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Dünyamız güneş etrafındaki yörüngesinde bir turu daha tamamladı ve 2017 yılını 
ardımızda bıraktık. Dünyamızın bu son turu, ülkemiz açısından yağışların azaldığı ve 
son 44 tura kıyasla en az düzeye indiği bir periyot oldu. Buna rağmen Orman ve Su 
İşleri Bakanlığımızın önderliğinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 
yatırımlar ve kurak dönemlere ilişkin alınan tedbirler neticesinde, kuraklığın etkileri 
vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıdı.

2017 yılı kurak periyotlarla nasıl mücadele edileceği yönünde ders niteliğinde bir yıl 
olmasının yanında Türkiye’yi dünya gündemine taşıyan önemli gelişmelere de sahne 
oldu. Zeynel Bey Türbesi’nin Ilısu Barajı göl alanından başarıyla çıkartılarak yeni 
yerine nakledilmesi, tüm dünyada yankı buldu. 100 yıllık hayalin gerçekleşmesine 
vesile olan Konya Ovası Projesi’nde Göksu’nun sularının Konya Kapalı Havzasına 
akmaya başlaması da tarihî bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Bu sayımızda bu önemli 
gelişmeleri ve dahasını, 2017 yılını özetlediğimiz dosyada tekrar hatırlama fırsatı 
bulabilirsiniz.

Bu sayımızda ayrıca dünyamızın en soğuk noktalarını, suyun katı halinin nasıl sanat 
eserlerine dönüştürüldüğünü görmek için ziyaret edebilir, daha sonra ülkemize 
dönerek Çamlık Mağaralarının büyüleyici güzelliğine şahit olabilir ve Salda Gölü’nün 
turkuaz suları ve eşsiz plajları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle... 
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TÜRKİYE’DE İLK DEFA 
UYGULANAN PROJE 
TERME’DE HAYATA 
GEÇİRİLİYOR

AYDIN İÇME SUYU 
PROJESİ HIZLA 
İLERLİYOR

2017’DE 487 BİN 136 
DENİZ KAPLUMBAĞASI 
SULARLA BULUŞTU

DİYARBAKIR KALE 
BARAJI’YLA 140 BİN 
DEKAR SULANACAK

KONYA MERKEZ VE 
ÇUMRA’NIN 2045 
YILINA KADAR SU 
SORUNU YOK

KISA KISA

2017’DE DSİ
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Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı 

2017 yılı Bakanlığımız 
adına son derece 
verimli bir yıl 
olmuştur. Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
tarafından 21 Mayıs’ta 
açıklanan “6 Aylık 
Eylem Planı” 21 
Kasımda dolmuş ve 
29 Kasım tarhinde 
Bakanlığımıza bağlı 375 
adet tesisin açılışını 
yapmıştık. Bu tesisleri 
aziz milletimizin 
hizmetine sunmak 
bizler adına büyük bir 
gurur vesilesi olmuştur. 

Bakanlığımıza bağlı en 
önemli kuruluşlardan 
biri olan Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, en hayati 
ihtiyaç olan olan içme 
suyu temini ve yine 
vatandaşlarımızın 
can ve mal emniyetini 
sağlayan taşkın ve su 
baskınlarına yönelik 
çalışmaları ile hayati 
meseleleri çözmektedir. 
DSİ, temiz enerjinin 
kaynağı olan 
hidroelektrik enerji 
yatırımları ve gıda 
güvenliğinin teminatı 
olan sulama yatırımları 
ile de doğrudan 
geleceğimizi teminat 
altına alan yatırımları 
hayata geçirmektedir.

Bu çerçevede Devlet 
Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, son derece 
mesuliyetli, faziletli 
ama bir o kadar da zor 
bir görevi yüklenmiş 
bulunmaktadır.

DSİ, son 15 yılda; 508 
baraj, 513 HES, 327 
gölet, 1.171 sulama 
tesisi,  193 içme suyu 
temini tesisi,  17 atık 
su arıtma tesisi  4.471 
taşkın koruma tesisini 
tamamlamıştır. Yarı 
kurak iklim bölgesinde 
olan ülkemizde baraj 
ve gölet gibi biriktirme 
tesislerinin yapılması 
zaruridir. 2017 yılında 
yaşadığımız olağanüstü 
kuraklık, yapılan bu 
depolama tesisleri 
sayesinde sıkıntısız 
atlatılmıştır. 

DSİ tarafından 2003 
yılına kadar 276 adet 
baraj inşa edilerek 
işletmeye alınmışken, 
2003-2017 yılları 
arasında 508 adet 
baraj tamamlanmıştır. 
2023 yılı sonuna kadar 
670 adet baraj daha 
tamamlanacaktır. 
2003 yılı itibariyle 133 
milyar metreküp olan 
depolama hacmimiz, 
son 15 yılda yapılan 
çalışmalarla 166 

milyar metreküpe 
yükselmiştir. 

Son 15 yılda işletmeye 
alınan 513 adet HES’in 
kurulu gücü ise 15.086 
MW’dir. Yerli kaynak 
olan hidroelektrik 
enerji, son yıllarda 
büyük gelişim 
göstermiştir. 2003 
yılında HES’lerden 
üretilen enerji miktarı 
26 Milyar kWh gibi 
çok cüzi bir rakam 
iken kamu-özel sektör 
işbirliği ile bu sayı 
95 milyar kWh’ye 
ulaşmıştır. 

İçme ve kullanma suyu 
temini çalışmalarında 
ise 81 ilimiz tek tek 
masaya yatırılmıştır. 
Hazırladığımız İçme 
suyu Eylem Planı ile 
illerimizin; 2040, 2050 
ve hatta 2071 yıllarına 
kadar olan içme suyu 
ihtiyacı planlanmıştır. 
Son 15 yılda işletmeye 
aldığımız 193 adet içme 
suyu tesisi ile takriben 
42 milyon kişiye ilave 
içme suyu sağlanmıştır.  

Ülkemiz tarımına da 
sulama yatırımlarıyla 
önemli katkılar 
sağlanmıştır. Toplam 
85 milyon dekar 
sulanabilir zirai 

arazimizin 65.3 milyon 
dekarı sulamaya 
açılmıştır. Son 15 yılda 
sulamaya açılan arazi 
ise 17 milyon dekardır. 
Sulamaya açılan 
alanlar ile 9 milyar TL 
zirai gelir artışı ve 1.6 
milyon vatandaşımıza 
da istihdam imkanı 
sağlanmıştır. 

Son 15 yılda inşa 
ettiğimiz 4.471 adet 
taşkın koruma tesisi 
ile 4.5 milyon dekar 
alan taşkınlardan 
korunmuştur.

Hâlihazırda yapım 
aşamasında olan ve 
tamamlandığında 
gövde hacmi 
bakımından 
Türkiye’nin ikinci, 
kurulu güç bakımından 
da dördüncü büyük 
barajı özelliğini 
kazanacak olan Ilısu 
Barajı ve Melen Barajı 
2018 yılı içinde; Çoruh 
Havzası Projesi’nin 
önemli tesisleri ve yine 
kendi kategorisinde 
dünyanın üçüncü 
yüksek barajı olan 
Yusufeli Barajı ve 
HES ile GAP’ın ikinci 
büyük sulama barajı 
olan Silvan Barajı 
ise 2019 yılında 
tamamlanacaktır. 
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Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

2017 yılı baraj, gölet 
ve hidroelektrik 
santrallerimizin 
ülkemiz için arz ettiği 
önemi göstermesi 
açısından önemli 
bir yıl olmuştur. 
Zira son yılların en 
şiddetli kuraklığının 
yaşanmasına rağmen 
bu tesislerimiz 
sayesinde tarımsal 
sulamada bazı 
bölgelerimizde 
yaşanan münferit 
sıkıntılar haricinde 
kuraklığın etkileri 
vatandaşlarımıza 
yansımamıştır. 
Yine kuraklıktan 
etkilenmesi beklenen 
hidroelektrik enerji 
üretimi de bir önceki 
yıl ile kıyaslandığında 
bir miktar azalsa 
da ülkemiz enerji 
ihtiyacının yaklaşık 
5’te birini karşılayacak 
düzeyde enerji 
üretmiştir. Ülkemizin 
gıda ve enerji arz 
güvenliğinin temini 
açısından büyük 
önem arz eden 
baraj ve hidrolektrik 
santrallerimizin 
arasına yenilerini 
katmak adına 
yoğun bir mesai 
harcanmaktadır.

Hâlihazırda inşasına 
devam edilen tesisler 
arasından bazıları ön 
plana çıkmaktadır. 
Bunlardan birisi 
GAP kapsamında 
yer alan Ilısu Barajı 
ve Hidroelektrik 
Santralidir. 2017 
yılında bu barajımız 
su tutma aşamasına 
getirilmiştir. Yerli 
enerji üretimi ve gıda 
güvenliği açısından 
ülkemize büyük 
katkılar sağlayacak 
olan Ilısu’da 2018 
yılında su tutulacaktır. 
Tesis yalnızca elektrik 
enerjisi üretimiyle 
ülkemize yılda 1.5 
milyar TL’lik katkı 
sağlayacaktır. 

Silvan Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali 
de GAP kapsamında 
inşasına devam edilen 
bir diğer tesisimizdir. 
Ülkemizin en büyük 
sulama alanına sahip 
barajı olan Atatürk 
Barajı ve Hidroelektrik 
Santralinden sonra 
ikinci büyük sahayı 
sulayacak Silvan 
Barajı’nda depolanacak 
su ile 235 bin hektar 
yani 2 milyon 350 bin 
dönüm araziye hizmet 
verilecektir. Ekonomiye 

yıllık 1.1 milyar TL’lik 
katkı sağlayacak 
Silvan Barajı, 300 
binin üzerinde 
vatandaşımıza 
istihdam alanı 
açacaktır. Silvan 
Barajı ve Hidrolektrik 
Santrali’nin 2019 
yılında tamamlanması 
planlanmaktadır.

Dünyanın sınıfında 
en yüksek 2. Barajı 
da ülkemizde inşa 
edilmektedir. Artvin 
Yusufeli Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali 
tamamlandığında 275 
metrelik yüksekliğiyle 
dünyanın en yüksek 
2. çift eğrilikli beton 
kemer barajı olacaktır. 
Baraj yalnızca 
yüksekliğiyle değil 
enerji üretimiyle 
de adından söz 
ettirmektedir. Yusufeli 
Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali’nin bir 
yılda üreteceği 
enerji, ülkemize 
450 milyon TL’lik 
katkı sağlayacaktır. 
Barajın 2019 yılında 
tamamlanması 
hedeflenmektedir.

Diğer önemli bir 
barajımızın inşasına 
da Melen Çayı 

üzerinde devam 
edilmektedir. Melen 
Barajı İstanbul’un 
uzun vadeli içme suyu 
meselesinin çözümü 
için geliştirilen ve 
muhtevasında Asya 
ve Avrupa’yı boğazın 
135 metre altından 
birleştiren “Boğaz 
Geçiş Tüneli”ni de 
barındıran Melen 
Sisteminin kilit 
depolama tesisidir. 
Melen Barajı tek 
başına İstanbul’da 
mevcut bulunan 
13 barajın toplam 
biriktirme hacminin 
%75’ine tekabül 
etmektedir. Barajın 
tamamlanmasıyla 
dünyada bir çok 
ülkeden daha fazla 
nüfusa sahip olan 
İstanbul’un 2071 yılı 
içme, kullanma ve 
sanayi suyu ihtiyacı 
garanti altına alınmış 
olacaktır.

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü olarak 
ülkemizin su ihtiyacını 
karşılayacak, enerji ve 
gıda arz güvenliğini 
teminat altına alan 
baraj ve göletlerimizi 
kararlı bir şekilde 
inşa etmeye devam 
etmekteyiz.
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Samsun’un Terme ilçesinde ülkemizde 
ilk defa uygulanan proje ile ilçedeki 
taşkın sorunu ortadan kaldırılacak. 

Aydın ve çevre yerleşimlerinin içme ve 
kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak 
Aydın İçme Suyu Projesinde %90’lık 
fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. 

TÜRKİYE’DE İLK 
DEFA UYGULANAN 
PROJE TERME’DE 
HAYATA 
GEÇİRİLİYOR

AYDIN İÇME SUYU 
PROJESİ HIZLA 
İLERLİYOR

S
a m s u n ’ u n 
Terme ilçe-
sinde Türki-
ye’de ilk defa 
uygulanmakta 

olan “Taşkın Öteleme 
Köybucağı Depolama 
Tesisi İnşaatı” çalış-
maları hızla devam 
ediyor.  DSİ 7. Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
hayata geçirilen proje 
kapsamında, Terme’de 
sel ve taşkın sorunu-
nun ortadan kaldırıl-
ması hedefleniyor.

Ü         
l k e m i z i n 
dört bir ya-
nını baraj, 
gölet, sula-
ma ve içme 

suyu tesisleriyle donatan 
DSİ Genel Müdürlüğü, 
Aydın’daki yatırımlarına 
da devam ediyor. İkiz-
dere Barajı ile Tabakha-
ne Deresi’nden alınacak 
ham suyla Aydın’la bir-
likte civar yerleşimle-
rinin içme ve kullanma 
suyu ihtiyacını karşıla-

Proje kapsamında, Ter-
me ilçesi Köybucağı 
mevkiinde yapılan Taş-
kın Öteleme ve Depola-
ma havuzu, 1.5 milyon 
metreküp sedde alanı 
içerisinde 10 milyon 
metreküp su toplaya-
cak. Aşırı yağışlı gün-
lerde 8 saat su depola-
yabilecek olan Taşkın 
Öteleme ve Depolama 
Havuzu, taşkın sula-
rının ilçeye gelmesini 
engelleyecek. Projede 
%65’lik fiziki gerçek-
leşme oranına ulaşıldı. 

yacak Aydın İçme Suyu 
Projesinde %90’lık fiziki 
gerçekleşmeye ulaşıldı. 
Proje bitirildiğinde 585 
bin kişiye hizmet veri-
lecek. Aydın İçme Suyu 
Projesi’nde Tabakhane 
Regülatörü, içme suyu 
arıtma tesisi ve pompa 
istasyonu tamamlanır-
ken, toplam 75 bin met-
re uzunluğundaki isale 
hattının 70 bin metrelik 
kısmının imalatları ya-
pıldı. 
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O
rman ve Su 
İşleri Ba-
kanı Prof. 
Dr. Veysel 
Eroğlu’nun 

talimatıyla Bakanlığa 
bağlı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar (DKMP) 
Genel Müdürlüğü tara-
fından Türkiye’nin ta-
raf olduğu uluslararası 
sözleşmeler ve ülkemiz 
kanunlarına dayana-
rak ulusal bazda deniz 
kaplumbağalarının ko-
runması gayesiyle yapı-
lan çalışmalarla her yıl 
binlerce deniz kaplum-

bağası denizlere bırakı-
lıyor.

Bakanlık koordinas-
yonunda üniversiteler 
ve gönüllü kuruluşlarla 
yapılan 2017 yılı deniz 
kaplumbağası koruma 
çalışmaları neticesinde 
143.7 km sahil şeridinde 
tespit edilen 4.066 adet 
Caretta Caretta yuvasın-
dan 227.696 adet Caret-
ta Caretta yavrusu; 3.243 
adet Chelonia mydas yu-
vasından 259.440 adet 
Chelonia mydas yavru-
su olmak üzere toplam 

487.136 yavru sahilleri-
mizden uğurlanarak de-
nizlerle buluştu.

Ülkemizde 21 Adet 
Önemli Deniz 
Kaplumbağası 
Yuvalama Alanı 
Bulunuyor

Ülkemizde Muğla, An-
talya, Mersin, Adana ve 
Hatay illerinde toplam 
21 adet önemli deniz 
kaplumbağası yuvalama 
alanı bulunuyor. Dünya-
da en çok yuvalama ala-
nına sahip ülkeler ara-
sındayız. Bakanlığımız 

tarafından yayınlanan 
Deniz Kaplumbağaları-
nın Korunması Konulu 
Genelge ile bu alanlarda 
koruma-kullanma ko-
şulları oluşturuldu. Bu 
genelgeler çerçevesin-
de deniz kaplumbağası 
yuvalama alanlarında 
gerekli tüm denetleme-
ler yapılıyor. Deniz kap-
lumbağaları yuvalama-
ları alanlarından bu yıl 
487 bin 136 adet deniz 
kaplumbağası denizler-
deki yaşam alanına ka-
vuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 143.7 km’lik sahil 
şeridinde yürütülen deniz kaplumbağaları izleme, koruma ve 
yuva tespit çalışmaları neticesinde, 2017 yılında yumurtadan 
çıkan 487.136 adet yavru kaplumbağa denizle buluştu.

2017’DE 487 BİN 136 DENİZ 
KAPLUMBAĞASI SULARLA 
BULUŞTU
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Kale Barajı yaklaşık 37 milyon TL’ye mal 
edilecek. 

Yüzde 78 fiziki gerçekleşmeye 
ulaşan proje, 2018’in ikinci yarısında 
tamamlanacak.

DİYARBAKIR 
KALE BARAJI’YLA 
140 BİN DEKAR 
SULANACAK

KONYA MERKEZ VE 
ÇUMRA’NIN 2045 
YILINA KADAR SU 
SORUNU YOK

D
evlet Su İş-
leri Genel 
Müdürlüğü 
tarafından 
D i y a r b a -

kır’da inşa edilen Kale 
Barajı’nda depolanacak 
su ile  71 bin 110 deka-
rı cazibeli, 68 bin 310 
dekarı ise terfili olmak 
üzere toplam 139 bin 
420 dekar zirai arazi 
suya kavuşacak.

Diyarbakır’ın Çermik 
ilçesine bağlı Yukarı-
şeyhler Köyü sınırları 
içerisinde yer alan ba-
raj, Güneydoğu Anado-
lu Projesi Eylem Planı 
kapsamında bulunuyor. 

D
evlet Su İş-
leri Genel 
Müdürlüğü 
tarafından 
inşa edilen 

ve Konya merkez ile 
Çumra ilçesine menba 
kalitesinde su temin 
edecek olan Mavi Tü-
nel İçme Suyu Proje-
si’nde yüzde 78 fiziki 
gerçekleşmeye ulaşıldı. 
Tesisin tamamlanarak 
hizmete alınması ile 
yıllık 100 milyon met-
reküp içme suyu temin 
edilecek.

Konya Mavi Tünel İçme 
suyu Projesi’nin dev-
reye girmesiyle Göksu 

Yöre halkının uzun za-
mandır beklediği Kale 
Barajı, Atatürk Barajı 
gölüne dökülen Sinek 
(Seyhan) Çayı üzerinde 
tesis ediliyor.

Ön yüzü beton kaplı 
kaya dolgu tipinde inşa 
edilen barajın temelden 
yüksekliği 79 metre, 
gövde hacmi ise 1 mil-
yon 70 bin m3 olacak. 
Yüzde 60 fiziki gerçek-
leşme sağlanan barajın 
2019 yılında tamam-
lanması hedefleniyor. 
Kale Barajı’nın yaklaşık 
37 milyon TL’ye mal 
edilmesi bekleniyor. Nehri’nin suları, Mavi 

Tünel vasıtasıyla Konya 
Kapalı Havzası’na ak-
tarılacak. Böylece Kon-
ya il merkezi ve Çumra 
ilçe merkezi ile İçeri 
Çumra beldesi başta ol-
mak üzere civar yerle-
şim yerlerinde yaşayan 
yaklaşık 3 milyon kişi-
nin 2045 yılına kadar 
olan içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı; sağlıklı, 
temiz, güvenli ve ke-
sintisiz şekilde karşı-
lanmış olacak. Yüzde 
78 fiziki gerçekleş-
meye ulaşan projenin, 
2018’in ikinci yarısında 
tamamlanması hedef-
leniyor.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Son 44 
yılın en kurak su yılını geride bıraktık, buna rağmen yaptığımız 
yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız bunu hissetmedi.”

SON 44 YILIN EN 
KURAK SU YILINI 
GERİDE BIRAKTIK

S
on 44 yılın en 
kurak su yılını 
geride bırak-
tığımızı belir-
ten Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu “Suya 
yaptığımız yatırımlar 
sayesinde vatandaşla-
rımız bu kuraklığı his-
setmedi” diye konuştu.

1 Ekim ile 30 Eylül 
arasının su yılı ola-
rak değerlendirildiğini 

vurgulayan Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu “Geride 
bıraktığımız su yılını 
değerlendirdiğimizde 
1973 yılından bu tarafa 
geçen 44 yıllık süreçte 
en kurak yılı problem-
siz olarak geçirdiğimizi 
görmekteyiz.” dedi.

Kuraklık Hissedilmedi

Bu yılki yağış durumu-
nun ‘olağanüstü kurak’ 
sınıflamasına girdiği-

şiddetli olmak üzere 
üst üste iki yıl kurak-
lığa rağmen vatandaş-
larımız bu durumun 
farkına bile varmadı” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Son 15 Yılda 508 Baraj 
İnşa Edildi

Yaşanan bu olağanüstü 
kuraklıkta içme suyu 
hususunda sıkıntı ya-
şanmamasının son 15 

nin altını çizen Prof. Dr. 
Eroğlu “2007 yılında da 
kurak bir yıl geçirmiş-
tik. O yıl yağış durumu 
daha düşük bir sınıfla-
ma olan ‘şiddetli kurak’ 
kategorisine girmesine 
rağmen içme suyu hu-
susunda vatandaşları-
mız ve medya tedirgin 
olmuş, fakat bu konuda 
bir sıkıntı yaşamamış-
tık. Gecen yıl orta dere-
celi, bu yıl ise çok daha 
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yılda suya yapılan ya-
tırımlar sayesinde ger-
çekleştiğini ifade eden 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
“Hükümetimizin ik-
tidara geldiği günden 
bu tarafa Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı olarak 
su alanında 6.799 te-
sisi aziz milletimizin 
hizmetine sunduk. Bu 
tesislerin 508 adedi ise 
baraj olarak inşa edildi. 
Ayrıca bu dönemde 182 
adet içme suyu tesisini 
hizmete aldık” açıkla-
masında bulundu.

Baraj ve Göletleri İnşa 
Etmek Bir Zaruret

Türkiye’nin bulunduğu 
iklim kuşağı sebebiyle 

düzensiz bir yağış re-
jimine sahip olduğunu 
belirten Prof. Dr. Eroğlu 
“Türkiye su zengini bir 
ülke değil. Fakat su fa-
kiri de değil. Düzensiz 
bir yağış rejimine sahip 
olduğumuz için yağış-
lı mevsimlerde suyu 
biriktirmek ve yağışın 
az olduğu dönemlerde 
kullanmak zorundayız. 
Dolayısıyla Türkiye açı-
sından suyu biriktirmek 
için baraj ve göletleri 
inşa etmek bir zaruret-
tir” diye konuştu.

İçme Suyu Hususunda 
Günlük Çözümlere 
İtibar Edilmiyor

Yapılan yatırımlar sa-

yesinde son 15 yılda 42 
milyon vatandaşa ilave 
içme suyu temin ettik-
lerini vurgulayan Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
“Olağanüstü kurak bir 
yıl geçirmemize rağ-
men vatandaşlarımız 
içme suyu sıkıntısı çek-
medi. Çünkü biz Ba-
kanlık olarak içme su-
yu tesislerini yaparken 
uzun vadeli çözümler 
üreterek şehirlerimizin 
gelecekteki nüfusunu 
da göz önünde bulun-
duruyoruz. Günlük çö-
zümlere itibar etmiyo-
ruz.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“DÜZENSİZ BİR 
YAĞIŞ REJİMİNE 
SAHİP OLDUĞUMUZ 
İÇİN YAĞIŞLI 
MEVSİMLERDE 
SUYU BİRİKTİRMEK 
VE YAĞIŞIN 
AZ OLDUĞU 
DÖNEMLERDE 
KULLANMAK 
ZORUNDAYIZ.”
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, önümüzdeki 
5 yılda ülkemizdeki baraj sayısını ikiye katlayarak 2023 yılında 
bin 454’e yükselteceklerini ifade etti. 

784 OLAN BARAJ 
SAYIMIZI 5 YILDA 
1454’E YÜKSELTECEĞİZ

Bakan Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, yakın bir ge-
lecekte dünyadaki en 
önemli sektörün gıda 
güvenliği ve gıda arzı 
olacağını belirtti. Bu 
sebeple Türkiye’yi dün-
yanın gıda üretim ve 
ihracat merkezi haline 
getirmek istediklerini 

aktaran Prof. Dr. Eroğ-
lu, “Yeter ki biz sulama 
projelerimizi, baraj-
larımızı, göletlerimizi 
yapalım. Bu maksatla 
bir seferberlik başlattık. 
Ekonomik sulanabilir 
bütün zirai alanlarımı-
zı suya kavuşturmakta 
kararlıyız.” dedi. 

Bu çerçevede planla-
malarını yaptıklarını 
belirten Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu şunları kaydet-
ti: “1954-2002 yılları 
arasında 276 baraj inşa 
edildi, 2002-2017 yılla-
rı arasında ise 508 baraj 
tamamlandı. Planlama, 
proje ve inşaat aşama-

sında bulunan 670 ba-
raj ise 2018-2023 yılları 
arasında tamamlana-
cak. Sulama, içme suyu, 
enerji ve taşkın koruma 
maksatlı olarak inşa 
edilen baraj sayımızı 
2023 yılında bin 454’e 
yükselterek aziz mil-
letimizin hizmetine 
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“TÜRKİYE SU 
ZENGİNİ BİR ÜLKE 
DEĞİL. BU NEDENLE 
SU, TASARRUFLU 
KULLANILMALI.”

sunacağız. Bu sayede 
1053 Sayılı Kanun kap-
samındaki bütün yer-
leşim yerlerinin 2040 
yılına kadar ihtiyacı 
olan içme-kullanma ve 
sanayi suyu temin edi-
lecek. Ekonomik olarak 
sulanabilir 8,5 milyon 
hektar alan sulu ziraata 
kavuşacak. Ayrıca bin-
lerce yerleşim yeri ile 
milyonlarca dekar ara-
zi taşkın zararlarından 
korunarak bu barajla-
rın bazılarına kurula-
cak santraller ile yerli 
ve yenilenebilir enerji 
üretilecek.”

“Suyun Tasarruflu 
Kullanılması 
Gerekiyor”

Prof. Dr. Eroğlu, Tür-
kiye’nin su zengini bir 
ülke olmadığını, bu se-
beple suyun tasarruflu 
kullanılması gerektiğini 
belirtti.  Yağışın bol ol-
duğu dönemlerde sula-
rın biriktirilmesi gerek-
tiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Eroğlu, “Barajlar, 
bu dönemde hem taş-
kınların önüne geçme-
mizi sağlıyor hem de bi-
riktirilen suların kurak 
dönemlerde içme suyu 
ve sulama maksatlı ola-
rak kullanılmasına im-
kân veriyor.” ifadeleri-
ni kullandı. Biriktirilen 
suların büyük bir bölü-
münün sulamada kul-

lanıldığını aktaran Prof. 
Dr. Eroğlu, “Bu sebeple 
eski sulama sistemleri-
ni terk ederek damlama 
ve yağmurlama sis-
temlerine geçtik. Artık 
bütün projelerimiz bu 
sistemle inşa ediliyor. 
Bu sistemler suyu daha 
tasarruflu kullanmamı-
za olanak sağlıyor.” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

DSİ tarafından geliş-
tirilen sulama proje-
lerinden sonra şeker-
pancarı, çiçek bahçesi, 
baklagiller, susam, her 
çeşit sebze, çilek, ay-
çiçeği ve ikinci ürün 
gibi bitkilerin çeşitlilik 
göstermeye başladığı-
na da işaret eden Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, şu 
değerlendirmelerde 
bulundu: “Sulamadan 

önce kuru tarım yapı-
lan alanlarda hububat 
ağırlıklı ekim yapılır-
ken, sulamadan sonra 
ürün çeşitliliği meyda-
na geldi. Hayata geçi-
rilen bu projeler ülke 
tarımının, ilkel ziraat-
tan daha etkin ve yoğun 
teknoloji kullanımını 
gerektiren modern zi-
raata geçişinde önemli 
bir rol oynadı. Baraj-
lar, içme suyu ve ener-
ji açısından da ülkeye 
çok fayda sağladı. 42 
milyon vatandaşımıza 
ilave içme suyu temin 
ettik. Bu barajlarla içme 
suyumuzu da teminat 
altına alıyoruz. Diğer 
yandan kendi öz kay-
nağımız olan suyu-
muzla enerji üretiyor 
ve dışa bağımlılığımızı 
azaltıyoruz.”
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İlk uygulama Erzincan Ekşisu Sazlıkları sulak alanında yapıldı.

SULAK ALANLARIN 
SINIRLARI UÇANGÖZLERLE 
BELİRLENİYOR

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar (DKMP) 
Genel Müdürlüğü ko-
ruma altındaki sulak 
alanların bölgelerini 
belirlerken uçangöz-

lerden (drone) fayda-

lanmaya başladı. İlk 

uygulama ise Erzincan 

Ekşisu Sazlıkları Sulak 

Alanı koruma bölgeleri 

çalışmalarında yapıldı.

14

Uçangöz ile Daha 
Doğru Analiz Yapılıyor

DKMP Genel Müdür-
lüğü, teknolojiyi ya-
kından takip ederek 
bu teknolojiyi korunan 
alanların belirlenme-

si ve gelecek nesillere 
aktarılması maksadıyla 
yoğun bir şekilde kulla-
nıyor. Bu çerçevede su-
lak alan habitatları gibi 
bataklık ve düz arazi 
yapısı sebebiyle alanın 
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“SULAK ALAN 
HABİTATLARI 
GİBİ BATAKLIK VE 
DÜZ ARAZİ YAPISI 
SEBEBİYLE ALANIN 
ÖZELLİKLERİNİN 
BELİRLENMESİNİN 
ZOR OLDUĞU 
BÖLGELERDE 
UÇANGÖZLERDEN 
FAYDALANILARAK 
DAHA DOĞRU 
ANALİZLER 
YAPILMAYA 
BAŞLANDI.”

özelliklerinin belir-
lenmesinin zor olduğu 
bölgelerde uçangöz-
lerden faydalanılarak 
daha doğru analizler 
yapılmaya başlandı.

Bölgeler Net Olarak 
Belirlenebiliyor

İnsan kullanımları ile 
tabii yaşamın iç içe 
geçtiği sulak alanlarda 
koruma bölgelerini be-
lirlemek zor ve meşak-
katli bir iş oluyor. Bu 
sebeple yanlış belirle-
nen bir sınır, hem tabi-
atı koruma faaliyetleri-
ni güçleştiriyor hem de 
insanların yaşamlarını 

olumsuz etkileyebili-
yor. Uçangöz sayesin-
de elde edilen görün-
tüler kullanılarak bu 
olumsuzlukların önüne 
geçilerek, sulak alan-
ların kaynak değerleri 
ile sulak alanlarda bulu-
nan insan kullanımları, 
tarım arazileri, yaban 
hayatının beslenme ve 
yaşam alanları net bir 
şekilde ortaya konarak 
bölgeler belirlenebiliyor.

İlk Uygulama Ekşisu 
Sazlıkları’nda Yapıldı

Bu uygulamanın ilk ör-
neği ise Erzincan Ek-
şisu Sazlıkları Sulak 
Alanı koruma bölgeleri 
çalışmalarında yapıl-
dı. Uçangöz ile sulak 
alanlarda zonlama ça-
lışmaları artık çok daha 
hızlı ve doğru bir şekil-
de yapılabiliyor. Arazi 
çalışmalarında yapı-
lan video kayıtları yine 
alanın geçmişteki ve 
gelecekteki durumuyla 
alakalı olarak karşılaş-
tırma yapabilmek için 
de veri kaynağı oluyor.
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2017’DE DSİ
Son 44 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçen 2017, 
ülkemizde dünyanın da ilgiyle takip ettiği birçok tarihî olaya 
sahne oldu. Özellikle Ilısu Barajı göl alanından 2 kilometre 
taşınarak çıkartılan Zeynel Bey Türbesi, nakli yapılan en eski 
tarihî yapı olarak literatürdeki yerini aldı. 

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN
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2017 YILI, BARAJ 
VE HES’LERİN 
ÜLKEMİZ GIDA 
VE ENERJİ ARZ 
GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN NE 
DENLİ ÖNEMLİ 
OLDUĞUNU ORTAYA 
KOYMASININ 
YANINDA 
ÜLKEMİZİ DÜNYA 
GÜNDEMİNE 
TAŞIYAN 
GELİŞMELERE DE 
SAHNE OLDU.

Ülkemiz için son 44 
yılın en kurak yılı olan 
2017 geride kaldı. Ancak 
hizmete alınan baraj ve 
göletlerin sayısındaki 
artış neticesinde, ku-
raklığın etkileri vatan-
daşlarımıza minimum 
düzeyde yansıdı. Son 
15 yılda Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü (DSİ) 
tarafından hizmete alı-
nan 508 adet baraj ile 
ülkemizin su depolama 
kapasitesi 168 milyar 
metreküpe yükseldi. Bu 
barajların kurak peri-
yodun etkilerinin va-
tandaşlarımıza yansı-
mamasında büyük payı 
oldu. Hizmete alınan 

baraj ve HES’ler saye-
sinde, yaşanan kurak 
periyota rağmen 2017 
yılında 58,4 milyar ki-
lovatsaatlik bir hidroe-
lektrik enerji üretimi de 
gerçekleştirildi.

2017 yılı, baraj ve 
HES’lerin ülkemiz gıda 
ve enerji arz güvenli-
ği açısından ne denli 
önemli olduğunu orta-
ya koymasının yanında 
ülkemizi dünya gün-
demine taşıyan geliş-
melere de sahne oldu. 
Batman’da bulunan 541 
yıllık Tarihi Zeynel Bey 
Türbesi’nin Ilısu Ba-
rajı göl alanından ba-

şarıyla çıkarılması tüm 
dünyada takdir topladı. 
Projesi II. Abdülhamit 
tarafından çizdirilen  
Konya Ovası Proje-
si (KOP) kapsamında 
Göksu Nehrinin sula-
rının, Konya Ovasına 
akmaya başlaması da 
bir diğer tarihi gelişme 
olarak kayıtlara geçti. 
2017 yılında Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlü-
ğü hizmete aldığı ve 
temelini attığı tesis-
ler ile adeta bir rekora 
imza attı. Tüm bunları 
ve 2017 yılında yaşanan 
diğer önemli gelişme-
leri sizler için derledik.

Kapak
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NATIONAL 
GEOGRAPHIC: “541 
YAŞINDAKİ, 1100 
TONLUK TÜRBE 
NASIL TAŞINIR? 
DİKKATLİ BİR 
MÜHENDİSLİK 
VE FAZLASIYLA 
SABIRLA…” 

DSİ’den 
“Tarihî” 
Taşıma 
Operasyonu
Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Batman’da 
bulunan 541 yıllık Zey-
nel Bey Türbesini, dün-
ya basının da yakından 
takip ettiği tarihi bir 
operasyonla Ilısu Barajı 
göl alanından çıkararak 
2 kilometre mesafedeki 
yeni yerine taşıdı.

Yer Batman, tarih 12 
Mayıs 2017, Dünya; 
1100 ton ağırlığındaki 
541 yıllık tarihi tür-
benin 2 kilometrelik 
yolculuğunu soluksuz 
takip etti ve ilk kez bu 
kadar eski bir yapının 
taşınmasına şahit oldu. 
DSİ tarafından gerçek-
leştirilen taşıma işlemi, 
hem tarihi ve kültürel 
varlıklara verilen değe-
rin bir göstergesi hem 
de dünya çapında bir 
mühendislik başarısı 
olarak kayıtlara geçti.

Zeynel Bey Türbe-
si oluşturulan Bilim 
Komisyonunun gö-
zetiminde SPMT (Self 
Propelled Moduler 
Transporter – Kendin-
den Tahrikli Modüler 
Taşıyıcı) adı verilen 
araçlar ile taşındı. Bu 
taşıyıcı araçlar ile stan-
dart yol şartlarında % 
4 eğime kadar istenilen 
her ağırlıkta yapı taşı-
nabiliyor. Bu kapsamda 
türbenin mevcut yeri 
ile yeni yeri arasındaki 
1935 metrelik mesafede 
maksimum %4 eğime 
sahip yeni bir taşıma 

yolu hazırlandı. Yeni 
taşıma yolu türbenin ve 
taşıyıcı araçların top-
lam ağırlığına dayana-
bilecek ve sorunsuz bir 
taşımaya imkân verecek 
bir özellikte tesis edildi. 
Zeynel Bey Türbesi ve 
taşıma esnasında ku-
rulacak ek düzeneğin 
maksimum ağırlığı top-
lamda 1100 tondu. Bu 
ağırlığın 5 adet SPMT ile 
rahatça taşınabileceği 
düşünülse de herhangi 

bir risk göze alınmak 
istenilmediğinden taşı-
ma işlemi 8 adet SPMT 
ile gerçekleştirildi.

Türbenin SPMT’lerin 
üzerine yerleştirilebil-
mesi için yapı özgün 
temelinden ayrıldı ve 
90 cm kalınlığındaki 
kaldırma platformuna 
yerleştirilmiş olan 44 
adet kaldırma sütunu 
ile her bir sütundaki 50 
ton kapasiteli krikolar 
vasıtasıyla 1.50 metre 
yüksekliğe kaldırıldı. 
Türbenin altına her sı-
rasında 12 aks bulunan 
SPMT’ler,  yan yana 4 
sıra olmak üzere yer-
leştirildi.

12 Mayıs sabahı saat 
07.45’de SPMT’lerin 
tekerleri dönmeye baş-
ladı. Türbe ağır ağır yol 
alırken, aralarında DSİ 
Genel Müdürü Murat 
Acu’nun da bulundu-
ğu üst düzey yetkililer,  
taşıma işleminde görev 
alan personel, güvenlik 
görevlileri, çok sayıda 
gazeteci ve vatandaş-
lardan oluşan yoğun 
bir kalabalık da türbeye 
eşlik etti.  Taşıma işlemi 
hava şartlarının da mü-
sait olmasıyla birlikte 

Kapak
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saat 11.45’te başarıyla 
tamamlandı. 4 saat sü-
ren taşıma işlemi bo-
yunca hassas cihazlarla 
yapılan gözlemler neti-
cesinde, türbe herhangi 
bir hasar almadan başa-
rıyla yeni yerine taşındı.

Türbenin yeni yerine 
yerleştirilmesi işlemi 
ise 15 Mayıs 2017 tari-
hinde gerçekleştirildi. 
Ankara’da DSİ Genel 
Müdürlüğü Konferans 
Salonunda düzenlenen 
programla Batman’a 
canlı bağlantı gerçek-
leştirilerek Türbenin 
yeni yerine oturtulması 
işlemi takip edildi. An-
kara’daki programa Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
ile dönemin Kültür ve 
Turizm Bakanı Prof. Dr. 
Nabi Avcı da katıldı.

Bütün Dünya İzledi
Zeynel Bey Türbe-
si’nin taşınması, gerek 
türbenin yaşı gerekse 
kullanılan yöntem ba-
kımından tüm dünyada 
ilgiyle izledi.  Taşıma 
işlemini yerinde takip 

etmek üzere Batman’a 
gelen yabancı gaze-
teciler ve uluslararası 
haber ajansı AFP’nin 
muhabiri tarafından 
geçilen haberler, dün-
ya basınında geniş yer 
buldu.

Dünyaca ünlü belgesel 
kanalı National Geog-
raphic de web sitesin-
de konuya ilişkin bir 
video paylaştı. Videoda 

şu ifadelere yer veril-
di: “541 Yaşındaki, 1100 
Tonluk Türbe Nasıl Taşı-
nır? Dikkatli bir mühen-
dislik ve fazlasıyla sabır-
la…15. Yüzyıl eseri Zeynel 
Bey Türbesi, Türkiye’de 
Batman ilinde yer alan 
antik yerleşim yeri Ha-
sankeyf’teki mevcut ye-
rinden taşındı. Türbenin 
1 milden fazla uzaklıktaki 
kültür parka taşınması 
yaklaşık 4 saat sürdü. Ta-

şıma aracı 191 tekerlek-

ten ve 90 cm kalınlığın-

daki beton platformdan 

oluşuyordu. Türbe, yeni 

şehirde sismik dalgaları 

emen, yapıya tesir etme-

den terk etmesini sağla-

yan depreme dayanıklı 

tabakaya yerleştirildi. 

Kültür parkına 8 tarihi 

eserin daha taşınması 

planlanıyor.”

Kapak
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Türkiye’nin 
Asırlık 
Rüyası 
Gerçekleşti
Konya Ovası Proje-
si kapsamında Göksu 
Nehrinin suları, toplam 
125 kilometre uzunlu-
ğundaki Apa Hotamış 
İletim Kanalı’nın ta-
mamlanmasıyla Konya 
Ovasına akmaya başladı.

Akdeniz’e akan suların 
Konya Ovası’na akta-
rılmasını amaçlayan 
ve Osmanlı Padişahı 2. 
Abdülhamid’in proje-
sini çizdirdiği yüzyıllık 
projede 2017 yılında 
sona gelindi. Konya 
Ovası Projesi’nin (KOP) 
önemli adımı olan Mavi 
Tünel Projesi ile Bağ-
başı, Bozkır ve Avşar 
barajlarında toplanan 
suyu Konya Ovası’na 
aktaracak 125 kilomet-
re uzunluğundaki Apa 
Hotamış İletim Kana-
lı (AHİ) tamamlandı. 
Proje kapsamında 2015 

yılında, Mavi Tünel’den 
Konya Ovasına ilk kez 
su verilmiş, Apa Göleti 
de çiftçilerin kullanı-
mına sunulmuştu.

KOP’un en temel fay-
dasını sulamalar oluş-
turuyor. Proje, bütün 
üniteleriyle tamamlan-
dığında 1,1 milyon hek-

tar arazi sulanacak. Bu 
sahanın 780 bin hek-
tarlık kısmı tamamlandı 
ve işletmeye alındı.  Geri 
kalan zirai arazinin ise 
2019 yılında sulamaya 
açılması planlanıyor.

KOP kapsamında Yu-
karı Göksu Havzası’nın 
Akdeniz’e boşalan su-
larının yıllık 414 milyon 
metreküpü Bağbaşı Ba-
rajı, tamamlanma aşa-
masına getirilen Bozkır 
ve Avşar barajları ile 
Mavi Tünel vasıtasıyla 
Konya Kapalı Havzası-
na aktarılıyor. Bu su ile 
hem Konya Ovası’nın 
yeraltı suyu destekle-
niyor hem de sulama 
suyu temin ediliyor. 
Ayrıca proje ile Konya 
şehrinin uzun vadeli 
içme, kullanma ve en-
düstri suyu ihtiyacını 
karşılamak maksadıyla 
yıllık 100 milyon met-
reküp su tahsis edildi.

PROJESİ OSMANLI 
PADİŞAHI 2. 
ABDÜLHAMİD 
TARAFINDAN 
ÇİZDİRİLEN KONYA 
OVASI PROJESİ’NDE 
2017 YILINDA SONA 
GELİNDİ VE GÖKSU 
NEHRİ’NİN SULARI 
KONYA OVASI’NA 
AKMAYA BAŞLADI. 

Kapak

Su Konya Ovası’na 
akmaya başladı

Bozkır Barajı

Bağbaşı Barajı



ILISU, 23.8 MİLYON 
METREKÜPLÜK 
GÖVDE DOLGUSU 
VE 1.628 METRELİK 
KRET UZUNLUĞU 
İLE SINIFINDA 
DÜNYA BİRİNCİSİ...

Ilısu Barajı 
Su Tutma 
Aşamasına 
Getirildi
2017 yılı bir dünya de-
vinin tamamlanma 
aşamasına getirilmesi 
bakımından da önemli 
bir yıl oldu. Ülkemizin 
yerli enerji üretimi ve 
tarımı açısından büyük 
önem taşıyan Ilısu Ba-
rajı’nda su tutma aşa-
masına gelindi. 

Ilısu Barajı ve HES 
Projesi, Türkiye’nin 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde uzun va-
deli bölgesel kalkınma 
planının temel unsuru 
olarak, Devlet Su İş-
leri Genel Müdürlüğü 
tarafından geliştirilen 
GAP’ın en önemli pro-
jelerinden birisi konu-
munda bulunuyor.

Başta Diyarbakır, Bat-
man, Mardin, Siirt ve 
Şırnak illeri olmak üze-
re Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin tamamının 
kalkınmasına katkı sağ-
layacak olan Ilısu Barajı 
ile 10,4 milyar metreküp 
su depolanacak.

Ilısu Barajı tamamlan-
dığında kendi sınıfında 

gövde dolgusu ve kret 
uzunluğu bakımından 
dünyada birinci sıraya 
yerleşecek.

Ilısu Barajı 1.200 MW 
kurulu güç ile üreteceği 
yıllık 4 milyar 120 mil-
yon kilovat.saat enerji 
ile ülke ekonomisine 
yılda 412 milyon dolar 
fayda sağlayacak. Baraj  
tamamlandıktan son-
ra  mansapta bulunan 
Cizre Barajı da yapıla-
bilir hale gelecek. Cizre 
Barajı ile 662 bin dekar 
arazi sulanacak ve yıl-
lık 1 milyar 208 milyon 
kilovat.saat enerji üre-
tilecek.

2017 yılında Ilısu Ba-
rajı’nın gövde inşaatı 
tamamlanarak toplam-
da fiziki olarak %96’lık 
gerçekleşme sağlandı 
ve su tutma ile ilgili ça-
lışmalara başlandı. 

Kapak
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2016 YILINDA, 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALLER 
68 MİLYAR 
KİLOVATSAATLİK 
ÜRETİM 
MİKTARINA 
ULAŞARAK 
ÜLKEMİZİN 
YILLIK ENERJİ 
İHTİYACININ 
DÖRTTE BİRİNİ 
KARŞILADILAR. 
2017 YILININ 
SON 44 YILIN EN 
KURAK PERİYODU 
OLMASINA 
RAĞMEN HES’LER, 
58,4 MİLYAR 
KİLOVAT SAATLİK 
BİR ÜRETİM 
MİKTARINA 
ULAŞARAK GEÇEN 
YILI ARATMADILAR.

Kuraklığa 
Rağmen 
HES’lerden 
58,4 Milyar 
kWh’lik 
Enerji 
Üretimi
Türkiye son yıllar-
da yerli enerji üretimi 
adına büyük bir atılım 
gerçekleştiriyor. Özel-
likle yenilenebilir enerji 
kaynaklarının devre-
ye sokulması yönünde 
önemli yatırımlar ya-
pılıyor. Hidroelektrik 
enerji ise bu atılımda 
başı çekiyor.  

Ülkemizde 2006 yılında 
13 bin MW olan hidro-

elektrik enerji kurulu 
gücü, 2017 yılı sonu 
itibariyle 27 bin 190 
MW’ye yükseldi. Böy-
lelikle son 11 yılda ül-
kemizin hidroelektrik 
enerji üretim kapasitesi 
yüzde yüzün üzerinde 
artış kaydetmiş oldu. 
Bu yükselişte DSİ tara-
fından son 11 yılda ta-
mamlanarak işletmeye 
alınan Deriner, Akköp-
rü, Ermenek, Alpaslan, 
Borçka ve Obruk gibi 
baraj ve HES’lerin bü-
yük payı var. 

Ülkemizin son 11 yıl-
da hidroelektrik enerji 
üretim kapasitesinin 
hızla gelişmesinde 2003 
yılında yürürlüğe gire-
rek özel sektöre enerji 
yatırımlarının kapısı-
nı açan “Su Kullanım 

Hakkı Anlaşması Yö-
netmeliği”nin de büyük 
katkısı oldu. Söz konusu 
yönetmelik, kapasite 
artışının yanında HES 
projelerinin özel sektö-
re açılmasıyla Devletin 
sırtından 60 milyar do-
lar civarında bir yatırım 
yükünün kaldırılmasına 
da vesile oldu.

2016 yılında, hidroelekt-
rik santraller 68 milyar 
kilovatsaatlik üretim 
miktarına ulaşarak ül-
kemizin yıllık enerji ih-
tiyacının dörtte birini 
karşıladılar. 2017 yılının 
son 44 yılın en kurak pe-
riyodu olmasına rağmen 
HES’ler, 58,4 milyar ki-
lovat.saatlik bir üretim 
miktarına ulaşarak ge-
çen yılı aratmadılar.

Kapak
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DSİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
YÜRÜTTÜĞÜ 
ÇALIŞMALARDA, 
ATIK SULARIN 
YENİDEN 
KULLANIMINI 
İLKE EDİNEN BİR 
YAKLAŞIM İZLİYOR.

DSİ’den 
Atıksu 
Arıtımında 
Büyük 
Hamle
Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurulu’nun 1992 
yılında Brezilya’nın 
başkenti Rio de Jane-
rio’da düzenlenen Çev-
re ve Kalkınma Konfe-
ransı’nda aldığı kararla 
her yıl 22 Mart, “Dünya 
Su Günü” olarak kut-
lanıyor. 1994 yılından 
bu yana Dünya Su Gü-
nü’nde her yıl farklı bir 
tema vurgusu etrafında 
çeşitli etkinlikler ger-
çekleştiriliyor. Dünya 
Su Günü’nün 2017 yılı 
teması “Su ve Atıksu” 
olarak belirlendi. 

2017 yılı Dünya Su Gü-
nü’nde Atıksuyun çev-
resel ve toplumsal bir 
sorun olmasının ya-
nında susuzlukla mü-
cadelede önemli bir 
alternatif kaynak ola-

rak kullanılabilceği fik-
ri etrafında birleşildi. 
Arıtılan suların men-
fi çevresel etkilerinin 
bertaraf edilmesi ya-
nında yeniden kullanı-
ma sunulmasıyla orta-
ya çıkacak fırsatlardan 
yaralanılması birçok 
alanda karşılaşılan su-
suzluk sorununun hal-
ledilmesinde önemli bir 
enstrüman olarak gö-
rülüyor.

Ülkemizde de atıksu 
arıtımı ve arıtılan suyun 
yeniden kullanımına 
yönelik faaliyetler gi-
derek ivme kazanıyor. 2 
Kasım 2011 tarih ve 662 
sayılı KHK ile Atıksu Da-
iresi Başkanlığını teşkil 
ederek atıksu yönetimi 

çalışmalarına büyük hız 
veren Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü; ilk 
aşamada çalışmaları-
nı Ergene Havzası’nda 
yoğunlaştırdı. Yoğun 
sanayi ve evsel atık de-
şarjı sebebiyle kirlenen 
Ergene Nehri’nin eski 
günlerine kavuşturul-
ması maksadıyla Ergene 
Eylem Planı kapsamın-
da inşa edilen AAT’lerin 
sayısı 2017 yılında 14’e 
yükseldi.  

Söz konusu projelerde, 
“atıksuların kazanı-
larak yeniden kulla-
nılması” konusundaki 
çalışmalara ağırlık ve-
rilerek tüm tesislerde 
arıtılmış atıksuyun su-
lamada kullanılmasına 
imkan sağlayacak üni-
teler projelendirildi. 

DSİ Genel Müdürlüğü 
sadece Ergene Nehri 
Havzasında değil diğer 
havzalarda da yürüttü-
ğü çalışmalarda, atık-
suların yeniden kulla-
nımını ilke edinen bir 
yaklaşım izliyor.

Kapak
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DSİ, 2017 YILINDA 
HİZMETE ALDIĞI VE 
TEMELİNİ ATTIĞI 
TESİSLER İLE BİR 
REKORA İMZA ATTI. 
508 ADET TESİSİ 
VATANDAŞLARIMIZIN 
HİZMETİNE 
SUNAN DSİ, 832 
ADET TESİSİN DE 
TEMELİNİ ATARAK 
YENİ YATIRIMLARA 
START VERDİ. 

DSİ’den 
Rekor, 
2017’de 
508 Tesis 
Hizmete 
Alındı
DSİ 2017 yılında hiz-
mete aldığı ve temelini 
attığı tesisler ile bir re-
kora imza attı. 508 adet 
tesisi vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunan 
DSİ, 832 adet tesisin 
de temelini atarak yeni 
yatırımlara start verdi. 

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı tarafından 5 
Nisan ve 29 Kasım ta-
rihlerinde düzenlenen 
iki büyük toplu açılış 
merasiminde toplam 
maliyeti 10 milyar TL 
olan 476 tesis hizme-
te alındı. Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 29 

Kasım 2017 tarihinde 
Ankara’da toplam ma-
liyeti 7,7 milyar TL olan 
375 tesis hizmete alın-
dı. Başbakanımız Binali 
Yıldırım tarafından ise 
5 Nisan 2017 tarihinde 
İzmir’de toplam mali-
yeti 1,8 milyar TL olan 
101 tesis hizmete alın-
dı. Hizmete alınan 476 
adet tesisin 442 adedi 
DSİ tarafından tamam-
landı. 

DSİ tarafından çeşitli il-
lerde yapılan merasim-
lerde hizmete alınan 
tesisler de eklendiğinde 
2017 yılında açılan tesis 

sayısı 508’i buldu.  Bu 
tesisler; 111 âdet baraj, 
38 âdet gölet, 184 âdet 
sulama tesisi, 28 âdet 
içmesuyu tesisi ve 147 
âdet de taşkın koruma 
tesisinden oluşuyor. 
Hizmete alınan tesisiler 
ile 2 milyon 679 bin 510 
dekar arazi sulamaya 
açıldı. Yıllık 1 milyar 
360 milyon TL ilave zi-
rai gelir artışı sağlandı. 
28 yerleşim yerine yıllık 
203 milyon metreküp 
içme suyu verildi. 7 şe-
hir merkezi, 76 ilçe, 703 
yerleşim yeri ve 286 bin 
dekar arazi taşkın za-
rarlarından korundu. 

DSİ 2017 Yılında 79 ilde 
düzenlediği merasim-
lerle de 832 adet tesi-
sin temelini attı. Temeli 
atılan tesisler şunlar: 
88 adet baraj, 58 adet 
gölet, 100 adet sulama, 
18 adet içmesuyu tesisi 
568 adet taşkın koruma 
tesisi.

Kapak



İSTANBUL 
SU FORUMU, 
TÜRKİYE’NİN 
DÜNYADA EN 
FAZLA MÜLTECİYİ 
BARINDIRAN ÜLKE 
OLMASI SEBEBİYLE 
“SU VE BARIŞ” 
ANA TEMASIYLA 
10-11 MAYIS 
TARİHLERİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

4. İstanbul 
Su Formu: 
“Su ve 
Barış”
İlki, İstanbul’da ger-
çekleştirilen 5. Dünya 
Su Forumu’na hazırlık 
maksadıyla 2009 yılın-
da düzenlenen İstanbul 
Uluslararası Su Forumu 
(İUSF) 10-11 Mayıs 2017 
tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

İUSF, Türkiye’nin dün-
yada bugün en fazla 
mülteciyi barındıran 
ülke olması sebebiyle 
“Su ve Barış” ana te-
ması altında toplandı.

Forumda mülteciler ko-
nusuna odaklanılarak, 
yerinden edilme netice-
sinde yaşanan demogra-
fik değişim bağlamında 
ortaya çıkan su ile alakalı 
meseleler; insani, kav-
ramsal, finansal ve hu-
kuki yönleriyle ele alındı. 

İUSF kapsamında ger-
çekleştirilen dört te-
matik panelde; suyun 
bir barış aracı olarak 
sağlayacağı iş birliği 
imkanları, su ile alakalı 
sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin uygulan-
ması ve takip edilmesi 
hususunda karşılaşılan 
engeller, su alanında-
ki yardım faaliyetleri 

ve küresel mülteci krizi 
neticesinde ortaya çı-
kan demografik baskı ile 
değişen ihtiyaçlar kar-
şısında gerçekleştirilen 
kentsel su yönetimi uy-
gulamaları tartışıldı.

Forum çerçevesinde 
gerçekleştirilen özel 
oturumda, Türkiye’de 
geçici koruma konu-
munda bulunan Suri-
yelilere sağlanan su ve 
hıfzıssıhha hizmetleri 
ele alındı. Ayrıca Tür-
kiye’de Suriyeli nüfu-
sun yoğun olduğu altı 
sınır ilinde ve geçici 
barınma merkezlerinde 
su alanında hizmet ve-
ren kurumlarla birlikte 

Kapak
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RİZE İLİ GÜNEYSU 
İLÇESİNDEKİ 
“GEÇİRGEN TERSİP 
BENDİ” YURT 
GENELİNDE ÖRNEK 
BİR PROJE OLARAK 
FARK YARATTI.

mevcut durumun tes-
piti için yürütülen ön 
çalışmadan elde edilen 
neticelerin de payla-
şıldığı özel oturumda, 
sahada karşılaşılması 
muhtemel zorluklar ve 
alınabilecek tedbirler 
Türkiye örneği üzerin-
den tartışıldı.

İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sara-
yı’nda gerçekleştirilen 
4. İstanbul Uluslararası 
Su Forumu’ndan elde 
edilecek neticeler ile 
2018 yılında Brezilya’da 
düzenlenecek 8. Dün-
ya Su Forumu’na katkı 
sağlanması hedeflendi.

Türkiye’de 
Bir İlk: 
Geçirgen 
Tersip 
Bendi
2017 yılı taşkın koru-
ma alanında bir ilke de 
sahne oldu. Rize Gü-
neysu’da hayata geçi-
rilen “Geçirgen Tersip 
Bendi” projesi ile taşkın 
zararlarının azaltılma-
sı yönünde önemli bir 
adım atıldı.

Rize İli Güneysu İl-
çesi’ndeki “Geçirgen 
Tersip Bendi” yurt ge-
nelinde örnek bir proje 
olarak fark yarattı. Rize 
İli 1.500 mm ortalama-
sıyla, ülkemizin en çok 
yağış alan illeri ara-
sında yer alıyor. Aşırı 
yağışlarının ardından 
yukarı havzalardan ge-
len ağaç, dal, kütük gibi 
malzemeler, köprü ve 
menfezlerin tıkanma-
sına neden oluyor  ve 

buna bağlı olarak taşkın 
tehlikesi ortaya çıkıyor. 
Topoğrafya, jeoloji, ik-
lim şartları ve yanlış 
arazi kullanımı sonucu 
meydana gelen kütle 
hareketleri, taşkınlar 
ile birlikte can ve mal 
kayıplarına neden olu-
yor.

DSİ bu sorunu orta-
dan kaldırmak ve sel 
baskını riskini en aza 
indirmek maksadıy-
la, pilot ilçelerden biri 
olan Rize’nin Güneysu 
İlçesi’nde “Merkez ve 
Güneysu İlçeleri Taş-
lıdere Vadisi Islahı 5. 
Kısım” işi kapsamında 
Geçirgen Tersip Bendi 
projesini hayata ge-
çirdi. Geçirgen Tersip 
Bendi projesiyle, yağış 
esnasında iri kayalar, 
ağaç, dal, kök ve yü-
zücü maddelerin köprü 
ve menfezleri tıkaması 
engellenecek,  böyle-
likle yerleşim yerleri 
taşkınlardan korunmuş 
olacak.

Kapak

Geçirgen Tersip Bendi
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YAŞAM TARZI

Dağların Kalbine Açılan 
Kapı: Çamlık Mağaraları
Sy: 40

İstanbul’da Yeni Bir 
Endemik Bitki Türü 
Keşfedildi…
Sy: 54

Beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla “Türkiye’nin 
Maldivleri” olarak anılan Salda Gölü, son yıllarda 
oldukça popüler ve turistlerin de ilgisini çekiyor. 
Tektonik hareketlerle oluşan Salda Gölü; orman kaplı 
yeşil tepeleri, berrak turkuaz suyu, beyaz kumu, 
alüvyal ovaları ile ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel 
şölen sunuyor. 
Sy: 46
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EN SOĞUK 
SANAT

BURAK YALÇIN
HAZIRLAYAN
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İnsanlık tarihinin bel-
ki de resimden sonraki 
en eski sanat dalların-
dan biri olan heykeltı-
raşlık günümüzde hem 
kullanılan malzemeler, 
düzenlenen organizas-
yonların çeşitliliği ve 
hem de ortaya çıkan 
eserler neticesinde her 
geçen yıl daha ilginç ve 
daha ilgi çekici hale ge-
liyor.

Heykeltıraşlık sanat 
dalları arasında belki 

de en eskilerinden biri. 
Heykeltıraşlık tarihi-
nin çok eski zamanlara 
kadar uzandığı tahmin 
ediliyor. Fransa’da bu-
lunan 40 bin yıllık ma-
mut dişinden yapılma 
kadın heykeli ise bunun 
kanıtlarından sadece 
bir tanesi…

Günümüzde heykel 
sanatı genelde eğlen-
ce, toplumsal yaşam, 
felsefe gibi temalar 
üzerine şekillense de, 

ilk çağlardan belli bir 
zamana kadar sanat 
din etkisinde kalmış 
ve eserler de bu etki-
nin sonucu olarak dini 
semboller üzerine şe-
killenmiş. Şanlıurfa’da 
yer alan ve dünyanın 
en eski tapınağı olarak 
kabul edilen Göbekli-
tepe’de bulunan 12 bin 
yıllık balballar da yine 
heykeltıraşlığın din 
etkisinde olduğu bu 
zaman diliminden kal-
ma…

Heykeller çok çeşit-
li malzemelerden imal 
edilebiliyorlar. Taş, be-
ton, demir, ağaç, pol-
yester, kil ve balmumu 
bunlardan sadece bir-
kaçı. Bunların yanı sıra 
heykel yapımında kul-
lanımı son zamanlarda 
yaygınlaşan bir malze-
me daha var: buz…

Buz heykeltıraşlığı bazı 
özellikleri ile diğer hey-
keltıraşlık çeşitlerinden 
keskin bir çizgiyle ay-

Yaşam Tarzı
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rılıyor. Öncelikle buz 
heykeltıraşlığı yapı-
labildiği zaman ara-
lığı bakımından diğer 
heykeltıraşlık çeşitleri-
ne göre daha kısıtlı bir 
zamana aralığına sahip. 
Zira buzdan yapılmış 
heykellerin erimemesi 
için ortam sıcaklığının 
belli bir seviyede tu-
tulmasına büyük özen 
gösteriliyor. Buzdan 
heykel yontulması için 
ideal sıcaklık ise  (-5) 
derece olarak kabul 
ediliyor. 

Buzdan heykellerin 
yapımında kullanılan 
malzemeler, yapılacak 
heykelin büyüklüğü ve 

teferruatına göre de-
ğişiklik gösterebiliyor. 
Büyük heykeller mo-
torlu testere ile şe-
killendirilirken, daha 
küçükleri sanatçıların 
ıskarpela darbeleriyle 
buzdan sanat eserlerine 
dönüşüyor.

Heykelin kalitesini 
buzun kalitesi, buzun 
kalitesini ise suyun 
kalitesi büyük ölçüde 
etkiliyor

Buz heykellerin yapı-
mında dikkate alınma-
sı gereken hususlardan 
belki de en önemlisi 

BUZ HEYKELLERİN 
ERİMEMESİ 
İÇİN ORTAM 
SICAKLIĞININ 
BELLİ BİR SEVİYEDE 
TUTULMASINA 
BÜYÜK ÖZEN 
GÖSTERİLİYOR. 
BUZDAN HEYKEL 
YONTMAK İÇİN 
İDEAL SICAKLIK -5 
DERECE OLARAK 
KABUL EDİLİYOR.

Yaşam Tarzı
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ve geç eriyen bir buz-
dan heykel elde etmek 
için kaliteli buz, kaliteli 
buz elde etmek için ise 
kaliteli su gerekiyor. 
Berrak ve gözeneksiz 
bir buz elde edebilmek 
için temiz su ve bu su-
yun yavaş yavaş don-
durulması büyük önem 
arz ediyor.

Eğer heykeller renk-
li yapılmak isteniyorsa 
da, buna suyun don-
durulma aşamasından 
önce karar verilmeli. 
Çünkü heykelleri renkli 
yapabilmek için dondu-
rulacak suyun renklen-
dirilmesi gerekiyor.

Önceleri, kışların uzun 
ve sert geçtiği İskandi-
nav Ülkeleri,  Kanada, 
Rusya, Çin gibi ülkeler-
de yapılan buzdan hey-
keller dünyanın birçok 
yerine yayıldı ve hat-
ta dünya çapında ünlü 
buz heykeltıraşların bir 

araya geldiği uluslara-
rası festivaller düzen-
leniyor…

Devasa buz festivalleri 
her yıl milyonlarca 
turisti kendisine 
hayran bırakıyor

Kanada’da her yıl ger-
çekleştirilen Quebec 
Şehri Kış Karnavalı 
kapsamında üç haf-
ta kadar süren Buzdan 
Heykeller Festivali ya-
pılıyor. Ortalama 20 
takımın katıldığı fes-
tivale katılımın yarısı 
Kanada’dan yarısı ise 
diğer dünya ülkelerin-
den oluyor. 

Alaska’da, 1989’dan 
beri yapılan Dünya Buz 
Sanatı Şampiyonası’na 
her yıl dünyanın dört 
bir yanından gelen, 
yaklaşık yüz gönüllü 
heykeltıraş katılıyor. 
Genellikle Şubat ayının 
son haftası ile Mart ayı-
nın ilk haftası arasında 
gerçekleşen ve izleyici-

lerin heykellerin yapım 
aşamalarını da seyre-
debildiği yarışma basit 
bloklar ve çoklu bloklar 
olmak üzere iki ana ka-
tegoriden oluşuyor. Her 
iki kategoride soyut ve 
somut çalışmalar olmak 
üzere iki alt kategoriye 
daha ayrılıyor.

Dünyanın en büyük kış 
festivallerinden biri 
olan Harbin Kış ve Kar 
Festivali, her yıl dün-

yanın dört bir yanından 
milyonlarca turisti Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne 
çeken devasa bir görsel 
şölen…

Buz festivalleri ara-
sında belki de en ilginç 
olanı Norveç’te düzen-
lenen Ice Music Festi-
vali. Bu festivali ilginç 
kılan yanı ise müzis-
yenlerin sadece buzdan 
yapılmış enstrümanları 
kullanması. 

Fotoğraf: Harbin Kış ve Kar Festivali/Çin
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Festivaller vasıtasıyla birçok turisti bir araya toplayan buz, buzdan inşa edilen 
oteller vasıtasıyla da yeni bir turizm akımının oluşmasına sebep oldu. Mima-
risi, kullanılan malzeme ve kullanılabildiği zaman aralığı ile diğer otellerden 
keskin bir çizgiyle ayrılan buz oteller, genelde İskandinav ülkeleri, Kanada ve 
Avusturya gibi soğuk iklimin hâkim olduğu yerlerde inşa ediliyor.

İlki İsveç’te inşa edilen buz otellerin sayısı önce İskandinav ülkelerinde, son-
rasında ise dünyanın çeşitli yerlerinde artmaya başladı. İşte bu sıra dışı otel-
lerden bazıları: 

BUZDAN OTEL 
OLUR MU?

Fotoğraf: Harbin Kış ve Kar Festivali/Çin

Fotoğraf: Disney tarafından tasarlanan bir buz otel.
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Kuzey Kutup dairesine 200 kilometre mesafede yer alan 1100 nüfuslu küçük bir 
kasabada inşa edilen İsveç’teki buz otel türünün ilk ve halen en büyük örneği.  
5 bin 500 metre kare alan üzerine inşa edilen yapıda tüm mobilyadan buzdan 
imal edilmiş. 

Her yıl Aralık ayından, buzların erimeye başladığı Nisan ayı ortalarına kadar 
açık olan ve yıllık ortalama 50 bin turisti ağırlayan otel, Kuzey Işıkları’nı göz-
lemlemek isteyenlere de muhteşem bir seyir zevki sunuyor. 

JUKKASJÄRVİ 
BUZ OTELİ
İSVEÇ

Yaşam Tarzı
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Galace Oteli Kanada’nın Quebec kentinde yer alı-
yor. Her yıl yeniden inşa edilen ve türünün en şık 
örneklerinden olan otelin iç tasarımı Disney tara-
fından yapılmış. Çocuklar için eğlenceli bir tasarı-
ma sahip olan otelde düğünlerini gerçekleştirmek 
isteyenler için şapel de yer alıyor.

GLACE OTELİ
KANADA, 
QUEBEC

Yaşam Tarzı



Norveç’in Alta kent merkezine 15 kilometre mesafede yer alan Sorrisniva Buz 
Oteli türünün en lüks örneklerinden biri. Otelde misafirlerin rahatlığı için, uyku 
tulumundan saunaya her şey düşünülmüş. Rahatlığın yanı sıra estetiğin de ha-
kim olduğu otel, konuklarına tıpkı Jukkasjärvi Buz Oteli’nde olduğu gibi kuzey 
ışıkları eşliğinde görsel bir şölen sunuyor.

Eskimo evi tarzında ve 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen otel yak-
laşık 30 odaya sahip.

SORRİSNİVA 
IGLO OTEL
NORVEÇ, ALTA

Yaşam Tarzı

38



39

Yaşam Tarzı

Ülkemizin 223. Tabi-
at Parkı Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu’nun im-
zasıyla ilan edildi. Mar-
din Derik İlçesi sınırları 
içerisinde yer alan 527 
dekarlık saha 17 Kasım 
2017 tarihli ve 1144 sa-
yılı Bakanlık Makamı 
Oluru ile “GAP Şela-
lesi Tabiat Parkı” ola-
rak ilan edildi. Böylece 
ülkemizin 223. tabiat 
parkı Mardin’de ilan 
edilmiş oldu. 

“Mardin’in Tabii 
Değerlerine Her 
Zaman Sahip 
Çıkacağız”
Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Prof. Dr. Eroğ-

lu’nun imzasıyla tabiat 
parkı ilan edilen, şelale 
ve jeolojik değerler açı-
sından önemli olan 527 
dekarlık saha koruma 
altına alındı. 

Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu Mardin’de çok 
değerli bir coğrafya ol-
duğunu belirterek “Ta-
biatı korumakla mükel-

lef olan Bakanlığımız 
527 dekarlık bu alanı 
tabiat parkı ilan ede-
rek koruma altına aldı. 
Mardin’in tabii değer-
lerine her zaman sahip 
çıkacağız” değerlendir-
mesinde bulundu.

Türkiye’de 42 adet milli 
park ile 223 adet tabi-
at parkı bulunduğunu 
ifade eden Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu “2002 
yılında 9 milyon 369 
bin 832 dekar korunan 
alanımız varken, bu ra-
kamı 30 milyon 47 bin 
420 dekara çıkardık. 
Yine 2002 yılında 175 
olan korunan alan sayı-
sını da 553’e yükselttik. 
Ayrıca milli park ve ta-
biat parklarımızda yerli 
ve yabancı misafirlerin 
rahatça gezebilmesi 
ve huzurlu bir şekil-
de vakit geçirebilmesi 
maksadıyla bu alanla-
ra muazzam yatırımlar 
gerçekleştiriyoruz. Ba-
kanlık olarak parkla-
rımızda vatandaşları-
mızın rahat etmesi için 
gereken ne varsa yapı-
yoruz.” dedi.

TABİAT PARKLARINA
BİR YENİSİ DAHA 
EKLENDİ
Ülkemizin 223. Tabiat Parkı Mardin’de ilan edildi. Şelale ve 
jeolojik değerler açısından önemli olan 527 dekarlık saha 
koruma altına alındı. 
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DAĞLARIN KALBİNE 
AÇILAN KAPI:
ÇAMLIK 
MAĞARALARI

ZAHİDE KURU
HAZIRLAYAN
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ORMAN VE SU 
İŞLERİ BAKANLIĞI 
DOĞA KORUMA 
VE MİLLİ 
PARKLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
KORUMASI 
ALTINDA OLAN 
VE TABİAT ANITI 
OLARAK İLAN 
EDİLEN KONYA 
DEREBUCAK-
ÇAMLIK 
MAĞARALARI 
ÜLKEMİZİN SAKLI 
CENNETLERİNDEN 
BİRİNİ 
OLUŞTURUYOR...
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Türkiye’nin hangi pen-
ceresinden hangi yöre-
sine bakarsanız bakın 
dönüp bir daha bakmak 
isteyeceğiniz güzel-
liklerle karşılaşırsınız. 
Dünya kurulurken tabi-
atın ülkemize ayrıcalık 
tanıdığını anlayacağı-
nız ancak hiç görmedi-
ğiniz, ayak basmadığı-
nız hatta belki de duy-
madığınız yerleri var. 
Akdeniz’in çatısından 
İç Anadolu taraflarına 
bir bakın mesela, temiz 
havası ve bol oksijeniy-
le ciğerlerinizi yakacak 
kadar çok ağaçlarla do-
lu ormanlarının arasın-
da saklı neler var…

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünün koru-
ması altında olan ve 
tabiat anıtı olarak ilan 
ettiği Konya Derebu-
cak-Çamlık mağaraları 
da bu saklı yerlerden 
birisi. Siz tabiatı sadece 
ağaçlardan, kuş cıvıltı-
larından ve su sesinden 
ibaret sanıyorsanız ne 
kadar yanıldığınızı bu-
rada anlarsınız. Bazen 
barınak, bazen sığınak 
olan mağaraları sadece 
yarasa evleri, korkunç 
ve karanlık yerler ola-
rak biliyorsanız farklı 
açılardan da görün is-
tedik. Mağara potansi-
yeli çok geniş ve zengin 
olan bu yöreyi anlat-
ması bizden, gidip gez-
mesi sizden…

Soluna Küpe Dağı, sa-
ğına Akdağ güneyine 
Torosları alan Kon-
ya’nın Derebucak ilçe-
sine bağlı Çamlık Köyü 

jeomorfolojik açıdan 
oldukça zengin bir böl-
gedir. Gerek litostratig-
rafik yapı, gerek iyi ge-
lişmiş tektonizma, bu 
bölgede “Toros Karstı” 
olarak bilinen sistemi 
ve bu sistem içerisinde 
çok sayıda mağaranın 
oluştuğu ortamı ortaya 
çıkarmıştır. 

Çamlık beldesinin ku-
zeydoğusunda bulunan 
pınarlardan boşalan 
suların oluşturduğu 
dereler ile Dumdu-
malanı’ndan gelen kol 
birleşerek Uzunsu De-
resini oluşturmaktadır. 
Uzunsu Deresi Çam-
lık’tan geçtikten sonra 
Körükini ve Suluin Ma-
ğarası’na girmekte, ye-
raltında yaklaşık 1300 
metre yol kat ettikten 
sonra yüzeye tekrar 
çıktığı noktadan itiba-
ren Balat Deresi adını 
almaktadır.  Tipik Toros 
rölyefi ile orman eko-
sisteminin kucaklaştı-
ğı bu ortamın seyrine 
hangi doğasever doy-
muştur kim bilir… 

Arazinin sarplığı, yaban hayatı açısından elverişli 

habitatlar oluşturur. Birçok endemik türün bulun-

duğu Çamlık’ın şu an kurulu olduğu yerlere eski 

dönemlerde Romalılar, Grekler ve Bizanslılar yer-

leşmiştir. Bu tezi, Suludere mevkiindeki bir mağara 

duvarında yer alan Hz. İsa ve on iki havarisine ait 

resimler güçlendirmektedir. Asarlık mevkiindeki su 

sarnıçları, Malas mevkiindeki Bizans dönemine ait 

şapel yöredeki tarihi kalıntılara örnek olarak gös-

terilebilir. Bunların dışında Gavurbeşiği Mağarası 

içerisinde duvarda Bizans Dönemi’ne ait olduğu 

düşünülen freskler bulunmaktadır.

Balatini Mağarası
Uzunluğu 1830, yüksekliği 45 metre olan bu mağara 

bu alandaki en kapsamlı, en uzun ve en güzel mağa-

radır. Genişçe kireç taşlarıyla kaplı nehir çıkıntısının 

sağ tarafından geçen faal bir dere mağarasıdır. 

Balatini mağarası üst üste bulunan iki farklı seviye-

den oluşmuştur. Üst katı oluşturan fosil kolun zemini 

tamamen mağara kili ile kaplıdır ve gelen ziyaretçile-

rin yapıp bıraktığı heykelciklerle dolu Heykel odası ile 

sonlanmaktadır. Alt katta ise debisinin az olduğu dö-

nemlerde su içinden yürünerek ilerlenebilmektedir. 

Sadece biri 5 m’den daha derin olan üç adet dev cadı 

kazanı, geçiş tekniği ya da bot kullanılarak geçilebilir. 

Travertenler, heykel odası ve dev cadı kazanları ma-

ğaranın görülmeye değer güzellikleridir. Mağaradaki 

mezar kalıntıları ve diğer işaretler buranın daha önce 

yaşam alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.
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Körükini Mağarası
Giriş 30 metre yüksekliğinde ve 12 metre genişli-
ğinde etkileyici bir görünümdedir. Geçit içerisinde 
boyutları eşit genişlikte olan su ile aşınmış kaya 
parçaları bulunur. 130 metre ileride geçitlerin so-
lunda derin bir göl vardır.

Çıkışa ulaşmadan hemen hemen 100 metre öncesi 
birçok havuzdan, sarkıt ve dikitlerden oluşmakta-
dır. Yaz aylarında suyu serin ve berrak olan bu ha-
vuzların içi kısmen boştur. Körükini Mağarasının 
içinden Uzunsu Deresi geçmektedir. Mağaradan çı-
kan su değirmen vadisine daha sonra da Değirme-
nini Mağarasına girmektedir. Tamamıyla aktif olan 
mağarada bot kullanımı hatta büyük kaya blokları 
arasından şelaleler yapan suyu geçme zevki ayrıca 
bir deneyim gerektirmektedir. Mağaraya giriş için 
yaz ve sonbahar ayları en uygun zamanlardır. Ba-
har ayları aşırı su, sifonlar, şelaleler nedeniyle teh-
likeli olabilir.

Suluin Mağarası
Uzunsu Deresinin Değirmenlik Vadisinde tekrar 
yeraltına girmesiyle ve Körükini mağarasının çıkı-
şının 300 metre aşağısında başlar. Körükini mağa-
rasından daha kısa olmasına rağmen bu mağarada 
birçok etkileyici yollar vardır.

Değirmenlik Vadisinin karşılıklı yükseklikleri ara-
sında bulunan polyede çok iri kayalar bulunur. Ma-
ğaranın üst girişi kayalıktır. Girişten sonra iki gölet 
geçildikten sonra uzun gölete gelinir ve burada kısa 
kürekli bir bot ile suda gezilebilir. Bazı kısımlarda 
suyun derinliği 5 metreye ulaşabilmektedir.

Dede Tarlası Mağarası
Yaz aylarında mağara içerisinde sadece sızıntı sular 
mevcuttur. 200 metre normal bir yürüyüşle geçile-
bilir, bu mesafe içerisinde kollar rahatlıkla gezile-
bilir. Mağarada bulunan ilk iki kol gerçekten görül-
meye değer görüntülerden oluşmuştur.

200 metreden sonra su havuzları, sarkıt ve dikit 
görüntüleri karşınıza çıkar. Birçok farklı oluşumu 
bu mağarada görmek mümkündür. 

Mağaranın son kısmına yaklaşıldığında olduk-
ça yüksek ve geniş bir salona ulaşılır. Bu salonun 
zemini, kayaların su tarafından aşındırılması ile 
oluşmuştur. Mağaradan çıkış için geri dönmek ge-
rekmektedir. Dede Tarlası Mağarası diğer mağara-
lar ile karşılaştırıldığında görülmeye değer en güzel 
mağaradır.
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Döllüköğü Mağarası
Mağara içerisinde iri kaya parçaları ve suların getir-
miş olduğu fazla miktarda çamur mevcuttur. Mağa-
ra su havuzuyla sonlanmaktadır ve Çocuk Attıkları 
Delik mağarası ile bağlantısı olduğu söylenmektedir.

Ana mağara girişinin solunda, bir de fosil mağarası 
mevcuttur. Bu mağara hayvan barınağı olarak kul-
lanılmıştır.

Asmacini Mağarası
Vadi üzerindeki uçurumlarda bulunan mağaranın 
uzunluğu 30 m, genişliği 4 m ve yüksekliği 5 m’dir. 
Mağara, geçmiş yıllarda keçi barınağı olarak kulla-
nılmaktaydı. Bir fosil mağarasıdır.

Çocuk Attıkları Delik 
Mağarası
Mağara eski Uzunsu Deresi yatağı üzerinde ve düden 
şeklinde oluşmuştur. Giriş yer altına doğrudur ve 8 
metre yükseklikten inilerek girilir. İlk 80 metresi yü-
rüyüşle geçilebilir. Sonra suya ulaşılır fakat mevsim 
durumlarına göre suyun debisi geçişe izin vermeye-
bilir.  Bu kısım geçildikten sonra güney istikametin-
de 80 metre civarında ve zemin havuz oluşumundaki 
ilk kola ulaşılır. Mağaranın bu kısımlarında oldukça 
fazla kum ve çamur kalıntıları mevcuttur. 

Mağaranın son kısmına yaklaşıldığında oldukça ge-
niş bir salona ulaşılır. Burası su ile kaplıdır ve geçi-
şe imkan vermemektedir. Etrafındaki diğer mağa-
ralarla bağlantılı olduğu düşünülen bu mağaradan 
çıkış için geri dönmek gerekmektedir. 

Gavur Beşiği Mağarası 
(Boyalı Mağara) 
Hidrolojik önemi bulunmayan bu mağara küçük ve 
harika bir mağaradır. Mağaranın yüzeyinde burada 
ibadet yapıldığını düşündüren Bizans döneminden 
kalma havariler olduğu tahmin edilen insan resimleri 
bulunmaktadır. Civardaki köylerde Hititlerin yerleşim 
yeri olduğuna dair kalıntılar da bulunmaktadır. 

Baraj Mağarası
Bu mağarada pek çok su birikintisi olmasına rağ-
men, yaz ayları boyunca su akmaz. Mağara yüze-
yi girişte keskin kristallerle kaplıdır ve mağarada 
ilerledikçe yükseklik artmaktadır. 150 metre sonra, 
yüzmeyi gerektiren derin bir suya ulaşılır. 

Yaşam Tarzı
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Devrend Mağarası
Uzunluğu 40 metre olan bu mağaranın geniş bir gi-
rişi mevcuttur. İçerisinde su yoktur, tamamen ku-
rudur. Mağaranın sonu çok dar ve ensizdir.

Bunlardan başka Saklı Uçurum, Giriş Yolu, Sok-
mak, Belini ve bilinen 13 büyük ve çok sayıda küçük 
mağaralar bulunmaktadır. Bu güne kadar hakkında 
edinilen bilgilerden daha fazlasına sahip, bilinen-
den çok daha geniş ve derin ancak ulaşılamayan, 
profesyonel ekiplerce araştırılması gereken bu ma-
ğaraların birbirleriyle bağlantılı olduğu da düşü-
nülmektedir. 

Neler Yapılabilir?
Bu konu tamamen size kalmış. Bu bölgeye nereden 
gelirseniz gelin Toroslar’ın selamıyla karşılaşır,  
gezinize de dağların arasında doğa yürüyüşüyle 
başlarsınız. Ne yapmak isterseniz sizlere onu suna-
bilecek kapasiteye sahip bu bölgede kamp yapabilir, 
nehirlerde ya da mağaralara su akışı sağlayan dere-
lerdeki soğuk sularda yüzme keyfini yaşayabilirsi-
niz. Sadece dinlenmek, sadece mağaraları gezmek, 
bir ağaç gölgesinde ya da dağ zirvesinde kayalıkla-
ra oturup manzaraya doymak ya da sadece doğayı 
dinlemek isteyebilirsiniz. Dünyanın bütün sesle-
rinden uzak kendinizle baş başa kalıp meditasyon 
ya da yoga da yapabilirsiniz. Belki de tarihe tanıklık 
edeceğiniz sürprizlerle de karşılaşırsınız… 

Nasıl Ulaşılır?
Mağaralara Konya-Beyşehir-Manavgat yolunun 
45. km’sinden ayrılan yolla Çamlık veya Derebucak 
üzerinden ulaşılır. Konya merkeze 145 km, Antalya 
merkeze 230 km’dir. Gittiğiniz yerde kamp yapmak 
isterseniz bütün ihtiyaçlarınızı temin ettikten son-
ra stabilize yollardan mağaralar bölgesine ulaşabi-
lirsiniz. Günübirlik gider de en yakın yerde kalmak 
isterseniz Derebucak ilçesinde konaklayabilirsiniz. 
Detaylı bilgi ve fotoğraf için internet sitelerini veya 
‘Derebucak Çamlık Mağaraları Tabiat Anıtı’ face-
book sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sizin oralarda gökyüzü nasıldır bilmem ama bura-
larda bir başka mavi… Gündüz güneşin gülümsediği 
gece yıldızların göz kırptığı bir memleket burası… 
Buğdayıyla beslendiğimiz, pamuğuyla giyindiği-
miz, ağaçlarıyla nefes aldığımız tabiattan ne gelirse 
razıyız biz diyenlerdenseniz, coğrafyaya ilgi duyu-
yor ancak doğanın oluşumunu sadece kitaplardan 
biliyorsanız, dağların kalbine girmek ya da yeryü-
zünün en derinliklerine inmek için sizleri Çamlık 
Mağaraları’na davet ediyoruz… 

Eski Düden 
Dede Tarlası mağarasının kuzey batısında bir düden 
mağarasıdır. Giriş kısmı insanlar tarafında kaya ile 
kapatılmıştır, sadece bahar aylarında su akışı vardır. 

Mastaltı Düden 
Mağarası 

Medi platosundaki diğer mağaralardan farklı olarak 
su girişi dikey ve yüksektir. Yaz aylarında su akışı 
yoktur. Su girişinden başka doğu kısmında 15 metre 
ilerde kayaların arasında yatay bir giriş vardır. 

Yaşam Tarzı



Yaşam Tarzı

46

HAZIRLAYAN
NAZLI KARATEPE
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Beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla “Türkiye’nin Maldivleri” 
olarak anılan Salda Gölü, son yıllarda oldukça popüler ve 
turistlerin de ilgisini çekiyor. Tektonik hareketlerle oluşan 
Salda Gölü; orman kaplı yeşil tepeleri, berrak turkuaz suyu, 
beyaz kumu, alüvyal ovaları ile ziyaretçilerine unutulmaz bir 
görsel şölen sunuyor. 
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TÜRKİYE’NİN 
MALDİVLERİ 
OLARAK ANILAN 
SALDA GÖLÜ, 
MAVİNİN 
BİNBİR TONUNU 
BARINDIRAN 
SUYU VE BEYAZ 
KUMSALIYLA 
YERLİ YABANCI 
TURİSTLERİN 
İLGİSİNİ ÇEKİYOR. 

Mars ile Şaşırtan 
Benzerliği
Türkiye’de ödül alan 5 
gölden de bir tanesi olan 
Salda’nın dikkat çeki-
ci diğer bir özelliği ise 
Mars’a benziyor olması. 
Göle baktığınız zaman 
gölün tabanını rahat-
lıkla görebiliyorsunuz. 
Salda Gölü, yeryüzünde 
Mars’ın jeolojik yapı-
sına benzerlik gösteren 
iki gölden biri. Salda 
Gölü’nün Mars’a benzer 
kayaç yapısının, kızıl ge-
zegende yaşamın izleri-

ni çözmek için önemli 
ipuçları barındırdığı dü-
şünülüyor. Gölde bulu-
nan yüksek magnezyum 
içerikli beyaz kayaçların 
Mars’ta da bulunması, 
göldeki benzer koşulla-
rın bir zamanlar geze-
gende de hâkim olduğu 
fikrini akıllara getiriyor. 
Kumsalın beyazlığı ise; 
tatlı soda suyunda yer 
alan magnezyumun, 
gölde yaşayan bakteri-
ler tarafından minerale 
çevrilmesinden kaynak-
lanıyor.

Ölçülebilen derinliği 
184 metre olan Sal-
da Gölü, Türkiye’nin 
en temiz ve en derin 
göllerinden biri olma 
özelliğini taşıyor.  Salda 
Gölü’nün, birinci dere-
ce sit alanı olarak ko-
ruma altında olması ve 
dolasıyla etrafında bir 
yapılaşmanın bulun-
maması, bakir olması 
ve insanların tabiatla 
baş başa kalabileceği 
nadir yerlerden olması 
pek tabi burayı daha da 
cazip hale getiriyor.

Maldivlere gidemeyenlerin alternatif rotası olan Salda Gölü
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SALDA’DA 
BİRÇOK ETKİNLİK 
YAPABİLİRSİNİZ. 
İSTER GÖLE 
GİRİN YÜZÜN, 
İSTER ETRAFINDA 
BİSİKLET TURU 
YAPIN, KAMP 
KURUN, PİKNİK 
YAPIN EĞER KIŞIN 
GELDİYSENİZ 
DE KAYAK 
MERKEZİNDE 
KAYAK YAPMADAN 
DÖNMEYİN.

Tatilin En Doğal Hali
Salda’ya gidipte o ber-
rak suyunda yüzme-
den olmaz. Burada yü-
zerken pek tabi daha 
dikkatli olmakta fayda 
var çünkü yüzdüğünüz 
yer bir deniz değil göl. 
Zaten plajların büyük 
kısmında göle girilmesi 
yasaklanmış durumda. 
Bu yasağın konulma-
sındaki en büyük etken 
olarak göl tabanındaki 
killi tabakanın bataklık 
etkisi yapması göste-
riliyor. Ayrıca Salda’da 
derinlik bazı yerler-
de aniden arttığı için 
özellikle çok iyi yüzme 
bilmeyenlerin ve kü-
çük yaştaki çocukların 
yalnız başlarına göle 
girmemesinde de fayda 
var. Tüm bu özelliğine 
rağmen yine de ziya-
retçilerin Türkiye’nin 
en temiz gölü unva-
nına sahip Salda’nın 
serin sularının tadını 
çıkarmalarına denetim 
altındaki 3 plajda izin 
veriliyor. Yüzme key-
fi yaşayabileceğiniz bu 
yerler; Yeşilova Beledi-
yesi ve Doğanbaba halk 
plajları ile Salda Gölü 
Tabiat Parkı içerisin-
deki kumsallar. Tabi-
at Parkı aynı zamanda 
piknik yapmak için de 
oldukça uygun. Plaj-
lardaki yüzme sezonu 
haziran ayında başlıyor 
ve eylül ayının sonuna 
kadar devam ediyor. 
Salda Gölü’nde yüzmek 
istiyorsanız dikkat et-
meniz gereken bir diğer 
konu ise su yılanları. 
Gölde, yerel halkın za-
rarsız ve ürkek olarak 
nitelendirdiği 3 epide-
mik tür bulunuyor.

Salda gölünde kamp yapanlar
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ADINI YAKININDAKİ 
KÖYDEN 
ALAN SALDA, 
ZİYARETÇİLERİNE 
KEYİFLİ SAATLER 
GEÇİREBİLECEKLERİ 
PEK ÇOK ALAN VE 
ALTERNATİFLER 
SUNUYOR.

Adını yakınındaki köy-
den alan Salda, ziyaret-
çilerine keyifli saatler 
geçirebilecekleri pek 
çok alan ve alternatif-
ler sunuyor. Tropikal 
bir cenneti andıran gö-
lün çevresini yürüyerek 
veya Yeşilova Halk Pla-
jı’ndan kiralayacağınız 
bisikletlerle de gezebi-
lirsiniz. Göl ve çevresi 
farklı canlılara da ev 
sahipliği yapıyor. Daha 
önce göl de zararsız su 

yılanları bulunduğu-
nu belirtmiştik bunun 
haricinde büyük sazan 
balıkları ve bunların 
yanı sıra özellikle kış 
aylarında önemli sayı-
da pasbaş, patka ve dik 
kuyruk ördek ile çevre-
sindeki ormanda keklik, 
tavşan, tilki, yaban do-
muzu gibi hayvanlara 
rastlamakta mümkün. 
Bu gezinti sırasında 
farklı bitki ve canlı tür-
lerinin yanı sıra Mars 

yüzeyini andıran eşsiz 
yer şekilleri ile sık sık 
karşılaşacağınız için 
fotoğraf makinenizi 
yanınızda bulundur-
manızda fayda var. 

Yaz aylarında bölgede 
zaman geçirmeyi tercih 
ederseniz, suların çe-
kilmesi ile ortaya çıkan 
7 beyaz adacığı görme 
şansı yakalayabilirsiniz. 
Yerel halkın yürüye-
rek gidilebildiğini söy-

ledikleri bu adacıklar 
biraz yüksek bir yer-
den bakıldığında göze 
oldukça hoş gelen bir 
manzara sunuyor. Gün 
batımına doğruysa Sal-
da bir başka güzelliğini 
gözler önüne seriyor. 
Bulunduğu yükseklik 
sayesinde bulut hare-
ketlerinin yoğun oldu-
ğu gölün, doğu yaka-
sına, güneşin batışına 
yakın bir saatte gider-
seniz, ışık yansımaları-

Çamuru birçok cilt hastalığına iyi geliyor

Sit alanı olması nedeniyle bakir doğanın keyfini Salda’da çıkartın
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SALDA GÖLÜ HEM 
SUYUYLA HEM 
DE ÇAMURUYLA, 
ÇEŞİTLİ CİLT 
HASTALIKLARINDAN 
EKLEM AĞRILARINA 
KADAR BİRÇOK 
HASTALIĞA İYİ 
GELİYOR. AYRICA 
ANTİOKSİDAN 
ÖZELLİĞİYLE 
HÜCRELERİ 
YENİLEYEREK 
YAŞLANMA 
SÜRECİNİ 
YAVAŞLATIYOR.

nın oluşturduğu harika 
manzaraları da fotoğ-
raflama olanağı yakala-
yabilirsiniz. Manzarayı 
daha geniş bir açıdan 
izlemek isteyenler ise 
Salda Beli’ne uğramalı 
ve gölün ardında güne-
şin batışını muhakkak 
bir de buradan izlemeli. 
Gölün çevresini bisiklet 
turları ile keşfedebile-
ceğiniz gibi, kuş gözle-
yebilir ve dalış yapabi-
lirsiniz. 

Eğer yazın değil de kı-
şın Salda’ya gelme fır-
satı bulduysanız ve gölü 
gezmek dışında fark-
lı bir aktivite yapmak 
istiyorsanız, Yeşilo-
va ilçesi Eşeler Yaylası 
Tınaztepe mevkiinde 
bulunan Salda Kayak 
Merkezi’ne de uğraya-
bilirsiniz. 5 pisti bulu-
nan kayak merkezinde 
göl manzarası eşliğinde 
kaymakta farklı bir de-
neyim olabilir. 

Nerede kalabilirim diye 
düşünüyorsanız, Salda 
Gölü konaklama ihtiya-
cının büyük bir kısmını, 
Yeşilova Belediyesi’ne 
ait olan Belediye Halk 
Plajı karşılıyor. Yeşilova 

Belediye Plajı’nda ki-
ralayabileceğiniz bun-
galov evler ve çadırlar 
bulunuyor. Bungalov 
evlerin balkonlarından 
Salda Gölü’nün eşsiz 
güzelliklerinizi seyre-
debilirsiniz. Yine kendi 
çadırını getiren ziya-
retçiler de burada gelip 
kamp kurabiliyorlar. 
Ayrıca göl manzaralı bir 
otel de bulunuyor.

Günübirlik de keşfe gi-
debileceğiniz bu doğa 
harikası, gürültüden ve 
koşuşturmacadan çok 
uzak. Dokunulmamış 
doğası ve benzersiz 
doğallığıyla bu zamana 

kadar gizli kalabilmeyi 
başarabilmiş bir köşe. 
Sessizlik, doğallık, te-
mizlik ve benzersiz ya-
pısıyla günübirlik kam-
pçılar ve piknikçiler için 
adeta bir kaçış rotası. 
Bu eşsiz mekânda zi-
yaretçiler; mangal ve 
kamp ateşi yakabilme 
olanağına da sahip.

Kartpostaldan daha 
güzel manzaraya sa-
hip olan görüntüsüyle 
Maldivleri aratmayan 
Salda, gürültüden uzak, 
doğa ile baş başa kal-
mak ve doğanın tadını 
eşsiz Salda Gölü’nün 
manzarasıyla çıkarmak 

Sit alanı olması nedeniyle bakir doğanın keyfini Salda’da çıkartın
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isteyen ziyaretçilerini 
bekliyor.

Mineral Dolu Suyu 
ve Çamuruyla Cilt 
Hastalıklarına Şifa 
Oluyor
Salda gölünde çamur 
banyosu da yapmak 
mümkün. Sivilce, eklem 
ağrıları, sedef gibi birçok 
rahatsızlığa iyi geldiği 
söylenen bu çamur ban-
yosunu yapmadan önce 
yine de doktorunuza da-
nışmakta fayda var. 

Tertemiz berrak gü-
zelliği ile bilinen Salda 
Gölü, çamur banyosu 
ile de ünlü. Halen ek-
siklikleri bulunan “Sal-
da Gölü Çamur Banyo-
su” ziyaretçilerine şifa 
ve güzellik dağıtıyor. 
Önümüzdeki yıllarda 
çamur banyosunun ek-
sikliklerinin de gideril-
mesiyle Burdur ve Ye-
şilova turizmine daha 
fazla katkı sağlaması 
bekleniyor.

Uzmanlar tarafından 
çamur banyosunun sa-
yısız faydası olduğu 
ifade ediliyor. Çamu-
run, cildi yumuşatma, 
gözenekleri açma, se-
lülit ve çatlak tedavi-
si ve toparlama etkisi, 
antiseptik tesiri ile akne 
ve sivilceleri yok etme, 
kırışıklıkları giderme, 
siğilleri absorbe etme 
özellikleri bulunduğu 
söyleniyor. Cilde sürü-
len çamur cildi geriyor 
ve genç hissetmenizi 

sağlıyor. Bunun ya-
nında kan dolaşımını 
hızlandırıyor ve kasları 
rahatlatıyor. Antioksi-
dan özelliğiyle hücrele-
ri yenileyerek yaşlanma 
sürecini yavaşlatıyor, 
cildi sıkılaştırıyor, hor-
mon dengeleyici etkile-
riyle kadın hastalıkla-
rından meydana gelen 
ağrıların sıkıntılarını 
hafifletiyor ve bazı kas 
ve kemik problemlerini 
gideriyor. Ayrıca bağı-
şıklık sisteminin güç-

Mavinin bütün tonlarını Salda’da görmeniz mümkün.
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SALDA GÖLÜ 
ÇAMUR 
BANYOSUNU 
DİĞER ÇAMUR 
HAVUZLARINDAN 
AYIRAN ÖZELLİĞİ; 
DOĞAL OLMASI 
VE YURT 
ÇAPINDA FAZLA 
BİLİNMEDİĞİNDEN  
DAHA TEMİZ 
OLMASI. 

lenmesini sağlıyor ve 
stresi azaltıp depresyo-
nu gideriyor.

Salda Gölü çamur ban-
yosunu diğer çamur 
havuzlarından ayı-
ran en önemli özelliği; 
doğal olması ve yurt 
çapında fazla bilinme-
diğinden dolayı kul-
lananın az olması do-
layısıyla diğer çamur 
havuzlarından daha te-
miz olması. Salda Gölü 
çamur banyosunun, 

önümüzdeki yıllarda, 
ülkemizde sağlık tu-
rizmi açısından büyük 
önem taşıyan yerlerden 
olacağı tahmin ediliyor.

Yapmadan Dönmeyin!

• Türkiye’nin en derin, 
en temiz ve en berrak 
Salda Gölü’nde yüz-
meden 

• Mavinin bütün ton-
larını görebileceğiniz 
kıyılarında fotoğraf 
çektirmeden

• Mars’taki toprak ya-

pısıyla benzerlik gös-
teren, ayakları yak-
mayan kumsalında 
yalın ayak yürüme-
den, 

• Hastalıkları iyileştir-
diği bilim adamla-
rınca kanıtlanmış kil 
havuzunda çamura 
bulanmadan

• Sultan Pınarı Tesisle-
rinde buz gibi soğuk 
yayla suyundan iç-
meden

• Meşhur alabalık ve 
çoban kavurmasını 
yemeden

• Salda Kayak Merke-
zi‘nde kayak yapma-
dan

• Salda Kayak Merke-
zi’ndeki Eşeler Yay-
lasından göl manza-
rasını izlemeden

• Göl kenarında “deve 
turu” yapmadan

•  Belediye Plajı’ndaki 
eşek sıpasıyla hatıra 
fotoğrafı çektirme-
den

• Salda Gölü’nde kamp 
kurmadan geri dön-
meyin!
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Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar (DKMP) 
Genel Müdürlüğü ül-
kemizin sahip olduğu 
zengin biyoçeşitliliğin 
korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması 
için çalışmalarını sür-

dürüyor. Bu çalışmalar 

çerçevesinde İstan-

bul’da yeni bir endemik 

bitki türü gün yüzüne 

çıkarıldı. Keşfedilen bu 

tür aynı zamanda Dün-

ya literatürü için de bir 

ilk olma özelliği taşıyor.

Dünya Literatürüne 
Allium istanbulenese 
Olarak Geçti
Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı yürüttüğü 
“Ulusal Biyolojik Çe-
şitlilik Envanter ve İz-
leme Projesi”(UBENİS) 
çalışmalarıyla Türki-

ye’nin zengin biyolojik 
çeşitliliği gün yüzüne 
çıkarmaya devam edi-
yor. Bu çerçevede İs-
tanbul’da yürütülen 
UBENİS çalışmaları 
sırasında saptanan İs-
tanbul Soğanı’nın (Al-
lium istanbulenese) 
ülkemiz çapında yürü-
tülen biyoçeşitlilik en-
vanter çalışmaları sıra-
sında toplanan Allium 
cinsine ait örneklerin 
hiç birisine benzemedi-
ği tespit edildi. Bilimsel 
olarak tanımlanması 
da yapılan tür böylece 
Dünya literatürüne Al-
lium istanbulenese ola-
rak geçti.

Türkiye’de Allium 
Türlerinin 200 Kadarı 
Tabii Olarak Yetişiyor
Allium türleri bakımın-

İSTANBUL’DA YENİ 
BİR ENDEMİK BİTKİ 
TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
İstanbul’da yeni bir endemik bitki türü gün yüzüne çıkarıldı. 
Keşfedilen bu tür aynı zamanda dünya literatürü için de bir ilk 
olma özelliği taşıyor.

Yaşam Tarzı



55ALLİUM BİLİMSEL 
ADI İLE TANINAN 
CİNS, GENİŞ 
ÇAPTA KÜLTÜRÜ 
YAPILAN YEMEKLİK 
SOĞAN, PIRASA 
VE SARIMSAĞIN 
DA İÇİNDE 
BULUNDUĞU 
ÖZEL KOKULU 
SOĞANLI BİTKİLERİ 
KAPSIYOR.

dan çok zengin olan 
Türkiye, bazı gruplar 
için de gen merkezi 
konumunda bulunu-
yor. Allium bilimsel adı 
ile tanınan cins, geniş 
çapta kültürü yapılan 
yemeklik soğan, pırasa 
ve sarımsağın da içinde 
bulunduğu özel kokulu 
soğanlı bitkileri kapsı-
yor. Türkiye’de bu cin-
sin 200 kadar türü tabii 
olarak, dağlarda, ma-
kiliklerde, kumullarda, 
orman açıklıklarında 
farklı kaya tipleri ve 
topraklarda yetişiyor. 

İstanbul’un Sahip 
Olduğu Endemik Tür 
Sayısı 52’ye Yükseldi
Tabii olarak ülkemiz-
de birçok türü yetişen 
bu cinsin yeni üyesi 
UBENİS İstanbul pro-
jesini yürüten uzman 
akademisyenlerin or-
tak çalışmalarıyla bi-
lim dünyasına tanıtıldı. 
İstanbul Soğanı adı ve-
rilen bu tür ile İstan-
bul’un ev sahipliği yap-
tığı endemik türlerin 
sayısı ise 54’e yükseldi. 

Sahip Olunan Biyoçe-
şitlilik Gelecek Nesil-
lere Aktarılacak

Tür korumaya yönelik 
olarak yapılan çalışma-
ların büyük bir önem 
taşıdığını belirten Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
ise “Ülkemiz endemik 
türler açısından olduk-
ça zengin bir konumda 
bulunuyor. 2013 yılın-
da başlatılan UBENİS 
projesi ile bugüne dek 
33 ilde çalışmaları ta-

mamladık. Bu yılsonu 
itibariyle İstanbul’un 
da aralarında bulun-
duğu 21 ilde daha ça-
lışmaları tamamlamış 
olacağız. Bütün ille-
rimizdeki çalışmalar 
tamamlandığında Tür-
kiye’nin biyoçeşitlilik 
haritası çıkarılmış ola-
cak. Bizlere düşen görev 
ise bu zenginliğimize 
gözümüz gibi bakmak 
ve bu türlerin geleceğe 
intikalini sağlamaktır” 
değerlendirmesinde 
bulundu. “
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KAR TANELERİ 
ÜZERİNDE YAPILAN 
ÇALIŞMALARIN 
SONUÇLARINI İLK 
KEZ DUYANLAR 
BÜYÜK BİR 
ŞAŞKINLIKLA 
“NASIL YANİ?” 
DİYE SORMAKTAN 
KENDİLERİNİ 
ALAMIYORLAR. 
ÇÜNKÜ YERE DÜŞEN 
KAR TANELERİNİN 
HİÇ BİRİNİN ŞEKLİ 
BİR DİĞERİNE 
BENZEMİYOR. 
HEPSİ ALTIGEN 
OLMASINA KARŞIN 
AYRINTILARINA 
BAKILDIĞINDA 
HEPSİNİN 
BİRBİRİNDEN 
FARKLI OLDUĞU 
GÖRÜLÜYOR.

SUDAKİ SANATSAL MUCİZE: 
KAR TANELERİ

HAZIRLAYAN
NESLİHAN GÜRSOY
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Ünlü bilimi insanı Jo-
hannes Kepler’i gökbi-
lim ve matematik alan-
larındaki çalışmalarıyla 
tanıyoruz. Ancak Kep-
ler’in bilim dünyasına 
yaptığı katkılar ara-
sında farklı bir alan da 
var. “Kristalografi” adı 
verilen bu alanda, kar 
taneleri üzerinde araş-
tırmalar yapılıyor. Kep-
ler’in yaptığı araştır-
malar, bu bilim dalının 
sistemli ilk adımlarını 
oluşturuyor. 

Kepler’den önce krista-
lografi ile ilgili M.Ö. 2. 
yüzyılda Çinliler ve 13. 
yüzyılda Batı’da filozof 
Albert Magnus tara-
fından tutulan kayıtlar 
bulunuyor. Kepler, kar 
taneleri ile yaptığı ça-
lışmalar ile bu alanı ilk 
düzenli çalışma alanı 
haline getirmiş, ilk ni-
telikli çalışmaları yap-
mış kişi olarak kayıt-
larda yer alıyor. 

Kepler, “Altı-köşeli 
Kar Taneleri Üzerine” 
isimli 24 sayfalık çalış-
masında kar tanelerinin 

neden ve nasıl altı-
gen şeklinde olduğunu 
açıklamaya çalışıyor. 
Ünlü bilim insanı bu 
çalışmasını 1611’de ar-
kadaşı Johannes Matt-
häus Wackher von Wa-
ckenfels’e yılbaşı ar-
mağanı olarak veriyor.

Bilim İnsanı Merakı

Kepler’in bu konuya 
kafa yormaya başlama-
sı oldukça tesadüfi bir 
anda oluyor. Prag’daki 
Charles Köprüsü üze-
rinde bir gezintiye çık-
tığı sırada ceketine dü-
şen kar tanesinin ilginç 
geometrisini fark edi-
yor. Ona göre, kar tane-
sinin altı köşeli olması-
nın bir nedeni olması 
gerekiyordu. Şans eseri 
olamazdı! Bu nedenin 
kar tanesinin kendisin-
de değil, onu oluşturan 
etkenden kaynaklan-
dığını düşünen Kepler, 
özellikle mekanik bir 
etki olduğu üzerinde 
duruyordu.   

Bir bilim insanı me-
rakı ile başlayan 
Kepler’in bu tahmi-

ni 1584 ve 1585 yılları 
arasında seyrüseferci 
olarak görev yapan İn-
giliz matematikçi Tho-
mas Harriot’la birlikte 
doğrulandı. Harriot, 
gemisindeki gülleleri 

daha az yer kaplayacak 
şekilde sıralamak için 
birtakım teoriler üret-
meye başlıyor. 1606-
1608 yılları arasında da 
bu teorilerini Kepler ile 
paylaşıyor. 

Kepler Konjonktürü

Kepler bu teoriler üze-
rine çalışmaya baş-
layınca, kar taneleri 
için altıgen dizilimin 
olabilecek en sıkı pa-
ketlenmiş dizilim şekli 
olduğunu ortaya çıka-
rıyor. Kepler’in bu keşfi 
“Kepler konjonktürü 
(Kepler’s Conjecture)” 
olarak da bilinir. Bu 
durum matematiksel 
olarak da 1998 yılın-
da ABD’li matematikçi 
Thomas C. Hales tara-
fından kanıtlandı.

Bu konuda gerçek sis-
tematik çalışmalar ise 
1950’li yıllarda Japon 
nükleer fizikçi Ukichi-
ro Nakaya’nın araştır-
maları ile başladı. Na-
kaya, tanımladığı kar 
tanelerini kapsayan bir 
katalog hazırladı. La-
boratuvarda yapay buz 
kristallerini elde eden 
ilk bilim insanı da Na-
kaya oldu. 1954 yılında 
“Kar Kristalleri: Doğal 
ve Yapay” adında bir 
kitap yayımladı. Kar 
tanelerinin şekilleri bi-
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limsel olarak ilk defa bu 
kitapta ele alındı ve kar 
tanelerinin sistematik 
bir şekilde oluşum sü-
reçleri ilk kez burada 
anlatıldı.

Kar Taneleri Nasıl 
Oluşur?

Peki, bu eşsiz güzellik-
teki kar taneleri nasıl 
oluşuyor? Kar, su tane-
ciklerinin atmosferde 
kristalleşerek yeryüzü-
ne ulaştıkları katı ha-
lidir. Soğuk havada su, 
bulutlardan düşerken 

soğuyup katılaşarak kar 
tanelerini oluşturur.

Bulutların içerisinde-
ki minik su tanelerinin 
çok soğuk hava ile karşı 
karşıya gelmesi ile su 
damlaları buz parçala-
rına dönüşür. Bu olay 
çok hızlı gerçekleşti-
ği için yağış esnasında 
yağmur olamadan di-
rekt kar olarak yeryü-
züne iner.

Eğer havada nispeten 
yüksek miktarda su 
buharı varsa, kar tane-

leri hızla ve dallanarak 
büyür. Girintili çıkın-
tılı yapısı da bu şekil-
de oluşur. Kıyasla kuru 
hava ortamında ise kar 
taneleri daha basit bi-
çimleri ile yeryüzüne 
düşer. 

Su buharı dışında at-
mosferdeki sıcaklık 
farklılıkları da kar ta-
nelerinin şeklini et-
kileyen bir unsurdur. 
Kar taneleri atmosferin 
katmanlarından ge-
çerken, sıcaklık farklı-
lıklarından dolayı ka-

tılaşırken büyüdükleri 
doğrultular da değişti-
ğinden karmaşık dal-
lanıp budaklanmalarla 
büyürler. Kar kristalleri 
içerdikleri çok sayıda 
küçük yüzey sayesinde 
gelen ışığı eşit ve çok 
iyi bir şekilde yansıta-
bildiklerinden dolayı, 
kar genellikle beyaz 
görünür. Ancak, ka-
rın içine karışabilecek 
farklı maddelerden do-
layı, turuncu, kırmızı, 
pembe gibi renklerde 
kar yağışı görmek de 
mümkündür.

Kar 
tanelerinin 
ortalama 
ağırlığı 
0.005 gram, 
çapları 2-4 
milimetre 
arasındadır.

Kaydedilmiş en 
büyük kar tanesi 
ise 1887 yılında 
ABD’deki Montana, 
Fort Keogh’da 
görülmüştür. 38 cm  
çapı ile Guiness 
rekorlar kitabına 
girmiştir.

En fazla kar 
kalınlığı 14 
Şubat 1927’de 
1182 santimetre 
kalınlıkla Japonya, 
Mt.Ibuki’de 
gözlemlenmiştir.

Dünya üzerinde 
en çok kar alan 
bölge ise, yıllık 
ortalama 595 cm 
kar ile Japonya, 
Sapporro’dur.
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DENİZANALARI
SU DÜNYASINA
HÂKİM OLUR MU?

DENİZANASI VEYA 
MEDÜZ, HYDROZOA 
VE SCYPHOZOA 
SINIFLARINDA 
BULUNAN, SERBEST 
YÜZEN DENİZ 
HAYVANIDIR. 
YASSILAŞMIŞ VE 
YÜZMEYE UYUM 
YAPMIŞ POLİPLER 
OLARAK DA 
NİTELENEBİLİRLER.

HAZIRLAYAN
NESLİHAN GÜRSOY
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Deniz canlıları ile ilgili 
araştırma yapan uz-
manların özellikle il-
gilendikleri alanlardan 
biri de denizanalarıdır. 
Bu türün her geçen gün 
bir başka ilginç özelliği 
keşfedilmektedir. 

Denizanalarının vücut 
şekli çoğunlukla yayvan 
ya da kubbeli bir şem-
siyeyi andırır. Poliplere 
benzetsek de onlardan 
çok daha karmaşık ya-
pılı canlılardır. Şemsi-
yeye benzettiğimiz kı-
sımları yüzme organla-
rıdır. Bu organ sayesin-
de ileriye doğru hareket 
edebilirler.

Denizanalarının di-
ğer canlılardan fark-
lı olarak bir beyinleri 
yoktur. Bu eksiklikleri 
ile ilgili denge, sinir 
sistemlerinin ışığa ve 
kokuya duyarlılığı ile 
sağlanmıştır.

Vücutları hidrodinamik 
bir yapıda olmadığı için 
su içindeki hareketleri 
oldukça yavaştır. Suda 
avlarını yakalamak için 
buna destek sağlayacak 
bir dalgalanma yarata-
rak ilerlerler.

Ölümsüz Deniz Anası

Tropik sularda yaşayan 
bir denizanası türü-
nün kendi kendini ye-
nileme özelliği olduğu 
keşfedildi. Bu özelliği 
ile bildiğimiz ya da ol-
masını istediğimiz bir 
çeşit ölümsüzlük sahibi 
olan bu canlının türü 
Turritoptis Nutricula. 
Hücrelerini kendi ken-
dine yenileyebilen bu 
tür Karayip açıklarında 
bulundu.

Bir Deniz Anası’nın 
Yaşam Döngüsü

Bu küçücük canlıların 
yaşamı dişinin vücu-

dunun dışında başlar. 
Döllenmiş denizanası 
yumurtaları çatladıkla-
rında ortaya çıkan lar-
valar üzerlerinde bu-
lunan saç biçimindeki 
siller yardımıyla yüz-
meye başlar ve sudaki 
mikroskobik canlılarla 
beslenme ihtiyaçlarını 
karşılarlar.

Denizanaları eşsiz ola-
rak üreyebilmektedir. 
Gövde kısımlarında bu-
lunan bezlerdeki üreme 
hücrelerini suya döker 
ve yumurta suda döl-
lenir. Döllenme sonu-
cunda yumurta, önce 
larva sonra polip evre-
lerinden geçer. Yumur-
tadan çıkan larvalar 
polip olarak geliştikten 
sonra bir denizanası 
olur. Bunlardan polip 
olarak kalıp öyle yaşa-
yanlar da olabilir. 

SULARDAKİ 
DENİZANASI ARTIŞI 
SADECE TÜRKİYE’Yİ 
ETKİLEYEN BİR 
DURUM DEĞİL. 
TÜM DÜNYADA 
SAYILARI GÜN 
GEÇTİKÇE ARTIYOR.
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Etobur Deniz Anaları

Denizanaları etobur 
canlılardır. Küçük deniz 
hayvanları, yumurta-
lar ve larvalar beslen-
meleri için gerekli olan 
gıdalardır. Avlanmaları 
gerekmez. Suda sürük-
lenirken yiyebilecekleri 
bir canlıya rastladıkla-
rında onu, fışkırttıkları 
zehirle etkisiz hale ge-
tirip, yerler.

Denizanasının 
Bölümleri

Gövde disk biçiminde-
dir. Bu kısım hareketi 
sağlamakla görevlidir. 
Hemen altındaki ağız 
kısmında ise tenta-
kül denen çok sayıdaki 
dokunaçlar yer alır. Bu 
dokunaçlar avlama gö-
revinden sorumludur. 

Denizanalarının vü-
cutlarının %95’ini su, 
%4’ünü tuz, %1’ini 
de proteinler oluştu-
rur. Kalpleri, beyinleri, 
kemikleri, pulları ve 
gerçek gözleri yoktur. 
Epitel doku ile birbi-
rine bağlanmış ve az 
miktardaki hücrelera-
rası maddeden meyda-
na gelir. Planktonların 
en büyüklerinden biri 
olarak kabul görmek-
tedirler. 

Denizanalarının korun-
ma ve yiyeceklerini ya-
kalamaya yarayan ya-
kıcı kapsüllerin içindeki 
zehirli hücrelere nema-
tosist denir. Yakıcı hüc-
reler tentakül dediği-
miz dokunaçlarda değil 
canlının dışındaki üst 
derinin iç kısımların-
dadır. Nematosistlerin 

fışkırması için gerekti-
ğinde dış deriye doğru 
hareket ederler.

Nematosistlerin fışkır-
masıyla insanda gö-
rülen etkiler yanma ve 
kaşınma şeklindedir. 
Bu nedenle özellikle yaz 
aylarında denize giren-
lerin asla karşılaşmak 
istemedikleri bir canlı 
türüdür.  

Denizanası 
popülasyonu tüm 
dünyada artıyor

Paleontolojik kayıtlar 
denizanalarının 650 
milyon yıldan bu ya-
na dünyada yaşadığına 
işaret ediyor. Dinozor-
lardan bile daha eski 
bir tarih demek olan 
bu süreçte denizana-
ları denizlerde zemine 
bağlı olmadıkları için 
olsa gerek varlıklarını 
günümüze kadar taşı-
mayı başardılar. 

Son yıllarda tüm dün-
yada, özellikle de 
Güneydoğu Asya de-
nizlerinde, Kuzey De-
nizi’nde ve Meksika 
Körfezi’nde denizana-
sı sayısında büyük bir 
artış gözleniyor. Bilim 
insanları bu artışın ne-
denlerini araştırıyor. 
Onlara göre olası olan 
bazı nedenler üzerinde 
araştırmalarını yoğun-
laştırıyorlar. 

İklim değişikliğinin 
deniz suyu sıcaklığını 
yükseltmesi, fosfor ve 
azot gibi besleyici ele-
mentlerin fazlalığının 
neden olduğu kirlilik, 
aşırı avlanma ve biyo-
lojik istila bu olasılıklar 
arasında başta geliyor. 

Popülasyon Artarsa Ne 
Olur?

Deniz suyu sıcaklığı-
nın ve fosfor, azot gibi 
besin elementlerinin 
artması deniz suyun-
da plankton sayısının 
da artmasına neden 
olmaktadır. Plankton-
lar da denizanalarının 
besini olduğundan de-
nizanası popülasyo-
nunun artmasına yol 
açar. Denizanaları balık 
larvaları ile de beslen-
diğinden denizlerde 
balıkların azalmasına 
neden olurlar. 

Gemilerin balast sula-
rı ile bir bölgeden bir 
bölgeye gelen deniza-
naları yeni geldikleri 
bölgedeki habitat için 
tehlike oluşturabilir. 
Kendilerine karşı do-
ğal düşman olmayışı 
geldikleri yeni alanda 
hâkimiyet kurmalarını 
kolaylaştırıp, hızlan-
dırır. Böylece sudaki 
denge denizanaları le-
hine bozulur. Bu duru-
ma örnek Karadeniz’e 
Atlantik’ten gelen ta-
raklı denizanasını ve-
rebiliriz.

Ayrıca denizanalarının 
ekolojik toleransının 

yüksek olması, diğer 
bir deyişle düşük ok-
sijenli ve kirli sularda 
kolaylıkla yaşayabil-
meleri sayılarındaki 
artışın önemli bir ne-
denidir. Bu çerçeveden 
bakıldığında sulardaki 
her durum denizana-
larının lehine gerçek-
leşmektedir. Tek ba-
şına kirliliğin artması 
bile balıkların hüküm 
sürdüğü denizlerden, 
denizanalarının hü-
küm sürdüğü denizlere 
gidişi işaret etmekte-
yiz. Bilim insanlarını 
en çok korkutan da bu 
kirlilikle mücadele edi-
lemediği takdirde ön 
görülerin gerçeğe dön-
mesi.

Türkiye suları şimdilik 
güvende

Sulardaki denizanası 
artışı sadece Türkiye’yi 
etkileyen bir durum 
değil. Hatta dünyaya 
bakarak Türkiye bu ko-
nuda henüz iyi bir du-
rumda bile diyebiliriz 
çünkü kıyılarımızdaki 
denizanası türlerinin 
zehir etkileri öldürücü 
değil. Bazı türleri bu-
nun dışında tutacağız 
elbette.
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