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Kurak geçen bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Kurak dönemlerin belki de tek olumlu 
yanı suyun kıymetini bizlere tekrar hatırlatması olabilir. Suyun ne kadar kıymetli 
olduğunu maalesef onun yokluğunda anlıyoruz. 2017 yılı son 44 yılın en kurak 
yılı olarak kayıtlara geçiyor, ancak DSİ tarafından arttırılan depolama kapasitesi 
sayesinde kuraklığın etkileri vatandaşlara asgari düzeyde yansıdı. Ülkemizin 
depolama kapasitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan projelerden biri de GÖL- 
SU… Projeyle alakalı bilgileri ve gelinen son duruma ilişkin ayrıntıları haberimizden 
öğrenebilirsiniz.

DSİ tarafından kuraklığa yönelik alınan tedbirler elbette tek başına yeterli 
olmayacaktır. Zira kuraklıkla mücadele topyekûn bir işbirliğini gerektirmektedir. 
Suyun bilinçli ve tasarruflu kullanımı hususunda, toplumun tüm kesimleri tarafından 
benimsenecek davranış tarzı, kurak periyotların sıkıntısız şekilde atlatılması 
neticesini doğuracaktır.

Bu sayımızda Efes Antik Kenti’ni 2500 yıl sonra tekrar denizle buluşturacak projenin 
nasıl hayata geçirileceğini öğrenebilir, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ’nin yurt 
dışında mazlumlara ve doğal yaşama verdiği destekle gurur duyabilirsiniz.
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Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı 

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı olarak son 
15 yılda Ülkemizde su 
ile ilgili son derece 
önemli projeleri 
hayata geçirerek 
yarı-kurak iklim 
bölgesinde yer alan 
Ülkemizin su sıkıntısı 
yaşamasının önüne 
geçilmiştir. Uzun 
vadeli planlamalarla 
81 şehrimizin 2040, 
2050 ve hatta 2071 
yıllarına kadar olan 
içme suyu ihtiyaçlarını 
karşılayacak projeler 
hayata geçirilmiş, 
son 15 yılda 508 adet 
baraj ve 513 adet HES 
işletmeye alınarak, 
su kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi 
adına önemli mesafe 
kat edilmiştir. 

Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı olarak bir 
yandan Ülkemizde 
su sıkıntısını en az 
seviyeye indirirken 
diğer yandan da 
Türkiye Cumhuriyeti 
olarak sahip 
olduğumuz köklü 
medeniyeti, suyun 
yönetimindeki tecrübe 

ile birleştirerek 
Afrika’daki 
kardeşlerimize 
yeterli ve temiz suyu 
ulaştırmayı kendimize 
görev bildik. Suyu, 
istikrar ve kardeşlik 
için bir barış vesilesi 
olarak gören bizler, 
şu ana kadar yaklaşık 
457 adet kuyuyu 
açarak yaklaşık 1 
milyon 800 bin kişiye 
sağlıklı ve yeterli 
suyu ulaştırmanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz.  

Su sıkıntısının çok 
ciddi boyutlara 
ulaştığı, binlerce 
insanın temiz suya 
ulaşamadığı, kişi başı 
su kullanımının Dünya 
ortalamasının dörtte 
biri olduğu Afrika’da, 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın 
talimatlarıyla ile 
açılan bu kuyular 
insanlık adına ileri 
ki dönemlerde de 
örnek gösterilecek 
çalışmalardır.

Türkiye’nin su 
hizmetleri ve 
yatırımları bakımından 

alanındaki en büyük 
kuruluşu olan DSİ, 
çalışmalarına başladığı 
1954 yılından bu yana 
su kaynaklarının 
korunmasına, verimli 
kullanılmasına ve 
geliştirilmesine yönelik 
önemli yatırımlar 
gerçekleştirmiş, önemli 
tecrübeler edinmiştir. 
Bu tecrübeler ışığında; 
Afrika ülkelerinde 
yaşanan su sıkıntısına 
çözüm bulmak, var 
olan su kaynaklarını 
geliştirmek ve 
geleceğe daha güvenli 
bakılmasını sağlamak 
adına 2005 yılından 
bu yana çalışmalarını 
devam ettirmektedir. 
Geçen 13 sene zarfında 
ciddi başarılara imza 
atılmıştır. Etiyopya ile 
başlayan çalışmalar 
kıtanın pek çok 
ülkesine yayılmış, 
insanlık su ile bağlarını 
güçlendirmiştir.

Ayrıca Afrikalı 
mühendislere su 
kaynaklarını geliştirme 
konusunda verilen 
eğitimler, Ülkelerin 
gelecekte kendi 

ayakları üzerinde 
durmasını sağlaması 
bakımdan en az 
açılan kuyular kadar 
önemlidir. Afrikada ki 
çalışmalarımız TİKA ile 
işbirliği içerisinde hızla 
devam edecek ve 2019 
yılı sonunda yaklaşık 
3 Milyon kişiye içme 
suyu sağlanacaktır.

Öte yandan Cibuti 
Ambouli Dostluk Barajı 
inşaatında ilk kazmayı 
vurmuş olmanın ve 
inşaata başlamış 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 14 milyon 
metreküp aktif 
depolama hacmine 
sahip olacak ve 
temelden 71 metre 
yükseklikte inşa 
edilecek Ambouli 
Dostluk Barajı’nı 
2018 yılı sonunda 
tamamlamak 
hedefimizdir. 
50 Milyon TL’ye 
mal olacak Baraj 
tamamlandığında 
Başkent Cibuti 
taşkınlardan korunacak 
ve nüfusun % 75’inin 
yaşadığı başkente içme 
suyu temin edilecektir.
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Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

Son yılların en kurak 
periyodu içerisinde 
olduğumuz şu günlerde 
baraj ve göletlerimizin 
önemi bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. 168 
milyar metreküpe 
ulaşan depolama 
kapasitemiz sayesinde 
kuraklığın etkileri 
vatandaşlarımız 
tarafından en 
az düzeyde 
hissedilmektedir.  

DSİ Genel 
Müdürlüğümüz kurak 
periyotların su sıkıntısı 
çekilmeden atlatılması 
maksadıyla su arzının 
arttırılması ve talebin 
kısıtlanması hususunda 
yoğun mesai 
harcamaktadır.

Su arzının artırılmasına 
ilişkin tedbirler 
kapsamında depolama 
kapasitesi arttırılmaya 
çalışılmakta bu 
doğrultuda artan 
su ihtiyaçlarını 
karşılayacak nispette ve 
gelecekte hâsıl olacak 
su ihtiyaçlarını belli 
oranlarda garanti altına 
alacak baraj ve göletler 
inşa edilmektedir.

Bu kapsamda son 15 
yılda ülkemizin dört 
bir yanında 508 adet 
baraj tamamlanarak, 
aziz milletimizin 

hizmetine sunulmuş, 
ülkemizin depolama 
kapasitesi 130 milyar 
m3’ten 168 milyar 
m3’e çıkarılmıştır. Bu 
sayede son 44 yılın 
en kurak yılı olan 
2017’de kuraklık en az 
düzeyde vatandaşımıza 
hissettirilmiştir.

Depolama 
kapasitemizin 
arttırılması yönünde 
ilki 2012-2014 yılları 
arasında tamamlanan 
ve 2. Etabına 2016 
yılı başında start 
verilen GÖL-SU 
projemizin de büyük 
katkıları olmaktadır. 
Tamamlanan göletler 
kurak periyotlarda 
emniyet supabı görevi 
görmektedir. 

Diğer taraftan 
su kaynaklarının 
korunması ve 
kirlenmenin önlenmesi 
için başta Trakya 
olmak üzere atıksu 
arıtma tesisleri 
faaliyete alınmaktadır. 
Endüstriyel ve evsel 
atık suların geri 
kazanılarak tarımsal 
sulamada ve sanayide 
yeniden kullanılmasına 
yönelik geliştirilen 
projeler de su arzının 
arttırılmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Su arzını artırma 
çalışmaları büyük 
önem taşımakla 
birlikte ülkemizin 
belli periyotlarda 
karşılaştığı kuraklıkla 
mücadelede esas 
olan su talebinin iyi 
yönetilmesidir.

DSİ Genel Müdürlüğü 
olarak özellikle 2003 
yılından itibaren suyun 
en çok tüketildiği 
sulama sektöründe 
su tasarrufu sağlayan 
kapalı sistemlere 
geçilmiştir. 2003’e 
kadar işletmedeki 
sulama projelerinde 
%5 civarında olan 
borulu şebeke tipi, 
bugün % 30’lar 
mertebesine ulaşmıştır. 
Çiftçilerimize 
hibe desteği 
verilerek bu sistem 
özendirilmektedir. 
Modern sulama 
sistemleri büyük 
oranda su tasarrufuna 
ve verim artışına vesile 
olmakta ve su talebini 
önemli ölçüde aşağı 
çekmektedir.

Stratejik bir kaynak 
olan yeraltı sularımızın 
kullanımı da sayaç 
sistemi vasıtasıyla 
kontrol edilerek 
kullanılan su miktarı 
takip edilmektedir. 
Ayrıca OSB’lerde 

kullanılan yeraltı suları 
da sayaçlarla kontrol 
edilerek kullanımların 
ücretlendirilmesi 
yönünde 
çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Su talebinin azaltılması 
konusunda mahalli 
yönetimlere de ciddi 
vazifeler düşmektedir. 
Bunların başında, 
şehir şebekelerinin 
eskiliğinden 
kaynaklanan su 
kayıp ve kaçaklarının 
giderilmesi 
gelmektedir. Bu 
konuda belediyelerimiz 
gerekli çalışmaları 
zaman kaybetmeden 
hayata geçirmelidir. 
Kayıp-kaçak konusu 
ülkemizde şu an 
itibariyle suyun idare 
edilmesi hususundaki 
en önemli konulardan 
birini teşkil etmektedir.

Öte yandan suyun 
tasarruflu kullanımı 
hususunda yalnızca 
kurum ve kuruluşların 
çalışmaları yeterli 
olmayacaktır. 
Vatandaşlarımızın 
da suyun bilinçli 
kullanımı hususunda 
hassasiyetlerine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Boğazköy 
Barajı Sulamasının tamamlanması ile yaklaşık 116 bin dekar 
arazi suya kavuşacak.

BURSA BOĞAZKÖY BARAJI 
SULAMASI TAMAMLANDI

S
u kaynağı 2011 
yılında hiz-
mete alınan 31 
metre yüksek-
liğe ve 41 mil-

yon 460 bin m3 depola-
ma hacmine sahip olan 
Boğazköy Barajı’nın 
teşkil ettiği sulama pro-

jesi ile 116 bin 450 dekar 
zirai arazi modern sula-
ma sistemleri ile sulan-
maya başlanacak.  İnşa-
atı tamamlanan sulama 
projesinde şu an itiba-
riyle test çalışmalarına 
devam ediliyor.

Millî Ekonomiye Yılda 
90 Milyon TL Katkı

Projeden Bursa Yenişe-
hir ilçe merkezi ile il-
çeye bağlı Marmaracık, 
Koyunhisar, Çardak, 
Toprakocak, Mente-
şe, Karacali, Karaköy, 
Dereköy, Demirboğa, 
Barçın, Cihadiye, Afşar, 
Karabahadır, Çelebi, 

Terziler, Hayriye, Köp-
rühisar, Çamönü, Ebe-
köy, Papatya ve Akdere 
köyleri faydalanacak.

İnşaatı tamamlanarak 
test aşamasına geçen 
Boğazköy Barajı Sula-
ması ile millî ekono-
miye yılda 90 milyon 
TL katkı sağlamayı he-
defleniyor.
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O
rman ve Su 
İşleri Baka-
nı Prof. Dr. 
Veysel Eroğ-
lu’nun tali-

matları ile uygulamaya 
konulan Bakırçay Kınık 
Projesi kapsamında inşa 
edilen Kınık Sağ Sahil 
Sulaması tamamlandı. 
Hizmete alınan sulama 
tesisi ile 112 bin 410 de-
kar zirai arazi tarihinde 
ilk kez bu yıl modern 
sulama ile tanıştı.

Kınık Ovası’nın 
Sulama Suyu Hasreti 
Son Buldu

Ülkemizin en verimli 
ovalarından biri olan 
ve belli dönemlerde 3 
ürün dahi alınabilen 
Kınık Ovası, Bakırçay 

Kınık Sağ Sahil Sula-
ması ile suya kavuştu. 
Adeta altın günlerini 
yaşayan Kınık Ovası’n-
da 112 bin 410 dekar zi-
rai arazi bu yıl ilk defa 
modern sulama siste-
mine kavuştu.

Kınık Sağ Sahil Sula-
ması için toplam 383 
kilometre boru döşen-
di. Yortanlı Barajı su-
lama alanında toplam 
bin 321 adet, Çaltıkoru 
Barajı sulama alanında 
ise 782 adet sanat ya-
pısı inşa edildi.

Kınık Sağ Sahil Sula-
ması’nın su kaynakla-
rını Yortanlı ve Çaltı-
koru Barajları oluştu-
ruyor. Proje ile Yortanlı 
Barajı’ndan 69 bin 900 

dekar, Çaltıkoru Bara-
jı’ndan ise 42 bin 510 
dekar olmak üzere top-
lam 112 bin 410 dekar 
arazi su ile buluştu. 

Ülke Ekonomisine 
Yıllık 53 Milyon 286 
TL Katkı

Bakırçay-Kınık Sağ Sa-
hil Sulaması bölgede-
ki ürün çeşitliliğini de 
etkileyecek. Zeytin ve 

tütün üretimi zamanla 
terk edilecek, pamuk 
ve hububat tarımı aza-
lacak. Söz konusu proje 
ile çiftçilerimiz yazın 
ve kışın olmak üzere 
yılda 2 defa ürün el-
de edebilecek. Dekar 
başına 474 TL ek gelir 
sağlanırken, ülke eko-
nomisine de yıllık 53 
milyon 286 TL katkı 
sağlanacak.

112 bin 410 dekar zirai arazi tarihinde ilk kez modern sulama 
ile tanıştı.

BAKIRÇAY KINIK SAĞ SAHİL 
SULAMASINDA MUTLU SON
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Tekirdağ’ın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı garanti 
altına alınıyor.

TEKİRDAĞ İÇME SUYU
ARITMA TESİSİ YIL 
SONUNDA TAMAMLANACAK

D
evlet Su İş-
leri Genel 
M ü d ü r -
lüğü Te-
k i rdağ ’ ın 

2050 yılına kadar olan 
içme suyu ihtiyacını 
garanti altına almak 
maksadıyla yürüttüğü 
çalışmaların sonuna 
yaklaştı. Bu çerçevede 
yapımı süren Tekir-
dağ İçme Suyu Arıtma 
Tesisi yıl sonunda ta-
mamlanacak.

İnşa ettiği tesisler ile 
yerleşim yerlerinin 
uzun vadeli içme suyu 
ihtiyaçlarını karşıla-
yan DSİ, bu kapsamda 
Tekirdağ’da da çalış-

malarını sürdürüyor. 
“Tekirdağ İçme Suyu 
Projesi”ni hayata geçi-
recek olan DSİ, bu proje 
ile Tekirdağ il merkezi, 
Barbaros Belediyesi ve 
Kumbağ Belediyesi’nin 
içme-kullanma ve sa-
nayi suyu ihtiyaçlarını 
karşılayacak.

Projenin Su Kaynağı 
Naipköy Barajı 

Naipköy Barajı, Tekir-
dağ İçme Suyu İsale 
Hattı ve Tekirdağ İçme 
Suyu Arıtma Tesisin-
den oluşan içme suyu 
projesi çerçevesinde, 
içme suyunun kaynağı 
olan 21.62 milyon met-
reküp depolama hac-

mine sahip, 56.5 met-
re yüksekliğindeki ve 
50 milyon lira yatırım 
bedelli Naipköy Barajı 
2016 yılında tamam-
lanmıştı.

35 Kilometrelik İsale 
Hattı Tamamlandı

Naipköy Barajı’ndan 
yıllık 6.14 milyon met-
reküp, Yazır Göleti’n-
den ise yıllık 1.5 milyon 
metreküp içme-kul-
lanma suyunun arıtma 
tesisine, oradan da şe-
beke depolarına ulaş-
tırılması maksadıyla 
toplam 35 km uzunluk-
ta ve 21 milyon lira ya-
tırım bedeliyle inşa edi-

len Tekirdağ İçme Suyu 
İshale Hattı da aynı yıl 
tamamlanmıştı.

Arıtma Tesisinde 
Yüzde 90 Fiziki 
Gerçekleşmeye 
Ulaşıldı

İçme suyu projesinin 
son ayağını oluşturan ve 
yüzde 90 fiziki gerçek-
leşmeye ulaşılan arıtma 
tesisinde ise çalışmalar 
bütün hızıyla sürüyor. 
Yıl sonunda tamamlan-
ması hedeflenen 15 mil-
yon lira yatırım bedelli 
arıtma tesisi ile günde 
30 bin metreküp ham su 
memba kalitesinde arı-
tılacak.

Kısa-Kısa
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Proje, İsale Hattı ve 
Arıtma Tesisi Olmak 
Üzere İki Aşamadan 
Oluşuyor

Edirne’nin 2050 yılına 
kadar olan uzun vadeli 
su ihtiyacını karşıla-
yacak olan proje, isale 

hattı ve arıtma tesisi 
olmak üzere iki aşama-
dan oluşuyor. Toplam 
58 km uzunluğundaki 
isale hattı Kayalıköy 
Barajı’ndan alınacak 
suyu arıtma tesisine ve 
Edirne’ye iletiyor. Son 

imalatları tamamlan-
mak üzere olan isale 
hattı ile yıllık yaklaşık 
20 milyon metreküp su 
iletilecek.

Mevcut olan günlük 30 
bin metreküp kapasite-
li içme suyu arıtma te-
sisine ilave olarak inşa 
edilen ve yine günlük 
30 bin metreküp ka-
pasiteye sahip 2. arıt-
ma tesisinde ise bütün 
imalatlar tamamlandı. 
Yaklaşık 20 milyon lira 
yatırım bedeli ile inşa 
edilen arıtma tesisinde 
performans testlerine 
ise önümüzdeki gün-
lerde başlanacak.

Projenin Toplam 
Yatırım Bedeli 70 
Milyon Lirayı Buluyor

Edirne İçme Suyu Pro-
jesi ile yaklaşık 237 bin 
kişinin içme ve kullan-
ma suyu ihtiyacı kar-
şılanacak.  Toplam 70 
milyon lira yatırım be-
deli ile inşa edilen isale 
hattı ve arıtma tesisi 
sayesinde Edirne’nin, 
2050 yılına kadar olan 
içme suyu ihtiyaçları 
memba kalitesinde te-
min edilecek. 

DSİ Genel Müdürlüğü Edirne’nin 2050 yılına kadar olan içme 
suyu ihtiyacını garanti altına almak maksadıyla yürüttüğü 
çalışmalar çerçevesinde Edirne İçme Suyu Arıtma Tesisini 
tamamladı. Edirne’ye memba kalitesinde su temin edecek 
tesiste, performans testlerine başlanacak.

EDİRNE İÇME SUYU ARITMA 
TESİSİ TAMAMLANDI

Kısa-Kısa

İ
nşa ettiği tesis-
ler ile yerleşim 
yerlerinin uzun 
vadeli içme su-
yu ihtiyaçları-

nı karşılayan DSİ, bu 
kapsamda Edirne’de de 
çalışmalarını sürdürü-
yor. Bu çerçevede Edir-
ne İçme Suyu Projesini 
hayata geçiren DSİ, 
çalışmalarını tamam-
ladı. Proje kapsamında 
Kayalıköy Barajı’ndan 
Edirne’ye kadar isa-
le hattı ve ham suyu 
memba suyu kalitesine 
yükseltecek içme suyu 
arıtma tesisi inşa edildi.
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1 Nisan 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında 236 adet 
toplu makineli çalışmayı gerçekleştiren DSİ, bu yıl yürüttüğü 
faaliyetlerle birlikte 169 adet toplu makineli çalışmayı daha 
tamamlayarak taşkınla mücadele etmeyi sürdürecek.

ÜLKE GENELİNDE TOPLU 
MAKİNELİ ÇALIŞMALAR 
SÜRÜYOR

D
evlet Su İş-
leri Genel 
Müdürlü-
ğü toplu 
m a k i n e l i 

çalışmalarla dere ya-
taklarını temizlemeyi 
sürdürüyor. Özellikle 
Karadeniz bölgesi baş-
ta olmak üzere ülke 
genelinde toplu maki-
neli çalışmalarla dere 
yatakları temizlenirken 
muhtemel taşkın za-
rarlarının önüne ge-
çiliyor. Böylece can ve 
mal kayıplarının ya-
şanması da önleniyor.

Taşkın Sahasından, 
Cazibe Merkezine...

DSİ bugüne kadar hiz-

mete aldığı 4 bin 083 
adet taşkın koruma 
tesisi ile 4 milyon 500 

bin dekar sahayı taşkın 
zararlarından korudu. 
Bu tesisler doğrudan 

taşkınları önleyerek 
ortaya çıkması muhte-
mel zararları bertaraf 
ettikleri gibi yeni eko-
nomik faaliyetlere de 
zemin hazırlıyor.

Trabzon Solaklı, Af-
yonkarahisar Akarçay, 
Artvin Çoruh, İzmir 
Fetrek, Adıyaman Zi-
yaret Çayı ve Tokat 
Yeşilırmak’ta örnek-
leri bulunan ve hızla 
ülke geneline yayılan 
çalışmalar neticesin-
de, şehir merkezlerin-
den geçen dereler ıslah 
edilerek olası taşkın 
zararları önlendiği gibi 
şehirlerin cazibe mer-
kezlerine dönüşmesi de 
sağlanıyor. 

Kısa-Kısa
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D
evlet Su İş-
leri Genel 
Müdürlüğü 
tarafından 
Manisa’da 

tesis edilen Sarıgöl Su-
laması Yenileme Pro-
jesi çalışmaları devam 
ediyor. Proje ile 23 bin 
780 dekar zirai arazi 
modern sulama siste-
mine kavuşacak.

Manisa Sarıgöl’ün ka-
derini değiştirecek olan 
yarım asırlık eski sula-
ma projesi yenilendi-
ğinde yöredeki 23 bin 
780 dekar zirai arazi 
açık kanal ve kanalet-
li sistem yerine borulu 
kapalı sulama sistemi 
ile sulanacak. 

Türkiye’nin en büyük 
sulama yenileme pro-

jelerinden biri olan 
“Sarıgöl Sulaması Ye-
nileme Projesi” kap-
samında 83 kilometre 
polietilen boru imalatı 
yapılacak ve 371 adet 
sanat yapısı inşa edi-
lecek. 

Yüzde 26 fiziki ger-
çekleşmenin sağlan-
dığı projenin 2018 
yıl sonunda hizmete 

alınması hedefleniyor. 
Proje ile bölge çiftçi-
sinin cebine her yıl 16 
milyon lira daha fazla 
para girecek. 26 milyon 
600 bin TL’ye mal olan 
tesis ile Manisa’nın be-
reketli toprakları suyla 
buluşmuş olacak. Ay-
rıca bin 190 kişiye pro-
je sayesinde istihdam 
imkânı sağlanacak.

Proje ile 23 bin 780 dekar zirai arazi modern sulama sistemine 
kavuşacak.

YARIM ASIRLIK MANİSA 
SARIGÖL SULAMASI 
YENİLENİYOR

Kısa-Kısa
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GÖL-SU Projesi kapsamında bin günde 1071 adet gölet ve 
sulamasını tamamlamayı hedefleyen Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 177 adet göleti tamamladı.
Sy: 14

Bakanlık Aral Gölü İçin 
Harekete Geçti
Sy: 26

DSİ’nin Yolları
Sy: 22

Antik Kent Yeniden 
Deniz İle Buluşacak
Sy: 20

GÖL-SU’DA
İKİNCİ PERDE



Kapak

14

GÖL-SU’DA
İKİNCİ PERDE
GÖL-SU’DA
İKİNCİ PERDE
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1000 GÜNDE 1071 
GÖLET PROJESİ 
KAPSAMINDA 
İNŞA EDİLECEK 
GÖLETLERİN TOPLAM 
YATIRIM BEDELİ  
12 MİLYAR LİRA.
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dı. Toplam 3,3 milyar 
liralık yatırım bedeli ile 
hizmete alınan bu gö-
letler ile yıllık 1,7 mil-
yar TL gelir artışı elde 
ediliyor. Tesisler kısa 
sürede kendi maliyetini 
geri ödedi.

Projenin Toplam 
Yatırım Bedeli 12 
Milyar Lirayı Buluyor

GÖL-SU Projesi’nin 2. 
Etabı olan 1000 Günde 
1071 Gölet Projesi kap-
samında inşa edilecek 
göletlerin toplam ya-
tırım bedeli 12 milyar 
lirayı buluyor. Bu pro-
jelerin tamamlanması 
ile 1,8 milyar metreküp 
su depolanarak 3,2 mil-
yon dekar zirai arazi 
suyla buluşacak. Aynı 
zamanda bu projeler 
ile taşkın zararlarının 
da önüne geçilecek ve 
138,5 milyon metreküp 

Dünyada başka bir ör-
neği olmayan GÖL-SU 
Projesi ile büyük su-
lama projeleri dışında 
kalan arazileri, kısa 
sürede hizmete alınan 
göletler sayesinde sulu 
tarıma açan DSİ, pro-
jenin ikinci etabında 
177 adet göleti tamam-
ladı. 2012-2014 yılları 
arasında tamamlanan 
birinci GÖL-SU pro-
jesi çerçevesinde 1001 
adet gölet tamamlan-
mıştı. Projenin ikinci 
ayağı kapsamında ise 
2019 yılına kadar top-
lam 1071 adet gölet ve 
sulaması vatandaşların 
hizmetine sunulacak.

Tamamlanan birinci 
proje ile 611 milyon m3 
su depolanarak 1,7 mil-
yon dekar arazinin su-
lanması ve taşkınlar-
dan korunması sağlan-

Göletler kuraklık zamanlarında emniyet subabı olarak da görev yapıyor.

GÖL-SU Projelerinde sulamalar modern sistemlerle yapılıyor.

Kapak
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içme suyu temin edi-
lecek.

451 Bin 887 Dekar 
Zirai Arazinin 
Sulanması Sağlandı

GÖL-SU projesinin 
ikinci etabı kapsamın-
da bugüne kadar 177 
adet projenin inşası 

ler, yaklaşık 1 milyar 
308 milyon lira yatırım 
bedeli ile inşa edildi.

528 Adet Projenin 
İnşaatı Sürüyor

1.071 Gölet Projesi kap-
samında 575 adet pro-
jenin inşaatı ise devam 
ediyor. Bu projelerin 

tamamlanarak hizmete 
alındı. Hizmete alınan 
bu tesisler ile 234 mil-
yon metreküp su de-
polanarak, 451 bin 887 
dekar zirai arazinin 
sulanması sağlandı. 
16,8 milyon metreküp 
içme suyunun da te-
min edildiği bu tesis-

tamamlanması ile de 1 
milyon 959 bin dekar 
zirai arazinin sulan-
ması ve 71,6 milyon 
metreküp içme su-
yu temini sağlanacak. 
İnşaatı devam eden 
projelerin toplam ya-
tırım bedeli 6 milyar 
469 milyon lirayı bu-

1.071 GÖLET 
PROJESİ 
KAPSAMINDA 528 
ADET PROJENİN 
İNŞAATI DEVAM 
EDİYOR.

Göletlerden içme ve 
kullanma suyu temini için de 
faydalanılıyor.

Kapak
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luyor. 1.071 gölet pro-
jesi içinde yer alan 253 
adet projenin ise proje 
yapım çalışmaları, 113 
adet projenin de plan-
lama çalışmaları de-
vam ediyor.

İklim Değişikliğiyle 
Mücadeleye de Katkı 
Sağlıyorlar

GÖL-SU projeleri de-
poladıkları su ile arzın 
arttırılması dışında 
Küresel Isınma ve İk-
lim Değişikliğine uyum 

konusunda üç önemli 
avantaj daha sağlıyor. 

Proje kapsamında inşa 
edilen Göletler yeral-
tısuyu potansiyelinin 
emniyetli rezervde tu-
tulmasına vesile olu-
yor. Diğer taraftan ye-
raltısuyundan yapılan 
pompajlı sulamaların 
cazibeli sulamaya dö-
nüştürülmesi netice-
sinde enerji tasarrufu 
sağlanıyor. Bilindiği 
gibi pompajlı sulama 

büyük enerji sarfiya-
tına sebep oluyor ve 
ihtiyaç duyulan enerji 
büyük oranda fosil ya-
kıtlardan karşılanıyor. 

Göletlerin devreye 
alınmasıyla birlikte 
bu yakıt tüketimi so-
na eriyor. Dolayısıyla 
GÖL-SU Projesi karbon 
salınımının azaltılma-
sına da vesile oluyor. 
GÖL-SU kapsamında-
ki projelerde modern 
sulama teknikleri olan 

GÖL-SU PROJESİ 
KARBON 
SALINIMININ 
AZALTILMASINA 
VESİLE OLUYOR. 
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yağmurlama ve dam-
lama sistemleri kulla-
nılıyor. Yağmurlama 
ve damlama sulama ile 
büyük oranda su tasar-
rufu ve verim artışı el-
de ediliyor. 

Öte yandan proje çer-
çevesinde inşa edilen 
göletlerin ihtiyaç du-
yulduğunda orman 
yangınlarının söndü-
rülmesi gayesiyle de 
kullanılabiliyor olması 
“yutak alan” olarak 
isimlendirilen orman-
ların korunması nokta-
sında küresel iklim de-
ğişikliğiyle mücadeleye 
önemli bir katkı olarak 
değerlendiriliyor. 

GÖLSU’nun 
Getirdikleri

GÖL-SU Projesi’nde 
yakalanan başarı pro-
jenin ikinci etabının 
başlamasına vesile ol-
du. Peki, ilk etap pro-
jenin ülkemize kazan-
dırdıkları neler? Kısaca 
göz atalım. GÖL-SU 
projesi ile yılda 450 bin 
vatandaşımıza iş im-
kânı temin ediliyor. 

Bu yönüyle kırsalda-
ki göçün önlenmesine 
büyük katkı sağlayan 
proje vatandaşın ye-
rinde istihdamına im-
kân yaratıyor. Tarım ve 
hayvancılığın gelişme-
sine de katkı sağlayan 
GÖL-SU ile yıllık 1,7 
milyar TL mertebe-
sinde ilave gelir elde 
ediliyor. GÖL-SU’nun 
önemli bir faydası da 
ülkemizin mevcut de-
polama kapasitesinin 
arttırılması ile küre-
sel iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerinin 
azaltılması ve yeral-
tısuyu potansiyelinin 
emniyetli rezervde tu-
tulması oluyor. 

Diğer taraftan yer al-
tı suyundan yapılan 
pompajlı sulamaların 
cazibeli sulamaya dö-
nüştürülmesi netice-
sinde enerji tasarrufu 
sağlanarak üretim ma-
liyeti düşürülüyor. 

Ana hedefi çiftçileri-
mizin sulama suyu ih-
tiyacını gidermek olan 
bu göletler, kuraklık 
zamanlarında emniyet 
subabı olarak da görev 
yapıyor. 

Göletler ihtiyaç duyulduğunda orman yangınlarının 
söndürülmesi gayesiyle de kullanılıyor.

Kapak
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Efes Antik Kenti’ni yeniden denizle buluşturmak için düğmeye 
basılıyor… Projenin ilk etabının ihalesi 19 Ekimde yapıldı.

ANTİK KENT 
YENİDEN DENİZ 
İLE BULUŞACAK

Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü Efes Antik 

Kenti’ni denizle buluş-

turmak için düğmeye 

bastı. Antik Kent’e de-

nizi götürecek projenin 

ilk etapı için ihale 19 

Ekim’de yapıldı.

Başbakanımız Bina-
li Yıldırım’ın “35 İz-
mir Projesi” arasında 
yer alan Efes’e açıla-
cak “Antik Kanal” için 
düğmeye basıldı. Proje 
ile Efes limanından 2 
bin 500 yıl içinde yak-
laşık 9 kilometre çeki-

len deniz yeniden antik 
kentle buluşturulacak. 

İlk Etabın Bir Yılda 
Tamamlanması 
Hedefleniyor

UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde de yer alan 
Efes Antik Kenti’nin 

ününe ün katacak pro-
jenin ilk etabını, 6 bin 
130 metre uzunluğun-
daki kanalın girişinde-
ki 600 metrelik bölüm 
ile yat limanı kapsıyor. 
Projenin ilk etabının 
planlamalara göre bir 
yıl içinde tamamlan-
ması hedefleniyor.
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TEKNELERE KISA 
SÜRELİ PARK 
İMKÂNI SAĞLAYAN 
YAT LİMANIN BOYU 
250, ENİ İSE 100 
METRE GENİŞLİKTE 
OLACAK.

Proje Tarihî Dokuya 
Zarar Vermeyecek

İhaleye çıkacak olan 
proje, tarihî dokuya 
zarar vermeden büyük 
bir titizlikle yürütüle-
cek. İki etaplı projenin 
ilk etabında, yatların 
girişini sağlamak için 
Pamucak sahiline 600 
metre uzunluğunda 
30 metre genişliğinde 
giriş kanalı yapılacak. 
Teknelere kısa süreli 
park imkânı sağlayan 
yat limanın boyu 250, 
eni ise 100 metre ge-
nişlikte olacak.

Antik Kent 2.500 
Yıl Sonra Denizle 
Buluşacak

İlk etap için tabii sit 
alanı olan bölgeye 
1.620 adet kazık çakı-
lacak. Giriş kanalının 
duvarları tarihî dokuya 
uygun şekilde yöresel 
dikdörtgen kesme taş 
bloklarla kaplanacak. 
Başbakanımız Binali 
Yıldırım’ın “35 İzmir 
Projesi”nin en pres-
tijlilerinden olan “Efes 
Antik Kanal Projesi” 
ile antik kent tam 2 bin 
500 yıl sonra yeniden 
denizle buluşacak. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ülke genelinde bugüne kadar sulamadan 
içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatına kadar pek çok yatırımın altına 
imza attı.  DSİ bu yatırımları gerçekleştirirken pek fazla kişinin fark etmediği ya da 
farklı bir kurum tarafından yapıldığı zannedilen bazı yatırımları da vatandaşların 
hizmetine sundu.

DSİ’NİN YOLLARI

Tarım, enerji, çevre ve 
hizmet sektörlerinde 
faaliyetlerini sürdü-
ren DSİ, yurdun dört 
bir yanında inşa ettiği 
karayolları, tüneller, 
köprüler ve viyadükleri 
de vatandaşların hiz-
metine sunuyor. 

Bu çerçevede DSİ bu-
güne kadar bin 178 km 
karayolu inşa etti. Ay-
rıca DSİ 4 bin 603 adet 
köprü ve viyadüğü de 

tamamlayarak vatan-
daşların güvenle seya-
hat etmeleri için hiz-
mete aldı.

DSİ tarafından yapılan 
bu yatırımlardan en 
çok nasibini alan il ise 
Artvin oldu. Özellik-
le Çoruh üzerinde inşa 
edilen büyük barajlarla 
birlikte önemli düzey-
de karayolu, köy yolu, 
tünel, köprü ve viyadük 
yapıldı. 

Deriner Barajı İnşaatı 
Kapsamında 1 Milyar 
143 Milyonluk Ulaşım 
Yatırımı

Borçka Barajı inşa edi-
lirken 27,994 km’lik 
Borçka-Artvin karayo-
lu, 6,742 km’lik Bor-
çka-Murgul karayolu 
inşaatı tamamlandı. 
16,5 km’lik Borçka Ba-
rajı köy yolları yapıldı. 
Ayrıca bu baraj inşa-
atı kapsamında 4,760 

km’lik 12 adet tünel 
ve 1,042 km’lik 10 adet 
köprü ve viyadük ta-
mamlandı. Bu çalışma-
lar için 601 milyon lira 
yatırım yapıldı.

Muratlı Barajı inşaa-
tı sırasında ise 16,716 
km’lik Borçka-Muratlı 
karayolu ve 416 metre-
lik 2 adet tünel ile 302 
metrelik 3 adet köprü 
ve viyadük inşaatı ta-
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DSİ, BİN 178 KM 
KARAYOLU İNŞA 
ETTİ.

mamlandı. Bu çalışma-
lar için 110 milyon lira-
lık yatırım yapıldı.

Deriner Barajı’nda ise 
22,7 km’lik varyant yo-
lu, 39,3 km Artvin-Er-
zurum yolu, 11,4 km 
Artvin-Ardahan yolu, 
7,9 km Artvin-Ardanuç 
ve 2,5 km Artvin-Orta-
köy yolu yapıldı. Ayrıca 
Deriner’in inşaat süre-
cinde 17,784 km’lik 28 
adet tünel, 1,309 km’lik 
5 adet dengeli konsol 
köprü, 753 metrelik 3 
viyadük ile 913 metre-

sol Köprüsü 125 metre 
yüksekliği ile ülke-
mizin sınıfındaki en 
yüksek dengeli konsol 
köprüsü unvana sahip.

İki ayaklı ve 340 metre 
uzunluğundaki dengeli 
konsol köprünün ayak-
ları arasındaki açıklık 
da 165 metreyi buluyor.

Çoruh Havzası Projesi 
Kapsamında 216 
Kilometre Yol Yapıldı 

Yapımı süren Yusufeli 
Barajı çerçevesinde ise 
5,94 km’lik bağlan-
tı yolu yapıldı. Ayrıca 
3,866 km’lik 5 tünel 
ve 231 metrelik 3 köprü 

inşa edildi. Bu çalışma-
lar için ise 67,5 milyon 
liralık yatırım yapıldı.

Artvin’de bugüne ka-
dar yapılan çalışmalar 
ile 216,61 km karayo-
lu inşa edilerek, 26,83 
km’lik tünel inşaatı 
tamamlandı. Ayrıca 35 
adet köprü ve viyadük 
inşaatı bitirildi. Bu ça-
lışmalarla Artvin’de 
yaklaşık 1 milyar 921 
milyon liralık ulaşım 
yatırımı yapılmış oldu.

lik 11 köprü inşa edil-
di. Ayrıca 58,92 km’lik 
köy yolu yapıldı. Bu te-
sislerin toplam yatırım 
bedeli ise 1 milyar 143 
milyon lira oldu.

Türkiye’nin En 
Yüksek Dengeli Konsol 
Köprüsü 

DSİ tarafından Deriner 
Barajı inşaatı kapsa-
mında gerçekleştirilen 
ulaşım yatırımları ara-
sında Türkiye’nin en 
yüksek dengeli konsol 
köprüsü de bulunuyor. 
Artvin - Ardanuç, Art-
vin - Şavşat - Ardahan 
geçişlerini sağlayan 
Berta Dengeli Kon-

Türkiye’nin en yüksek dengeli 
konsol köprüsü, Berta
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DSİ Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin 
güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi kapsamında proje 
çalışmaları tamamlanan Cibuti Ambouli Dostluk Barajı’nda ilk kazmayı vurarak kazı 
çalışmalarına başladı.

CİBUTİ AMBOULİ DOSTLUK 
BARAJI’NDA İLK KAZMA 
VURULDU

Balkanlarda Slovenya, 
Karadağ, Makedon-
ya Afrika’da; Somali, 
Senegal, Moritanya ve 
Cibuti ile su alanında iş 
birliği anlaşmaları im-
zalayan Türkiye; Su-
dan, Pakistan,  Cezayir 
ve Afganistan ile de 
anlaşmalar imzalan-
ması için çalışmalarını 
sürdürüyor. Türkiye, 
bunun yanında Afri-
ka’da Sudan, Etiyopya, 
Nijer, Somali, Soma-
liland, Burkina Faso, 
Mali, Moritanya ve Ci-

buti’de yer altı suyu 
çalışmalarını devam 
ettiriyor. Yer altı suyu 
çalışmaları çerçevesin-
de 457 adet kuyu ile 1 
milyon 800 bin kişiye 
yetecek temiz içme ve 
kullanma suyu temin 
eden Türkiye, şimdi de 
Cibuti’de baraj yapımı 
için kolları sıvadı. 

Cibuti’nin başken-
ti Cibuti’yi taşkınlar-
dan korumak ve içme 
suyu sağlamak mak-
sadıyla inşa edilecek 

olan Dostluk Barajı’nın 

(QUEAH P-17) inşası 

için gerekli bütün etüt 

ve proje çalışmaları DSİ 

tarafından tamamla-

narak, barajın kazı ça-

lışmalarına başlandı.

Türkiye ve Cibuti ara-
sındaki mevcut dostluk 
ilişkilerinin güçlendi-
rilmesi ve su alanında 
işbirliğinin geliştir-
mesi hususunda An-
kara’da 13 Mayıs 2014 
tarihinde Orman ve Su 
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TÜRKİYE 
AFRİKA’DA 
SUDAN, ETİYOPYA, 
NİJER, SOMALİ, 
SOMALİLAND, 
BURKİNA FASO, 
MALİ, MORİTANYA 
VE CİBUTİ’DE 
YER ALTI SUYU 
ÇALIŞMALARINI 
DEVAM ETTİRİYOR.

İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu ve Cibu-
ti Tarım, Su, Balıkçılık, 
Hayvancılık ve Deniz 
Kaynakları Bakanı Mo-
hamed Ahmed Awaleh 
tarafından Su Alanın-
da İş Birliği Anlaşması 
imzalanmıştı.

Bu anlaşma esas alına-
rak Cibuti nüfusunun 
yüzde 75’inin yaşadığı 
başkent Cibuti’yi taş-
kınlardan korumak ve 
içme suyu temin et-
mek maksadıyla Am-
bouli Nehri üzerinde 
baraj projesinin yapımı 
konusunda anlaşma 
sağlanmıştı. Bu doğ-
rultuda,  DSİ tarafından 
Ambouli Dostluk Barajı, 
projelendirildi. Türki-
ye’nin 11 milyon avroya 
kadar hibede bulundu-
ğu ve inşasının DSİ’nin 
denetiminde yapılacağı 
Dostluk Barajı’nda yer 
teslimi yapılarak baraj 
inşaatında ilk kazma 
geçtiğimiz günlerde 
vuruldu.

Baraj, 71 Metre 
Yüksekliğe Sahip 
Olacak

Konuya ilişkin açıkla-
malarda bulunan Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
Türkiye’nin her zaman 
Afrika ile dost oldu-
ğunu ve elinden gelen 
yardımı bu ülkelerden 
esirgemediğini söyledi.  

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: 
“Afrika’da su sıkıntısı 
çeken insanların su ih-
tiyaçlarını karşılamak 
için bugüne kadar bir-

çok çalışma yürüttük. 
Bu çalışmalar ile 1 mil-
yon 800 bin kişiye içme 
suyu temin ettik. Şimdi 
ise Cibuti’yi taşkınlar-
dan korumak ve ora-
da yaşayan insanlara 
temiz ve kaliteli içme 
suyu temin etmek için 
çalışmalarımızı baş-
lattık. 14 milyon met-
reküp aktif depolama 
hacmine sahip olacak 
ve temelden 71 metre 
yükseklikte inşa edi-
lecek Ambouli Dostluk 
Barajı’nda ilk kazmayı 
vurduk. DSİ’nin deneti-
minde inşa edilecek bu 
baraj en kısa sürede ta-
mamlanacak.” değer-
lendirmesinde bulundu.

AMBOULİ
Dostluk (OUEAH P-17) Barajı

Gövde

Amacı
Taşkın Koruma ve

İçme Suyu

Baraj Göde Tipi
Kil Çekirdekli Memba 

tarafı kum-çakıl mansap 
tarafı kaya dolgu

Kret Kotu

323.00 m

Hidroloji
En Düşük İşletme Kotu (Min.S.S.)

314.00 m
En Yüksek İşletme Kotu

334.00 m
Aktif Depolama Hacmi

14.00 hm3

Temel Taban Kotu

285.00 m
Talvegden Yüksekliği

38.00 m
Temelden Yüksekliği

71.00 m
Kret Uzunluğu

754.20 m
Kret Genişliği

10.00 m
Gövde Hacmi

137.100 m3
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Aral Gölü’nde yaşanan çevre felaketine dur demek 
için Amuderya Deltası kıyısında 50 bin dekarlık alanın 
ağaçlandırılması ve fidan üretimi hususlarında Özbekistan’a 
destek verilecek.

KURULACAK 
FİDANLIKTA 
ÜRETİLECEK 
FİDANLAR SADECE 
AMUDERYA 
DELTASI’NA DEĞİL 
ÜLKENİN DİĞER 
İHTİYAÇLARINA DA 
CEVAP VERECEK.

BAKANLIK ARAL GÖLÜ 
İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM) ile 
Başbakanlık Türk İş-
birliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (Tİ-
KA) Aral Gölü’nde ya-
şanan çevre felaketine 
dur demek için hare-
kete geçti. Bu çerçeve-
de Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Amuderya 
Deltası kıyısında 50 bin 
dekarlık alanın ağaç-
landırılması ve fidan 
üretimi hususlarında 
projeler geliştirdi.

Amuderya Deltası kı-
yısında 50 bin dekarlık 
alanda “Ormanların 
Doğal Ortamda Yeni-
den Oluşturulmasına 
Katkıda Bulunulması 
ve Orman Çiftliklerinin 
Donatılması Projesi” 
çerçevesinde, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 
ağaçlandırma ve fidan-
lık kuruluşlarına ait 
projeler geliştirdi. Söz 
konusu projelere ait 
hazırlanan uygulama 
protokolü ise geçtiği-
miz Mart ayında An-

kara’da imzalanarak 
yürürlüğe girmişti.

Çalışma Takvimi 
Belirlendi

Hazırlanan bu proje-
lerin yapım işlerine 
başlanabilmesi için ise 
bu eylül ayında arazi 
çalışmalarının detay-
landırılması ve çalış-
ma takviminin Özbek 
makamlar ile istişare 
hâlinde güncellenmesi 
için Özbekistan’a tek-
nik bir ziyaret yapıldı. 
Orman ve Su İşleri Ba-
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kanlığı teknik perso-
neli, projelerin yapım 
işlerine ait inşaat ve 
sulama sistemi kurul-
ması gibi faaliyetler ile 
alımı yapılacak makine 
ve ekipmanlar konu-
sunda ilgili firmalarla 
görüşmeler yaparak 
tereddütleri giderdi ve 
kullanılacak malzeme-
leri belirledi.

Fidanlık Çalışanları 
Türkiye’de Eğitime 
Alınacak

Bu çerçevede 2017 yılı 
Ekim ayında fidanlık 

yapımı ile işe başlan-
ması ve 2017 Kasım 
ayı içerisinde fidanlık 
çalışanlarının kapasi-
telerinin geliştirilmesi 
maksadı ile Türkiye’de 
eğitime alınması ka-
rarlaştırıldı. Ayrıca ku-
rulacak fidanlıkta 2018 
yılı Şubat-Mart döne-
minde sulama sistemi-
nin kurulmasının ar-
dından fidan üretimine 
geçilmesi planlandı. 
Kurulacak fidanlıkta 

üretilecek fidanlar sa-
dece Amuderya Del-
tası’na değil ülkenin 
diğer ihtiyaçlarına da 
cevap verecek şekilde 
tesis edilecek.

“Ağaçlandırma 
ve Fidan Üretimi 
Hususlarında 
Tecrübemizi 
Aktarıyoruz”

Konuya ilişkin açıkla-
malarda bulunan Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
ise “Aral Gölü yıllar 
önce içinde her türlü 
canlıyı barındıran ve 
balıkçılıktan, ulaşıma 
oldukça önemli bir göl 
durumunda iken bugün 
büyük ölçüde bataklığa 
ve çöle dönüştü.  Çev-
resel bir felaket ya-
şayan Aral Gölü’nün 
tekrar eski günlerine 
dönmesi maksadıyla 
bu projeyle Özbekis-
tan’a destek veriyor ve 
ağaçlandırma ve fidan 
üretimi hususlarında 
tecrübemizi aktarıyo-
ruz.” değerlendirme-
sinde bulundu.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 
ILISU BARAJININ İNŞASI İLE 
TAMAMLANMAYA BİR ADIM 
DAHA YAKLAŞIYOR*

Orta Doğu’nun diğer 
yörelerinde çatışmalar 
süregelirken, Türkiye 
genellikle kısaca GAP 
diye anılan Güneydo-
ğu Anadolu Projesi’n-
de sessizce yol almaya 
devam etmektedir. Or-
tadoğu’da su kullanımı 
konusuna ilgi duyan-
lar, ülkemizin Fırat ve 
Dicle Nehirlerinin su-
larından gerek sulama 
gerek elektrik üretimi 

amacıyla yararlanmak 
için bu iki nehir üze-
rinde toplam on üç ba-
rajın inşasını öngören 
dev bir proje ürettiği-
ni hatırlayacaklardır. 
Projenin uygulamasına 
1960’lı yıllarda Fırat 
üzerinde barajlar inşası 
ile başlanmış, 1970’li 
yıllarda buna Dicle 
Nehri de eklenmiş-
tir. GAP Projesi 75.378 
km2 ya da Türkiye’nin 

yüzölçümünün tak-
riben on birde birini 
kapsamakta ve pro-
je tamamlandığı za-
man 1 milyon 800 bin 
hektar sulanabilmesi 
amaçlanmaktadır ki, 
bu rakam Türkiye’nin 
sulanabilir toprakları-
nın %20’sine tekabül 
etmektedir. Projenin 
hitamında 27 milyar 
KwH ya da ülkemizin 
hidro-elektrik potan-

siyelinin %20’sini aşan 
miktarda elektrik üre-
timi gerçekleştirilecek, 
3 milyon 800 bin kişi 
için de istihdam yara-
tılacaktır. 

Böyle dev bir projenin 
muhtelif sebeplerle 
uluslararası alanda yo-
ğun bir ilgi uyandırmış 
olmasına şaşmamak 
gerektir. Örneğin, pro-
je geliştirilip uygulama 

Ilısu Barajı tamamlandığında sınıfında dünyanın 

en uzun ve büyük gövdesi olacak.

İLTER TURAN
MAKALE

* Bu makale ilk olarak Washington, D.C.’de Ekim 2017’de gerçekleşen yıllık IMF toplantısında dağıtılmak üzere hazırlanan “The Southe-
astern Anatolia Project Advances with the Construction of the Ilısu Dam,” başlığı ile İngilizce olarak Economic Dialogue: Turkey (Istanbul: 
Özgencil, October 2017) yıllığında yayınlanmıştır. 
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safhasına doğru yol al-
maya başlayınca aşağı 
çığır ülkeleri Türki-
ye’nin bu nehirlerin 
bütün suyunu kullana-
cağından ve kendileri 
çok az su kalacağından 
endişelenmişlerdir. Bu 
ülkeler yanlarına bazı 
müttefiklerini de ka-
tarak bir yandan azami 
miktarda suyun kendi-
lerine verilmesini talep 
etmişler, diğer yan-
dan baraj projelerinin 
hayata geçirilmesini 
engellemek için ortak 
çabalara yönelmişler-
dir. Bu strateji Türki-
ye’nin kendi olanak-
larıyla barajları inşa 
edemeyeceği varsayımı 
üzerinde bina edilmiş-
ti. Her ne kadar maddi 
kaynakların sınırlılığı 
gecikmelere yol aç-
mışsa da, Türkiye baraj 
inşası projelerini yi-
ne de devreye sokmuş 
ve bu süreç içerisinde 
öngörülmemiş olmak-
la birlikte dünyada dev 
barajlar yapma kabili-
yetine sahip az sayıda 
ülke arasına katılma-
yı başarmıştır. Bugün 
dünyanın en büyük 
barajlarını yapabilecek 
firmalar arasında Türk 
firmaları da yerleri-
ni almış bulunuyorlar. 
Türkiye’nin büyük ba-
rajları kendi imkânla-
rıyla yapabileceği gö-
rüldükten sonra, baş-
langıçta GAP projesine 
karşı çıkan bazı ileri 
ülkeler enerji üreti-
mi için gerek duyulan 
türbinleri, jeneratörleri 
ve diğer makine ve ak-
samın satışı için kredi 
vermeyi teklif etmiş-
lerdir. 

Barajların inşaatı iler-
ledikten sonra, aşağı 
çığır ülkelerinin ba-
zı endişelerinde haklı 
olmadıkları da görül-
meğe başlanmıştır. 
Aslında başlangıçtan 
itibaren aşikâr olma-
sı gereken bir noktayı 
hatırlatmak gerekirse, 
barajlardan elektrik 
üretilmesinin planlan-
ması, bir miktar suyun 
aşağıya bırakılmasını 
zaten zorunlu kılıyor-
du. Buna ek olarak, 
suyun tutulması ve 
akışının düzenlenme-
si, aşağı çığır ülkeleri 
dâhil herkesin suyun 
en az bulunabildiği ba-
zı aylarda bile makul 
miktarlarda su bula-
bilmesi anlamına ge-
liyordu. Yukarı çığırda, 
derin vadilerin bu-
lunduğu konumlarda 
inşa edilen barajlarda 
buharlaşma yoluyla 
su kaybı daha düşük 
olduğundan, aslında 
insanların kullanabile-
ceği su miktarı da ba-
raj öncesi döneme göre 
artmaktaydı. Ayrıca, 
Türkiye’nin sulamada 
kullandığı teknolojiler, 
aşağı çığır ülkeleriyle 
karşılaştırıldığı zaman 

su tasarrufuna daha 
riayetkârdı. Aşağı çı-
ğır ülkelerinin bazen 
sulamayı doğal akış ile 
gerçekleştirmeye çalış-
tıkları bilinmekteydi.  

GAP projesine yönelen 
direniş üç nedene da-
yanıyordu. İlkin, Tür-
kiye’nin tarih boyunca 
kullandığı kuru tarım-
dan ayrılarak Mezo-
potamya nehirlerinin 
potansiyelini sulu ta-
rımda değerlendir-
meye karar vermesi, 
tüm nehir havzasında 
su kullanımının yeni-
den düzenlenmesini 
gerektirmiştir ki, bu 
nehir sularının gele-
neksel kullanıcısı olan 
aşağı çığır ülkeleri açı-
sından bir belirsizlik 
durumu ortaya çıka-
rıyordu. İkinci olarak, 
aşağı çığır ülkeleri hâ-
lihazırdaki su kullanım 
örüntüsünün gelecek-
te de devam edeceğini 
varsayıyor, dolayısıyla 
nüfusları arttıkça, su 
ihtiyaçlarının da aynı 
oranda artacağını he-
saplıyorlardı. Eğer su-
yun bir bölümünü Tür-
kiye kullanacaksa, bu 
gelecekte kendilerine 

DİCLE-FIRAT 
HAVZASININ 
TÜMÜNDE 
KİRLENMEYİ 
ÖNLEMEYE DÖNÜK 
BİR PROJENİN 
UYGULAMAYA 
KONMASI, 
KİRLENMENİN 
ÖNLENMESİNE 
BÜYÜK KATKIDA 
BULUNACAKTIR.

Ilısu Barajı yıllık 4.12 milyar 

kWh elektrik üretecek.
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daha az su kalacak de-
mekti. Bu düşünce tarzı 
su ihtiyaçlarını sadece 
kantitatif düzeyde kav-
ramsallaştırmalarına 
yol açıyor, dolayısıyla 
ortaya mevcut tüketim 
düzeyleri muvacehe-
sinde haklı bulunama-
yacak derecede yüksek, 
abartılı su talepleri çı-
kıyordu. Son olarak, so-
runu salt kantitatif bir 
soruna indirgemek, su 
kullanımını sonucu sıfır 
toplamlı bir oyuna dö-
nüştürüyor ve tarafla-
rın havzada su kullanı-
mına dönük iş birliğini 
geliştirme projelerine 
kuşku ile yaklaşmaları-
nı teşvik ediyordu. 

Yıllar ilerledikçe, Gü-
neydoğu Anadolu Pro-
jesi’nin tamamlana-
cağı fakat projenin 
aşağı çığır ülkelerinin 
korktuğu türden çeşit-
li olumsuzluklara yol 
açmayacağı görülmeye 
başlanmıştır. Bu tes-
pit sorunlar olmadığı 
anlamına gelmemek-
tedir. Ancak en ağır 
sorun, beklenenin ak-
sine, kantitatif değil, 

amacıyla kullanılmaya 
başlayan daha sofisti-
ke sulama teknolojileri 
gübrelemeden kaynak-
lanan kirlenmeyi azalt-
maktadır. Yine de ulus-
lararası kuruluşların da 
maddi destek verdiği ve 
Dicle-Fırat Havzasının 
tümünde kirlenme-
yi önlemeye dönük bir 
projenin uygulamaya 
konması, kirlenmenin 
önlenmesine büyük 
katkıda bulunacaktır. 
Maalesef, bu tür böl-
gesel iş birliğini öngö-
ren iyi niyetli projelerin 
devreye sokulması için 
bölgeye barış ve istik-
rarın geri dönmesini 
beklemek gerekecektir. 

Ilısu Barajı

Ilısu Barajı GAP dâhi-
linde Dicle Nehri üze-
rinde son dönemde 
inşa edilmekte olan en 
büyük barajdır. Barajın 
yapım öncesi hikâyesi, 
aşağı çığır ülkeleri ve 
dostlarının Türkiye’nin 
barajı yapmasını en-
gellemek için uluslara-
rası alanda yürüttükleri 
iş birliği açısından bir 
örnek olay niteliğinde-

dir. Ancak, daha önce 
Fırat nehri üzerindeki 
Atatürk Barajı örneğin-
de de görüldüğü gibi, 
projeden vazgeçilme-
miş, sadece bir miktar 
gecikme söz konusu 
olmuştur. İnşaat mali-
yeti 1 milyar avro olan 
baraj, ülkenin enerji 
açışından dördüncü en 
büyük üreticisi olacak-
tır. Barajın temel amacı 
enerji üretimidir, 4.12 
milyar KwH elektrik 
üretilecek, sınırlı oran-
da sulama yapılacaktır. 
Barajın ulusal ekono-
miye yılda 412 milyon 
dolar katkıda buluna-
cağı öngörülmektedir. 

Herhangi bir büyük ba-
rajın inşasında olduğu 
gibi, Ilısu Barajı da salt 
bir inşaat projesi değil, 
aslında kapsamlı bir 
sosyo-ekonomik dö-
nüşüm tasavvurudur. 
Projenin uygulanması 
sonucunda 107 köy ve 
bir ilçenin toprakları ve 
binaları tamamen veya 
kısmen su altında ka-
lacağından bu mekân-
larda kamulaştırma fa-
aliyeti yürütülmüştür. 

HERHANGİ BİR 
BÜYÜK BARAJIN 
İNŞASINDA OLDUĞU 
GİBİ, ILISU BARAJI 
DA SALT BİR 
İNŞAAT PROJESİ 
DEĞİL, ASLINDA 
KAPSAMLI BİR 
SOSYO-EKONOMİK 
DÖNÜŞÜM 
TASAVVURUDUR. 

kalitatif bir sorun olan 
kirlenmedir. Nehirler 
güneye doğru akarken 
şehirlerin, kasabaların 
ve tarım arazilerinin 
yanından geçmektedir. 
Bu akış sırasında kana-
lizasyonlar ve kimyevi 
gübrelemenin kirlettiği 
sular nehre geri dön-
mektedir. Türkiye’de 
nehirlerin kıyısında 
bulunan kentlerin be-
lediyeleri genellikle 
arıtma tesisleri inşa 
etmişlerdir. Tarımda 
üretimin arttırılması 

Zeynel Bey Türbesi’nin baraj göl alanından çıkarılması…
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Şimdi yeniden yerleşim 
için alanlar hazırlan-
makta, yeni binalar 
yapılmakta, çiftçile-
re iktisadi değeri daha 
yüksek ürünler yetiş-
tirmeleri için eğitim 
ve maddi destek ve-
rilmekte, baraj bölgesi 
sakinlerinin oluşacak 
baraj gölünde balıkçı-
lık ve diğer su ürünleri 
potansiyelinden yarar-
lanmaları için planlar 
yapılmakta, artması 
beklenen iktisadi faa-
liyet için yol şebekeleri 
iyileştirilmekte ve ge-
liştirilmektedir. Bara-
jın 2017 sonu itibariyle 
su tutmaya hazır hale 
gelmesi beklendiğin-
den hazırlık çalışmaları 
hızlanmıştır. Ancak, su 
tutmaya başlanmasın-
dan sonra bir süre daha, 
özellikle suyun daha geç 
ulaşacağı yerlerde çalış-
malara devam edilmesi 
mümkün olacaktır. 

Ilısu Barajı’nın bu pro-
jeye diğerlerine na-
zaran ilgiyi arttıran 
özgün bir yönü bulu-
nuyor. Proje bitiminde 
tarihi Hasankeyf ka-
sabası da sular altın-
da kalacaktır. Bu olay 
yoğun tartışmalar için 
zemin oluşturmuştur. 
Kasabanın sular altında 
kalmaması gerektiğini 
ileri sürenleri tatmin 
etmek, bu durumda 
barajdan sağlanacak 
iktisadi faydanın ye-
tersiz düzeye düşeceği 
nedeniyle, mümkün 
olmamakla birlikte, 
onların uyarıları kentin 
tarihi değerlerinin ko-
runması için yürütülen 
kapsamlı çabalar için 
ek bir itici güç oluştur-
muştur.  Bir örnek ver-

mek gerekirse, Hasan-
keyf kalesinin alt bö-
lümlerine şu anda ka-
yalardan kopmalar do-
layısıyla giriş yasaklan-
mıştır. Bu bölüm baraj 
devreye girdikten sonra 
su altında kalacaktır. 
Buna karşılık, kaleye 
girişteki en güzel eser 
olan Orta Kapı halen 
inşası devam eden Kül-
tür Parkı’na taşınacak 
ve orada kurulacaktır. 
Kalenin üst tarafı yu-
muşak, erime ve kırıl-
maya elverişli yumuşak 
bir kaya zeminin üze-
rine oturmaktadır. Şu 
anda bu kayaların güç-
lendirilerek, üst kalenin 

ziyaretçilere açılması 
için çalışmalar devam 
etmektedir. Bu tür ça-
balar arasında en çok 
dikkate mazhar olması 
gereken başarı tarihi 
Zeynel Bey Türbesi’nin 
iki kilometre uzaklıkta-
ki yeni yerine taşınarak 
su altında kalmaktan 
kurtarılmasıdır. Diğer 
bir dizi tarihi binanın 
da benzer biçimde uy-
gun yerlere nakli için 
çalışmalar devam et-
mektedir. 

Hasankeyf’in tarihi ni-
teliğinin yaşatılması 
için yoğun bir gayret 
gösterilmektedir. Böl-

gedeki kazılardan elde 
edilen koleksiyonla-
rın da sergilendiği bir 
arkeoloji müzesi yeni 
Hasankeyf’te faaliyete 
geçmiştir. Sergilenecek 
parçalardan bazıları 12 
bin yıllık olup, daha 
önce herhangi bir yerde 
sergilenmemiştir. Bu 
müze, bütün dünyadan 
ziyaretçilerin ilgisini 
çekecek özgün bir ku-
rum olacaktır. Bir dizi 
tarihi eserin taşınarak 
yerleştirileceği Kültür 
Park ile birlikte düşü-
nüldüğü zaman, tarihi 
Hasankeyf’in tarihi-
nin bütünüyle suların 
altında kalmayacağı 
aşikârdır. Yeni Hasan-

keyf’te yapılan kamu 
binaları ve meskenler 
bölgenin mimari tar-
zını yansıtmaktadır; 
örneğin, meskenler tek 
veya iki katlı, düz dam-
lı, bölge inşaat gelene-
ğine uygun yapılardır. 

Ilısu Barajı Projesi, 
Türk devletinin tarihi 
olan ile çağdaş olanı, 
geleneksel ile yeni-
yi mecz etme çaba-
larının bir örneğidir.  
Aynı zamanda Ilısu, 
birbirini izleyen Türk 
hükümetlerinin, GAP 
projesinin hayata geçi-
rilmesini engellemeye 
dönük muhtelif çaba-
ları rağmen, projeyi 
tümüyle hayata geçir-
me kararlılığına kanıt 
teşkil etmektedir. GAP 
projesinin içinde yer 
alan diğer barajlar için 
de geçerli olduğu gibi, 
Ilısu barajında da Tür-
kiye’nin enerji kaynak-
larının çeşitliliğini art-
tırmak, tarım potansi-
yelini güçlendirmek ve 
yeni istihdam imkân-
ları yaratmak hedefleri 
güdülmektedir. Şu ana 
kadar Türkiye’nin su 
kullanımına ilişkin ge-
lişmeler, ülkemizden 
kaynaklanan sınır aşan 
suların kullanımın-
da komşularına büyük 
zararlar vereceği veya 
uluslararası camia için 
sorunlar yaratacağı 
türünden bekleyişle-
rin yerinde olmadığını 
göstermiştir. Türkiye 
Fırat ve Dicle’ye kıyıdaş 
ülkelerle üçlü işbirliği-
nin yürütülebileceği ve 
her üç ülkenin bu ne-
hirlerin nimetlerinden 
müştereken yararlana-
bileceği günleri sabır-
sızlıkla beklemektedir.

ILISU BARAJI 
PROJESİ, TÜRK 
DEVLETİNİN 
TARİHİ OLAN İLE 
ÇAĞDAŞ OLANI, 
GELENEKSEL İLE 
YENİYİ MECZ ETME 
ÇABALARININ BİR 
ÖRNEĞİDİR.
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Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Doğa Koruma 
ve Milli Parklar (DK-
MP) Genel Müdürlüğü 
millî park statüsüne 
kavuşturduğu tarihî 
alanları koruyup ihya 
ederek, özellikle yakın 
harp tarihimizin geçti-
ği alanları ve orada ya-
şananları gelecek ne-
sillere aktararak millî 
bir şuur oluşmasını 
sağlıyor.

Her köşesi ayrı bir tabii 
ve tarihî özellik taşı-

yan ülkemizde hâliha-
zırda bulunan 42 millî 
parkımızdan bir kısmı 
tarihî millî park statü-
sü ile korunuyor. Tari-
himize bizzat tanıklık 
etmiş olan Başkomu-
tan Tarihî Millî Parkı, 
Nenehatun Tarihî Millî 
Parkı, Sakarya Mey-
dan Muharebesi Tarihî 
Millî Parkı, Kop Dağı 
Tarihî Millî Parkı ve 
Sarıkamış Allahuekber 
Dağları Millî Parkla-
rında şehitlik ihyaları, 

altyapı ve üst yapı te-
sisleri, idari ziyaretçi 
merkezleri ve panora-
mik müzeler yapılarak 
milletimizin tarih şu-
urunun yükseltilmesi 
için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale Destanı 
Tanıtım Merkezi ile 
Savaşa Katılmış Hissi 
Veriliyor

Bu millî parkların dı-
şında ilk tarihî millî 
park statüsü ise Ça-
nakkale Zaferi’nin 

kazanıldığı toprakla-
rı kapsayan Gelibolu 
Yarımadası’na verildi. 
Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı 2014 
senesinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na 
devredilinceye kadar 
da millî park statüsü 
ile idare edilerek pek 
çok yatırım yapıldı. Bu 
yatırımlardan biri olan 
Çanakkale Destanı Ta-
nıtım Merkezi ile 1915 
Çanakkale Savaşı, zi-
yaretçilere ileri tekno-
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lojilerle hazırlanan en 
etkileyici ses ve görsel 
efektlerle bizzat iştirak 
etmiş hissi uyandıra-
rak anlatılıyor. Ayrıca 
her millî parkımızda 
olduğu gibi bu alanda 
da tespit edilen şüheda 
kabristanlarında dü-
zenlemeler yapılarak 
aziz şehitlerimizin ha-
tırasına sahip çıkıldı.

Başkomutan Tarihî 
Millî Parkı’nda 
Yeniden Bayrak 
Olundu

Ülkemizde ikinci ola-
rak Türk Kurtuluş 
Savaşı’nda 26 Ağus-
tos 1922’de başlayan 
Büyük Taarruz’un, 
30 Ağustos’ta zafer-
le taçlandığı harekâtın 
geçtiği alanları içine 
alan Başkomutan Ta-
rihî Millî Parkı ilan 
edildi. Binlerce şehidi-
mizin yattığı, yeniden 
bayrak olduğumuz bu 
saha, bütün Dünya’ya 
Türk’ün gücünü bir 

kez daha gösterdiği-
miz Kurtuluş Savaşı-
mız için mihenk taşı 
olmuştu. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı bu 
alanda da seyir terası, 
giriş takları, şehitlik 
ihya çalışmaları, çevre 
düzenlemesi işleri, yol 
ve sosyal donatı çalış-
maları gibi yatırımlar 
yapıyor.

Sarıkamış-
Allahuekber Dağları 
Millî Parkı’nda 90 Bin 
Türk Askeri Şehit Oldu

Sarıkamış-Allahuek-
ber Dağları Millî Parkı, 
1914-1915 yıllarında 
Sarıkamış Hareka-
tı olarak bilinen hare-
katta yaklaşık 90 bin 
Türk askerinin donarak 
şehadet mertebesine 
ulaştığı alanları kap-
sıyor. 4 şehitlik ihya-
sının tamamlandığı 
Sarıkamış Allahuekber 
Dağları Milli Parkı’n-
da, Sarıkamış Harekâtı 
İdare ve Ziyaretçi Ta-

nıtım Merkezi, Sergi-
leme Alanı ve Panora-
ma çalışmaları devam 
ediyor.

Nene Hatun Tarihî 
Millî Parkı’nda Aziziye 
Tabyaları Restore 
Edildi

Koruma altındaki Nene 
Hatun Tarihî Millî Par-
kı, 1877-1878 Osmanlı 
Rus Savaşı (93 Harbi) 
döneminde, bulundu-
ğu bölgenin düşman 
kuvvetlerinden savu-
nulmasını sağlayan ta-
byalar sebebiyle önem 
arz ediyor. Nene Hatun 
Tarihî Millî Parkı’n-
da da, Aziziye Tabya-
ların restorasyon ve 
Nenehatun’un Mezar 
Projesi yapıldı. Tarihî 
millî park içerisinde 
bulunan 3 adet şehitlik 
alanından 1 tanesi ih-
ya edildi. 2 adet toplu 
şehitlik alanımızın ih-
ya çalışmalarında son 
aşamaya gelindi. Erzu-
rum Kültür Sokağı ise 

SARIKAMIŞ-
ALLAHUEKBER 
DAĞLARI MİLLÎ 
PARKI, 1914-
1915 YILLARINDA 
SARIKAMIŞ 
HAREKATI 
OLARAK BİLİNEN 
HAREKATTA 
YAKLAŞIK 90 BİN 
TÜRK ASKERİNİN 
DONARAK ŞEHADET 
MERTEBESİNE 
ULAŞTIĞI ALANLARI 
KAPSIYOR.

Yaşam Tarzı
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geçtiğimiz yıl açılarak 
vatandaşlarımızın hiz-
metine sunuldu.

Sakarya Kan Deryası 
Olarak Bilinen Alanlar 
Koruma Altında

Savaşa katılan toplam 
46 bin Mehmetçiğin 
yaklaşık 38 bininin en 
az yaralandığı ve savaş 
literatürüne “Sakarya 
Merhame-i Kübrası” 
(Sakarya Kan Deryası) 
olarak geçen, İstiklal 
Harbi’nin, dolayısıyla 

de 66 km, millî park 
dışında 48 km uzun-
luğunda siper hattı ko-
ordinatlı şekilde hari-
talandı. Kartaltepe’de 
ise Sakarya Meydan 
Muharebeleri Tanıtım 
Merkezi inşası sürüyor. 
Bu merkez Türk tarihi-

Savaşının en stratejik 
cephesini teşkil eden 
Kop Dağları’nda harp 
izlerinin korunarak ge-
lecek nesillere intikal 
ettirmek için şehitlik-
lerin ihyası ve anıt ya-
pılması gibi çalışmalar 
yapılacak.

nin görkemli geçmişini 
ziyaretçilerin bellekle-
rine kazıyacak.

Kop Dağı Müdafaası 
Millî Parkı 2. Plevne 
Olarak Biliniyor

2016 senesinin sonun-
da tarihte 2. Plevne 
diye atfedilen Kop Da-
ğı Müdafaasının geç-
tiği alanlar millî park 
olarak ilan edildi. 1916 
yılındaki Osmanlı-Rus 

Korunan Tarihi 
Alanlara 693 Milyon 
Lira Yatırım Yapıldı

Bu sahalarımızın her 
birinin yakın tarihi-
miz için resmen tarihî 
bir belge niteliğinde 
olduğunu belirten Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
“Ayrıca Göreme Tarihî 
Millî Parkı, Troya Ta-
rihî Millî Parkı ve Ala-
cahöyük Millî Parkımız 
gibi bazı millî parkları-
mız başka uygarlıkların 
tarihî dokusunu gelen 
ziyaretçilerin gözleri 
önüne seriyor. Yerli ve 
yabancı turistlerin il-
gisini çeken bu alanları 
korumak için gereken 
yatırımları yaparak,  
tarihî değerlerimize 
sahip çıkıyoruz.” dedi.

Bakanlık olarak bugü-
ne kadar tarihî alanla-
ra yaklaşık 693 milyon 
lira yatırım yaptıkları-
nı vurgulayan Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, “Tarihi-
mize sahip çıktık bun-
dan sonra da sahip çı-
kacağız. Aziz şehitleri-
mizin hatırasına sahip 
çıkarak, tarih şuurunu 
gelecek nesillere akta-
racağız.” değerlendir-
mesinde bulundu.

milletimizin kaderini 
değiştiren bu önemli 
olayın geçtiği alanlarda 
Sakarya Meydan Mu-
harebesi Tarihî Millî 
Parkı ilan edildi.

Millî parkın ilanına 
kadar sadece 3 nokta-
da toplam 200 şehidi-
mizin yeri bilinmek-
teyken, bugüne kadar 
yürütülen çalışmalarla 
toplam 104 şehitlik 
noktasına ulaşıldı. Yü-
rütülen çalışmalar ile 
yeri belirlenen şehit 
sayısının 1.570 ile 2.380 
arasında olduğu tah-
min ediliyor. Binlerce 
şehidimizin bulunduğu 
sahada jeoradarla tara-
ma çalışmaları devam 
ediyor. Millî park için-

Yaşam Tarzı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke çapında yürüttüğü Ulusal 
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çalışmalarında 
türlerimizi kayıt altına almaya devam ediyor.

KÜRE DAĞLARI MİLLÎ 
PARKI’NDA YENİ ENGEREK 
TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Doğa Koruma 
ve Millî Parklar (DK-
MP) Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
Ulusal Biyolojik Çeşit-
lilik Envanter ve İzle-
me Projesi kapsamında 
Küre Dağları Millî Par-
kı’nda yeni bir engerek 
türü tespit edildi. Millî 
parkın Bartın bölü-
münde bulunan Kafkas 
Burunlu Engereği (Vi-
pera transcaucasiana) 

kayıt altına alındı.

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı ülke çapında 
yürüttüğü Ulusal Biyo-
lojik Çeşitlilik Envanter 
ve İzleme Projesi çalış-
malarında türlerimi-
zi kayıt altına almaya 
devam ediyor. Bu çer-
çevede DKMP ekipleri 
tarafından yapılan ça-
lışmalarla Küre Dağları 
Millî Parkı’nda ilk kez 
Kafkas Burunlu Enge-

reği (Vipera transcau-
casiana) tespit edildi.

Yeni Popülasyonlar 
İçin Çalışma Başlatıldı

Küre Dağları Millî 
Parkı’nın Bartın bö-
lümünde Ulus Ulu-
kaya’da yapılan arazi 
çalışmaları sırasında 
tespit edilen Kafkas 
Burunlu Engereği’nin 
anavatanı Türkiye’nin 
kuzeyi, Transkafkasya 
ve Kuzey İran olarak 

biliniyor. Dünya Doğayı 
Koruma Birliği’nin(IU-
CN) tehlike kategorile-
rine göre tehlikeye ya-
kın(NT) kategorisinde 
bulunan engerek türü-
nün tespit edildiği alan 
dışında da yeni popü-
lasyonlarının bulana-
bilmesi için çalışmalar 
başlatıldı. 

Ayrıca Küre Dağla-
rı Millî Parkı’nda 2015 
yılında yapılan arazi 
çalışmalarında da yine 

Yaşam Tarzı
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KÜRE DAĞLARI 
MİLLÎ PARKI’NIN 
BARTIN 
BÖLÜMÜNDE 
ULUS ULUKAYA’DA 
YAPILAN ARAZİ 
ÇALIŞMALARI 
SIRASINDA 
TESPİT EDİLEN 
KAFKAS BURUNLU 
ENGEREĞİ’NİN 
ANAVATANI 
TÜRKİYE’NİN 
KUZEYİ, 
TRANSKAFKASYA 
VE KUZEY İRAN 
OLARAK BİLİNİYOR.

bir engerek türü olan 
Burunlu Engerek(Vi-
pera ammodytes) kaydı 
yapılmıştı.

Türkiye Biyoçeşitlilik 
Açısından Büyük 
Potansiyele Sahip

Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
Türkiye’nin biyoçeşit-
lilik açısından çok bü-
yük potansiyele sahip 
olduğunun altını çizdi. 
Bakan Eroğlu şunları 
söyledi: “Tabii kay-
naklardan verimli ve 
sürekli faydalanmak, 
gelecek nesillere akta-
rabilmek için onların 
iyi tanınması ve potan-
siyellerinin belirlen-
mesi gerekir. Bu mak-
satla yürüttüğümüz 
projelerle ülkemizin 
bitki ve hayvan türle-
rinin yaşadığı yerleri 
belirliyoruz. Bu türle-
ri sadece belirlemekle 

kalmıyor kayıt altına 
alarak türleri olumsuz 
yönde etkileyebilecek 
faktörleri ve alınması 
gereken önlemleri de 
tespit ediyoruz. Bu ça-
lışmalarla biyoçeşitli-
liğimizin korunmasına 
da ciddi manada katkı 
sağlamış oluyoruz.”

Yaşam Tarzı
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Kilogramı 3 bin 500 avroya kadar alıcı bulan trüf mantarı için 
2.060 dekar alanda orman oluşturuldu.

KARA ELMAS TRÜF 
MANTARI EKONOMİYE 
KAZANDIRILIYOR

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü, dünyada 
“kara elmas” olarak 
bilinen ve kalitesine 
göre 100 ila 3 bin 500 
avro arasında fiyata 
alıcı bulan trüf man-
tarını ülke ekonomi-
sine kazandırmak için 
çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bu çerçevede 
uygulamaya konulan 
Trüf Mantarı Eylem 
Planı kapsamında bu-

güne kadar 2.060 dekar 
alanda trüf ormanı te-
sis edildi.

Toprak altında yetişti-
ği için ülkemizde pek 
fazla tanınmayan an-
cak dünyada gıda ve 
kozmetik pazarlarında 
binlerce avroya kadar 
alıcı bulan trüf manta-
rının ülke ekonomisine 
kazandırılması mak-
sadıyla harekete geçen 
Orman ve Su İşleri Ba-

kanlığı üniversitelerle 
de yaptığı işbirliği ile 
trüf yetiştiriciliği hu-
susunda önemli mesa-
feler kat etti.

2.060 Dekar Alanda 
Trüf Ormanı Kuruldu

Ülke genelinde trüf 
mantarının tabii ola-
rak yetiştiği verim-
li toprak özelliklerine 
sahip alanların tespiti 
için arazi taraması ça-
lışmalarını sürdüren 

Yaşam Tarzı
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ÜLKEMİZ 
TRÜF ÜRETİM 
POTANSİYELİ 
AÇISINDAN, 
HALEN AVRUPA’DA 
LİDER ÜRETİCİ 
KONUMUNDAKİ 
ÜLKELERDEN 
DAHA AVANTAJLI 
KONUMDA 
BULUNUYOR. 

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı, aynı zamanda 
17 Orman Bölge Mü-
dürlüğü vasıtasıyla su-
ni trüf alanları da tesis 
etmeye devam ediyor. 
Bu çerçevede eylem 
planı ile 2.450 dekar 
alanda trüf ormanı ku-
rulması hedefi günü-
müz itibari ile 2.060 
dekar olarak gerçek-
leşti. 2017 yılındaki 
690 dekarlık program 
ise Temmuz ayı sonu 
itibari ile tamamlandı.

Diğer yandan 2018 yılı 
sonunda tamamlan-
ması planlanan Trüf 
Mantarı Eylem Planı, 
ülkemizin trüf mantarı 
potansiyelinin fazlalığı 
ve bu alanda yapılan 
çalışmaların verimliliği 
dolayısıyla 2019 yılını 
da kapsayacak şekilde 
uzatıldı.

Trüf Mantarı ile 
Kırsalda Yaşayan 
Vatandaşların Hayat 
Kalitesi Yükselecek

Trüf mantarının eko-
nomik değeri çok yük-
sek bir odun dışı orman 
ürünü olduğunun altı-
nı çizen Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu ise “Pi-
yasada binlerce avroya 
alıcı bulan trüf man-
tarının tabii alanlardan 
toplanması ve bu alan-
da özel ağaçlandırma-
nın artması ile kırsal 
kesime alternatif istih-
dam alanı sağlanacak. 
Bu sayede kırsalda ya-
şayan vatandaşlarımı-
zın hayat kalitesi yük-
selecek.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Trüf İhtiyacı İç 
Kaynaklardan 
Karşılanacak

Bu mantar çeşidinin 
çok özel bir gıda oldu-
ğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu “Bu 
mantar özellikle lüks 
otellerde kullanılıyor. 
Yabancı turistler, trüf 
mantarı damak zevki-
ni ülkemizin turistik 
tesislerinde de arıyor. 
Bu sebeple bu man-
tarı yurtdışından al-
mak yerine büyük bir 

turizm potansiyeline 
sahip olan ülkemizin 
trüf mantarı ihtiyacını 
yaptığımız çalışmalarla 
iç kaynaklardan sağ-
lamayı hedefliyoruz.” 
açıklamasını yaptı.

Ülkemizin Trüf 
Üretim Potansiyeli 
Avrupa’dan Yüksek

Trüf mantarının günü-
müze kadar ülkemizde 
neredeyse hiç fayda-
lanılamamış önemli 
tabii bir gıda kaynağı 
olduğunu belirten Prof. 
Dr. Eroğlu “Ülkemiz 
trüf üretim potansi-
yeli açısından, halen 
Avrupa’da lider üretici 
konumundaki ülke-
lerden daha avantajlı 
konumda bulunuyor.  
Tabii alanlar bugüne 
kadar faydalanılmamış 
olması sebebi ile tahrip 
edilmemiş ve dolayı-
sıyla potansiyel yük-
sektir. Trüf mikorizası 
aşılı orman fidanları 
kullanılmak sureti ile 
yapılacak ağaçlandır-
malar potansiyelimizi 
artıracaktır. Yapılan 
çalışmalar neticesin-
de ulaşılan veriler de 
ülkemizin çok zengin 
olduğunu göstermek-
tedir.” diye konuştu.

Yaşam Tarzı
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Gökyüzünde yürümek, bulutlara dokunmak, ciğerlerinizi çam 
kokularıyla doldurmak ve ruhunuzu arındırmak istiyorsanız 
buyurun size Aladağlar…

ORTA ANADOLU’NUN ZİRVESİ 

ALADAĞLAR
MİLLÎ PARKI…
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Acıktığınızda yiyecek 
susadığınızda su veren, 
dinlenmek istediğiniz-
de gölgelik, sığınmak 
istediğinizde ev olan, 
kısaca ne arıyorsa-
nız size onu sunabilen 
dağları sever misiniz? 
Gökyüzünde yürümek, 
bulutlara dokunmak, 
ciğerlerinizi çam ko-
kularıyla doldurmak ve 
ruhunuzu arındırmak 
istiyorsanız buyurun 
size Aladağlar…

Siz hiç Torosların hey-
betini yakından gör-
dünüz mü?  Toros sı-
radağlarının en yüksek 
zirvelerine sahip olan 
Aladağlar jeolojik ola-
rak ülkemizin en ilginç 
yerlerinden biri. Dağ-
larda gezinmeyi, coğ-
rafyanın oluşumuna 

şahit olmayı, dünyaya 
tepeden bakmayı is-
tiyorsanız burası tam 
size göre bir yer…

Aladağlar Millî Parkı 
yaklaşık 3 bin metrelik 
rakım farkıyla muaz-
zam bir biyoçeşitlilik 
örneği sergiliyor. Derin 
vadileri, eşsiz zirveleri, 
dik ve sarp buzul ka-
yalıkları, mağaraları, 
görkemli kanyonları, 
yüksek platoları,  man-
zarası, yaban hayatı, 
ormanları, yaylaları ile 
alpin bitki kuşağı için-
de kalan Aladağlar, bitki 
türleri bakımından da 
zengin ve ilgi çeken bir 
yöre. Gece gündüz ara-
sındaki sıcaklık farkının 
30 dereceyi aştığı böl-
gede böylesine güzellik-
lerle karşılaşmak ger-
çekten şaşırtıcı oluyor.

Aladağlar Millî Parkı-
nın kaynak değerleri; 
Yedigöller, Hacer Or-
manı, Aksu Kanyonu, 
Zamantı Vadisi ve Ka-
puzbaşı Takım Şelale-
leri olarak sıralanabi-
lir. Ayrıca Demirkazık 
Tepesi, Emli Vadisi ve 
Acısu kaynak değer-
lerine de sahip. Kısaca 
tabii hayatta aradığınız 
her şey burada mevcut.

Aladağlar Millî Par-
kı’nda özellikle buzul 
ve karstik topoğrafya-
nın etkili olduğu yük-
sek rakımlı kar ve bu-
zul suları ile beslenen 
Yedigöller’e hayran 
olacaksınız. 

Türkiye’nin en bü-
yük post ormanı olma 
özelliği taşıyan Hacer 

SİZ HİÇ 
TOROSLARIN 
HEYBETİNİ 
YAKINDAN 
GÖRDÜNÜZ 
MÜ?  TOROS 
SIRADAĞLARININ 
EN YÜKSEK 
ZİRVELERİNE SAHİP 
OLAN ALADAĞLAR 
JEOLOJİK OLARAK 
ÜLKEMİZİN 
EN İLGİNÇ 
YERLERİNDEN BİRİ.

Yaşam Tarzı
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ormanı ise Toroslar 
üzerindeki Yedigöller 
ve Kapuzbaşı mevki-
lerini birbirine bağlı-
yor. Yüksekliğin 3 bin 
metreye kadar çıktığı 
bu muhteşem orman-
da mutlaka bir yürüyüş 
yapmalısınız.

Nitekim yerli veya ya-
bancı turistler Aladağ-
lar Millî Parkına Niğde 
ili, Çamardı ilçesi ta-
rafından(Demirkazık) 
giriş yaparak ve 4 ile 7 
gün arasında değişen, 
sularını kaynaklardan 
içerek gidilen doğa yü-
rüyüşü yapabiliyor.

Hacer ormanındaki 
kaynaklardan beslenip 
üzerindeki bazı par-
kurlarda rafting yapı-
labilen Zamantı Irmağı 
kendi adında bir va-

diden akıp aşağılarda 
Seyhan’la birleşiyor. 
Nisan-Eylül ayları 
arasında Zamantı Ir-
mağı’nda yaklaşık 15 
km’lik bir güzergahta 
rafting yapılıyor. 

Millî Park içinde Bu-
zul Gölleri ve toplam 
7 şelaleden oluşan Ka-
puzbaşı Şelaleleri de 
görülmeye değer yer-
lerden. Burada debi-
si ve düşüş yüksekliği 
bakımından Türki-
ye’nin en büyük ve ilgi 
çekici takım şelaleleri 
ile doğaseverlerin her 
aradıklarını bulabile-
cekleri bir cazibe alanı, 
doğa cenneti olan Kaya 
Pınarlarında buz gibi 
suyun tüm negatifli-
ğinizi aldığını hayretle 
hissedeceksiniz.

Birer doğa harikası olan 
şelaleler ve çevreleri, el 
değmemiş yapıda olup 
birkaç küçük ahşap 
baraka dışında hiçbir 
yapı ve tesis içermiyor. 
Yükseklikleri 30-86 
metre arasında değişen 
şelalelerin yanı başında 
yer alan düzlükler doğa 
yürüyüşü yapan ziya-
retçiler için kamp alanı 
olarak kullanılıyor.

Kapuzbaşı şelalelerinin 
güneydoğusuna düşen 
şelale suyunun geçtiği 
derenin kenarında “İç-
me” adıyla anılan ılık 
su üzerinde yapılmış 
olan kemerin yöre hal-
kı tarafından 300-400 
sene öncesine ait oldu-
ğu görüşü yaygın. İçme 
adıyla bilinen bu suyun 
aynı zamanda bazı cilt 
hastalıklarına iyi gel-

Yaşam Tarzı
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diği ve çocuğu olmayan 
kadınların şifa bulmak 
maksadıyla içtikleri bi-
liniyor. 

Ulupınar köyüne 4 km 
uzaklıkta “Meryem 
Ana” ismiyle anılan 
iki katlı mağarada, Hz. 
Meryem’in Hz. İsa’yı 
dünyaya getirdiğine 
inanılıyor. Meryem Ana 
mağarasının birinci 
katında kaya üzerinde 
insan şeklinde oyma 

resimler bulunuyor. 
Mağaranın ikinci katı-
na 200 senelik olduğu 
tahmin edilen el yapı-
mı dövme büyük de-
mir çiviler kullanılarak 
katran ağacından ya-
pılmış bir merdiven ile 
çıkılıyor. Bölgeye gelen 
ziyaretçiler mağaraya 
yoğun ilgi gösteriyor. 

Aladağlar Millî Parkı 
içerisinde mağara tu-
rizmi, foto safari, jeep 

safari, bisiklet safari, 
tur kayağı, yamaç pa-
raşütü, rafting, kano, 
doğa yürüyüşü gibi çe-
şitli faaliyetlerin yapı-
labilmesi bölgeyi daha 
da çekici hale getiriyor. 
Sizin de bu tür etkin-
liklere merakınız varsa 
konunun tüm detayla-
rını www.tabiat.gov.tr , 
çeşitli blog ve internet 
sitelerinden öğrenebi-
lirsiniz.

ALADAĞLAR 
MİLLÎ PARKI’NA 
ADANA, KAYSERİ 
VE NİĞDE’Yİ 
ÇEVRELEYEN 
KARAYOLU, 
DEMİRYOLU 
VE HAVAYOLU 
ÜZERİNDEN 
ULAŞMAK 
MÜMKÜN. 

Yaşam Tarzı
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Tabiatla iç içe olmak 
isteyenlerdenseniz Ala-
dağlar Millî Parkı’na 
davetlisiniz… En kısa 
zamanda bekleriz…

Nasıl Gidilir?

Aladağlar Millî Par-
kı’na Adana, Kayseri 
ve Niğde’yi çevreleyen 
karayolu, demiryolu 
ve havayolu üzerin-
den ulaşmak mümkün. 
Adana ve Kayseri’deki 
havalimanları bölgeye 
en kısa sürede ulaş-
mak için ideal. Demir-
kazık Köyü’ne ulaşım 
için Niğde ili üzerinden 
otobüsle öncelikle Ça-
mardı ilçesine ulaşıp 
buradan 15 km gittik-
ten sonra millî parka 
ulaşabilirsiniz. Kayseri 
üzerinden ise öncelikle 
Yahyalı ilçesine ulaşıp 
buradan 30 km gittik-

ten sonra millî parka 
ulaşabilirsiniz.

Nerede Kalınır?

Aladağlar Millî Parkı 
tepesinde konaklamalı 
bir gezi düşünüyorsa-
nız, konaklayacağınız 
tesisin lükslüğü tama-
men sizin elinizde olan 
bir yer. Çünkü çadırınız 
ne kadar lüksse konak-
lamanız da o kadar lüks 
geçer. Çadırda kalmak 
istemiyorsanız Karpuz-
başı Şelalesi bölgesin-
de bulunan Büyükçadır 
köyündeki pansiyonları 
değerlendirebilirsiniz. 
Ayrıca Demirkazık Kö-
yü’nde bir dağ oteli de 
bulunmaktadır.

TABİATLA İÇ 
İÇE OLMAK 
İSTEYENLERDENSENİZ 
ALADAĞLAR 
MİLLÎ PARKI’NA 
DAVETLİSİNİZ… 
EN KISA ZAMANDA 
BEKLERİZ…

Yaşam Tarzı
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SU ZEHİRLER Mİ?
Yaşam Tarzı

BURAK YALÇIN
HAZIRLAYAN

Besinlerin sindirimi ve hücrelere taşınmasından, organ ve 
dokuların düzenli çalışmasına; zararlı maddelerin vücuttan 
atılmasından, vücut sıcaklığının kontrol alınmasına kadar 
birçok hayati fonksiyonu yerine getiren suyun sadece az 
içilmesi değil, aşırı içilmesi de tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor



49

Su, besinlerin sindi-
rimi ve hücrelere ta-
şınmasından, organ 
ve dokuların düzenli 
çalışmasına; zararlı 
maddelerin vücuttan 
atılmasından, vücut 
sıcaklığının kontrol al-
tına alınmasına kadar 
birçok hayati fonksi-
yonun başrolünde yer 
alıyor. Bu yüzden ye-
terli miktarda su tü-
ketmek sağlığımız 
açısından çok önemli. 
Vücudun aşırı mik-
tarda su kaybetmesi 
anlamına gelen dehid-
rasyonun gerçekleşme 
seviyelerine göre insan 
metabolizması üzerin-
deki etkilerini gösteren 
Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) verileri ise bu 
durumu daha net göre-
bilmemiz için yol gös-
terir nitelikte.

Dehidrasyon 
Seviyesi Görülen Etki

%1 Susuzluk hissi, ısı düzeninin azalması, performans kaybı

%3 Vücut ısı düzeninin iyice bozulması, aşırı susuzluk hissi

%4 Fiziksel performansın %20-30 düşmesi

%5 Baş ağrısı, yorgunluk

%6 Halsizlik, titreme

%7 Fiziksel aktivite sürerse bayılma

%10 Bilinç kaybı

%11 Vücut dirençsizliği, olası ölüm

%12 %97 oranında ölüm

%15 %100 ölüm

Grafik 1: Dehidrasyonun gerçekleşme seviyelerine göre insan metabolizması üzerindeki etkilerini gös-
teren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri.

Su kaybı %10 seviyesinde bilinç kaybına, %15 seviyesinde ise ölüme varabi-
len sonuçlar doğurabiliyor. Peki, vazgeçilemeyecek derecede önemli olan bu 
hayati sıvıyı günde ne kadar tüketmek gerekiyor? Bu konuya ilişkin birçok 
görüş ve araştırma var. Ancak uzmanların hemfikir olduğu nokta, içilmesi 
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gereken su miktarı ki-
şiden kişiye, koşuldan 
koşula değişiklik gös-
teriyor olması. Mesela 
günlük ortalama 2,5 
litre su içmek, evden 
çıkmayan ve çok az fi-
ziksel aktivite yapan 
yaşlı bir birey için faz-
la iken; güneş altında 
ve ağır fiziksel aktivi-
telerde bulunan genç 
bir birey için yetersiz 
kalabiliyor. Bu yüzden 
tüketilmesi gereken 
su miktarı için için-
de bulunulan koşulları 
göz önüne almak ve en 
önemlisi susama gü-
düsüne güvenmek ge-
rekiyor.

Vücudun ihtiyacı olan 
suyun eksik miktarda 
tüketilmesi halsizliğe, 
ağrılara, bilinç kaybına 
ve nihayetinde ölüme 
dahi sebep olabiliyor. 
Ancak sadece yetersiz 
su tüketimi değil, aşırı 
su tüketimi de ölüm-
le sonuçlanabiliyor. 
İnanması zor görünse 
de aşırı su içmek zehir-
leyebiliyor. Aşırı su alı-
mı sonucunda kandaki 
sodyumun (Na+) deri-
şimi azalıyor. Bu du-
ruma “hiponatremi” adı 
veriliyor. Kandaki nor-
mal sodyum (Na+)  de-
ğerleri 135-145 mmol/L 
iken, değerler 125 

mmol/L civarına düş-
tüğünde baş dönmesi 
başlar, 120 mmol/L ve 
altı ise çok kritik. 

Yapılan araştırmalarda 
hiponatreminin iki ana 
sebebi olduğu belir-
tiliyor. Bunlardan ilki 
ve daha sık rastlanı-
lanı “susama hissinden 
bağımsız devamlı veya 
alışanlık haline gelen, 
ihtiyaç miktarından fazla 
su alımı” anlamına ge-
len psikojenik polidipsi. 
Psikojenik polidipsinin 
ana etkenleri ise psi-
kolojik ya da beynin 
susuzluk merkezini 
etkileyen hipotalamik 

SU KAYBI %10 
SEVİYESİNDE 
BİLİNÇ KAYBINA, 
%15 SEVİYESİNDE 
İSE ÖLÜME 
VARABİLEN 
SONUÇLAR 
DOĞURABİLİYOR.

Yaşam Tarzı
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bozukluklar. Normal 
şartlarda vücut, %1 
su kaybı sonrası su-
sama hissi sağlaya-
rak, bireyin su alması 
gerektiğini bildiriyor. 
Psikojenik polidipsi 
vakalarında ise bireyler 
su içme isteğinden ba-
ğımsız aşırı su içtikleri 
için, bu durum belir-
li bir seviyeden sonra 
zehirlenmeyle, hatta 
ölümle bile sonuçla-
nabiliyor. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi verilerine 
göre psikojenik poli-
dipsi görülen vakaların 
yüzde 80’i aynı za-
manda şizofren…

Sonuç olarak içilen su 
miktarının yetersiz ya 
da aşırı olması hayati 
tehditler oluşturabili-
yor. Bu nedenle; bire-
yin yaşına, zamana(yaz 
ya da kış), aktivite du-
rumuna, bireyin meta-
bolizma durumuna ve 
daha birçok değişkene 
göre değişiklik göste-
rebilen “içilmesi gereken 
su miktarı”nın belirlen-
mesinde susama hissi-
ne güvenmek en makul 
seçim olarak görünüyor.

GÜNLÜK 
ORTALAMA 2,5 
LİTRE SU İÇMEK, 
EVDEN ÇIKMAYAN 
VE ÇOK AZ FİZİKSEL 
AKTİVİTE YAPAN 
YAŞLI BİR BİREY 
İÇİN FAZLA İKEN; 
GÜNEŞ ALTINDA 
VE AĞIR FİZİKSEL 
AKTİVİTELERDE 
BULUNAN GENÇ 
BİR BİREY 
İÇİN YETERSİZ 
KALABİLİYOR.

SADECE YETERSİZ 
SU TÜKETİMİ 
DEĞİL, AŞIRI 
SU TÜKETİMİ 
DE ÖLÜMLE 
SONUÇLANABİLİYOR. 
İNANMASI ZOR 
GÖRÜNSE DE 
AŞIRI SU İÇMEK 
ZEHİRLEYEBİLİYOR.

Hiponatreminin bir 
diğer sebebi ise “vücu-
dun çok miktarda idrar 
üretmesine ve normal-
den daha fazla idrara 
çıkılarak idrar atılması” 
anlamına gelen poliü-
ri. Vücudun normalden 
çok idrar üretmesi ve 
dolasıyla vücuttan nor-
malden fazla idrar atıl-
ması neticesinde birey 
normalin çok üstünde 
su içmeye çalışabiliyor. 
Bunun neticesinde hi-
ponatremi gerçekleşi-
yor ve birey için hayati 
risk teşkil edebiliyor.

Yaşam Tarzı
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Mersingiller familyasına ait olan okaliptüs ağacı devasa uzunluklarıyla bilinip 
genellikle bataklık kenarlarında bulunuyor. Su çekme özelliğinden dolayı 
bataklıkları kurutmak amacıyla bu bölgelerde yetiştirilen okaliptüs ağaçları 
sadece bataklıkları kurutmakla kalmıyor birçok derde deva olan okaliptüs, ilaç ve 
kozmetik sektöründe de çokça kullanılıyor.

SU SEVER AĞAÇ: 

OKALİPTÜS VE 
FAYDALARI

NAZLI KARATEPE
HAZIRLAYAN
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Anavatanı Avustral-
ya olarak bilinen bitki, 
İspanya, Fas, Brezilya 
ve Portekiz’de de görü-
lüyor. Hatta Avustral-
ya’nın hemen hemen 
her bölgesinde okalip-
tüs ağaçları bulunuyor. 
Ülkemizde de ise bu 
bitkinin yetiştirilme-
sine Mısır Valisi Abbas 
Hilmi Paşa ön ayak 
oluyor ve ilk olarak 
Muğla’nın Dalaman 
yöresine bu ağacı diki-
yor. Akdeniz bölgesinin 
sahil kısımlarında ra-
hatlıkla üretilebilen bu 
ağaç Ege bölgesinde de 
yetiştirilebiliyor. Tür-
kiye’de en çok yetişti-
rilen Adana okaliptüsü 
(E. camaldulensis) ile 
E. globulus türleridir. 
Özellik yönünden bir-
birlerine oldukça ben-
zeyen bu türlerin ta-
nence zengin kabukları 
sepicilikte kullanılıyor.

Dünya’nın en uzun 
boylu ağaç kategori-
sinde de yer alan bit-
kinin boyu 100 metre-
ye kadar ulaşabiliyor 
ve 600’den fazla türü 
bulunan okaliptüs ağa-
cının en çok gökkuşağı 
okaliptüs türü dikkat 
çekiyor. Gövdesinde-
ki renklerle adeta bir 
gökkuşağını andırıyor 
ve adı da zaten bura-
dan geliyor. Okaliptüs 
ağacı, geniş ebatlardan 
oluşan türleri olduğu 
gibi bitkinin çalıdan 
oluşmuş türleri de bu-
lunuyor. Genellikle gri 
ve az engebeli bir göv-
deye sahip olan okalip-
tüsün gövdesi büyük ve 
düzgün tabaklar halin-
de kuruyarak dökülür. 
Yaprakları ise koyu 
yeşil ve sarkıt biçimin-
de sarmaşık bir yapı-
ya sahip olan bitkinin 
tadı ise oldukça acıdır. 

Okaliptüs ağacı birçok 
ağaç türünden fark-
lı olarak kış aylarında 
yaprağını dökmez. Bu 
nedenle her mevsimde 
toplanmaya elverişli-
dir. Ancak yapısındaki 
eterik yağı sonbahar 
döneminde daha yoğun 
olacağından Eylül-E-
kim civarı toplanması 
tavsiye edilir.  

Okaliptüs ağacı ger-
çekten de su sever bir 
ağaç bünyesine o kadar 
çok su alıyor ki suyun 
ağaç hali bile diyebi-
liriz. Bu ağacın büyük 
boylu olanları günde 
ortalama 400 litre su-
yu topraktan bünyesine 
alırken 10 yaşındaki bir 
okaliptüs ağacının ise 
yılda 250 ton su tüket-
tiği biliniyor. 

Okaliptüs, suyu göv-
desine rahatça çeke-

OKALİPTÜS 
AĞACININ 
YAKLAŞIK 600 
TÜRÜ BULUNUYOR. 
SON ZAMANLARDA 
TIPTA SIKÇA 
KULLANILMAYA 
BAŞLAYAN 
OKALİPTÜS BİRÇOK 
DERDE DE DEVA 
OLUYOR.

Okaliptüs ağaçlarının boyu 100 metreye kadar ulaşabiliyor.
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bildiğinden bataklık 
olan yerlerde daha çok 
yetiştiriliyor. Mevcut 
olan su miktarını bün-
yesine çekerek batak-
lık sorununu ortadan 
kaldırıyor. En etkili 
faydası ise bataklıkla-
rın yaymış olduğu sıt-
ma hastalığının önüne 
geçmesi oluyor. Bu sa-
yede sıtma hastalığına 
neden olan sivrisinek-
lerin nesli tüketiliyor. 
Ve bu hastalığın yanı 
sıra bataklığın etra-
fında bulunan verimli 
toprakların faaliye-
te geçmesini sağlıyor. 
Tarıma olan katkısı ile 
de dikkat çeken ağaç, 
bitkileri deforme ede-
cek zararlı toz ve du-
manlardan da koruma 
özelliğine sahip. 

Okaliptüs ağacı sadece 
bataklıkları kurutmak-
la kalmıyor bu ağacın 
reçinesinden, odunun-
dan, çiçeğinden, mey-
vesinden de faydala-
nıldığı gibi bu ağacın 
bitkisinden elde edilen 
sabun ve yağ çeşitli 
amaçlarla kullanılıyor 
ve faydaları da say-
makla bitmiyor. Gelin 
okaliptüsün faydaları 
nelermiş bir bakalım…

Okaliptüsün Faydaları

Okaliptüs bitkisinin 
solunum yolu rahatsız-
lıklarına büyük faydası 
bulunuyor. Öksürüğü 
kesiyor, balgamın ko-
laylıkla atılmasını sağ-
lıyor, boğaz ve burun 
iltihabını kurutuyor. 
Ateşlenmelere, kabız, 
nefes darlığı, bronşit, 
nevralji, şeker, üreme 
hastalıkları ve roma-

tizmal hastalıklara da 
deva oluyor. İdrar sök-
türüyor ve idrar yolla-
rını dezenfekte ediyor. 
Antiseptik olarak de-
riye uygulanabiliyor. 
Özellikle yaraların ve 
tahriş olan bölgelerin 
çok çabuk iyileşmesini 
sağlıyor. Ağız kokusu-
nu giderebiliyor, ayrıca 
bedeni daha güçlü ve 
çevik hale getirebiliyor. 
Ayrıca bu bitki macun, 
sirke, pudra, sabun 
olarak da kullanılabi-
liyor.

Okaliptüs sabunu, al-
ternatif tıp içerisinde 
birçok hastalığın gide-
rilmesi için kullanılı-
yor. İçerisinde yüksek 
oranda yağ bulunması 
sebebiyle faydalı olur-
ken; sineol maddesi 
sebebiyle de şifa özel-
liği artıyor. Cilt hasta-
lıklarının giderilme-
si amaçlı kullanılan 
okaliptüs sabununun 
cildi zararlı toz ve du-
manlardan koruyor. 
Günde bir kez okalip-
tüs sabunu ile cildin 
temizlenmesi halinde 

siyah nokta oluşumu 
ve akne oluşumunun 
giderilmesine yardım-
cı olur. Özellikle sıtma 
hastalığının giderilme-
sinde fayda sağlıyor. 
Aynı zamanda okalip-
tüs sabunu kullanarak 
cildin daha genç ve 
canlı görünmesi sağ-
lanır. Özellikle sabu-
nun içerisinde bulunan 
E vitamini ve gliserin 
sayesinde cildin bes-
lenerek canlanmasına 
fayda sağlar. Cildin ne-
mini artırdığı gözlenir. 
Düzenli kullanılması 
halinde ciltte bulunan 
kazayağı, alın kırışık-
lığı ve dudak etrafında 
bulunan kırışıklıkların 
giderilmesine fayda 
sağlar. Sıtma hasta-
lığına karşı okaliptüs 
sabunu kullanılarak 
banyo yapılması halin-
de sıtmanın oluşturdu-
ğu etkilerin giderilme-
sine yardımcı oluyor. 
Kişide gözlenen yüksek 
ateş halinde okaliptüs 
sabunu kullanılarak 
banyo yapılması ate-
şin düşürülmesinde de 

BATAKLARI 
KURUTAN, SITMA 
HASTALIĞININ 
ÖNÜNE 
GEÇİLMESİNİ 
SAĞLAYAN 
OKALİPTÜSÜN 
ANAVATANI 
AVUSTRALYA. 
ÜLKEMİZDE İSE 
DAHA ÇOK EGE 
VE AKDENİZ 
BÖLGESİ’NDE 
YETİŞEBİLEN BU 
AĞAÇ DÜNYANIN 
EN UZUN 
BOYLU AĞAÇ 
KATEGORİSİNDE 
YER ALIYOR.

Rengârenk gövdesiyle dikkat 
çeken Gökkuşağı Okaliptüs Ağacı.
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faydalı. Saç bakımı için 
de okaliptüs sabunu-
nun faydalanılabilir. 
Saçı canlandırma ve 
dolgunluk kazandırma 
özelliği bulundurur-
ken; saç kırıkları, ke-
peklenme, kaşıntı gibi 
problemlerin gideril-
mesinde de etkilidir. 

Okaliptüs ağacının çi-
çeklerinin de insan 
vücuduna birçok fay-
dası bulunuyor. İçeri-
sinde bulunan mad-
deler özellikle vücutta 
meydana gelebilecek 
solunum yolu hastalık-
larına karşı mükemmel 
bir fayda sağlıyor. Ra-
hat nefes alıp verme-
de etkili olan bu çiçek 
boğazda oluşabilecek 
hırıltı ve öksürüğe kar-
şı da oldukça iyi geli-
yor. Sindirim sistemi 
için oldukça faydalı 

olan bu çiçek sindirim 
sisteminde meydana 
gelebilecek her türlü 
rahatsızlığın tedavi-
sinde kullanılabiliyor. 
Özellikle okaliptüs çi-
çeği çayı sindirim sis-
teminin işlevini iyi 
bir şekilde yapmasına 
katkı sağlıyor. Bunun 
yanı sıra taş ve kum 
gibi sorunların vücut-
ta atılmasına yardımcı 
oluyor. Okaliptüs çi-
çeğinden elde edilen 
kremler ise kasların 
yumuşamasına ve vü-
cudu rahatlatmaya 
fayda sağlıyor. Bu-
nun yanı sıra kaslarda 
oluşabilecek yırtık ve 
ağrıların geçmesi için 
etkili olan bitkisel ilaç-
lar arasında da yerini 
alıyor. Okaliptüs çiçeği 
diş eti içinde oldukça 
faydalıdır. Diş etinin 

güçlenmesine katkı 
sağlar ve ağız sağlığını 
korur. Diş eti hasta-
lıklarına da engel olur. 
Vücudun dinç ve ener-
jik bir hal kazanmasına 
yardımcı olan bu bitki 
çiçeği uykusuzluk gibi 
sorunların düzelme-
sinde de etkilidir.

Okaliptüs meyveleri 
içinde çok sayıda to-
hum taşıyan kapsüller 
bulunduruyor. Okalip-
tüs meyvesi çok fay-
dalı bir meyve olup Ege 
ve Akdeniz bölgesin-
de üretimi yapılıyor. 
Okaliptüs meyvesi di-
rekt olarak çok tüke-
tilmeyen bir meyvedir 
ve genellikle okaliptüs 
meyvesi çayı demle-
nerek tüketimi daha 
çok yaygındır. Nezle 
ve soğuk algınlıklarına 
iyi gelir. İyi bir balgam 

OKALİPTÜS 
AĞACININ 
REÇİNESİNDEN, 
ODUNUNDAN, 
ÇİÇEĞİNDEN, 
MEYVESİNDEN 
AYRI AYRI 
YARARLANILIYOR, 
FAYDALARI 
İSE SAYMAKLA 
BİTMİYOR.
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söktürücüdür. Öksü-
rük kesicidir. Burun ve 
boğaz rahatsızlıkları-
na iyi gelir. Okaliptüs 
meyvesi özellikle so-
ğuk algınlıkları teda-
visine çok iyi gelen bir 
meyve olup, bağışıklık 
sistemini güçlendirici 
etkisi yüksek bir mey-
vedir. Mikroplarla sa-
vaşmakta etkili ve di-
renç arttırıcı meyvedir.

Okaliptüs yağı ise özel-
likle solunum yolu 
hastalıkları tedavisinde 
kullanılıyor. Bronşit, 
astım, nezle ve soğuk 
algınlığı, sinüzit te-
davisinde olumlu so-
nuçlar elde ediliyor. 
Anti bakteriyel özelliği 
sayesinde mikrop öl-
dürücüdür. Kas gevşe-
tici olarak da kullanı-
lır. Okaliptüs yağı çok 
güçlü bir yağ olduğun-
dan dolayı kullanımı 
sırasında aşırıya kaç-
mamak gerekir. Oka-
liptüs yağının faydaları 
arasında köpeklerdeki 
bitlerden kurtulmak ve 
örümceklerden kurtul-
mak da yer alır. Özel-
likle evinde hayvan 
besleyen kişiler için 
anti-bakteriyel etki 
sağlar. Doğal bir siv-
risinek kovucudur ve 

sivrisineklerden kur-
tulmak için de kullana-
bilirsiniz. Saç bakımı, 
kepek tedavisinde de 
okaliptüs yağı oldukça 
etkilidir.

Okaliptüs yağı tuvalet-
ler için genel bir de-
zenfektandır. Temizlik 
yaparken birçok rahat-
sızlığa yol açan türlü 
kimyasallar kullanmak 
yerine okaliptüs ya-
ğı tercih edilebilir. Bu 
dezenfektanı yapması 
ise çok kolay. 1 litre su 
ile birlikte 50 ml oka-
liptüs yağını karıştırın. 
Bu karışımı normal bir 
dezenfektan gibi kulla-
nabilirsiniz.

Her şeyin fazlasının 
zarar olduğu gibi oka-
liptüsün de fazlası za-
rarlı olabiliyor ve hat-
ta zehirlenmelere yol 
açabiliyor. Bu nedenle 
bu tür etkisi olan bit-
kileri kullanırken bir 
sağlık uzmanına da-
nışmakta ya da reh-
berliği ve gözetiminde 
kullanmakta fayda var. 
Fazla kullanıldığı tak-
dirde yan etkiler ola-
rak; bulantı, kusma 
ve ishal gözlemlenen 
okaliptüs yağı buharı-
nın direkt gözle temas 
etmesinden de kaçın-
mak gerekiyor. Okalip-
tüs yağı toksik bir ya-
pıya sahip olduğundan 
dolayı da ağız yoluyla 
alınması ve içilmesi 
tavsiye edilmiyor. 

OKALİPTÜS YAĞI 
TUVALETLER 
İÇİN GENEL BİR 
DEZENFEKTANDIR.

Okaliptüs, çayıyla da birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

Okaliptüs ağacının meyvesi.

Okaliptüs ağacının çiçeği.
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SONSUZ YAŞAMIN SİMGESİ:

NİLÜFER 
ÇİÇEĞİ
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Nelumbonaceae ailesindendir.

Latince Lotus, Grekçe Lotos adı ile anılır. Çok 
sayıda başka isimlerle de bilinir. Hint lotusu, 
Çin su zambağı ve lotus.

Alem : Plantae - Bitkiler

Bölüm : Magnoliophyta - Kapalı tohumlular

Sınıf : Magnoliopsida - İki çenekliler

Takım : Proteales Dumort (1829)

Familya : Nelumbonaceae

Cins : Nelumbo
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Nilüfer çiçeğinin yak-
laşık olarak 90 farklı 
türü vardır. Nilüfer-
giller, Nymphaeales 
takımına ait genellikle 
sucul bitkileri kapsa-
yan bir çiçekli bitkiler 
familyasıdır ve suda 
yüzerler.

Genellikle tatlı sular-
da yayılmış rizomlu 
(Köklerin aşağı doğru 
salınan) sucul bitkiler-
dir. Çok yıllık ve otsu 
bir bitki olan nilüfer, 
rizomları ile suyun 
tabanına tutunur. Çi-
çekleri su yüzeyinde 
ve bir tane açar. Dünya 
genelinde bu bitkinin 9 
cins ve 90 kadar türüne 
rastlanmaktadır.

Türkiye’de daha çok 
beyaz nilüfer (Nymp-
haea alba) ve sarı ni-
lüfer(Nuphar luteum) 
türleri yaygındır.

Mısır Lotusu da denilen 
Nymphaea lotus türü 
geceleri Nil Nehri’n-
de sarı renkli çiçekler 

açar ve güzel bir koku 
yayar. Victoria türle-
ri bu bitkinin en bü-
yük yapraklı türleridir. 
Bunların çapları 2 met-
reye ve kalınlıkları 4-6 
cm’ye kadar varabilir. 
Bu türlerine genellik-
le Amazon bölgesinde 
rastlanır.

Beyaz nilüfer nasıl bir 
bitkidir?

Beyaz nilüfer; fincan 
tipinde, ortası sarı, 
kar beyazı çiçekleri ile 
gösterişli bir çiçektir. 
Kuzey Amerika, Avrupa 
ve Asya’nın batı ve orta 
kısımlarında genellikle 
yavaş akan ırmak ke-
narları, göl ve göletler-
de doğal olarak yetişir. 
Soğuğa karşı oldukça 
dayanıklı bir türdür.

Türkiye’de Akdeniz 
bölgesinde görülür. 
Yaprakları yuvarlak bir 
tepsi şeklinde sade-
ce sap kısmı hafif dar 
üçgen şeklinde açıktır. 
Yaprakların alt kısmı 
kahverengimsi veya 

kırmızımsı esmer, üst 
yüzeyi koyu yeşil, de-
rimsidir. 

Çabuk büyür ve sudan 
çıkma eğilimi vardır. 
Bu nedenle küçük ve 
sığ havuzlar için uy-
gun değildir. 40-90 cm 
derinlikte suya ihtiyacı 
vardır. Türkiye’de çok 
bulunan Nymphaea Al-
ba’nın dünya geneline 
yayılmış, toplam 50 
civarı türü bulunmak-
tadır.

Antik Mısır’ın Lotus 
Çiçeği

Nilüfer çiçeği, Antik 
Mısırlılar tarafından 
“lotus” olarak anılır-
dı ve bu çiçeğe büyük 
saygı duyarlardı. Mısır 
mavi nilüferinin çiçek-
leri gündüz açılır, hava 
kararmaya başlayınca 
da suyun altına batar. 
Beyaz nilüferi ise çiçe-
ğini gece açar ve sabah 
kapatırdı. Bu iki çiçeğin 
kalıntılarına II. Ram-
ses’in mezarında da 
rastlanmıştır.

NİLÜFER ÇİÇEĞİ, 
ANTİK MISIRLILAR 
TARAFINDAN 
“LOTUS” OLARAK 
ANILIRDI VE BU 
ÇİÇEĞE BÜYÜK 
SAYGI DUYARLARDI.



Yaşam Tarzı

61

Nilüferin faydaları ve 
zararları nelerdir?

Nilüfer çiçeği havuz-
larda süs bitkisi olarak 
da kullanılır. Tıpta ise 
köklerinden ve çiçek-
lerinden faydalanılarak 
ilaçlar yapılır. Mikrop 
öldürücü bir bitkidir. 
Çiçeğinin kokusunun 
uyku yapıcı etkisi var-
dır. Kalbi güçlendirir. 
Köklerindeki kabız ya-
pıcı etkisi nedeniyle is-
hale karşı etkilidir. Be-
yaz nilüferin, sinirleri 
yatıştırıcı, ağrıları din-
dirici ve yaraları iyileş-
tirici etkileri vardır.

Nilüfer çiçeği zehirlen-
melere neden olabilir 
bu nedenle dikkatli 
kullanılmalıdır!

Avrupa’da koruma 
altında

Nilüferin çok fazla türü 
olmasına karşın nadir 
bir çiçektir. Çamurlu ve 
kirli yerlerde yetişirler. 
Avrupa’da koruma al-
tında olan nilüfer çiçe-

ği yaşadıkları kirli yer-
lere rağmen temiz ve 
güzel görünümlüdür. 
Çünkü üstüne gelen en 
ufak toz parçasını da-
hi başka bölgeye doğ-
ru iter. Ayrıca yağmur 
yağmaya başladığı za-
man yağmur damlaları 
ile temizlenirler.

Nilüfer çiçeğinin 
özellikleri:

-Kalbi güçlendirip, 
kalp sağlığını korur. 

- Yüksekliği 3 metreye 
kadar ulaşabilir. 

-Mitolojilerde önemli 
sembolleri temsil eder. 
Mesela, mavi nilüfer 
çiçeği; cinsellik, bolluk, 
doğum ve saf tutkuyu 
ifade eder.

-Eski Mısır zamanın-
da mavi nilüfer çiçeği 
kutsal kabul edilmiştir. 
Özellikle dini törenler-
de olmakla beraber pek 
çok alanda kullanıl-
mıştır. 

-Mavi nilüfer çiçeği kan 
dolaşımını hızlandırır.

-Kokusunda uyku ya-
pıcı bir etki vardır.

-Aynı zamanda mik-
roplara karşı da etki-
lidir.

-Kendisini temizleme 
özelliğine sahiptir.

Evde nilüfer çiçeği 
yetiştirme

Nilüfer en iyi 50 cm 
yüksekliğinde kova 
benzeri bir ortamda 

yetişir. Tohumun siv-
ri olmayan kısmı açı-
lır.  Bir meyve bıçağı 
yardımı ile tohumun 
ortasından dairesel 
olarak çevirerek açın. 
Kahverengi kısım orta-
ya çıktığında çok dik-
katlice bir şekilde açın. 
Kabuğu oldukça serttir. 
Ekim, kasım ayları lo-
tus çiçeği bitkisinin ol-
gunlaştığı zamanlardır.

Bundan sonra küçük 
bir kaba çok az su ko-
yun ve tohumları üç 
gün çimlendirin. Suyun 
sıcaklığı 20 -30 dere-
cede sabitlenebilirse 
tohum çok daha hızlı 
büyür. 

Tohumunuz büyüdükçe 
su ekleyin. Her gün bir 
öncekinden daha fazla 
uzadığını göreceksiniz. 
Eğer bir akvaryumuz 
varsa içine bu tohum-
ları atabilirsiniz. Kendi 
kendine uzayacaktır.

AVRUPA’DA 
KORUMA 
ALTINDA OLAN 
NİLÜFER ÇİÇEĞİ 
YAŞADIKLARI KİRLİ 
YERLERE RAĞMEN 
TEMİZ VE GÜZEL 
GÖRÜNÜMLÜDÜR. 
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SU HAKKINDA
İLGİNÇ BİLGİLER

3
SU DÜNYASI, SU HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLERİ OKURLARINA ANLATMAYA DEVAM EDİYOR. 
YAŞAMIN KAYNAĞI OLAN SUYUN MUCİZEVİ DÜNYASI İLE İLGİLİ OLARAK HER GEÇEN GÜN 
YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKIYOR. BU SAYIMIZDA “KEDİLER NEDEN SUYU SEVMEZLER?”, 
“SICAK SU KAYNAKLARI İLE FAY HATLARI ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?”, “EVEREST’TE 
SU KAÇ DERECE DE KAYNAR?”, “NEYE NE KADAR SU GEREKİR?” BAŞLIKLARI ALTINDA 
DERLEDİĞİMİZ BİLGİLER İLGİNİZİ ÇEKECEK.
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Kediler karınlarını doyurmak için göl ve nehir gibi 
sulara balık avlamaya kolaylıkla girebilirler ancak 
su ile yıkanmayı sevmezler. Van Kedisi gibi özel 
türlerin dışında kediler, genellikle sudan hoşlan-
mazlar. Bunun başka nedenleri olmakla birlikte 
yıkama sonrasında üşümeleri başlıca nedendir. 
Vücut ısıları oldukça hızlı düşen kediler, üşüme 
hissinden dolayı sudan kaçınmaktadırlar. Ayrı-
ca kedilerin kendilerini yalayarak temizleme gi-
bi bir özellikleri de var. Bu nedenle zaten çok sık 
yıkanmaları gerekmiyor. Uzmanlar da bu özelliği 
kaybetmemeleri için sık sık yıkanmalarını tavsiye 
etmiyor. 

Fay hatları, yer altı plakalarının üst üste bindiği, 
çarpıştığı, birbiri ile etkileştiği alanlardır. Bu ne-
denle bu hatlar üzerinde magmanın yeryüzüne 
çıkması durumu sıkça meydana gelir. Fay hatları 
üzerinde volkanlar mevcuttur. Bu demek oluyor ki 
magma yeryüzüne doğru yükselim göstermekte-
dir. Bu yükselişi sırasında çok sıcak olan magma 
yeryüzüne çıkarken yer altındaki suları da ısıt-
maktadır. Bu sayede oluşan sıcak su kaynakları ile 
fay hatları arasında böyle bir bağlantı söz konusu-
dur. Sıcak su kaynakları özellikle termal turizimde 
giderek yaygınlaşan bir popülariteyi de son yıllar-
da kazanmıştır diyebiliriz.  

KEDİLER 
NEDEN SUYU 
SEVMEZLER?

SICAK SU 
KAYNAKLARI İLE 
FAY HATLARI 
ARASINDA İLİŞKİ 
VAR MIDIR?
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“Su kaç derecede kaynar?” sorusunun yanıtı her 
zaman 100°C değildir. Çünkü bu durum farklı ko-
şullar altında değişmektedir. Bir yerde buhar ba-
sıncı dış basınca eşit olduğunda su kaynamaya 
başlar. Bu nedenle suyun kaynaması dış basınca 
bağlıdır. Su deniz seviyesinden daha aşağıda ya da 
daha yukarıda bulunan bir yere götürüldüğünde 
dış basınç değişir ve dolayısıyla kaynama noktası 
da değişir. Mesela, deniz seviyesinde su 100°C’de 
kaynarken, 8.848 metre yükseklikteki Everest Da-
ğı’nın zirvesinde yaklaşık 70°C’de kaynar. Deniz 
seviyesinin altındaki yerlerde ise suyun kaynama 
noktası 100°C’nin üzerine çıkar.

Bazı ürünlerin meydana çıkabilmesi için suya ih-
tiyaç vardır. Gıda, tekstil ya da başka bir alan… İn-
sanla ilgili her durumun su ile mutlaka bir bağlan-
tısı vardır. Mesela, kahve tanelerini yetiştirip bir 
fincan kahve yapmak için yaklaşık 140 litre suya, 
portakalları yetiştirip sadece bir bardak portakal 
suyu yapmak için 50 bardak suya, bulaşıkları el-
de yıkamak için makinenin harcadığı suyun 7 katı 
daha fazla suya, tek bir kot pantolon üretmek için 
11 bin litre kadar suya ihtiyaç vardır. Yaşamın kay-
nağının su olduğunu söylerken onu sadece bir gıda 
maddesi olarak görmek işte bu nedenlerle eksiklik 
olacaktır. 

EVEREST’TE
SU KAÇ 
DERECE DE 
KAYNAR?

NEYE
NE KADAR SU 
GEREKİR?
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