DEĞERLI OKURLAR...
Birleşmiş Milletlerin 2017 yılında yayınladığı rapora göre dünya nüfusu son 12 yılda 1
milyar arttı. Raporda 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı öngörülüyor.
Dünyanın taşıdığı bu nüfus yükü; küresel ısınma ve iklim değişikliği, kontrolsüz
ve çarpık kentleşme, plansız sanayileşme gibi faktörlerin de eklenmesiyle gitgide
ağırlaşıyor. Dünyanın yükünü hafifletmek için devletler, sivil toplum kuruluşları,
meslek örgütleri ve çeşitli kuruluşlar projeler geliştiriyor ve uyguluyor. Bireysel
olarak ne yapılabilir diye düşünüyorsanız; başta su ve enerji olmak üzere tüm doğal
kaynakların tasarruflu ve bilinçli bir şekilde tüketilmesi ve tüketim alışkanlıklarının
olabildiğince doğayla uyumlu şekilde yürütülmesi hususunda faydalı ipuçları veren
yazımız ilginizi çekecektir.
Bu sayımızda, deniz seviyesinin altında bulunan topraklarını Kuzey Denizi
Taşkınlarından korumak için onlarca baraj ve set inşa eden Hollanda’ya uzanabilir,
oradan “Bulutların Saçlarınıza Değdiği” Hatila Vadisi’ni tanımak üzere tekrar
ülkemize dönebilirsiniz…
Keyifle okumanız dileğiyle
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Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su
İşleri Bakanlığı
olarak ülkemizin
su kaynaklarının
geliştirilmesi,
ormanların ve tabii
zenginliklerinin
korunması ve
en iyi şekilde
değerlendirilmesi için
çalışmalarımızı azim
ve şevkle yürütüyor,
Aziz Milletimize layık
olmaya çalışıyoruz.
Gelecek nesillere daha
yeşil, daha mavi bir
ülke bırakmak adına
2003 yılından bu yana
çok ciddi mesafeler kat
ettik.
Son 15 yılda 158 Milyar
TL’lik yatırımı aziz
milletimizin hizmete
sunarak, 508 adedi
baraj olmak üzere 7200
tesisi tamamladık,
Asya ve Avrupa’yı su
yolu ile birleştirdik, 42
milyon vatandaşımıza
içmesuyu temin ettik,
81 ilin içme suyu
meselesini çözme adına
Eylem Planlarını hayata
geçirdik, 20 milyon
dekar alana sulama
suyu sağladık, sulama
ile birlikte tarımsal
verimi arttırarak,
tarımsal verimde
Dünyada 7. Ülke olduk.

Ülkemizin en büyük ve
iddialı projelerinden
birisi de 1000 Günde
1000 Gölet Projesi’dir.
Bu proje ile 1000 günde
1001 gölet ve sulaması
inşa ettik. 3,2 milyar
TL’ye mal olan bu proje
ile 1,7 milyon dekar
arazi sulanacak ve yılda
1,7 milyar TL gelir artışı
sağlanacaktır. 2019
yılına kadar ise 1071
Gölet inşa edeceğiz.
11 milyar TL’ye mal
olacak proje ile 3,2
milyon dekar arazi
sulamaya açılacaktır.
11milyar TL maliyetli
proje ile 1,8 milyar m3
su depolanması ve 3,2
milyon dekar tarım
alanının sulanması ve
taşkından korunması
planlanmaktadır.
Tozlu raflarda kalan
projeleri hayata
geçirdik, 150 yıllık
hayal olan Çine Adnan
Menderes Barajı’nı,
Konya Ovası’na sulama
suyu sağlayacak Mavi
Tünel Projesi’ni, KKTC
Su Temin Projesi’ni
tamamladık, Ülkemizin
en hızlı akan nehri olan
Çoruh’a gerdanlıklar
takmaya başladık.
2017 yılının ilk 11
ayında HES’lerden 53
milyar kiloWatt.saat

enerji üretilmiştir. Bu
üretimin ekonomiye
katkısı 8 milyar 350
milyon TL olmuştur.
Son 10 yılda ülkemizin
hidroelektrik enerji
üretim kapasitesi
yüzde yüzün üzerinde
artış kaydetmiş oldu.
Bu yükselişte son 10
yılda tamamlayarak
işletmeye aldığımız
Deriner, Akköprü,
Ermenek, Alpaslan,
Borçka ve Obruk gibi
baraj ve HES’lerin
büyük payı vardır.
Bu barajlara Yusufeli
Barajı, Ilısu Barajı
ve Silvan Barajı gibi
tamamlandıklarında
sınıflarında dünyanın
zirvesine yerleşecek
yenilerini ekleyeceğiz.
Ülkemizin yerli
kaynağı olan suyu
son damlasına kadar
kullanmanın gayreti
içinde olacağız.
Ülkemizin tamamını
kapsayan bölgesel
kalkınma projelerini
hayata geçirdik.
2019 yılı sonuna
kadar bu projeleri de
tamamlayacağız.

Akarçay, Artvin

Taşkına maruz alanlar
cazibe merkezlerine
dönüştürdük. Trabzon
Solaklı, Afyonkarahisar

artışlar sağladık,

Çoruh, İzmir Fetrek,
Adıyaman Ziyaret Çayı
ve Tokat Yeşilırmak’ta
örnekleri bulunan ve
hızla ülke geneline
yayılan çalışmalar
neticesinde, şehir
merkezlerinden geçen
dereler ıslah edilerek
olası taşkın zararları
önlendiği gibi şehirler
cazibe merkezlerine
dönüştü.
Aynı zamanda
ağaçlandırma, milli
parklar ve tabiat
parkları anlamında,
meteoroloji çalışmaları
konusunda ciddi
yatırımlar yaptık.
2023 yılına kadar 7
milyar insan için 7
milyar fidanı toprakla
buluşturacağız.
2019 yılına kadar ise
“5.000 Köye 5.000
Bin Gelir Getirici
Orman” projesini
gerçekleştireceğiz.
Milli park sayısında,
tabiat parkı sayısında,
orman varlıklarımız
konularında ciddi
meteorolojik
gözlemlerde isabeti %
95’lere çıkardık.

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü
Dünyamızın % 70’i
sularla kaplı olmasına
rağmen tatlı su
kaynakları bunun
yalnızca % 2,5’i
kadardır. Yeryüzünde
tatlı suyun miktarı
artmazken hatta
kirlilik gibi sebeplerle
kullanım imkânı
azalırken nüfusun
ve ihtiyaçların
sürekli artması,
su kaynaklarının
geliştirilmesi
ve yönetiminde
uygulanacak politika
ve stratejileri daha da
önemli kılmaktadır.
Suyun artan
önemi göz önünde
bulundurularak, suyun
yeniden kullanımıyla
ilgili sistemlerin
geliştirilmesi ve
modern sulama
tekniklerinin
kullanılması çabaları,
dünya ölçeğinde
yoğunluk kazanmıştır.
Özellikle suyun
en çok tüketildiği
tarım sektöründe
uygulanmaya
konulan modern
sistemler, önemli
ölçüde su tasarrufu
sağlamaktadır. DSİ
olarak suyun makul
seviyelerde kullanımını
sağlayan ve tarımda

verimi arttıran
modern sulama
sistemlerine büyük
önem vermekteyiz.
2003 yılından
itibaren sulamalarda
modern sistemlerin
kullanımının
yaygınlaştırılması
çalışmalarına hız
kazandırılmıştır.
Hâlihazırda % 23
olan borulu sulama
sistemleri oranını;
2019 yılında %35,
2023 yılında %48
seviyesine çıkarmayı
planlamaktayız.
Bütçe imkânları
doğrultusunda,
işletmeye açılmış açık
sistem sulamaların
da kapalı sisteme
rehabilitasyonları
yapılmaktadır. Bu
çalışmalar kapsamında
17 adet sulamanın
rehabilitasyonu
tamamlanmıştır. 155
adet sulama projesinde
ise çalışmalarımız
çeşitli aşamalarda
devam etmektedir.
Yaptığımız tüm
bu çalışmalar ile
hâlihazırda ülkemizde
tüketilen toplam
su miktarının
%73’üne mal olan
tarım sektöründe
harcanan suyu, 2023
yılına kadar %64

mertebesine çekmeyi
planlamaktayız. 2023
yılında sulanabilir
tarım arazilerimizin
tamamına su götürmüş
ve modern sulama
sistemleri vasıtasıyla
bu suyu en az kayıpla
tarlalara ulaştırmış
olacağız.
Diğer önemli bir
önemli konu da arıtılan
atıksuların sulamada
kullanılmasıdır.
DSİ, 02.11.2011
tarihinde Atıksu
Dairesi Başkanlığını
kurarak bu sektördeki
çalışmalarına hız
vermiştir. İlk planda
çalışmalar Ergene
Nehri Havzası’nda
yoğunlaştırılmıştır.
Yoğun sanayi ve evsel
atık deşarjı sebebiyle
kirlenen Ergene
Nehri’ni eski günlerine
kavuşturmak için 13
adet Atıksu Arıtma
Tesisi (AAT) inşa
edilerek işletmeye
alınmıştır. Ergene
Nehri Havzası
dışında Trabzon
Atasu Barajı AAT ile
Çankırı Güldürcek
Barajı Havzası AAT
de tamamlanarak
işletmeye alınmıştır.
Çorum, Ankara,
Niğde, Yozgat, Bilecik,
Afyonkarahisar ve

Artvin illerimizde
de çalışmalar
sürdürülmektedir. Söz
konusu projelerde,
“atıksuların
kazanılarak yeniden
kullanılması”
konusundaki
çalışmalara ağırlık
verilerek tüm
tesislerde arıtılmış
atıksuyun sulamada
kullanılmasına imkân
sağlayacak üniteler
projelendirilmiştir.
DSİ sadece Ergene
Nehri Havzasında değil
diğer havzalarda da
yürüttüğü çalışmalarda,
atıksuların yeniden
kullanımını ilke
edinen bir yaklaşım
izlemektedir.
Suyun akılcı
kullanılması
hususunda Devletin
ile sivil toplum
örgütlerinin yanı sıra
vatandaşlarımızın
da bireysel olarak
sorumlulukları vardır.
Tüm vatandaşlarımızın
suyun bir
damlasının bile
boşa harcanmasının
gelecek nesiller için acı
sonuçlar doğuracağı
bilinciyle hareket
etmesi ve bunu
bir yaşam tarzına
dönüştürmesi büyük
önem taşımaktadır.
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DOĞU KARADENIZ’DE
TAŞKIN SEFERBERLIĞI
Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de
DSİ tarafından yürütülen taşkından koruma çalışmaları
aralıksız devam ediyor.

T

opoğrafik
yapısı
ve
iklim özellikleri sebebiyle ülkemizde taşkın afetinin
en çok yaşandığı bölge
olan Doğu Karadeniz’de
DSİ çalışmalarını hızlandırdı.
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1.500 mm yağış değeri
ile ülkemizde en çok yağış alan ve arazi yapısı
sebebiyle sık sık doğal
afetlere maruz kalan
Rize’de inşa edilen taşkın koruma tesisleriyle
muhtemel taşkın riskine karşı insanımızın
ve toprağımızın korunması hedefleniyor. 370
milyon TL’ye mal edilmesi planlanan toplam
25 adet taşkın koruma
tesisinin tamamlanmasıyla birlikte 8 ilçe, 29
köy, 18 mahalle ve 4 bin
490 dekar arazi taşkın
risklerinden korunmuş
olacak.
Yine 900 mm yağış
değeri ile ülkemizde
en çok yağış alan ve
önemli turizm merkezlerini
bünyesinde
barındıran illerimizden
biri olan Trabzon’da
da
yoğun
çalışmalar devam ediyor. 253
milyon 420 bin TL’ye

Artvin İskebe Deresi
Yusufeli Morkaya

mal edilmesi planlanan

den birisi. Mevzi sağa-

toplam 40 adet taşkın

nak yağışlar zaman za-

koruma

ta-

man heyelanlara sebep

mamlanmasıyla birlik-

oluyor. Dere yatağında

tesisinin

te Trabzon’da; 12 ilçe,
23 köy, 31 mahalle ve
1.400 dekar arazi taşkın
risklerinden korunmuş
olacak.

sürüklenen malzemeler
eğimin azaldığı yerlerde; özellikle yerleşim
yerlerinde dere yatağını dolduruyor ve bu

Artvin ilinin sahil kesi-

kesimlerde

mi de ülkemizin en çok

can ve mal kayıplarına

taşkınlara,

yağış alan bölgelerin-

sebep oluyor.

Hopa, Arhavi ve Borçka ilçelerinde mevsimsel yağışlardaki taşkın
riskini azaltmak için 17
nisan 2017’den itibaren
DSİ makine ekipman ve
personeli ile toplu makineli çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda
dere yataklarında birikmiş olan rusubi malzemeler temizlenerek
taşkın riski azaltılıyor.

Kısa-Kısa

İZMIR’DE FIDANLAR
TOPRAKLA BULUŞTURULUYOR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı baraj havzalarını ağaçlandırmaya
devam ediyor.

Ü

lke genelinde ormancılık
faaliyetlerini ara
vermeden
sürdüren
Orman ve Su İşleri Bakanlığı İzmir’de Baraj
Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı çerçevesinde
ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.
Tire’deki Bademli Barajı Havzası’nda yeşil
kuşak projesi için 50
dekarlık alanda arazi hazırlığına başlandı.
Arazi hazırlığının tamamlanmasının ardın-

dan sonbahar yağmurlarıyla birlikte ceviz ve
badem gibi gelir getirici
türlerden oluşan fidanlar toprakla buluşturulacak. Yine Tire’deki
Yenişehir Gölet’indeki 50 dekar alanda da

ağaçlandırma çalışması
yapan Bakanlık, göletin
üst kısmında yer alan 3
bin 100 dekarlık sahada
da gelir getirici türlerden

oluşan

fidanları

toprakla buluşturacak.

“İzmir’de Muazzam
Bir Ağaçlandırma
Gerçekleştirdik”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu,
hazırladıkları
Baraj Havzaları Yeşil
Kuşak
Ağaçlandırma
Eylem Planı kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden
devam ettiklerini kaydederek şunları söyledi: “Bu eylem planı
doğrultusunda bilhassa
İzmir’de muazzam bir
ağaçlandırma gerçekleştirdik. Şimdiye kadar
toplam 19 adet baraj ve
gölet havzasında 12 bin
160 dekar alanda ağaçlandırma faaliyetinde
bulunduk. Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı
ile atıl durumda bulunan baraj kenarlarını
ağaçlandırılmak suretiyle su kalitesi ve miktarını artırmayı, mevcut erozyonu önleyerek
barajların
ekonomik
ömrünü uzatmayı ve
yaban hayatı için yeni
barınma alanları oluşturmayı hedefliyoruz.”
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ELAZIĞ’DA 47 BIN 830 DEKAR ALAN
SUYA KAVUŞACAK
9 milyon 600 bin TL yatırım bedelli proje ile 47 bin 830 dekar
zirai arazi sulanacak.

E
8

lazığ’da çalışmaları
devam eden
Kuzuova
Terfi Sulaması 1. Kısım Projesinde (Ziyarettepe Terfi
İstasyonu) fiziksel gerçekleşme oranı yüzde
90’a ulaştı. Proje tamamlandığında yörede
47 bin 830 dekar zirai
arazi suyla buluşacak.
Kuzuova Terfi Sulaması
1. Kısım İkmali İşi’nde
22 bin dekar alanı sulayacak S1 ana kanalına
Haziran 2017 tarihinde
deneme suyu verildi.
Kanala verilen deneme
suyu ile şebekede görülen aksaklıkların gide-

rilmesi ve yıl içerisinde
tesisin işletmeye alınması planlanıyor.
Milli Ekonomiye 26
Milyon TL Katkı
Yaklaşık 9 milyon 600

bin TL yatırım bedeli-

sı hedeflenen tesis ile

ne sahip proje ile 47 bin

millî ekonomiye yılda

830 dekar zirai arazi

26 milyon TL katkı ve

basınçlı borulu sistem-

yaklaşık 6 bin kişiye de

le sulanacak. Yıl sonuna

istihdam imkânı sağ-

kadar

lanması hedefleniyor.

tamamlanma-

Kısa-Kısa

ANTALYA GAZIPAŞA SULAMASINDA
ÇALIŞMALAR DEVAM EDIYOR
47 bin 400 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak Gazipaşa
Sulaması 2019’da hizmete açılacak.

A

ntalya’da
yapımı
d e v a m
eden toplam 47 bin

400 dekar zirai araziyi
suyla buluşturacak Gazipaşa Sulaması projesinde çalışmalar bütün
hızıyla

sürüyor.

Pro-

jenin yıl sonuna kadar
13 bin dekar zirai alanı
sulayacak kısmının tamamlanması

hedefle-

niyor.

ediliyor. Gökçeler Barajı’ndan alınacak suyla Gazipaşa Ovası’nda

Çeşitli tür ve ebatlarda

toplam 47 bin 400 de-

yaklaşık

km’den

kar zirai alanı sulayacak

fazla borunun döşene-

projenin bu yıl sonunda

ceği Gazipaşa Sulaması

13 bin dekarlık kısmının

Projesi basınçlı boru-

tamamlanması

lu sulama tipinde inşa

rülüyor.

140

öngö-

Ülke Ekonomisine
Yıllık 76 Milyon
Lira Katkı Verilmesi
Hedefleniyor
Projenin tüm üniteleriyle hizmete alınması
ile bölgede 5 bin 700
kişiye istihdam imkânı sağlanmış olacak ve aynı zamanda

ülke ekonomisine yıllık
yaklaşık 76 milyon lira
ilave katkı sağlanması
hedefleniyor.
Yaklaşık 105 milyon lira
yatırım bedeli ile inşa
edilen projenin 2019
yılı içerisinde hizmete
alınması öngörülüyor.
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BURSA BABASULTAN BARAJI
SULAMASI’NDA ÇALIŞMALAR
HIZLA DEVAM EDIYOR
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa’da yapımı
devam eden Babasultan Barajı Sulaması’nda çalışmalar hızla
devam ediyor. Proje ile 41 bin dekar zirai arazi modern sulama
sistemine kavuşacak.
da tamamlandı. Projenin
tamamının 2017 yılı sonunda hizmete alınması
hedefleniyor.
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B

ursa’nın
m ü n b i t
topraklarını
suya kavuşturacak olan
Babasultan Barajı Sulama Projesi’nde yüzde
90 fiziki gerçekleşme
sağlandı.
Çalışmalar
kapsamında 31 bin 740
dekar zirai arazinin
sulanması maksadıyla
deneme safhasına geçildi.
Babasultan Barajı Sulaması ile İnegöl ilçesinin
ve ilçeye bağlı 12 adet
köyün 31 bin 740 dekarı
cazibe, 9 bin 260 dekarı
da terfi sulama olmak
üzere toplamda 41 bin

dekar zirai arazi suyla
buluşacak. Suya kavuşacak yerleşim yerleri
arasında Yenice, Cerrah,
Akıncılar, Edebey, Şehitler, Akhisar, Karalar,
Çeltikçi, Hocaköy, İsaören, Deydinler ve Ortaköy köyleri bulunuyor.
Toplam maliyeti 37 milyon 665 bin lira olan
proje
muhtevasında
boru hatları döşenerek,

bütün sanat yapıları tamamlandı. Terfili kısım
olan 9 bin 260 dekar alan
için inşa edilen Şehitler
Terfi İstasyonu İnşaatı

Ülke Ekonomisine
Yıllık 35 Milyon
670 Bin TL Katkı
Sağlanacak
Projenin
tamamlanması ile bölge çiftçisi
dekar başına 870 TL
gelir artışı elde edecek, ülke ekonomisine
ise yıllık 35 milyon 670
bin TL katkı sağlanacak.
Yaklaşık 1.428 kişiye
ek istihdamın sağlanmasının
hedeflendiği
sulama projesinin su
kaynağını, Kara Deresi üzerinde inşa edilen
temelden yüksekliği 53
metre olan Babasultan Barajı oluşturuyor.
15.7 milyon metreküp
su depolama hacmine
sahip baraj 2009’da tamamlanmıştı.

HABER
YÜZYILIN PROJESI
TARIMA DA CAN SUYU
OLACAK
DSİ tarafından dünyada ilk kez uygulanan askıda deniz geçiş
sistemiyle yavru vatana taşınan suyu, Güzelyurt ve Meserya
Ovalarına iletecek tünelin sözleşmesi imzalandı.

Sy: 14

Her Yönüyle Dev
Bir Baraj: Yusufeli
Sy: 12

Gediz Havzası Yer Altı
Suyu Mercek Altında
Sy: 18

Karaman ve Hatay
İçme Suyu Projelerinde
Sona Yaklaşıldı
Sy: 20

Haber

HER YÖNÜYLE DEV
BIR BARAJ: YUSUFELI
Türkiye’nin en yüksek barajında 4 milyon metreküp beton
kullanılacak… Yusufeli Barajı’nda kullanılacak beton ile 50 bin
adet konut inşa edilebilir…

D

evlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
(DSİ) ta-
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Baraj Ülke

milyon lira katkı sağ-

Ekonomisine Yıllık

layacak. Proje kendisini

450 Milyon Lira Katkı
Verecek
Çift eğrilikli beton ke-

rafından Artvin’de inşa

mer tipinde inşa edilen

edilen ve tamamlandı-

Yusufeli Barajı ve HES

ğında 275 metre yük-

tamamlandığında, 275

sekliği ile Türkiye’nin

metre

en yüksek barajı unvanını kazanacak olan
Yusufeli

Barajı’nda

4

milyon metreküp beton kullanılacak. Kullanılacak bu beton ile
konut

yapılacak

yüksekliği

ile

kendi sınıfında Dünya’nın en yüksek üçüncü, Türkiye’nin ise en
yüksek barajı unvanını kazanacak. 540 MW
kurulu gücü ile yılda 1
milyar 827 milyon ki-

ol-

lovatsaat enerji ürete-

saydı 50 bin adet ko-

cek olan Yusufeli, ülke

nut

ekonomisine yıllık 450

inşa

edilebilirdi.

Yusufeli Barajı ve HES tamamlandığında böyle görünecek.

7 yılda amorti edecek.

YUSUFELI
BARAJI’NIN
GÖVDESINDE
KULLANILACAK
TOPLAM BETON
MIKTARI 4 MILYON
M3’Ü BULACAK. BU
BETON ILE 2 BIN
500 ADET
5 KATLI VE
HER KATTA 150
METREKAREDEN
OLUŞAN 4 DAIRELI
BINA YAPILABILIR.
BU DA 50 BIN ADET
150 METREKARELIK
KONUTA DENK
GELIYOR.

Yüzde 65 fiziki gerçekleşme sağlanan barajda
bugüne kadar 350 bin
metreküp beton dökümü yapıldı.
Kullanılacak Beton
ile 150 Metrekarelik
50 Bin Konut İnşa
Edilebiliyor
Yusufeli Barajı’nın gövdesinde

kullanılacak

toplam beton miktarı 4
milyon metreküpü bulacak. Kullanılacak bu
beton ile 2 bin 500 adet

Haber

5 katlı ve her katta 150
m2’den oluşan 4 daireli
bina yapılabilir. Bu da
50 bin adet 150 m2’lik
konuta denk geliyor.
Yusufeli
Barajı’nda,
bütün üniteler dâhil
edildiğinde ise yaklaşık
olarak toplam 5 milyon
metreküp beton kullanılacak.
Yusufeli’nin Demir
Kuşları
Yusufeli Barajı hatırı sayılır yüksekliğinin
yanında sıra dışı inşaat
çalışmalarıyla da dikkat
çekiyor. Bir yanda kablolu vinç sistemi vasıtasıyla tonlarca ağırlığa sahip iş makineleri
metrelerce yükseklikte
taşınırken bir yanda da
vadi yamaçlarında profesyonel dağcı ekipleri
inşaat güvenliğini sağlıyorlar.
Yusufeli Barajı Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa ediliyor. Doğu
Karadeniz bölgemizin
zorlu coğrafi şartlarının had safhaya ulaştığı
bu mevki, inşaat çalışmalarını çetin bir süreç
hâline getiriyor. Baraj
inşaatında çalışacak iş
makineleri, son derece
kısıtlı ulaşım imkânları
sebebiyle tıpkı Ermenek Barajı inşaatında
olduğu gibi iki yamaç
arasına gerilmek suretiyle tesis edilen vinç
sistemiyle görev yerlerine taşınıyor. Kablolu
Vinç Sistemi (KVS) vadinin iki yamacı arasındaki 552 metrelik bir

heyelan riskinin yüksek
olması sebebiyle ekstra
zorluklar da sunuyor.
Bu sebeple inşaat güvenliğini temin etmek
maksadıyla baraj sahasında kazı şevleri dışında kalan alanlarda, şev
stabilitesini

ve serbest malzemele-

KVS iki hattan oluşu-

ri kontrol altına almak

yor. Tek hat ile 28 ton

gerekiyor.

ağırlık taşıyabilen sis-

işlemlerin iş makinele-

temin kapasitesi, çift

ri ya da sıradan işçiler

hat devreye sokuldu-

tarafından

ğunda 48 tona çıkıyor.
KVS ile görev yerlerine

YUSUFELI
BARAJI INŞAATI
OLAĞANÜSTÜ
GÖRÜNTÜLERE
SAHNE OLUYOR.
TONLARCA
AĞIRLIĞA SAHIP
IŞ MAKINELERI,
BARAJ GÖVDESININ
YÜKSELECEĞI
VADININ
YAMAÇLARI
ARASINA
YERLEŞTIRILEN
VINÇ SISTEMI
SAYESINDE
ÇALIŞMA
YAPACAKLARI
KESIMLERE
HAVADAN
TAŞINIYOR.

sağlamak

mesafede tesis edildi.

taşınan iş makineleri
baraj gövde betonunun
dökülmesi çalışmalarını yürütüyor.
Barajın

inşa

Ancak

bu

yapılması

mümkün değil. Zira yamaçlar çok dik. Burada
devreye dağcılar giriyor… Sayıları 15’i bulan endüstriyel uzman
dağcı ekipleri tarafından çelik grid (tel ağ)

edildiği

uygulaması

yapılarak

zorlu coğrafik yapı yal-

yamaçlardan

nızca ulaşım imkânla-

lecek kaya parçalarının

rını kısıtlamıyor. Bölge,

önüne geçiliyor.

düşebi-
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Haber

YÜZYILIN PROJESI TARIMA DA
CAN SUYU OLACAK
DSİ tarafından dünyada ilk kez uygulanan askıda deniz geçiş
sistemiyle yavru vatana taşınan suyu, Güzelyurt ve Meserya
Ovalarına iletecek tünelin sözleşmesi imzalandı.
DSİ, KKTC Su Temin
Projesi
Anamur

kapsamında
Dragon

Ça-

yı’nın sularını Akdeniz’in 250 metre altından geçirerek yavru
vatana taşımıştı. Deniz
yüzeyinden 250 metre
derinden geçen ve 80

14

km uzunluğa sahip olan
boru hattı, KKTC’nin
içme, kullanma, sanayi
ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla kullanılıyor.

laşık 38 milyon met-

Sulama İçin İlk Adım

reküpünün içme suyu

Atıldı, Tünelin Yatırım

maksatlı

Bedeli 101 Milyon Lira

Türkiye’den KKTC’ye
iletilen yıllık 75 milyon
metreküp suyun yak-

kullanılması,

geriye kalan 37 milyon

Dünyada ilk kez uygu-

metreküp

ise

lanan proje kapsamında

Güzelyurt ve Meserya

KKTC’nin uzun vadeli

Ovalarının

su

suyun

sulanma-

ihtiyacının

karşı-

sı için tahsis edilmesi

lanması

planlanmamıştı.

tarafında Anamur Dra-

için

Türkiye

Dragon Çayı’nın sularını, askıda deniz geçiş sistemi vasıtasıyla adaya gönderilmek üzere depolayan Akköprü Barajı

Haber

gon Çayı üzerinde tesis
edilen Alaköprü Barajı’ndan alınan yıllık 75
milyon metreküp su,
Akdeniz’in 250 metre
altında askıda döşenen
boru hattı vasıtasıyla
Girne yakınlarında inşa
edilen Geçitköy Barajı’na aktarıldı.

Geçitköy Barajı’na aktarılan suyun ada içerisinde dağıtımı için
yaklaşık 500 km isale hattı inşa edildi. Bu
isale hatları vasıtasıyla
adanın her noktasına
su ulaştırıldı. Bu sayede ada, yeteri kadar
suyu memba kalite-

sinde
kullanabiliyor.
Eylül ayı itibari ile ise
Türkiye’den gelen suyu
Güzelyurt ve Meserya Ovaları’na iletecek tünelin sözleşmesi
imzalandı. İmzalanan
sözleşme ile Güzelyurt
ve Meserya Ovaları’na
suyu iletmek için 101
milyon lira yatırım bedeli ile 5.7 km’lik tünel
inşa edilecek.
İlk Etapta Güzelyurt’ta
75 Bin Dekar Zirai

GEÇITKÖY
BARAJI’NA
AKTARILAN SUYUN
ADA IÇERISINDE
DAĞITIMI IÇIN
YAKLAŞIK 500 KM
ISALE HATTI INŞA
EDILDI.

Arazi Suyla Buluşacak
Yapılan
planlamaya
göre ilk etapta Güzelyurt’ta bulunan 75 bin
dekarlık ova sulanacak. Sulama projesinin bütün üniteleriyle
tamamlanarak
hayata geçmesi ile çiftçiler
dekar başına yaklaşık
ilave 700 TL zirai gelir elde edecek. Adada
yazların uzun ve sıcak,
kışların da kısa ve ılık
geçmesi verimli tarım
arazilerinden yılda 2-3
kat mahsul alınmasına
imkân sağlıyor. İç çapı
4 metre olacak tünel ve
diğer sulama projeleri
KKTC için son derece
önemli. Sulama ile aynı
zamanda yer altı su
kaynakları da beslenmiş olacak.
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Haber

KKTC Su Temin

rak kaynakları potansi-

(%79) sulama suyuna

2014 tarihinde tamam-

Projesi’nin Seyir

yeli; 2035 hedef yılı için

tahsis edilmişken, re-

lanacağı ilan edildi.

Defteri

ülkenin nüfus tahmin-

vizyon neticesinde 75

KKTC İçme Suyu Temi-

leri ile içme-kullanma,

hm3/yıl

suyun

ni Projesi 27 Mayıs 1998

sanayi ve sulama suyu

hm3’ü

(%50.3)

ihtiyaçları

belirlendi.

me-kullanma ve sana-

Bu ihtiyaçların karşı-

yi suyuna, geriye kalan

lanmasına yönelik al-

37.24

ternatif

sulama suyuna tahsis

tarihli Bakanlar Kurulu

16

Kararnamesi’ne dayanıyor.

Kararname

ile

KKTC’ye Anamur (Dragon) Çayı’ndan boru ile
su götürme projesinin;
suyun

hazırlanma-

sı, nakli, depolanması

formülasyon-

lar, teknik ve ekonomik
yapılabilirlik yönünden
incelendi.
Güncel olması ve çok

projelendirmesi ve in-

detaylı

yabancı

firmalardan

oluşan bir konsorsiyum
tarafından yürütülmesine karar verildi. Bu
kararı takiben projenin
fizibilite çalışmalarına
başlandı ve hazırlanan
“Kıbrıs Su Projesi Fizibilite Raporu” 1999 yılında tasdik edildi.

etütler

sonu-

cunda belirlenmesi sebebiyle projede “KKTC
Su

Master

Planı”nda

belirtilen 2035 yılı nüfus tahminleri ile içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları esas
alındı

ve

iç-

(%49.7)

edildi.
Fizibilite

çalışmaları

“Kıbrıs

Su

Projesi Fizibilite Raporu”nda belirlenen KKTC’ye götürülecek 75

projenin bundan sonraki safhası olan uygulama projeleri yapım
aşamasına

30

Aralık

2005’te geçildi. Deniz
geçişi mühendislik hizmetleri teknik yapılabilirliği

14.10.2012 tarihinde de
deniz geçiş isale hattı
ve her iki taraf için öngörülen kara yapılarının temelleri atıldı.
19.11.2012 tarihinde deniz geçiş isale hattında

1999 yılında onaylanan

dâhil, anahtar teslimi
şası işlerinin Türk ve

hm3’ü

37.76

çalışmalarının

18 Aralık 2007’de DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından onaylamasından

kullanılacak

boruların

imalatına başlandı.
03.02.2014

tarihinde

KKTC Tarafı İçme Suyu
Arıtma Tesisi”, “Geçitköy

Terfi

İstasyo-

nu-Arıtma Tesisi Lefkoşa Arası İsale Hattı”
ve Girne Bölgesi İçme
Suyu İsale Hattı’nın temel atma merasimleri
gerçekleştirildi.

kara

Alaköprü ve Geçitköy

mühendislik

Barajları ilan edildiği

hizmetleri çalışmaları-

gibi 7 Mart 2014 tarihi

na başlandı.

itibarıyla tamamlandı.

sonra,
yapıları

projenin

DSİ Genel Müdürlüğü

hm3/yıl suyun tahsisi

tarafından gerçekleşti-

revize edildi. Fizibilite

rilen 3 yıllık bir çalışma

Raporu’nda

2011 yılında Alaköprü

66.5 km’lik Deniz Ge-

süreci neticesinde 2004

götürülecek

hm3/

Barajı’nın, bir yıl sonra

çişi İsale Hattında 500

yılında “KKTC Su Mas-

yıl suyun 15.60 hm3’ü

da Geçitköy Barajı’nın

metre

ter Planı” hazırlandı.

(%21)

temeli

Temel

son parçanın montajı, 7

Master Plan kapsamın-

ve sanayi suyuna, ge-

atma

merasimlerinde

Ağustos 2015 tarihinde

da KKTC’nin su ve top-

riye kalan 59.40 hm ’ü

her iki barajın da 7 Mart

KKTC’ye
75

içme-kullanma
3

atıldı.

uzunluğundaki

gerçekleştirildi.

Haber

GEDIZ HAVZASI YER ALTI
SUYU MERCEK ALTINDA
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
tarafından Avrupa Birliği normlarına uygun olarak iki yıldır
sürdürülen “Yer Altı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin
Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Çalışması” tamamlandı.
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Manisa Gediz Havzası

İ

lk kez Gediz
Havzası’nda uygulanan
proje
ile havzanın yer
altı su kütleleri
mercek altına alınarak
incelendi. Çalışma neticesinde Gediz Havzası’nda tespiti yapılan
76 yer altı su kütlesinden 34’ünün kötü,

42’sinin ise iyi durumda olduğu belirlendi.
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Yer Altı
Suyu Direktifi ışığında
hazırlanan Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulama

adımları ülkemizde ilk
kez Gediz Havzası’nda
uygulandı.
Proje Sonuçları
Paydaşlara Aktarıldı
Havzada iki yıl önce
başlatılan Yer Altı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya
Konması ve Değerlen-

TESPITI YAPILAN
76 YER ALTI SUYU
KÜTLESINDEN
34’ÜNÜN KÖTÜ,
42’SININ ISE IYI
DURUMDA OLDUĞU
BELIRLENDI.

Haber

dirilmesi Çalışması ile

rinde belirlenen baskı,

önemli neticelere ula-

etki ve risk durumları

şıldı. Ortaya çıkarılan

karşılaştırmalı

sonuçlar

geçtiğimiz

değerlendirildi. Yer altı

Manisa’da

sularını

günlerde
yapılan

projenin

ka-

olarak

kirleticilerin

formasyon

kaynak-

panış toplantısında Su

lı veya insani kaynaklı

Yönetimi Genel Müdürü

olma durumlarına göre

Prof. Dr. Cumali Kınacı

tedbirler

tarafından bütün pay-

hazırladık. Söz konusu

daş kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.

İzmir Gediz Nehri Islahı

Havzası’nda sanayiden

Bu kütleler kalite bakı-

kaynaklanan

mından incelendiğinde

cilerin,

Su Kaynaklarının

kirletiçöp

ise 51 su kütlesi iyi, 25

madenci-

su kütlesi zayıf olarak

düzensiz

Korunması İçin

alanlarının,

Önlemler Belirlendi

lik, jeotermal, sanayi

Proje ile havzada yer

faaliyetlerinin,

altı

miktar

sal gübre ve ilaçların

ve kalitesinin korun-

yer altı sularına etkileri

ması ve iyileştirilmesi

ortaya konularak bu su

yönünde ileriye dönük

kaynaklarının

planlamalara

ması için gereken ön-

sularının

temel

teşkil edecek çalışmalar
yürütüldü ve havzada
yaşayan halkın temel
ihtiyacı niteliğinde olan
suyun kişilere sağlıklı

tarım-

korun-

lemler belirlendi.
Yer Altı Su Kütleleri
Miktar ve Kalite
Bakımından İncelendi
kapsamında

tanımlandı.
Yer altı suyu durumunun nihai olarak değerlendirilmesi sonucunda
da Gediz Havzası’nda
yer alan 76 yer altı suyu
kütlesinin 34 tanesinin
kötü durumda, geri kalan 42 tanesinin ise iyi
durumda olduğu belirlendi.

tedbirler

programını
programında

bu tedbirlerin uygulayıcısı kurum ve kuruluşları da belirledik.”
diye konuştu.
Diğer Havzalarda
da Çalışmalar
Yürütülüyor
Havza bazlı çalışmaların ülkemizdeki diğer bazı havzalarda da
uygulandığını

belirten

Prof. Dr. Veysel Eroğlu
“Bazı

havzalarımız-

da ise bu çalışmaları başlatacağız. Gediz

ve düzenli olarak sağ-

Çalışma

lanması yönünde ge-

76 su kütlesi belirlen-

rekli adımların atılması

di ve bu kütleler hem

için bir altlık oluşturul-

miktar hem de kalite

Konu ile alakalı değer-

Bakanlık olarak suyu-

du. Ayrıca proje ile hem

bakımından

lendirmede

bulunan

muza sahip çıkıyor ve

yer altı su seviyesindeki

Miktar açısından yapı-

Orman ve Su İşleri Ba-

korumak için her türlü

düşümler, hem de su

lan incelemelerde 56 su

kanı Prof. Dr. Veysel

tedbiri alıyoruz.” de-

kalitesindeki bozulma-

kütlesi iyi, 20 su kütlesi

Eroğlu “Bu sonuçlar ile

ğerlendirmesinde

lar incelenerek Gediz

kötü olarak tanımlandı.

yer altı suyu kütlele-

lundu.

incelendi.

Alınacak Tedbirlerin

Havzası bu projenin ilk

Uygulayıcıları

uygulandığı havza ol-

Belirlendi

ması açısından önemli.

bu-

İzmir Gediz Nehri Islahı
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Haber

KARAMAN VE HATAY
İÇME SUYU PROJELERINDE
SONA YAKLAŞILDI
DSİ Genel Müdürlüğü ülke genelinde yaptığı yatırımlar ile
şehirlerimizin içme suyu ihtiyaçlarını garanti altına almaya
devam ediyor. Bu çerçevede Karaman ve Hatay illerimizde
yürütülen içme suyu faaliyetlerinde, projeler tamamlanma
aşamasına getirildi.

H

atay’da
yıl
son u n d a
tamamlanması

20

hedeflenen arıtma tesisinin ardından isale hattının da devreye
girmesi ile Hatay Mer-

kez ve Samandağ ilçeleri memba kalitesinde
su ile buluşacak. Bölgeye memba kalitesinde
su temin edecek Hatay
İçme Suyu Arıtma Tesisinde bugüne kadar
yürütülen çalışmalar ile
yüzde 90 fiziki gerçek-

Karaman İbralı Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi

leşmeye ulaşılarak sona
yaklaşıldı. Yine yoğun
bir şekilde çalışmaların sürdüğü Hatay İçme
Suyu İsale Hattı’nda ise
yüzde 37 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Yaklaşık 20 milyon TL yatırım bedeli ile yapılan

arıtma tesisi ile Hatay
merkez ve Samandağ
ilçelerine bağlı 16 mahalleye yılda 35.32 milyon metreküp arıtılmış
içme ve kullanma suyu
temin edilecek. Tesis ile
günlük 123 bin metreküp ham su arıtılacak.

Haber

Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Arıtılan suyun yerleşim
yerlerine
taşınmasını
sağlayacak 94 kilometre uzunluğundaki Hatay
İçme Suyu İsale Hattı’nın ise 41 kilometresi tamamlandı. Yüzde
37 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan bu projenin
yaklaşık yatırım bedeli
55 milyon lirayı buluyor. 2018 Nisan ayında
tamamlanması öngörülen isale hattı çerçevesinde 12 adet depo ve

7 adet terfi merkezi de
yapılacak.

vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılaması açısından en
uygun çözüm olacağını
belirleyen DSİ Genel
Müdürlüğü “Karaman
İbrala Barajı İçme Suyu
Projesi”ni geliştirdi.

Karaman’ın İçme Suyu
2050 Yılına Kadar
Garanti Altında
Karaman’da son dönemlerde ivme kazanan
endüstriyel
gelişimin
de etkisiyle, içme ve
kullanma suyu ihtiyacı
had safhaya ulaştı. Bu
durum üzerine İbrala Barajı’ndan alınacak
suyun arıtılarak uzun

ENDÜSTRININ
GELIŞIMI
KARAMAN’DA IÇME
SUYU IHTIYACINI
ARTIRDI. BUNUN
ÜZERINE DSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
“KARAMAN İBRALA
BARAJI İÇME
SUYU PROJESI”NI
GELIŞTIRDI.

“Karaman İbrala Barajı
İçme Suyu İsale Hattı” ve “Karaman İbrala
Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi” olmak üzere 2 ayrı iş olarak ihale
edilen projenin gerçekleşmesi ile Karaman
il merkezi, Ağılönü ve
Kayaönü yerleşim yerleri başta olmak üzere çevre yerleşimlerin
2050’li yıllara kadar
olan içme ve kullanma
suyu ihtiyaçları karşılanmış olacak. Bu iki
projenin toplam yatırım bedeli 66 milyon
lirayı buluyor. Proje
çerçevesinde
“Karaman İbrala Barajı İçme
Suyu İsale Hattı” yüzde 99 seviyesine ulaştı.
“Karaman İbrala Barajı
İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ise yüzde 80
seviyesi aşıldı. Yaklaşık
35 milyon lira yatırım
bedeli ile inşa edilen
arıtma tesisinin bu yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
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1 DOĞRU,
3 YANLIŞI
GÖTÜREBİLİR
22

HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN

Kapak

Günlük yaşantımızda dikkat edeceğimiz ve bunun için büyük
bir zaman ve enerji harcamamıza gerek olmayan tedbirler
sayesinde; hem dünyamızın yaşanabilir geleceğine katkı
sağlayabilir hem daha sağlıklı bir yaşam sürebilir hem de
harcamalarımızı ciddi oranda azaltabiliriz.
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Günlük
yaşantısında
saatlerin,
dakikaların
hatta saniylerin hesabını yapan bizler için
dünyanın milyonlarca
yıl süren döngüsünü
algılamak pek de kolay değil. Ancak algılamakta güçlük çeksek
de dünyamızın milyonlarca yıl süren döngüsüne
tarafımızdan
yapılan
müdahaleler
neticesinde, doğal sürecin aleyhimize işlediği bir zaman dilimine
girdik. Küresel ısınma
ve iklim değişimini hızlandırma gibi bir gücümüzün olması aslında
bu süreci tersine çevirebilecek
gücümüzün olduğuna da işaret
ediyor. Gerçekten de
ihtiyaçlarımızı karşıla-

mak yönündeki güçlü
motivasyonumuzdan
ödün vermeden, alacağımız basit ama etkili
tedbirlerle dünyamızın,
kısa vadede yaşanır bir
yer olmaktan çıkmasının önüne geçebiliriz.
Bunun için öncelikle geniş çaplı bir farkındalık gerekiyor. Bir
sorun ile karşı karşıya
olduğumuz yönündeki
bir farkındalıktan ziyade çözümün parçası
olabilme gücüne sahip
olduğumuz bir farkındalığa ihtiyacımız var.
Sözgelimi bir kilogram
şeker elde etmek için
3 bin litre su harcandığının farkında olan
birisi belki fazladan bir
şeker paketini alışveriş

sepetine atmaktan vaz
geçebilir. Ya da çayına
fazladan bir kaşık şeker
atan birisi bu şeker ile
birlikte yaklaşık 50 fincan su tükettiğinin farkında olsa, o fazladan
bir kaşık şekeri tüketmeyerek aynı zamanda
daha sağlıklı bir yaşam
sürdürme fırsatı yakalayabilir.
Bahçesindeki ağacı güneş ışınlarını engellediği için kesen bir kimse o
ağacın ömrü boyunca 1
ton karbondioksit emdiğini biliyor olsa belki
de o ağacı kesmekten
geri durabilir ve hatta
bahçesine yeni ağaçlar
dikmeyi düşünebilir.

Günlük
yaşantımızda
dikkat edeceğimiz ve
bunun için büyük bir
zaman ve enerji harcamamıza gerek olmayan tedbirler sayesinde; hem dünyamızın
yaşanabilir geleceğine
katkı sağlayabilir hem
daha sağlıklı bir yaşam
sürebilir hem de harcamalarımızı ciddi oranda
azaltabiliriz.
Sağlık, Tasarruf,
Gelecek; Bir Taşla
Üç Kuş
Faaliyette
bulunulan
sektöre göre farklılık
göstermekle
birlikte
insan kaynaklı küresel
ısınma ve iklim değişiminin en büyük sebebini mal ve hizmet
üretimi
oluşturuyor.

Alışveriş yaparken tercihlerimizin yalnızca bütçemizi etkilemekle kalmayacağını, sağlımıza ve dünyamızın geleceğine
de etki edeceğini unutmamak gerek.

Kapak
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Taze meyve ve sebzeyi mevsiminde tüketirsek, kimyasallardan ve enerjiden tasarruf etmiş oluruz.

Özellikle enerji ve akaryakıt sektörlerinde faaliyette bulunan kurum
ve kuruluşlar karbon
emisyonunun
büyük
kısmından
sorumlular. Ulaştırma, tarım,
hayvancılık,
turizm
gibi sektörlerin payı da
az değil. Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan kurumsal karbon
emisyonu göz önüne
alındığında sıradan bir
insanın sebep olduğu
karbon emisyonu dikkate değmez bulunabilir. Kimi kurumların bir
günlük rutini, binlerce
insanın yıllarca ürettiği
karbondioksit düzeyine
eşit olabilir.
Ancak mal ve hizmet
üretimini
belirleyen
unsur talep... Talepte

ALIŞVERIŞ
YAPARKEN SATIN
ALACAĞINIZ
ÜRÜNLERIN
NEREDE
ÜRETILDIĞINE
VE ÜRETIMINDE
HANGI
MADDELERIN
KULLANILDIĞINA
DIKKAT EDIN.
ÜRETIMINDE YA
DA NAKLIYESINDE
YÜKSEK EMISYONA
SEBEP OLAN
ÜRÜNLERDEN
KAÇININ.

bulunanlar ise biz sıradan insanlar… Dolayısıyla talebi kısarak
aşırı ve gereksiz karbon
salınımına sebep olan
mal ve hizmet üretiminin
azaltılmasına
vesile olabiliriz. Bunun
yanında tüketim tercihlerimizle üretimde
bulunanları daha düşük
karbon salımı ve doğayla uyumlu bir üretim süreci konusunda
yönlendirmek de bizim
elimizde.
“Tek başıma neyi değiştirebilirim ki?” çaresizliğinden kurtularak
tüketim alışkanlıklarımızı değiştirecek iradeyi kendimizde bulduğumuzda; basit, ilave
bir zaman ve enerji gerektirmeyen tedbirlerle

hem daha sağlıklı yaşayabilir, hem masraflarımızı önemli ölçüde
azaltılabilir hem de
dünyamızın yaşanabilir
geleceğine katkı sağlayabiliriz.
Yeşil Alışveriş
Tüketeceğiniz
kadar
ürün satın alın, örneğin ülkemizde her yıl
4 milyar ekmek israf
ediliyor. Her ilave talep,
ilave üretim ve karbon
emisyonu anlamına geliyor.
Alışveriş yaparken satın alacağınız ürünlerin nerede üretildiğine
ve üretiminde hangi
maddelerin kullanıldığına dikkat edin. Üretiminde ya da nakliyesinde yüksek emisyona

Kapak

Hibrit otomobil satın
alın. Sıkışık trafikte ve
düşük hızlarda benzin
motoru yerine elektrik motorunu kullanan
hibrit araçlar elektrik
motoru
kullanıldığı
sürece karbon emisyonuna sebep olmaz. Aslında sadece elektrikle
çalışan otomobiller çok
daha faydalı olmasına
rağmen henüz dünya
çapında yaygınlaşması
için uzun yıllara ihtiyaç
var gibi görünüyor.

Hibrit otomobil satın alarak karbon ayak izinizi küçültebilirsiniz.
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sebep olan ürünlerden
kaçının. Mümkün olduğunca yerel ürünler
kullanmayı tercih edin.
Böylelikle hem yerli üretimi desteklemiş
olur hem de nakliyeden
doğan karbon salınımını azaltırsınız.
Şebeke suyunuz ile
alakalı herhangi bir
şüpheniz yoksa şişe
suyu tüketmekten uzak
durun. Şişe üretimi
ve suyun şişelenmesi
süreçleri ile şişe suyun nakliyesi sebebiyle
yüksek karbon emisyonları ortaya çıkıyor.
Diğer taraftan özellikle pet şişeler, uzun
süre güneş ışığına maruz kaldığında içerdiği
kimyasal
maddelerin
suya karışmasına sebep oluyor bu da sağlık
sorunlarını beraberinde getiriyor. Bir başka
nokta da pet şişelerin
yarattığı çevre kirliliği...

Bu kirliliğin bertarafı da
karbon emisyonuna sebep oluyor.

ŞIŞELENMIŞ SU
TÜKETMEK YERINE
ŞEBEKE SUYU
KULLANIRSAK,
HEM ŞIŞELERIN
YARATMIŞ OLDUĞU
KIRLILIĞIN HEM
DE ŞIŞE ÜRETIM
SÜREÇLERININ
SEBEP OLDUĞU
KARBON SALIMININ
ÖNÜNE GEÇMIŞ
OLURUZ. AYRICA
GÜNEŞ IŞINLARINA
MARUZ KALAN
PET ŞIŞELERIN
IÇERIĞINDE
BULUNAN
KIMYASALLARIN
SUYA KARIŞMASI
TEHLIKESINDEN DE
KURTULURUZ.

Özellikle kırmızı et tüketimini azaltın. Çünkü
insan faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan
karbon
emisyonunun
%18’ine
hayvancılık
sektörü sebep oluyor.
Haftalık kırmızı et tüketiminizi en azından
bir gün azaltın.
Mevsimi dışında taze
meyve ve sebze satın almayın böylelikle mevsim dışı sebze
meyve üretebilmek için
yoğun olarak kullanılan
kimyasal maddelerden
ve enerji sarfiyatından
azaltım yapmış olursunuz.
Gereksiz ve fazladan
ambalaja sahip ürün ve
hizmetleri satın almayın. Olabildiğince geri
dönüşümlü
ürünleri
tercih edin.

Araç satın alırken yakıt
tüketimine dikkat edin.
Yüksek motor hacmine sahip araçlar (Arazi araçları minibüsler,
pikaplar, kamyonetler
gibi) diğerlerine göre
daha çok yakıt tüketir.
Ticari kullanım haricinde saygınlık ya da
popülerlik için bu araçları tercih etmeyin. Yakıt tasarrufuna yönelik
yeni teknolojilerin kullanıldığı
otomobilleri
destekleyin.
Moda,
teknolojik
trendler ya da sosyal
çevrenin etkisiyle henüz işlevselliğini kaybetmemiş
elektronik
cihazlarınızı
kullanmaktan vazgeçmeyin.
Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve piyasaya en
son sürülen cihazların
bile bir iki yıl içersinde
modası geçiyor. Tüketiminizi trendler değil
ihtiyaçlarınız belirlesin.
Beyaz eşya satın alırken
enerji etiketi en az “A”
ya da “A+” sınıfı olan
eşyaları tercih eder-
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Elektronik cihazların
fonksiyonlarını yerine
getirdiği halde moda
ve benzeri sebeplerle
yenileriyle değiştirilmesi
dünyamızın elektronik
çöplüğüne dönüşmesine
sebep oluyor.

TEKNOLOJI ÇOK
HIZLI ILERLIYOR
VE PIYASAYA EN
SON SÜRÜLEN
CIHAZLARIN
BILE BIR IKI
YIL IÇERSINDE
MODASI GEÇIYOR.
TÜKETIMINIZI
TRENDLER DEĞIL
IHTIYAÇLARINIZ
BELIRLESIN.
seniz

elektrik

harca-

malarınızı azaltırsınız.
Yüksek verimli ve çok
düşük verimli cihazlar
arasında % 60’ın üzerinde

enerji

tüketim

farkı vardır.
Beyaz eşya alırken makine kapasitesini ailenizin durumuna göre ve
genellikle kullandığınız
aralıkta

seçin.

Örne-

ğin 10 kg kapasiteli bir
çamaşır

makinesi

az

enerji tüketen sınıfta
olsa bile birkaç kişilik
küçük aileler ve çok sık
çamaşır yıkama ihtiyacı
olan aileler için uygun
değildir.
Çamaşır kurutma makineleri enerji tüketimi

çok yüksek cihazlardır.
Çamaşırınızı
asarak
kurutun.
Yeşil Yolculuk ve
Seyahat
Türkiye’de
tüketilen
enerjinin yaklaşık %
20’si ulaştırma sektöründe
kullanılıyor.
Ulaştırma sektörünün
enerji ihtiyacı da %99
oranında petrol ürünlerinden karşılanıyor.
O sebeple ulaştırmada
yapılacak tasarruf karbon emisyonunun azaltılmasında büyük önem
taşıyor.
Havayolu taşımacılığı
ulaştırma sektörü içinde karbon salınımının
en çok olduğu alandır. Uçaklar “kerosen”

adı verilen yakıt sebebiyle çok yoğun karbon emisyonuna sebep
olurlar ve bu emisyonu
üst atmosferde yaptıklarından sera etkisi daha da büyük olur.
Havayolu
taşımacılığının, insan faaliyetlerinden kaynaklanan
küresel ısınmaya etkisinin %2-3 oranında
olduğu tahmin ediliyor.
Uçakların bir olumsuz
etkisi de gök yözünde
bıraktıkları izler... Motor dumanı izleri (contrails) denilen bu izler,
yeryüzünden yansıyan
ısıyı tekrar yeryüzüne
göndererek sera etkisine katkıda bulunurlar.
Türkiye’den
Amerika’ya gerçekleştirilecek
bir uçak yolculuğu neti-

cesinde, gidiş ve dönüş
esnasında
atmosfere
salınacak
karbodioksit miktarı yaklaşık 4
tondur. Bu salınım ortalama bir insanın yıllık karbon emisyonuna
denktir.
Diğer taraftan uçaklar
en yüksek karbon salınımını iniş ve kalkış
esnasında yaparlar. O
sebeple nispeten kısa
mesafeleri başka ulaşım yolları ile kat etmeye çalışın.
Yolculuklarınızda özel
aracınızın yerine; tren,
metro, otobüs, vapur ve
bunun gibi toplu taşıma
araçlarını tercih edin.
Özellikle raylı sistemler
ve deniz ulaşımı kar-

27

Haber

Uçaklar özellikle üst atmosfere saldıkları karbon sebebiyle küresel ısınma ve iklim değişikliğinde büyük etkiye sahip.
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bon emisyonun azaltılmasında önemli yer
tutuyor. Karayolu ulaşımı yerine demiryolu
ve denizyolu ulaşımını
tercih edin. Karayolu, denizyoluna göre 3
misli, demiryoluna göre
2 misli daha fazla enerji
sarfiyatına sebep olur.
Araç
kullanımında, toplam mesafenin
yaklaşık 1/3’ü işyerine
ulaşmak ve geri dönüş
için kat ediliyor. Servis
imkânınız varsa kullanın ya da mümkün
olduğunca birlikte çalıştığınız kişilerle ortak
olarak işyerine gidip
gelin. Böylelikle hem
yakıt ve araç giderleriniz azalacak hem de
karbon ayak iziniz küçülecektir.
Kısa mesafelere yürüyerek gidin veya çevrenizde uygun yollar
varsa bisiklet kullanın.

TÜRKIYE’DEN
AMERIKA’YA
GERÇEKLEŞTIRILECEK

BIR UÇAK
YOLCULUĞU
NETICESINDE,
GIDIŞ VE DÖNÜŞ
ESNASINDA
ATMOSFERE
SALINACAK
KARBODIOKSIT
MIKTARI YAKLAŞIK
4 TONDUR.
BU SALINIM
ORTALAMA
BIR INSANIN
YILLIK KARBON
EMISYONUNA
DENKTIR.

Motor dumanı izleri (contrails) denilen bu izler
yeryüzünden yansıyan ısıyı tekrar yer yüzüne
göndererek sera etkisine katkıda bulunuyor.

kullanmadığı-

ihmal etmeyin. 5 yaşın-

nız her 2 kilometre için

daki bir araç, aynı mo-

0,75 kg. karbondioksit

del sıfır yaşındaki bir

tasarrufu sağlarsınız.

araca göre atmosfere %

Araba

Otomobilimiz

yaşlan-

dıkça ve eskidikçe kullandığı yakıt miktarının
ve dolayısıyla da ortaya çıkardığı egzoz gazı
kirliliğinin

arttığını

30 daha fazla kirletici
boşaltır ve daha fazla
yakıt tüketir. Otomobilimizin

egzoz

gazı

ölçümlerini zamanında
yaptırın.

unutmayın. Bu sebeple

Şehir içi bölgelerde ta-

periyodik araç bakımını

şıtlarda kullanılan yakıt

Kapak
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Bisiklet kullanarak hem sağlığınıza hem de çevrenize katkı sağlarsınız.

tüketimini ve egzozdan
atılan kirletici miktarını minimize etmek için
taşıt hızı 35–95 km/
saat arasında olmalıdır.
Araç 95 km/saat yerine
115 km/saat hızda sürdüğünde ise % 15 daha
fazla yakıt tüketilir.
Aracın yakıt verimliliğinde lastik önemli bir
fonksiyona
sahiptir.
Lastik basıncı yakıt tüketimini % 5–10 arasında etkiler. Aracınızın
lastik basıncının kullanım kılavuzunda önerilen ayarda olmasına
dikkat edin. Düzgün
şişirilmiş lastiklerle litre başına aldığınız yol
yüzde 3 oranında artar.
Her 4 litre benzin tasarrufu 10 kg. karbondioksiti
atmosferden
uzak tutar.

Toplu taşıma araçlarını kullanarak aracınızın saldığı karbon miktarında azaltıma
gidebilirsiniz.

Aracınız seyir halinde
iken camlarınızı mümkün olduğunca kapalı
tutmaya çalışın. Oto-

HER 4 LITRE
BENZIN TASARRUFU
10 KILOGRAM
KARBONDIOKSITI
ATMOSFERDEN
UZAK TUTAR.

mobilinizi camları açık
olarak saatte 100 km’lik
bir

hızla

sürdüğünüz

takdirde araç yaklaşık
% 4 oranında fazladan
yakıt tüketir.

Klima, otomobilin motoru için yakıt kullanan ekstra bir yüktür.
Klima kullanılmaması
%5’e kadar yakıt tasarrufu sağlar. Arabanızı
hareket
halindeyken
ısıtmaya çalışın. Araba dururken daha geç
ısınır ve daha çok yakıt
tüketir.

Haber
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Akkor ampuller yerine enerji tasarruflu ampulleri kullanın.

Radyatörlerin
önünü
uzun perdeler ya da ısının yayılmasına mani
olacak mobilya ve eşyalarla kapatmayın.

Evde Ne Yapabiliriz?
Binalarda

kullanı-

lan enerjinin yaklaşık
%80’i ısınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak harcanıyor.
Binalara ısı yalıtımı yapıldığı takdirde tasarruf
oranı %50’lerin üzerine
çıkıyor.

Bina

yalıtımı

ilk planda yüksek masraflara sebep olsa da
düşen faturalar neticesinde yalıtım maliyeti
birkaç sene içerisinde
geri dönecektir.
Duvar ile radyatör arasına alüminyum folyo
kaplı

yalıtım

levhası

koyarsanız radyatörden
yayılan ısıdan maksimum fayda sağlarsınız.
Bu panelleri strafor bir
levhanın üzerini alüminyum folyo ile kaplayarak evde kendiniz
de hazırlayabilirsiniz.

EVLERDE
TÜKETILEN
ENERJININ
YAKLAŞIK %10-15’I
KULLANILMADIĞI
HÂLDE PRIZDE
TAKILI KALAN
CIHAZLAR
TARAFINDAN
TÜKETILMEKTEDIR.

Ortam sıcaklığını 1 derece azaltarak enerji
tüketimini %6 azaltabilirsiniz. Kışın ortam
sıcaklığını gereğinden
fazla
yükseltmeyin.
Oturma odalarını 19 ile
21 derece ve yatak odalarını 16 ile 18 derece
aralığında tutmak yeterli olacaktır. Güneşli
kış günlerinde perdelerinizi açarsanız güneş
evinizi bedavaya ısıtacaktır.
Aydınlanma için öncelikle doğal gün ışığından faydalanmaya
çalışın. Mobilyalarınızı
günışığının içeri girişini
kolaylaştıracak şekilde
yerleştirin. Duvarlarınızı açık renge boyayın.

Lambalarınızı
temiz
tutun; kirli ve tozlu lambalar %25 daha
fazla enerji tüketirler.
Akkor ampuller yerine
enerji tasarruflu ampulleri kullanın. Bu yolla hem akkor ampullerin sebep olduğu karbon
emisyonuna mani olursunuz hem de enerji tasarrufu sebebiyle
elektrik santrallerinden
ortaya çıkabilecek karbon emisyonunda azaltım sağlarsınız.
Evlerde tüketilen enerjinin yaklaşık %10-15’i
kullanılmadığı
halde
prizde takılı kalan cihazlar tarafından tüketilmektedir.
2000
yılında Avrupa Birliği
üyesi 15 ülkede evlerde stand-by (bekleme konumu) sebebiyle tüketilen enerjinin

Kapak

94 milyar kilovat saat
olduğu
saptanmıştır.
Açma-kapama butonu
bulunan çoklu priz kullanırsanız tek bir dokunuşla tüm cihazları
kapatabilirsiniz.
Buzdolabınızı mutfağın
en soğuk yerine, ocak
ve radyatörden uzağa yerleştirin. Böylece
buzdolabınız %15 daha
az enerji tüketir.
Buzdolabını +5 ve derin
dondurucuyu -18 derecede tutmak yeterlidir.
Daha düşük değerler
enerji israfı anlamına
gelir.
Yiyeceklerinizi oda sıcaklığına kadar soğumasını bekledikten

sonra buzdolabına koyun. Buzdolabına sıcak konulan yiyecekler
daha fazla enerji tüketimine sebep olurlar.
Buzluktan
çıkartılan
yiyecekleri
dolapta
çözdürün. Böylece soğumaya yardımcı olacağınız için dolabınız
daha az enerji tüketir.
Çamaşır
makinenizi
her zaman tam kapasitede çalıştırın. Ancak
kapasitesinin üstünde
çalışmasına zorlamayın. Eğer makinenize
az miktarda çamaşır
koyuyorsanız, daha az
su almasını sağlayacak
programı seçin.
Ütüler evlerde enerji
tüketim kapasitesi en

yüksek
cihazlardandır. Ütü kullanırken fişi
işiniz bitmeden çekerseniz, mevcut ısıyı bir
süre daha kullanabilirsiniz.
Çamaşırlarınızı
kuruturken çok fazla
kırıştırmayın.
Çamaşırlarınızı nemli iken
ütüleyin.
Ağaç Dikin
Küresel ısınma ve iklim
değişikliğiyle mücadelede kişisel olarak payımıza düşenler elbette
burada sayılanlarla sınırlı değil. Ancak hepsi,
doğrudan ya da dolaylı
olarak sebep olduğumuz karbon emisyonunu azaltmaya yönelik. Sebebi olduğumuz
emisyonun bertarafını

sağlayacak en önemli
tedbir ise ağaç dikmek
olacaktır.
Küresel ısınmayla mücadelede herkesin yeni
teknolojiler

geliştir-

mesi ya da çığır açacak
bilimsel keşifler yapmasını

bekleyemeyiz.

Ancak herkes ağaç dikebilir. Bir ağaç ömrü
boyunca

1

ton

kar-

bondioksit emebiliyor.
Ortalama

bir

insanın

yıllık karbon emisyon
miktarının 4 ton olduğu
düşünüldüğünde 4 ağaç
dikerek en azından bireysel olarak sebep olduğumuz karbon emisyonunun

bertarafını

sağlayabiliriz.
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SELLER DİYARI
Tarih boyunca insanoğlu yaşamak için genelde, akarsu ve
deniz kenarlarını tercih etti, çünkü suya yakın olmak; daha
yumuşak bir iklim, daha verimli topraklar ve daha kolay
ulaşım anlamına geliyor. Ancak bu durum bir dezavantajı da
beraberinde getiriyordu: Seller… Kontrol edilebildiği sürece su
hep insanoğluna hizmet etti ama kontrol edilebildiği sürece…
HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN
Tarih boyunca insanoğlu yaşamak için genelde,
akarsu ve deniz kenarlarını tercih etti, çünkü
suya yakın olmak; daha
yumuşak bir iklim, daha
verimli topraklar ve
daha kolay ulaşım anlamına geliyor. Ancak bu
durum bir dezavantajı
da beraberinde getiriyordu: Seller… Kontrol
edilebildiği sürece su
hep insanoğluna hizmet
etti ama kontrol edilebildiği sürece…
Hollanda Krallığı “Hollanda, Curaçao, St. Maarten ve Aruba” olmak
üzere dört “ülkeden”
oluşan bir Avrupa ülkesi… 41 bin 500 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkenin 2017
nüfusu ise 17 milyon.
Kuzeybatı Avrupa’da,
Belçika’nın kuzeyinde,
Almanya’nın kuzeybatısında kalan ülkenin;
kuzeyini ve batısını ise
Kuzey Denizi çevreliyor.
Ülke, coğrafi bakımdan,
rüzgârların yığdığı kum
tepeciklerinin kapladığı
alanlar; kuzey ve batı-

daki, akarsular tarafından getirilen malzemelerin birikimiyle oluşan
alüvyaller ile doğu ve
güneydoğudaki,
seller tarafından getirilen
malzemelerin
birikimiyle meydana gelen

HOLLANDA’NIN
EN ILGINÇ
YANLARINDAN BIRI,
TOPRAKLARININ
BÜYÜK BIR KISMINI
YAPAY YOLLARLA
KAZANMIŞ
OLMASI…

dilüvyal bölgeler olmak
üzere üç kısımdan oluşuyor. Ülke genelinde
göze çarpan bir yükselti
ve dağ silsilesi yok. En
yüksek noktası ise 327
metre yüksekliğindeki
Vaalserberg Tepesi…
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Hollanda’nın en ilginç
yanlarından biri, topraklarının büyük bir
kısmını yapay yollarla
kazanmış olması… Hollandalılar barajlar, setler ve bentler yaptıktan
sonra kara tarafında
kalan suyu yel değirmenleriyle denize bo-

şaltıyor ve toprakların
kuruyup dibe çökmesiyle deniz seviyesinin
altında yeni topraklar
kazanmış oluyor. Bu
durum ülkenin adına
da yansımış görünüyor. “Nederland” Felemenkçe’de “Alçaktaki
Ülke” anlamına geliyor.

Ülkenin başkenti Amsterdam, Amstel Nehri
üzerine kurulan baraj
etrafında kazıklar üzerine inşa edilmiş bir
şehir. Adını da buradan alıyor. Benzer bir
durum ülkenin ikinci
büyük şehri Rotterdam
için de geçerli. Rotter

Nehri

üzerine

kuru-

lu baraj etrafında inşa
edilen şehir, aynı zamanda Avrupa’nın en
büyük limanına sahip
ve dünyanın dört bir
yanından gelen kargoların kıtaya kuzeyden
giriş noktası.
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Amsterdam’ın havadan çekilmiş bir fotoğrafı

Hollanda,

bir

sı ve Belçika’nın yanı

200 bin hektar arazinin

kısmının deniz seviye-

büyük

sıra Hollanda’da büyük

sular altında kalması-

sinin altında yer alması

bir yıkıma yol açmış.

na sebep olmuş. Ayrıca

ve ortalama yükseltinin

1835’i Hollanda’da ol-

3 bin ev ve 300 çiftlik

az olması nedeniyle sık

mak üzere, 2617 kişinin

yıkılırken 40 bin ev ve

sık

maruz

hayatını kaybetmesine

3 bin çiftlik de büyük

kalan bir ülke. Özel-

neden olmuş. Dev taş-

zarar görmüş. Bu büyük

likle 1 Şubat 1953’te

kın, sadece Hollanda’da

afet 72 bin kişiyi evle-

yaşanan Kuzey Denizi

200 bin büyükbaş hay-

rini terk etmek zorunda

Taşkını, Britanya Ada-

vanın telef olmasına,

bırakmış.

taşkınlara

HOLLANDA, BÜYÜK
BIR KISMININ
DENIZ SEVIYESININ
ALTINDA YER
ALMASI VE
ORTALAMA
YÜKSELTININ
AZ OLMASI
NEDENIYLE SIK
SIK TAŞKINLARA
MARUZ KALAN BIR
ÜLKE.

Dosya
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1953 Kuzey Denizi Taşkını sonrası çekilen bir hava fotoğrafı.
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Taşkın Öncesi Görünüm

Setlerin Yıkıldığı Alanlar
(Okla Gösteriler)
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Taşkının Giriş Yaptığı
ve Etkilediği Alanlar

Taşkın Sonrası Görünüm

1953 Kuzey Denizi Taşkını’nın gelişimi ve etkilediği alanlar.

Dosya

Hollanda, taşkın sorunuyla başa çıkmak için bugüne kadar birçok çözüm geliştirmiş. 1937 yılında, fırtınalar nedeniyle yükselen deniz seviyesinin sebep
olduğu taşkınların önüne geçmek için İçişleri Departmanı’nda bir komisyon
oluşturulmuş ve 1950 yılında çözüm olarak nehir ağızlarının kapatılması önerilmiş. 1953 yılında Kuzey Denizi Taşkını’nın yaşanmasıyla, Hollandalılar çalışmalarını hızlandırmış ve 1958 yılı itibariyle Delta Works projesi hayata geçirilmeye başlanmış.
Delta Works Nedir?
Delta Works; aralarında fırtına bariyerleri, setler, kanal kapıları, dev duvarlar
ve barajların yer aldığı 13 projeyi içeren geniş kapsamlı bir taşkından koruma projesi. Projenin öncelikli amacının taşkından koruma olmasının yanı sıra,
içme suyu temini, enerji üretimi ve gemi geçişlerinin güvenli bir biçimde sağlanması gibi yan faydaları da var.

38

Delta Works kapsamında yer alan projelerin konumlarını gösteren harita.
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1- Brouwersdam (Brouwers Barajı)

Brouwers Barajı Kuzey

Overflakkee

adaları-

6.5 kilometre uzunlu-

Barajın en önemli fay-

Denizi

Grevelin-

nı taşkından korumak

ğundaki Brouwers Ba-

dalarından biri de, Ku-

genmeer arasında yer

olan baraj, 1971 yılında

rajı, 12 metre yüksekli-

zey Denizi ile 11 bin

alıyor.

tamamlandı. Baraj aynı

ğe sahip. Baraj çevresi

hektarlık yüzölçümüyle

zamanda

Schouwen

ise zamanla rekreasyon

Avrupa’nın En büyük

1962 yılında inşa çalış-

Duiveland ve Goerree

alanları, golf sahaları,

tatlı su gölünü birbirin-

malarına başlanan ve

Overflakkee

adalarını

bisiklet yolları, eko-e-

den ayırması. Bu işteki

temel amacı Schouwen

karayolu ile birbirine

nerji merkezi ve liman

diğer ortağı ise Greve-

Duiveland ve Goerree

bağlıyor.

gibi tesislerle donatılmış.

lingen Barajı.

ile

2- Oosterscheldekering (Doğu Fırtına Bariyeri)

Delta Works içinde ön
plana çıkan projelerden
biri 1976-1986 yılları arasında inşa edilen
Doğu Fırtına Bariyeri…
Proje, 9 kilometrelik
uzunluğuyla dünyanın
en büyük fırtına bariyeri. 9 kilometrelik
bariyerin 3 kilometrelik kısmı açılıp – ka-

panabilen kısımdan, 6
kilometrelik kısmı ise
sabit setlerden oluşuyor. Bariyerin üzerinde,
deniz
rüzgârlarından
faydalanarak
enerji üretmek için rüzgâr
enerjisi santralleri yer
alıyor. Tesis için gerekli
olan enerji de buradan
sağlanıyor.

Hollanda’yı Kuzey Denizi
taşkınlarından
korumak için tasarlanan bariyer; her biri
42 metre genişliğinde
62 çelik kapıdan ve bu
çelik kapıların üzerine
oturduğu 65 betonarme
sütundan oluşuyor. Her
bir sütunun ağırlığı ise
yaklaşık 18 bin ton. Ba-

riyerin kapakları deniz
seviyesinin normal olduğu zamanlarda açık,
fırtınalı zamanlarda ve
deniz seviyesinin yükseldiği

diğer

durum-

larda ise kapalı konuma
getiriliyor.
açılması

Kapakların
yaklaşık

dakika sürüyor.

75
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3- Maeslantkering (Maeslant Bariyeri)

Maeslantkering açık konumda iken, suyolu gemi
geçişlerine açık.

Maeslantkering

40

Maeslantkering kapalı konumda iken, Rotterdam’ı
koruyan bir fırtına bariyerine dönüşüyor.

hare-

ediyor. Kollar kapan-

tik bir sistem üzerine

algılama sistemleri sa-

ketli iki kolu olan bir

dığında ise Rotterdam

kurulu. Bariyerin açı-

yesinde

fırtına

Kol-

şehri için koruyucu bir

lıp

insan

1991 yılında yapımına

lar açıkken suyolu bir

fırtına bariyeri ortaya

müdahalesine

ihtiyaç

başlanan bariyer, 1997

nakliye

çıkıyor.

Maeslantke-

duyulmayan bir şekil-

yılından bu yana kulla-

ring, tamamen otoma-

de tamamen otomatik

nılmaya devam ediyor.

bariyeri.
rotası

olarak

işlev görmeye devam

kapanması,

gerçekleşiyor.

4- Oesterdam (Doğu Barajı)

Delta Works kapsamında yer alan en uzun baraj olan Doğu Barajı.

Doğu

Barajı,

Delta

Works kapsamında yer
alan en uzun baraj. 10,5
kilometre

uzunluğun-

daki baraj Oosterschelde’yi Scheldt - Rhine
bağlantısından ayırarak

bölge doğasının ve gemicilik
faaliyetlerinin
korunmasına
büyük
katkı sağlıyor.
Güney
Beveland
ve
Tholen arasında yer
alan baraj, Zeeland ve

Kuzey Barabant’ı birbirine bağlıyor.
Doğu Barajı kum yığılarak inşa edilmiş bir baraj. İnşaat faaliyetleri
Doğu Kanalı’nı geçici
olarak kapayan Doğu

Fırtına Bariyeri sayesinde

mümkün

oldu.

1979 yılında yapımına
başlanan

baraj,

1982

yılında faaliyete geçti.
Barajdan her yıl ortalama 80 bin gemi geçiyor.

Dosya

5- Haringvlietsluizen (Hareketli Kilitler)

Avrupa Vinci olarak da bilinen Haringvlietsluizen (Hareketli Kilitler)

1956 yılında yapımına

sına benzer şekilde su

başlanan, 1970 yılın-

seviyesini kontrol ediyor.

da yapımı tamamlanan

Kilitler

Hareketli Kilitler, Ku-

“Avrupa Vinci” olarak

zey Denizi ile Harin-

da biliniyor. 1 kilometre

gvliet’in ağzı arasında

uzunluğundaki Hareketli

uzanıyor ve bir muslu-

Kilitler’i içeren Harin-

ğun açılıp – kapanma-

gvliet Barajı’nın amacı

aynı

zamanda

karayı gel-git hareketlerinden korumak.
Yapı, her biri 56 metre
uzunluğunda 17 kapaktan oluşuyor. Nakliye
gemilerinin geçebilmesi
için de ayrıca Goereese
kilidi adında bir kapısı

bulunuyor. Tesis 7 gün
24 saat hizmet veriyor.
Kapakların açılması ya
da kapanması ise Rhine
ve Maas kanallarından
gelen su miktarına bağlı. Tesisten yıllık ortalama 30 milyar metreküp
su geçiyor.

6- Veerse Gatdam (Bahar Sokağı Barajı)

Zandkreek Barajı ile birlikte Meerse Kanalı’nı iki ucundan kapatan Bahar Sokağı Barajı.

1961 yılında inşası tamamlanan Bahar Sokağı Barajı, Walcheren
ile

Kuzey

Beveland’ı

birbirine bağlıyor. Doğaya çok iyi bir biçimde entegre olmasıyla
ön plana çıkan baraj

“Bahar Barajı” olarak
da anılıyor. Baraj inşa
edildikten sonra her iki
tarafı da kumla doldurulmuş ve sonrasında
peyzaj çalışması yapılmış. Netice olarak
da ortaya kum tepeciği üzerinde uzanan

bir otoyol görünümü
çıkmış. Baraj, 1930’lu
yılların sonlarında korunmasız kıyı şeridini
korumak için geliştirilen ve 1953’te Delta Planı’nda yer alan
Üç

Adalar

Planı’nın

bir parçası. 2.8 kilometre uzunluğundaki
baraj, Zandkreek Barajı ile birlikte Meerse
Kanalı’nı iki ucundan
kapatıyor. İki barajın
öncelikli amacı ise su
seviyesini kontrol altında tutmak.

41

Dosya

7- Hartelkering (Hartel Bariyeri)

Hartel Bariyeri, Maeslant Bariyeri ile birlikte

42

Lahey,

Utrecht,

terdam

ve

Rot-

Dordrecht

arasındaki bölgeyi Kuzey Denizi’nden gelen
yüksek boyutlu gelgit
akımlarına karşı koru-

yor. Tesis biri 49 metre,
diğeri 98 metre uzunluğunda oval iki bariyere sahip.

tanıyor. Kapandıklarında ise 3 metrelik bir su
seviyesi yükselişini engelleyebiliyorlar.

Bariyerler açıkken su
seviyesinin 14 metre
üzerinde yer alıyor ve
suyolu trafiğine imkân

Milyonlarca insan tesis sayesinde ekonomik
faaliyetlerin yoğun olduğu bu alanda güvenle

yaşayabiliyor ve çalışabiliyor.
1990 yılında inşasına
başlanan Hartel Bariyeri, 1996 yılında faaliyete geçti. Tesis 20 yıllık hizmetinin ardından
2016 yılında tamamen
modernize edildi.

8- Hollandsche IJsselkering (Ijssel Bariyeri)

Ijssel

Bariyeri

Delta

Ijssel Bariyeri, nakli-

metre yüksekliğe, 80

ye ve su yönetiminde

metre genişliğe ve 480

asgari

ne-

ton ağırlığa sahip 2 ha-

den olacak şekilde ta-

reketli bariyeri ve 45

sarlanmış hareketli bir

metre

yapımına başlanan ba-

cinin sonunda 1958 yılında tamamlandı. Tesis,
nüfus
yoğunluğunun
yüksek olduğu Güney
Hollanda ve Utrecht’i
taşkınlardan
koruyor.
Bariyer her yıl ortalama

taşkından koruma ya-

4 beton kuleyi bünye-

riyer, 4 yıllık inşa süre-

3 kez kapatılıyor.

pısı. Tesis, her biri 12

sinde barındırıyor.

Works kapsamında inşasına başlanan ilk tesis. Büyük taşkından 1
yıl sonra, 1954 yılında

aksamaya

yüksekliğindeki

Dosya

9- Philipsdam en Krammersluizen
(Philips Barajı ve Krammer Kilitleri)
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Philips Barajı ve Krammer Kilitleri

Philips Barajı Volkerak

Kanalı’ndaki

Gölü’nün tatlı suyu ile

hareketlerini azaltıyor.

batı

Bu sağladığı faydanın

kıyılarının

tuzlu

suyu arasında bir set
oluşturuyor.
lünmenin

Bu

bir

bö-

sonucu

olarak, barajın her iki
yanında

birbirinden

farklı yaşam formları
yer alıyor. Philips Barajı’nın

inşası,

Doğu

gel-git

yanı sıra, oradaki flora,
fauna ve midye yetiştiriciliği faaliyetlerinin
gel-git

hareketlerine

ihtiyaç duyması hesaba katıldığında olumsuz bir durum da teşkil

Fırtına Bariyeri ile ya-

ediyordu. Philips Bara-

kından bağlantılı. Doğu

jı’nın inşa edilmesiyle

Fırtına Bariyeri, Doğu

gel-git hareketi bir kez

daha istenilen seviyede
sağlanmış ve kontrol
altına alınmış oldu.
7 kilometre uzunluğundaki Philips Barajı’nın
yapımına 1976 yılında
başlandı. 11 yıllık inşaat çalışması neticesinde
Baraj 1987 yılında tamamlandı. Barajda yer
alan Krammer Kilidi
nakliye gemileri ve gezi
amaçlı gemilerin geçebilmesi için tasarlanmış

iki ayrı kanala sahip.
Kapaklar yılda ortalama 13 bin kez açılıyor.
Nakliye
gemilerinin
geçişi için ayrılan kanal
280 metre uzunluğa ve
24 metre genişliğinde. Gezi amaçlı gemiler
için ayrılan kanal ise 75
metre uzunluğunda ve
9 metre genişliğinde.
Krammer Kilitleri’nden
yıllık yaklaşık 90 bin
gemi geçiyor.
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10- Grevelingendam (Grevelingen Barajı)

Grevelingen

Barajı,

Bouwers Barajı ile birlikte Grevelingen’i iki
yanından

kapatıyor.

Grevelingen Barajı sa-

44

yesinde 3 bin hektarlık
alan, tuzlu su deşarj
edilip kurutularak kazanıldı.

1958 yılında yapımına
başlanan Grevelingen
Barajı 1965 yılında tamamlandı. Baraj, teleferik yardımıyla beton
blokların denize indirilmesiyle inşa edilen
ilk baraj olmasıyla ön
plana çıkıyor. 51 yıllık
hizmetinin
ardından

baraj 2016 yılı başlarında bakıma alındı ve
iyileştirilmesi sağlandı.

Günümüzde,

Grevelingen
yakınlarında
gerçekleştirilen
çalışmalar sonucunda,
özellikle su sporları meraklıları için rekreasyon
alanı oluşturuldu.

lingen Barajı, diğer taş-

lingen’in

arka

Grevekapısı

olarak da anılan Grevekından koruma tesislerinin yükünü azaltması
ve dengelemesiyle de
önemli bir görevi yerine
getiriyor.

11- Zandkreekdam (Zandkreek Barajı)

Zandkreek Barajı Delta
Works kapsamında Zeeland’a inşa edilen ilk
baraj. Baraj 1957 - 1960
arasında inşa edilmiş.
Baraj, Veerse Kanalı’nı
Bahar Sokağı Barajı ile
birlikte iki yanından
kapatıyor. Her iki baraj

da Zeeland Adaları’nı
deniz tehdidine karşı koruyorlar. Barajda
Doğu Kanalı ve Veerse
Gölü arasında gemilerin geçişini sağlamak
için kanal bulunuyor.
Baraj aynı zamanda
Kuzey Beveland ve Gü-

ney Beveland’ı birbirine
bağlıyor.

metre, Bahar Sokağı
Barajı ise 2.8 kilometre.

Zandkreek Barajı ve
Bahar Sokağı Barajı,
Delta Works kapsamındaki diğer projelere nazaran daha kısa.
Zandkreek Barajı 830

Zandkreek Barajı su
seviyesini kontrol etmesinin
yanı
sıra,
Beveland ve Walcheren’in kuru kalmasını
sağlıyor.

Dosya

12- Volkeraksluizen (Volkerak Kilidi)

Ooltgensplaat ile
lemstad arasında
edilen Volkerak
di’nin yapımına
yılında başlandı.

Wilinşa
Kili1957

Tesis
tamamlandığı
1967 yılından bu yana
hizmet veriyor. Volke-

rak Kilidi, Avrupa’nın

gemilerin taşıdığı or-

denizcilik

en büyük ve en yoğun

talama yük 220 milyon

rinden daha önemli bir

iç denizcilik komplek-

ton. Volkerak Kilidi’nde

görevi var: Volkerak ve

si.

nakliyecilik

gemi geçişi için ayrıl-

Hellegats

faaliyetleri için büyük

mış, her biri 24 metre

da yardımıyla, güney

önem taşıyor. Tesisten

genişliğinde 3 kapı bu-

deltasını yüksek gel-

yılda ortalama 150 bin

lunuyor. Volkerak Ki-

git hareketlerine karşı

gemi

lidi’nin, nakliyecilik ve

korumak.

Tesis,

geçiyor.

Geçen

faaliyetle-

barajlarının

13- Bathse Spuisluis (Bathse Drenaj Kanalı)

Bathse Drenaj Kanalı,
diğer Delta Works tesislerine göre daha az bilinen ve diğer tesislerden
farklı bir yapı. Bathse
Drenaj Kanalı’nı diğer
Delta Works tesislerinden ayıran en önemli
özelliği, tesisin karayı denizin gel-gitlerine
karşı korumaya yönelik

tasarlanmamış olması.
Tesisin en önemli fonksiyonu Zoom Gölü’nden
Batı Kanalı’na su derive
ederek, göldeki su seviyesinin çok yükselmesinin -ve dolayısıyla taşkınların- önüne geçmek.
Bathse Drenaj Kanalı ile göldeki suyun bir

kısmı derive ediliyor.
Su seviyesinin sürekli
takip edildiği gölde, su
seviyesine göre Volkerak Kilidi’nden göle
zaman zaman su deşarj
edilerek hem göldeki su
seviyesi dengeleniyor,
hem de göldeki su kalitesi artırılıyor. Artan su
kalitesi ise balık göç-

lerinin ve balık popülasyonunun artmasını
sağlıyor.
“Zoom Gölü’nün Sifonu” olarak da adlandırılan Bathse Derivasyon
Kanalı, günlük 8,5 milyon metreküp su deşarj
edebilme kapasitesine
sahip.
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SUYUN İZ BIRAKTIĞI
KEMERLER
Zamanında farklı medeniyetlere kucak açmış ve Osmanlı’ya
da başkentlik yapan İstanbul, her noktasında farklı bir
tarihin izlerini barındırıyor. Zengin ve köklü bir geçmişe
sahip İstanbul’da su, her zaman önemli bir sorun olmuş. Bu
nedenle şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapılan ve 2 bin
yıllık geçmişiyle suyun iz bıraktığı İstanbul’un kemerleri
günümüze kadar varlığını korumayı başarmış.
Sy: 48

Bulutların Saçlarınıza
Değdiği Yer:
Hatila Vadisi…
Sy: 52
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SUYUN İZ BIRAKTIĞI

KEMERLER

Zamanında farklı medeniyetlere kucak açmış ve Osmanlı’ya
da başkentlik yapan İstanbul, her noktasında farklı bir tarihin
izlerini barındırıyor. Zengin ve köklü bir geçmişe sahip
İstanbul’da su, her zaman önemli bir sorun olmuş. Bu nedenle
şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapılan ve 2 bin yıllık
geçmişiyle suyun iz bıraktığı İstanbul’un kemerleri günümüze
kadar varlığını korumayı başarmış.
HAZIRLAYAN

NAZLI KARATEPE

48

Üstü kapalı su yollarından akan suyun seviyesini sabit tutarak vadiler üzerinden geçiren
ve aynı yükseklikte bir
noktaya akıtan, köprü
şeklinde ayaklı kemerler üzerine yapılan su
yapısı su kemerlerini
oluşturuyor.
Su, İstanbul’da her zaman temel sorunlardan

biri oluyor. İstanbul’da
bu soruna çözüm olarak
su kemerleri yapılıyor
ve su yüzyıllar boyunca
bu kemerlerden temin
ediliyor.
Kemerlerde
Mimar Sinan’ın izlerini de görmek mümkün.
İşte tarihe tanıklık etmiş, bir asırdan fazla
hâlâ ayakta olan İstanbul’un su kemerleri:

İSTANBUL’UN
SU KEMERLERI
HEM ŞEHRIN
SU IHTIYACININ
KARŞILANMASI
AÇISINDAN HEM
DE MIMARI AÇIDAN
ÖNEM TAŞIYOR.

Bozdoğan (Valens)
Kemeri
Romalılar
tarafından
inşa ettirilen Bozdoğan
Kemeri, Orta Çağ’dan
günümüze kadar gelebilen en eski kemerler arasında yer alıyor.
Orijinal adı Valens olan
kemer, o dönem imparator olan Kayser
Valens tarafından tamamladığından onun

Roma’dan kalma Bozdoğan Kemeri günümüzde hâlâ tüm ihtişamıyla ayakta kalabilen kemerlerdendir.
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Dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri olan Mağlova Kemeri’nin mimarı Mimar Sinan’dır.

adını
almış.
Aksaray’dan
Unkapanı’na
giden yol üzerinde bulunan Bozdoğan Kemeri’nin sadece Atatürk
Bulvarı üzerindeki bölümü günümüze kadar
ulaşmayı başarmış. Kemerin o dönemde suyu
bugün Fatih Camii’nin
bulunduğu
dördüncü
tepesinden alıp, Süleymaniye
Camii’nin
bulunduğu üçüncü tepeye taşıdığı biliniyor.
İstanbul’un su ihtiyacını sağlamak için
kullanılan kemer, Osmanlı zamanında; II.
Beyazıd, Kanuni Sultan
Süleyman ve II. Mustafa dönemlerinde restore ediliyor ve İstanbul’un siluetine kattığı
hava ile şehrin önemli
tarihî eserlerinden biri
sayılıyor.

Mağlova Kemeri
Mimar Sinan tarafından İstanbul’da Alibeyköy deresi üzerine
yapılan Mağlova Kemeri, dünya su mimarisinin en önemli, en
estetik ve anıtsal su
eserlerinden biri sayılıyor. 1563 yılında selden
zarar gören kemer aynı
yıl onarılarak eski hâline getirilmiş. Muallak
Kemer olarak da bilinen Mağlova Kemeri,
36 metre yüksekliğinde
ve 257 metre uzunluğunda olan kemer iki
katlı ve kemerin alt katında sekiz büyük, üst
katında ise sekiz küçük
gözü bulunuyor. Alibey
Barajı’nın suyu, yapıtın
dörtte birini kaplıyor ve
kemer İstanbul’a hâlâ
su taşımaya devam
ediyor.

MAĞLOVA
KEMERI, DÜNYA
SU MIMARISININ
EN ÖNEMLI,
EN ESTETIK
VE ANITSAL SU
ESERLERINDEN
BIRI SAYILIYOR.

Kovuk Kemer (Eğri
Kemer)
Kovuk kemer, İstanbul’un Eyüp ilçesinin
Kemerburgaz
bölgesinde yer alıyor. Yine
mimarinin üstadı Mimar Sinan’ın Bizans
döneminin alt yapılarını kullanılarak İstanbul’a kazandırdığı kemerlerden biri. Kovuk
Kemer’in bir diğer adı
da eğri kemer olarak
biliniyor. Eğri kemer
denmesinin sebebi ise
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Kovuk Kemer yine Mimar Sinan’ın kazandırdığı kemerlerden bir tanesidir.

MIMAR SINAN
TARAFINDAN 15631564 YILLARINDA
YAPILAN ASIL
ADI BALIKLIZADE
OLAN KEMER
HEMEN YAKINDAKI
PAŞA DERESI’NIN
SUYUNU ALDIĞI
IÇIN “PAŞA”
ISMIYLE ANILIYOR.

Mimar Sinan eseri olan bu kemer adını suyunu aldığı dereden almıştır.

doksan

derece

açıyla

köprünün iki yana açılıyor olması. 3 katlı ve
408 metre uzunluğundaki Kovuk Kemer’in 47
gözü var. Yıllar her ne
kadar bu köprüyü yıpratsa da hâlâ görkemini

koruyan önemli eserler
arasında yerini alıyor.
Paşadere Kemeri
(Evvel Bent)
Mimar Sinan tarafından 1563-1564 yıllarında yapılan asıl adı
Balıklızade olan kemer

hemen yakındaki Paşa
Deresi’nin suyunu aldığı için “Paşa” ismiyle
anılıyor. Uzunluğu 102
metre olan “Paşa Dere
Kemeri”nin 13 gözünün
her birinin genişliği beş
metreyi buluyor. Paşa
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Yapımında kesme taş kullanılan kemer yapıldığı 16. yüzyılın mimari özelliklerini bozulmadan muhafaza etmeyi bilmiş.

Dere Kemeri Bahçeköy ile Kemerburgaz
arasındaki Kırkçeşme
su tesislerinin önemli parçalarından birini
oluşturuyor.
Güzelce Kemer
Yine bir Mimar Sinan
eseri olan Güzelce Kemeri günümüzde Alibeyköy Barajı’nın havzası içerisinde kalıyor.
Yüksekliği 29.5 metre,
uzunluğu 155 metre
olan kemerin, altta sekiz üstte ise on bir gözü
bulunuyor.
Kemerin
yapımında kesme taş
kullanılmış ve kemer
yapıldığı dönemin mimari özelliklerini yansıtıyor.
İstanbul’daki
birçok kemer gibi yaz
mevsiminde baraj gölünün sularının çekildiği dönemler, kemerleri
keşfetmek ve yakından

görmek isteyen gezginler için kaçırılmaz bir
fırsat olabilir.
Uzun Kemer
Kemerburgaz ormanlığının kuzeybatısında,
Göktürk beldesinin girişinde, Kağıthane Deresi üzerinde yer alan
Uzunkemer’in temelleri

Roma devrinde atılmış.
Bu temeller üzerine
Mimar Sinan tarafından yeniden inşa edilen
bugünkü kemer, İstanbul’un ve Türkiye’nin
ayakta kalmış en uzun
su kemeri.

ve 710 metre uzunlu-

İki katlı Uzun Kemer,
26 metre yüksekliğinde

olarak ulaşan bir ma-

ğundadır. Üst katında
50, alt katında 47 olmak
üzere toplam 97 kemeri
vardır. Köprü ayaklarından birinde “Allah”
yazısı, diğerinde ise günümüze biraz bozulmuş
dalyon bulunuyor.

Uzun Kemer İstanbul’un ve Türkiye’nin ayakta kalmış en uzun su kemeridir.
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BULUTLARIN SAÇLARINIZA

DEĞDİĞİ YER:

HATİLA VADİSİ…
Usta bir ressam elinden çıkmış gibi duran yerlerden birine
götürüyoruz şimdi sizleri! Kaldırsanız eliniz gökyüzüne
değecek sanki... Yeşilin başkenti Hatila Vadisi.
HAZIRLAYAN

ZAHIDE KURU
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Ülkemiz dünyanın öyle
güzel bir yerinde ki çölümüz de var yağmur
ormanını
aratmayan
vadilerimiz de; volkanik dağlarımız da
var buzullarımız da…
Dünya oluşumunu tamamlarken,
seyrine
doyamadığımız, baktıkça huzur bulduğumuz yerler armağan etmiş ülkemize… Usta bir
ressam elinden çıkmış
gibi duran bu yerlerden birine götürüyoruz
şimdi sizleri! Kaldırsanız eliniz gökyüzüne
değecek sanki... Yeşilin
başkenti Hatila Vadisi.
Siz Karadeniz’i sadece
yağmurdan mı ibaret
zannediyorsunuz? Yeşilin hangi tonunu görmek, suyun hangi sesini
duymak, baharın hangi
renginde bulutların üstünden yeryüzüne bakmak istersiniz? Bütün
sıkıntılarınızı
Çoruh
Nehri’ne atmak, Hatila
Deresi’nde hayat enerjinize yeniden kavuşmak istemez misiniz?
Tabiat tüm sadeliğiyle
kollarını açmış bekliyorken sizi, kucaklaşmak istemez misiniz?
Karadeniz’in havasını
solumak, bir köşesine
oturup gönlünüzü sakinlikle
doldurmak…
Varsın kalbinizin bir
parçası kalsın orada,
belki onun aşkına bir
gün yeniden uğrarsınız
buraya…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma
ve Millî Parklar Genel
Müdürlüğü’nün koru-

ması altında olan Hatila
Vadisi Millî Parkı, dağların arasından kendine
yol bulan Hatila deresi
ve birçok yan derelerini
içeriyor. Vadi boyunca
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görülen değişik kayaç
türlerinin hemen hepsi
derinlik volkanizmasının ürünüdür. Vadi yatağı yana değil daha çok
derine aşınmış ve bu
aşınmanın sonucundaki litolojik farklılıklardan kaynaklanan eğim
kırıkları

akarsularda

onlarca şelaleler oluşturmuş. Güzelliğine göz
değmesin
hatta

diyeceğiniz

büyüleneceğiniz

manzaralarla

karşıla-

şacağınız vadi öylesine
sık, öylesine çok yeşil ki toprağın rengine
ulaşabilen gözlere aşk
olsun…
Millî Park 170 metre
yükseltiden başlayarak
3 bin 224 metre yükseltiye kadar uzanmaktadır. Bu özelliği sayesinde zengin biyoçeşitliliğe
ve kendine özgü görsel

KARADENIZ
BÖLGESINDE
BULUNMASINA
RAĞMEN, AKDENIZ
BÖLGESI BITKI
TÜRLERINI DE
IÇEREN VADI; AYI,
TILKI, YABAN KEÇISI,
SANSAR, PORSUK
GIBI MEMELILERI,
ÖTÜCÜ VE YIRTICI
KUŞLARI VE ÜNLÜ
HOPA ENGEREĞI’NI
BARINDIRMAKTADIR.
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güzelliğe sahiptir. Yer

Hatila Vadisi jeomor-

1.349 adet bitki türü

Karadeniz

altı suları ile dağlarda

folojik yapısı ile olduğu

varlığı tespit edilmiştir.

bulunmasına

biriken kar ve buzullar

kadar,

özel-

Hatila Vadisi Millî Par-

Akdeniz

bölgede özellikle Hatila

likleri ile de dikkat çe-

kı florasının en büyük

ki türlerini de içeren

Deresi olmak üzere 19

kiyor. Bu karakteri ile

özelliklerinden biri de

vadi; ayı, tilki, yaban

adet dereyi besler. Ha-

ülkemizde nadir görü-

ülkemizde hepsini aynı

keçisi, sansar, porsuk

tila Vadisi Millî Parkı bu

len bir tabiat güzelliği

anda yalnızca bu vadi-

gibi memelileri, ötü-

yönüyle de seyrine do-

sergileyen Hatila Vadi-

de görebileceğiniz dört

cü ve yırtıcı kuşları ve

yum olmayan manza-

si Millî Parkı’nda 125’i

farklı orman gülü bu-

ünlü Hopa Engereği’ni

ralar sunmaktadır.

endemik olmak üzere

lunmasıdır.

barındırmaktadır.

botanik

Bölgesinde
rağmen,

Bölgesi

bit-

Ay-
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%100’e ulaşır. Bu da
dağcılar ve tırmanma tutkusu olanlar
için müthiş bir alan
oluşturmaktadır.
Yamaçların gerek fiziksel
parçalanma ve kütle
hareketleri gerekse yan
dere ve heyelanlarla işlenmesi sonucu vadide
çok haşin bir topografya ortaya çıkmıştır.
Bu topografya, vadinin
orta kesimlerinde kanyon ve boğaz oluşumunu sağlamıştır.

rıca bu doğal öğelerin
birleşimi, eşsiz peyzaj
güzelliklerini ve zengin
rekreasyonel potansiyel
alanlarını oluşturmaktadır.
Vadi

yatağının

deri-

ne aşınması, %80–90
hatta kimi kesimlerde

İl

merkezine

yakla-

şık 15 kilometre uzaktaki

Sıkıldım

Kayası

mevkisinde 490 metre
rakımda, Hatila Deresi’nden ise 220 metre
yükseklikte sarp kayalara kurulan seyir terası, ziyaret etmeden
gidilmeyecek

yerler-

den. Hatila Vadisi Millî
Parkı sahasında kaya
birleşim

noktasından

15 metrelik mesafeye
uzanan teras, 7 metre

uzunlukta ve 7.5 metre
genişlikte inşa edilmiş.
Yaklaşık 50 metrekare
genişliğinde cam alana
sahip seyir terası, Karadeniz’in çıkıp biraz
hava almak isteyeceğiniz balkonu gibi.
Kültürel ve geleneksel
özelliklerini yaşatmaya çalışan yöre halkının en önemli geçim
kaynakları hayvancılık
ve büyük önem verilen
arıcılıktır. Alanda yöre
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KÜLTÜREL VE
GELENEKSEL
ÖZELLIKLERINI
YAŞATMAYA
ÇALIŞAN YÖRE
HALKININ EN
ÖNEMLI GEÇIM
KAYNAKLARI
HAYVANCILIK
VE BÜYÜK
ÖNEM VERILEN
ARICILIKTIR.

halkının kurmuş olduğu kooperatif mevcut
olup elde edilen balların kooperatif marifeti
ile paketleme tesisinde
paketlenmesi ve satışı yapılmaktadır. Arıcılığın yanı sıra kekik,
dağ pancarı, böğürtlen,
kestane, ıhlamur, karayemiş ve çam sakızı gibi
ürünler değerlendirilmektedir. Hatila Vadisi
Millî Parkı yapılan boğa
güreşlerinde,
yarışmada mücadele eden
hayvanlar için sıcak
yaz havalarında serin
ve besin değeri yüksek
otlakları bulunan yaylalara da ev sahipliği
yapmaktadır.
Neler Yapılır?
Eğer uygun dönemlerde
geldiyseniz
yaylalarda ya da kentin içinde
düzenlenen farklı festivallere katılabilir ve
eğlenceli vakit geçire-

bilirsiniz. Kent merkezinde yürüyüş yapabilir, çarşıdan yöreye
özgü ürünler veya hediyelikler alabilirsiniz.
Yeşil ve mavi aşkıyla
dolu manzaralar eşliğinde yöresel yemeklerin ya da Türk ve dünya
mutfağından lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.
Artvin’e
geldiğinizde
öncelikle Çoruh Nehri’nin hırçın sularında
rafting ve şehir turu
yapıp ardından dinlenmek üzere Hatila Vadisi
Millî Parkı’na gelebilirsiniz. İsterseniz buralarda doğa yürüyüşleri
planlayabilirsiniz. Atlı
doğa yürüyüşü, jeep
safari gibi heyecanlı
aktivitelere
katılabilir,
fotoğrafçılık-kuş
gözlemciliği yapabilir,
balık tutabilir veya Hatila Deresi’ne kurulan

masalarda ayaklarınız
suda piknik yapabilirsiniz.
Günübirlik kamp alanlarında kalabilir, çadır,
karavan
ve
bungalov kiralayarak burada konaklayabilirsiniz.
Bunun dışında Artvin
merkezde kalmayı tercih edip burayı günübirlik ziyaret edebilirsiniz de. Konaklama
ücretleri merkezde sezona ve odaya göre değişmektedir.
Nasıl Gidilir?
Artvin il merkezine 7
km uzaklıkta olan millî
parka ulaşım 5 kilometrelik asfalt yol ve 2
kilometrelik doğal taş
parke kaplama yol ile
sağlanmaktadır. Doğal
taş parke kaplama yol 5
kilometre daha devam
ederek cam seyir terasına ulaşmaktadır. Millî
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parkın tamamı Artvin
ilçe sınırları içerisinde
kalmaktadır.
Hatila Vadisi Millî Parkı’na en yakın havalimanları arasında Hopa
(Batum), Kars ve Trabzon bulunuyor. Artvin
geneli engebeli bir araziye sahip olduğundan
kara yolu ulaşımına
dikkat etmek gerekiyor.
Artvin şehir merkezinden dolmuş ya da taksi
ile millî parka gidilebiliyor. Geldiğiniz araca
veya kalmak istediğiniz
duruma göre değişen
giriş ücreti haricinde
herhangi bir ücret ödemiyorsunuz.
Bir hafta sonu temizlik,
alışveriş vs. yapmasanız da buralara gelip
gerçekten nefes aldığınızı hissetseniz ne
olur? Hayatın telaşında
kaybolurken bu koştur-

macaya biraz mola vermeyi hiç mi hak etmediniz… Hangi konumda
ve nerede olursak olalım hepimizin bir ara
durup dinlenmeye bir
soluk alıp hayatın akışına öyle devam etmeye ihtiyacımız yok mu?
Kendinizi biraz dinlemeye ve dinlendirmeye

en çok yakışan yer burasıdır belki… Bugüne
kadar hep eksik kalan,
arayıp da bulamadığınız bir şey vardır da
içinizde, o buradadır
belki… Bu sefer de kendi
içinize yolculuk yapmak isterseniz buraları
gelip yakından görmenizi tavsiye ederiz…

HATILA VADISI
MILLÎ PARKI’NA
EN YAKIN
HAVALIMANLARI
ARASINDA HOPA
(BATUM), KARS
VE TRABZON
BULUNUYOR.
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SU HAKKINDA
İLGİNÇ
BİLGİLER

2

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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SU KITLIĞI VE
KİRLİ SU GELECEĞİ
TEHDİT EDİYOR
Nüfus artışı, endüstrileşme ve plansız kentleşme gibi sebeplerle kullanılabilir
ve içilebilir suya erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her yıl 3.5 milyon
kişi su kıtlığı ya da temiz içme suyuna ulaşamadığı için ölüyor. Temiz içme
suyunun azlığı bir yana var olanları da özensiz bir şekilde kullanıyor oluşumuz geleceğimiz adına önemli bir sorun teşkil ediyor. Su kıtlığı ve kirli içme
suları bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri. Salgın hastalıklar ve diğer sağlık problemleri tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor.
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GAZOZ YERİNİ
SUYA BIRAKTI
Amerika’da 20 yıldır bir numaralı içecek gazlı içecekti. Son birkaç yıldır Amerikalılar bu alışkanlıklarından vazgeçmeye başladılar. Artan obezite ve fazla
kiloluluk sorunu Amerika’nın meşhur gazlı içeceğinin yerini suya bırakmasına neden oldu. Suyun önemini yeni keşfettiler diyebiliriz bu duruma. Ancak
bu durumda kendi içinde bir başka sorunu getirdi. Çünkü Amerikalılar her yıl
en az 83.279.059 litre suyu plastik şişelerde tüketiyor. Tüm dünyada sorun
olan bu durum çevreyi ve içilebilir su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.
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AŞIRI MİKTARDA
SU İÇMEK
ZEHİRLEYEBİLİR
Su, hayatın sürdürülebilmesi için temel besin maddesidir. Vücutta ısı dengesini ayarlar. Hücrelerimizdeki yaşamın devamlılığı da suya bağlıdır. Ancak aşırı su tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Su zehirlenmesi
bu sorunlardan birisidir. Hiperhidrasyon denen aşırı su tüketimiyle, vücutta
elektrolitlerin normal dengesi bozulur ve beyin fonksiyonlarında ölümcül bozulmalar meydana gelebilir. Aşırı su içmekle böbrekler normalden daha fazla
çalışır ve vücutta mineral kaybı olur, sodyum miktarı düşer. Hücreler de aşırı
su nedeniyle şişer. Böylece beyin ödemi, hatta ölüme yol açabilecek kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.
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REKLAM
PANOSUNDAN
İÇME SUYU
Peru’nun başkenti Lima yakınlarında isteyenlerin içme suyu alabilecekleri bir
reklam panosu yer alıyor. Bu pano, havadaki nemi süzerek temiz su ortaya
çıkarıyor. Bir reklam ajansının ürünü olan pano üzerinde “havadan içme suyu
üreten pano” yazıyor. Şu zamana kadar 9000 litreden fazla ve günde ortalama
96 litre su üretmiş. Bölgedeki sert iklim koşullarına ve az yağış almasına rağmen havadaki nem oranı yüzde 98’in üzerinde. Havadan su üretmenin denizden içilebilir su üretmekten kolay ve ucuz olduğu belirtiliyor. Panonun içinde
havadaki nemi yoğunlaştırıp süzen beş cihaz yer alıyor.
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DERININ %64’Ü KAS
VE BÖBREKLERIN
%79’U SUDUR
İnsan vücudunun önemli bir kısmı sudan meydana gelir. Her organın da bu
su döngüsü içindeki yeri ayrıdır. Deri, kas ve böbreklerin de büyük bölümünün sudan oluştuğunu biliyor muydunuz? Deri’nin %64’ü, kas ve böbreklerin
%79’u sudan oluşmaktadır. Böbrekler ve derinin vücuttaki kirli suyun dışarı
atılmasında önemli rolleri vardır. Buralarda yaşanacak sıkıntılar vücuttaki su
dengesini bozacağından sağlığımız için önemli sorunlar yaratabilirler.

Kategorisinde
Dünyanın En Yüksek
3. Barajı:
Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Avrupa’nın

Mühendislik
Harikası Ermenek
Barajı:

218

metre
ile kategorisinde dünyanın
en yüksek
6. barajı

Kategorisinde
Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI

En Yüksek
Barajı

Dünyada ilk kez uygulanan
sistemle Akdeniz deniz
yüzeyinin 250 metre altından
askıda geçildi

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

4

Boğaziçi Tüneli

Dünyada
ilk kez

milyon

dekar alan sulanıyor

iki kıta su tüneliyle birbirine
bağlandı

3,76
Yıllık

milyar metreküp içme suyu
temin ediliyor

1,8
milyon

hektar alan taşkınlardan
korunuyor

50
Yıllık

milyar

kilovat.saat enerji üretim
kapasitesi
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