çok tercih
edilmesini sağlamıştır.
Yapılan araştırmalar ve
kazılar sonucunda ise
hamamların eski çağlarda, özellikle Roma,
Osmanlı ve Nif’lerde
daha yaygın olduğunu
gösteriyor.

Buhar banyosu, sıcak
ve soğuk havuzlara sahip olan hamamlar ise
aynı zamanda şehrin
zenginliğini de yansıtmış. Roma’da sınıf farkı
olduğundan zenginler
ile diğer halkın hem
hamamları hem de hamamların kapıları farklı
yapılmış.

Eski çağlarda Roma dönemindeki hamamlarda
daha çok lüks ve eğlence ön plana çıkmış.

Avrupa’ya geldiğimizde, bir dönem yıkanmak günah sayılmış
ve bu nedenle gerçek

YAPILAN
ARAŞTIRMALARA
GÖRE HAMAM
KÜLTÜRÜNÜN
IZLERI ÇOK
ESKILERE
DAYANIYOR.
HAMAMLARA EN
ÇOK OSMANLI,
ROMA VE NIF
DÖNEMINDE
RASTLANIYOR.
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anlamda Avrupa’da da
hamam kültürünün yeniden ortaya çıkması ve
temizliğin gelmesi aslında Osmanlı hamam
kültürü ile gerçekleşmiştir. Özellikle İstanbul’un fethinden sonra
Osmanlıdaki hamamları ve temizliği gören
Avrupalılar bundan etkilenerek hamam inşa
etmeye ve bu hamamlarla beraber temizliğe
de önem vermeye başlamışlar.

Hamamlarımız, dünyada belki de en çok bilinen kültürel miraslarımızın başında geliyor.
Tarihî hamamların yanı
sıra modern hamamlar da turistlerin ilgisini çekiyor. İstanbul’un
hamamları neredeyse
bütün dünyaca tanınıyor. Tarihî hamamlar
mimarisiyle de ilgi görüyor. Saray hamamları
(Topkapı ve Dolmabahçe) ise hem merak ediliyor hem dönemlerinin
mimarlık
abidelerine
örnek olarak gösteriliyor. Türkiye gerçekten
bir hamam cenneti,
dört bir tarafında hamamlar bulunuyor.
Hamamlar, günlük yaşamın vazgeçilmezi ve
bir sosyalleşme aracı
olarak, Osmanlı döneminde adeta altın çağını yaşıyor. Tabi ki,
Osmanlı dönemindeki
hamam kültürü ile diğer
ülkelerin hamam kültürü birbirinden oldukça
farklı. Şimdi gelin âdetleri ve tüm renkliliği ile
Osmanlı zamanında ki

hamam kültürüne bir
göz atalım.
Osmanlı’da
Hamamların Ayrı Bir
Yeri Vardı
Temizlik ve banyo ihtiyacına önem verildiğinden ve insanlar
bu ihtiyaçları daha çok
hamamlarda
karşıladığından Osmanlı döneminde de hamamlar
ayrı bir önem taşımış.
Bu nedenle de o dönemde neredeyse hamamı olmayan bir cami
yok diyebiliriz. Türkler
İstanbul’un fethinden
sonra burada ve Osmanlı Devleti’nin dört
bir yanında binlerce
hamam
yapılmasını
sağlamışlar. 17. yüzyılda, sadece İstanbul’da
168 büyük çarşı hamamı bulunuyormuş.
Eski dönemlerde hamamlar
sadece
bir
yıkanma ya da temizlenme yeri değil,
sosyalleşmeyi de sağlayan hem temizlenme hem de bir eğlence
yeri olarak görülüyor-

du. Hamama gitmeden
önce hazırlıklar bile
özenle yapılıyor, hamam da, hazırlanan
yemekler
eşliğinde
sohbetler ediliyor ve
çalgılar çalınıyordu.
Hamamlar
zamanla
kültürümüzde o kadar etkili oluyor ki yörelere göre farklılıkta
gösteren türlü hamam
adetleri ve hamamlarımıza has kültürler
ortaya çıkıyor. Bunlar;
gelin hamamı, bayram
hamamı, loğusa hamamı, adak hamamı, damat hamamı ve sünnet
ve kırk hamamı… Gelin
şimdi bu hamamların
ritüellerine bir bakalım.
Gelin Hamamı’nın geleneksel amacı gelinin,
damadın annesi ve akrabaları tarafından fiziksel açıdan görülmesidir. Gelin hamamında
kadınlar ve genç kızlar
süslenerek, takılar takarak hamama gider.
Çalgı çalınıp şarkı söylenen, dans edilen bu
ortamda erkek anne-
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leri bekâr oğullarına
kız beğenirlerdi. Gelin
hamamında gelin, kese
ve masaj yapılarak, güzel kokular sürülerek
evliliğin ilk gecesine
hazırlanırdı. Yiyecek ve
içeceklerin hazırlandığı ve müzik eşliğinde
gelinin arkadaşlarıyla
eğlenceye geçildiği kısımda, gelin oynarken
damadın annesi gelinin
başından para saçar,
çalgılara, tellağa bahşiş verirdi. Günümüzde
ise para yerine anı niteliğinde küçük hediye bohçaları veriliyor
ve gelin hamamı daha
çok gelinin düğün öncesinde stresini atacağı
yemekli bir eğlenceye
dönüşüyor.
Hamamda kına yapmak
ise her gelin hamamında tercih edilmeyebiliyor. Genellikle, kına
gecesiyle gelin hamamını birleştirmek isteyen gelinlerin tercihi bu
yönde oluyor.
Lohusalık
Hamamı,
adından
anlaşılacağı üzere yeni doğum
yapmış anne için düzenlenen bir hamam
geleneğidir. Lohusalık
hamamı, yeni doğum
yapan annelerin doğumun olumsuz durumlardan etkilenmemesi
adına ve lohusalıklarını
kutlaması ve şifa bulması için düzenleniyor.
Kırk Hamamı ise, bebeğin doğumunun kırkıncı gününde yapılır
yine yakın akrabalar
çağrılır, misafirler sadece kıyafetlerini alıp
gelirler; sabun, şampu-

Hamam, kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturuyor.

an ve yiyecekleri kayınvalide getirir. Hamamda yenir içilir, çalınır,
oynanır.
Damat Hamamı daha
çok kırsal yörelerde devam ettirilen bir gelenek olup, evlilik öncesi
eğlenceli bir adettir.
Damat hamamı geleneğinde, düğün sabahı
ya da düğünden bir gün
önce müstakbel damat,
gelin tarafının erkek
akrabaları ve kendi yakın erkek arkadaşları ile
birlikte hamama gider.
Bilindiği gibi hamam;
bizim
kültürümüzde
sadece
temizlenilen,
yıkanılan bir yer değil;
arkadaşların, eşin dostun bir araya gelip hoşça vakit geçirdiği de bir
yerdir. Damat hamamı
geleneğinde de kına
gecesi ve gelin hamamı
gibi, evlenecek olan kişinin düğün öncesinde
arkadaşlarıyla bir araya
gelip doyasıya eğlendiği
yani bir nevi damadın
bekârlığa veda partisi
de diyebiliriz.

ESKIYE NAZARAN
HAMAM KÜLTÜRÜ
YOK OLMAYA YÜZ
TUTMUŞ OLSA
DA HAMAMIN
ÖNEMINI BILENLER
BU KÜLTÜRÜ VE
GELENEĞI DEVAM
ETTIRMEYE
ÇALIŞIYORLAR.
HAMAMLAR,
SADECE
TEMIZLENMEK
IÇIN DEĞIL SAĞLIK
AÇISINDAN DA
BÜYÜK ÖNEM
TEŞKIL EDIYOR.
HAMAM, STRESI
ALIYOR VE ZIHNI
DINGINLEŞTIRIYOR.

Bayram Hamamı eskilerde kalan bir hamam
kültürüdür. Eski dönemlerde evlerde banyo çok yaygın olmadığından ve özel günlere
de temiz girmeye önem
verildiğinden, evlerde
bayram temizliği bitip,
mutfaktaki işlerde sona
erince, arife gününden
bir gün önce hamamlar
yanmaya başlar; hususi
hamamları olmayanlar
da çarşı hamamlarına
gidermiş.
Sünnet
Hamamı’nda da sünnet edilecek
çocuğun
keselenerek
temizlendiği ve rahatlaması için masaj yapıldığı bir hamam geleneğidir.
Sağlık Kaynağı
Hamamlar
Aslında hamamlar temizlenme ya da sosyalleşmenin yanı sıra sağlık açısından da büyük
önem taşıyor. Günümüzde hamama gitmeyi tercih eden insanlar
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hamamın sağlığa olan
faydasından ve bunun
yanı sıra sauna, buhar banyosu gibi çeşitli
hamam özelliklerinden
yararlanmak isteyenler oluyor. Hamamın
sağlığa olan faydaları
gerçekten azımsanmayacak kadar çok. İşte o
faydalardan bazıları:
Hamamda
terleyen
vücudun, bir bez veya
süngerle ovularak yıkanması, vücutta kan
dolaşımını kolaylaştırarak insana rahatlık
veriyor. Hamam, stresi
alıyor ve zihni dinginleştiriyor. Çok stresli

olduğunuz zamanlarda
hamama gidince rahatladığınızı ve arındığınızı fark edebilirsiniz.
Hamam lenf sistemine
iyi geliyor. Lenf sisteminin temizliğini sağlıyor. Bu nedenle uzmanlar bile ayda 1-2
kez hamama gitmeyi
öneriyor ve çok faydalı
buluyor. Kas ağrılarını ve kas kramplarına hamam iyi geliyor.
Özellikle spor sonrası hamam yapılması
öneriliyor. Eklemlerin
ve kaslarda olan ağrıların hızla geçmesini
sağlıyor. Kalp atımı ve
metabolizma
hamam
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Hamamların sağlık bakımından birçok faydası bulunuyor.

sonrası hızlanıyor. Hamam sayesinde bağışıklık sistemi güçleniyor. Bağışıklık sistemi
düşük olanlara ayda 2
kez hamam öneriliyor.
Kanser ve enfeksiyon
problemi olan hastalara sıcak buhar ile tedavi
yapılıyor. Hamam bu
tarz rahatsızlığı olan
hastalara bu nedenle
öneriliyor. Alerjisi olan
ve alerjik astım hastalarında oluşan sinüslerin tıkanması hamamda
çözümleniyor. Vücudumuz hamam sayesinde
toksin atıyor. Yağ yakımı yapıyor. Bu nedenle
kilo vermek isteyen ki-

şilere de hamam öneriliyor. Metabolizmayı
ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Vücuda çok
daha fazla oksijen girmesini sağlıyor. Cildin
genç ve sağlıklı kalmasını sağlıyor.
Bir de hamam da şunlara da dikkat etmek
gerekiyor. Eğer sağlık
sorunları olan biriyseniz, çok sıcak suda
yıkanmak tehlikeli olabiliyor. Hamamda fazla
kalmak, sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa
zaman zaman çıkmak
da vücuda zararlı ola-
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biliyor. Hamam kalp
atımını
hızlandırdığı
için kalp hastasıysanız
tehlikeli olabilir. Bu nedenle sağlık problemleri olan kişilerin hamama gitmeden önce
doktorlarına danışmaları gerekebilir.
Eskinin Hamamları
Günümüzün Kültür
Merkezleri Oluyor
Hamam kültürü ne yazık ki günümüzde eskiye nazaran zayıflamış durumda. Bunun
en önemli nedenlerinin başında yaşadığımız hayat standartları
geliyor. Artık insanlar

Günümüzde modern mimarisiyle dikkat çeken hamamdan bir görüntü.

evlerinde oldukça lüks
banyolarda
konforlu biçimde banyolarını
yapıyorlar.

YIKILMA
NOKTASINA GELEN
HAMAMLAR
RESTORE
EDILEREK ÇEŞITLI
ETKINLIKLERIN
YAPILDIĞI
BIR KÜLTÜR
MERKEZI HÂLINE
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
VE TEKRAR
KÜLTÜRÜMÜZE
HIZMET ETMESI
SAĞLANIYOR.

Günümüzde
kullanılamaz halde olan birçok hamam ise restore
edilerek kültür merkezi
haline getiriliyor. Bir
zamanlar sadece sudan
ibaret olan hamamlar
geçirdikleri dönüşüm
ile kentin sosyal yaşantısına renk katıyorlar.
Restore edilen hamamlar müzik dinletilerinden, söyleşilere, fotoğraf ve resim sergilerine
kadar birçok sanatsal
etkinliğe ev sahipliği
yapıyor.
Böylelikle başlı başına
bir kültür olan hamamlar geçirdikleri restorasyon ile farklı şekilde yine kültürümüze
hizmet etmeye devam
ediyorlar ve hatta kültürün merkezi haline
geliyorlar.
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SU HAKKINDA
İLGİNÇ
BİLGİLER
Her yıl sudan kaynaklanan nedenlerle 3.5 milyon insan
hayatını kaybediyor… Afrika ve Asya kıtalarında yaşayan
insanlar suya ulaşmak için ortalama 6 km yol yürümek
zorunda... Her 9 kişiden 1’i ıslah edilmiş su kaynağına
ulaşamıyor... Dünya’daki suyun sadece %1’i içilebilir.
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YER KABUĞUNUN
DERINLIKLERINDEKI

OKYANUS

Yeryüzünün tabanında bütün okyanusların hacminden 3 kat daha büyük bir su kütlesi bulunmaktadır. Alberta Üniversitesi(Kanada) jeologlarından
Graham Pearson, Brezilya’nın Mato Grosso arazisinde kahverengi bir elmas buldular. Daha sonra
elmasın içinde su kabarcıkları olduğunu keşfettiler. İddialarına göre bu durum yer kabuğundan
440 ila 660 km derininde global bir yer altı okyanusu olduğunu gösteriyor.
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BEYNIN

YÜZDE 75’I SU
Doğada su üzerine önemli bir döngü olduğu herkesin malumu. Dünyanın dörtte üçünün sudan
oluştuğu gibi kanın %92’si, kemiklerin %22’si,
beynin ve kasların %75’inin de sudan oluştuğunu
biliyor muydunuz? Ve daha pek çok organımızın
da büyük oranda sudan oluştuğunu. Buna bakarak suyun yaşam kalitemizi artırmak için ne kadar
önemli olduğunu bir kere daha hatırlıyoruz.

Yaşam Tarzı

SUYU
KLORLARKEN
DIKKAT
EDILMELIDIR
Yüzme havuzunda yüzerken gözlerimizi kızartan
şey klor değildir. Bu durum klorun sudaki bakteriyle temasından dolayı olur. Klor, suyun içindeki birtakım organik maddelerle birleşerek, insan
sağlığına zararlı trihalometan, kloroform gibi
kanserojen kimyasal bileşikleri oluşturabilir. Genel olarak dezenfeksiyon için kullanılan klor, suya
karıştırıldığında sudaki bazı organik maddeler ve
ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt klorun suda kalması belli bir süre mikroorganizmal faaliyeti
önleyecektir.

TOPLAM TATLI
SU REZERVININ
%70’I TARIM VE
HAYVANCILIKTA
HARCANIYOR
Yeryüzü suları insanın yaşamını sürdürebilmesi
için gerekli olan gıdanın üretiminde de kullanılır.
Tarım ve hayvancılıkta gerekli olan temiz su tüm
rezervin yaklaşık olarak yüzde 70’ine karşılık geliyor. Son yıllarda hızlı bir talep artışı yaşanmıştır
tatlı su ihtiyacı konusunda. Bunu karşılamak için
tuzlu sudan tatlı su elde etmek için yapılan çalışmalar da vardır. Buna rağmen karşılanamayan
ihtiyaç için yeni çareler aranmaya devam ediliyor.
Türkiye’de tarımda su kullanımı ile ilgili bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar her geçen gün
biraz daha öne çıkıyor.
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SUYUN
IYILEŞTIRICI
ETKISINI KEŞFEDIN
Yapılan araştırmalara göre ulaşılabilir temiz suyun olduğu yerlerde yaşamak
daha sakin, daha mutlu ve daha yaratıcı bir hayat sürmeye neden oluyor. Eskiden uygulanan su ile tedavi yöntemleri de bu iyileştirici gücün örneklerinden. Su; sesi, temizliği ve diğer her hali ile insanı yaşamaya bağlayan en
önemli unsurdur.
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SUYUN BIR
HAFIZASI VARDIR
Japon biliminsanı Masuri Emoto su üzerinde yaptığı bir araştırma ile bunu
ortaya koymuştur. Araştırmaya göre iyi şeyler söylenen su kristalleri olması
gereken molekül dizilimine geçiyor. Kötü şeyler söylendiğinde ise su molekülleri işe yaramaz bir hal alıyor. Mikroskobik ortamda çekilen resimlerle bu
iddiası kanıtlanan Emoto, değişik su kaynaklarını incelemiş ve akarsu ve kaynak sularından alınan örneklerin büyüleyici güzellikteki şekillerine, sanayi
bölgelerindeki atık suların bozuk görüntülerine rastlamıştır.
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YANGIN KUŞLARI:

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI
VE HELIKOPTERLERI
Türkiye’de orman yangınları 776 kuleden 24 saat izleniyor ve
yangın söndürme uçakları ile anında müdahale ediliyor.
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Orman yangınları tüm
dünyada ciddi bir sorundur. Türkiye’de ise
özellikle son yıllarda
doğal nedenlerle çıkan
yangınların dışında yapılan sabotajlarla daha
da büyük bir sorun olmaya başladı. Orman
alanlarının
kullanımı
konusunda yapılan bilinçsizce hareketler de
cabası.
Orman
yangınlarının
söndürülmesi son de-

larda en önemli hayat
kurtarıcı araçlardır.

rece güçtür. Ağaçların
tutuşmaya
elverişli olması ve bu nedenle yangının büyük bir
alana hızlıca yayılması
söndürme işlemini oldukça
zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte
orman alanlarına ulaşım sağlanacak uygun
bir yol ağının olmaması
da söndürmeyi güçleştiren unsurlardan birisidir. Genel olarak dağlık tepelik engebeli olan
alanlara yerden ulaşım
yangın esnasında imkânsıza yakın güçlüktedir.
Tüm
bu
nedenlerle orman yangınlarına yapılabilecek en
iyi müdahale havadan
yapılacak olandır. Yangın söndürme uçak ve
helikopterleri bu görevi üstlenen en önemli
araçlardır. Bu araçlar
hem havadaki hızları
hem de taşıdıkları su
miktarları açısından diğer yöntemlerin önüne
geçmektedir. Özellikle
büyük çaptaki yangın-

TÜRKIYE, ORMAN
VE SU İŞLERI
BAKANLIĞI’NIN
ENVANTERINDE
KAYITLI 24
HELIKOPTER
VE 5 UÇAK ILE
YANGINLARA
MÜDAHALE
EDIYOR.

Yangın Söndürme
Uçak ve
Helikopterlerinin
Özellikleri
Türkiye’de en çok CL
215 ve CL 415 tipi yangın söndürme uçakları
kullanılmaktadır.
CL 215 tipi uçaklar 4
bin 500 litre su kapasitesine sahiptir. CL
415’in ise 6 bin litrelik
bir deposu vardır. Bu
iki aracın su ihtiyacı bölgedeki en yakın
su kaynağından sağlanmaktadır. Kaynağa
ulaştıktan sonra yaklaşık olarak 30 saniyede
kazanlarını doldurabilmekte ve hızla yangın
alanına
dönebilmektedirler. Su almak için
gidebilecekleri mesafe
bin kilometre kadardır.
Hızları da 250 kilometreye ulaşabilmektedir.
Yangın söndürme helikopterleri ise uçaklara
nazaran daha küçüktürler. Depoları ve hız-
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ları uçaklardan daha
azdır ancak onların da
avantajı, yangında suyu
nokta atışı istenilen yere
atabilmeleridir.
2500
litrelik depolarını yaklaşık iki dakikada doldurabilmektedirler ve 500
kilometreye varan bir
menzile sahiptirler.
Türkiye, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın envanterinde kayıtlı 24
helikopter ve 5 uçak ile
yangınlarla mücadele
etmektedir.
Yangın söndürme helikopterleri su dışında
köpük atabilme özel-

liklerine de sahiptirler.
Son dönemde üretilen
yeni nesil helikopterlerin yolcu taşıma özellikleri de vardır.
Bakan Eroğlu:
“Yangına müdahalede
yabancı ülkelere de
destek oluyoruz.”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Türkiye’de son
on yılın verileri karşılaştırıldığında bu yıl
orman
yangınlarında azalma olduğunu
belirtti. Eroğlu, bu yıl
çıkan bin 467 orman
yangınında 8 bin 55
hektar alanın zarar

gördüğünü, bu miktarın da son on yılın verilerinin altında kaldığını
söyledi.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, orman yangınları ve
yangınla mücadele konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Orman yangınlarıyla
mücadelede,
önleme,
söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 temel
stratejide hareket ediyoruz. Türkiye’de son
on yılın verileri karşılaştırıldığında, bu yıl
orman
yangınlarında
azalma olduğu görülecektir.

Bu yıl şu ana kadar
1.467 orman yangınında 8 bin 55 hektar alan
zarar gördü. Verilere
göre, son on yıla göre
daha az yangın meydana gelmiş ve yanan alan
da yine son on yıllık verilerin altında kalmıştır.
Bu yıl orman yangınlarında gerek adet olarak
gerekse alan olarak bir
artış yoktur. Türkiye’deki yangınlara göre
Portekiz’de 67, İspanya’da 10, İtalya’da 14,
Yunanistan’da ise 18
kat fazla yangın çıktığı
görülecektir. Diğer ülkelere yangınla mücadele konusunda destek
oluyoruz, yangın söndürme uçakları ve helikopter yolluyoruz.”
Prof. Dr. Eroğlu orman
yangınlarıyla
mücadelede 19 bin 718 personelin görev aldığını
söyledi. Eroğlu, “Ormanlarımız, 776 kuleden 24 saat gözetlenmekte. 115 gözetleme
kulesinde 230 kamera
bulunmakta. Yangınlara müdahale için 3 bin
41 yangın havuzu kullanılmakta.” dedi.
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