DEĞERLI OKURLAR...
DSİ tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen sulama, enerji, çevre ve içme-kullanma
suyu yatırımlarının temelinde barajlar yer alıyor. Ancak barajlar yalnızca bu alanlara
hizmet vermekle kalmıyor. Barajlar tesis edildikleri çevrede yeni gelir getirici
faaliyetlere de zemin hazırlıyor. Bu faaliyetlerden biri su ürünleri üretimi… Dev su
depoları balıklandırma çalışmalarının da katkısıyla adeta birer protein deposu haline
geliyor. DSİ, özel sektör ve vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilen balıkçılık
faaliyetleri neticesinde ciddi bir ekonomi oluşuyor. Konuya ilişkin hazırladığımız
dosyamızın ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Birçok sektöre hizmet eden barajlar, bölgelerarası gelir ve refah dengesini sağlamak
maksadıyla tüm dünyada uygulanan Bölgesel Gelişim Projelerinin de temel direkleri
arasında yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınma adına büyük önem taşıyan bölgesel
gelişim projeleri, ortaya çıkardığı önemli ölçüdeki katma değerin yanında işgücünün
yerinde istihdamını sağlayarak göçün önlenmesine de katkı sağlıyor. Bu sayımızda
ülkemizde uygulanmakta olan bölgesel projelerden biri olan Doğu Anadolu Projesi’ni
de sayfalarımıza taşıdık.
Bu sayımızda ayrıca, dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan ve Güney
Amerika’da Parana Nehri üzerinde Brezilya ile Paraguay’ın ortak faydalandığı İtaupu
Hidroelektrik Santrali hakkında bilgi edinebilir, Aluçdağı Tabiat Parkında macera dolu
bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
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Bilindiği üzere
ülkemizde yağışlar
bölgeden bölgeye
büyük değişim
gösterdiği gibi,
mevsimlere göre de
ciddî bir farklılık arz
eder. Misal olarak;
Doğu Karadeniz’de
yılda m2’ye
2 500 mm yağış
kaydedilirken, Orta
Anadolu’da bu
değer 250 mm’ye
kadar düşmektedir.
Mevsimlere göre
farklılık da büyüktür.
Suya en çok ihtiyaç
duyulan yaz
aylarındaki yağış, kış
aylarına nazaran çok
cüzi’dir.
Hal böyle olunca
yağışlı mevsimlerde
yağan yağmur
sularının, yaz aylarında
kullanılabilmesi için
suyun biriktirme
yapılarında yani baraj
göllerinde depolanması
gerekmektedir. Yani
kışın biriktirip yazın

kullanmak ülkemiz
için zarurettir. Bu
işin coğrafi yanı…
Bir diğer husus da
barajların çok maksatlı
kullanılabilmeleridir.
Barajların; şehirlerin
içme ve kullanma
suyu ihtiyacının
karşılanması, sanayi
için gerekli suyun
temini, hidroelektrik
enerji üretimi,
taşkından korunma,
nehir rejimlerinin
tanzimi, feyezan
(taşkın) zararlarından
korunma gibi
faydalarının yanı sıra
su ürünleri istihsalinin
de aralarında
bulunduğu yeni gelir
getirici faaliyetlere
zemin hazırlama gibi
olumlu tarafları da
bulunmaktadır.
İnşa edilen barajlar ve
göletlerde balıkçılık
yapılmak suretiyle
önemli ölçüde gelir
sağlandığı gibi,
bilhassa kıyıdan

uzaktaki İç ve
Doğu Anadolu gibi
bölgelerimizdeki
insanlarımıza
balığın da iyi bir
besin maddesi
olarak sunulması
imkânı sağlanmakta,
barajlarımız sağlıklı
nesillerin yetişmesine
protein depoları olarak
katkı yapmaktadır.
DSİ tarafından bugüne
kadar 230 baraj gölü
ve çok sayıda gölete
toplam 546 milyon
(4-6 cm) değişik
türde balık atılmıştır.
DSİ, ekonomik
değeri yüksek ve
nesli tehlike altında
olan yerel balıkların
üretimini destekleme
yönünde çalışmalar
yürütmektedir.
DSİ’nin; İzmir
(Ürkmez), Adana
(Seyhan), Elazığ
(Keban), Şanlıurfa
(Atatürk), Bolu
(Gölköy), Amasya
(Yedikır), Edirne

(İpsala) olmak üzere
7 adet Su Ürünleri
Üretim Tesisi’nde,
yılda 28 milyon
adet yavru balık
üretilerek barajlara
bırakılmaktadır. Baraj
ve göletlerde yürütülen
yetiştiricilik ve ticari
avcılık faaliyetleri
sonucunda ekonomik
değerin yaklaşık 820
milyon TL olduğu
tahmin edilmektedir.
Baraj ve göletlerimiz
amatör ve sportif
avcılık faaliyetlerine
de imkân
sağlamaktadır. Bu
faaliyetler, su ürünleri
kaynaklarımızın doğal
yaşam alanlarının
korunması, bu
alanlardan amatörce
yararlanılması,
insanlarımızın
dinlenme ve eğlenme
ihtiyaçlarının
karşılanması
maksadıyla belirli
kurallar çerçevesinde
sürdürülmektedir.

BÖLGESEL PROJELERDE DSİ’NIN ROLÜ BÜYÜK
Murat ACU
DSİ Genel Müdürü
Ülkemizin
kalkınmasında büyük
öneme sahip olan
Bölgesel Gelişim
Projeleri, ağırlıklı
olarak suya ve
suyun kullanımına
yönelik yatırımlara
dayanmaktadır.
Dolayısıyla Bölgesel
Gelişim Projelerinin
hayata geçirilmesinde,
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’nün
(DSİ) büyük rolü
ve sorumluluğu
bulunmaktadır.
Küresel boyutta
geleceğin en büyük
meseleleri arasında
gösterilen gıda ve
enerji arz güvenliğinin
temini hususunda,
DSİ tarafından
hayata geçirilecek
yatırımlar büyük önem
taşımaktadır. Gıda
güvenliğinin teminatı
olan tarımsal sulama
projelerinin yurt
sathında ve süratle
tamamlanması adına
büyük çaba sarf eden
DSİ, işletmeye aldığı
sulama projeleri
sayesinde göçün
önlenmesine ve

vatandaşlarımızın
bölgelerinde
kalmalarına katkı
sağlamaktadır.
Ülkemizde 19801990 döneminde
nüfus kaybeden kırsal
alanlarda, 1990 - 2000
döneminde nüfus artışı
tespit edilmiştir. Bu
artışın 2000’li yıllardan
sonra da artarak
sürdüğü görülmektedir.
Bunun en önemli
nedenlerinden
birini, özellikle
Güneydoğu Anadolu,
Doğu Anadolu ve İç
Anadolu bölgelerinde
tamamlanarak
işletmeye açılan
büyük barajlar ve
sulama projeleri teşkil
etmektedir.
Sulama yatırımlarının
yanında enerji, içme
kullanma ve sanayi
suyu temini ile çevreye
yönelik yatırımlar
da bölgesel gelişim
projelerinde entegre
olarak yürütülen
projelerdir. Su
Dünyası Dergimizin
bu sayısında işlenmesi
bakımından konuya

Doğu Anadolu Projesi
(DAP) özelinde
bakıldığında ortaya
çıkan tablo dikkat
çekicidir. DAP
tüm üniteleriyle
tamamlandığında
sulamada 1,6 milyar
dolar, enerjide 600
milyon dolar, içme
suyunda 40 milyon
dolar olmak üzere
milli ekonomiye yıllık
2,24 milyar dolar katkı
sağlanacaktır.

yanında ülkemizin

Bu açıdan bakıldığında
bölgesel gelişim
projeleri yalnızca
bölgesel kalkınma
adına değil ülke
kalkınması adına
da büyük önem
taşımaktadır. Özellikle
tarımsal sulama ve
enerji üretimine
yönelik yatırımlar
birçok sektörü
harekete geçirerek
yeni iş alanları ve
istihdam imkânlarının
doğmasına vesile
olmaktadır. Tarımsal
verimin ve enerji
üretiminin artması
vatandaşlarımızın
yerinde istihdamı ve
bölgesel gelir artışının

arttırarak ülke sathında

gıda ve enerji arz
güvenliğinin temini
bakımında da değer
taşımaktadır. Bölgesel
gelişim projeleri,
uygulandığı bölgede
bulunan çeşitli
sektörleri tetikleyerek
ekonomik bir canlılığa
vesile olurken,
bu durum farklı
gelişim projelerinin
uygulandığı bölgeler
arasındaki etkileşimi de
kalkınmaya yönelik
bir sinerji meydana
getirmektedir.
Ülkemizin sosyal ve
ekonomik gelişimine
büyük katkıları olan
bölgesel gelişim
projelerinin bir an
evvel tamamlanması
adına ilgili kurum
ve kuruluşlar
çalışmalarını
sürdürmekte bu
manada rolü ve
sorumluluğu büyük
olan Kuruluşumuz
da üzerine düşen
vazifeyi layığıyla yerine
getirmektedir.
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ALAKÖPRÜ SULAMASINDA
İLK ÇEYREK TAMAM
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen
Alaköprü Sulama Projesi ile 83 bin 600 dekar zirai arazi suyla
buluşacak.

A

6

srın Projesi
olarak değerlendirilen KKTC
Su Temini
Projesi’nin ana ünitelerinden biri olan Alaköprü Barajı, Anamur’un
verimli tarım arazilerini
suyla buluşturarak yöre
tarımına ve ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Geçtiğimiz yıl
çalışmalarına başlanan
projede %26 fiziki geçekleşme
seviyesine
ulaşıldı.
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından
inşa edilen Alaköprü Sulama Projesi ile 83 bin

600 dekar zirai arazi
suyla buluşacak. Proje Kapsamında Anamur
Ovası’nda 65 bin 900
dekar zirai alan cazibeli, 17 bin 700 dekar zirai
alan ise terfili olarak sulanacak.
Alaköprü Sulaması Projesi ile Anamur Alaköprü
Barajı

rezervuarından

alınacak suyla 12 ay sulama yapılan Anamur
Ovası’nda toplam 83 bin
600 dekar mümbit zirai
arazi

modern

sulama

sistemine kavuşacak.
Çalışmaların hızla devam ettiği sulama sahasında toplam 304 bin

482 metre sulama ve
tahliye borusu döşenecek. Projede şu ana kadar
24 bin 710 metre PE boru
ve 708 metre çelik boru
döşeme işlemi tamamlandı. Ayrıca sulama
şebekesi dışında 5 adet
terfi istasyonu, regülasyon depoları, drenaj
kanalları, işletme bakım
yolları ve bunlar üzerindeki sanat yapıları inşa
edilecek.

madan sulama yapılmış

Yılda 93 Milyon TL
Gelir Artışı
Söz konusu sulama projesinde büyük oranda
cazibeli olarak sulama
yapılacağından, elektrik enerjisi tüketimi ol-

sayede su israfı da ya-

olacak. Basınçlı borulu
şebeke sayesinde çiftçilerin üretim maliyeti düşecek ve yaşanan
problemler ortadan kalkacak. Ayrıca, basınçlı
sulama şebekelerinde 7
gün 24 saat elektrik ihtiyacı olmadan basınçlı su
bulunduğundan, elektrik olmasa bile üreticiler
mahsullerini

soğuktan

koruyabilecekler.
şanmayacak.

Bu

Alaköprü

Sulama Projesi’nin hizmete alınmasıyla yılda
93 milyon TL gelir artışının elde edilmesi hedefleniyor.
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HAMZADERE BARAJI
SULAMA PROJESINDE YÜZDE 70
FIZIKI GERÇEKLEŞMEYE ULAŞILDI
Hamzadere Barajı Sulama Projesi ile ülke ekonomisine yıllık
205 milyon lira katkı sağlanacak ayrıca 5 bin kişiye istihdam
alanı oluşturulacak.

E

dirne’nin
İpsala ilçesinde
inşa
edilen
ve
47.7 metre

ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

yüksekliğe sahip olan
Hamzadere Barajı, 2011
yılında tamamlanmıştı.
210 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip

Enez ilçeleri, Yenikarpuzlu Beldesi ve 28 adet
köy bulunuyor. Bu yerleşim yerlerinde toplam
273 bin 350 dekar zirai
araziyi suyla buluşturacak sulama projesinde

olan baraj, 262 milyon
lira yatırım bedeli ile
inşa edilmişti. Bu barajın

sulama

projesi

çerçevesinde Edirne’ye
bağlı Keşan, İpsala ve

Fiziki
gerçekleşmesi yüzde 70 seviyesine
ulaşan projenin toplam
yatırım bedeli 290 milyon lira. 2019 yılında
tamamlanması hedeflenen proje ile sulama
alanında dekar başına
750 lira ilave gelir artışı
sağlanacak. Ülke ekonomisine yıllık 205 milyon
lira katkı verecek proje
ayrıca 5 bin kişiye de istihdam alanı açacak.

ERZURUM HINIS
BAŞKÖY BARAJI’NDA YÜZDE 75
FIZIKI GERÇEKLEŞME SAĞLANDI
Erzurum’da inşa edilen Hınıs Başköy Barajı’nda çalışmalar
bütün hızıyla sürüyor. Barajın tamamlanması ile bölgede 205
bin 350 dekar zirai alan suyla buluşacak.

D

oğu Anadolu Gelişim Projesi(DAP)
kapsamın-

da bulunan Erzurum’da
205 bin 350 dekar araziye su temin edecek baraj
ile ülke ekonomisine yıl-

lık 110 milyon 835 bin lira
katkı sağlanacak. Ayrıca,
5 bin 500 kişiye de istihdam kapısı açılacak.
Yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan Başköy
Barajı ve Sulamasının
2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.
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KAPIKAYA TURGUT ÖZAL BARAJI
SULAMASINDA SONA DOĞRU
Malatya’da yapımı süren Kapıkaya Turgut Özal Barajı
Sulaması projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.
mamlandığında, sulama
şebekesi uzunluğu 136
bin metre olacak. Sulama şebekesinin 123 bin
metrelik kısmında boru
imalatı tamamlandı.
Sulama projesinin tamamlanarak hizmete
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40 bin dekar araziyi
suyla buluşturacak olan
proje 2018 yılı sulama
mevsiminde tamamlanacak.

alınması ile bölge çiftçisine, yıllık yaklaşık 30
milyon lira katkı sağlanacak. Yaklaşık 53 milyon lira yatırım bedeli
ile inşa edilen projenin
2018 sulama mevsiminde hizmete alınması hedefleniyor.

Malatya’ya 23 km uzaklıkta bulunan Kale Ovası’nı sulayacak olan Malatya Turgut Özal Barajı
Kapıkaya Sulaması ta-

MANISA KAVAKLIDERE GÖLETI
SU TUTMAYA BAŞLADI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’da inşa
edilen ve üzüm üreticilerine can suyu olacak Kavaklıdere
Göleti ve Sulama Projesi’nde su tutulmaya başlandı. Proje ile
5 bin 260 dekar zirai arazi suyla buluşacak.

K

avaklıdere
Göleti
ve
Sulaması Projesi,
bölgenin
dünyaca ünlü Sultaniye üzümleri ve kuru
üzümlerdeki üretimini
artıracak. Daha ucuz
sulama ile daha çok
verim elde eden üretici
dekar başına ortalama
626 lira daha fazla kazanacak. Ayrıca proje
ile millî ekonomiye yıl-

da 2 milyon 51 bin lira
katkı sağlanacak.
Kavaklıdere
Deresi
üzerinde kil çekirdekli zonlu dolgu tipinde
inşa edilen göletin gövdesi için 292 bin metreküp dolgu yapıldı. Vana
odası ve vana montaj
işlemlerinin
tamamlanmasıyla su tutulmaya başlanan projede
yakında sulama imalatlarına başlanacak.
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KOZCAĞIZ BARAJI’NDA
ÇALIŞMALAR TÜM SÜRATIYLE
DEVAM EDIYOR
Bartın Kozcağız Barajı’nda depolanacak su ile 24 bin 600
dekar zirai arazi sulama suyuyla buluşacak.

K

o z c a ğız Barajı
Projesi ile
24 bin 600
dekar zirai

arazi suyla buluşacak.
Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde inşa
edilmekte olan barajın
temelden yüksekliği 54

derivasyon tüneli giriş-çıkış yapıları ile çevirme seddesi tamamlanarak, yüzde 61 fiziki
gerçekleşme sağlandı.
sulama alanında fayda sağlanacak, hem de
Bartın ili taşkın zararlarından korunacak.

metreyi buluyor. Koz-

Bartın Kozcağız Bara-

cağız Barajı’ndan hem

jı’nda depolanacak su

ile 24 bin 600 dekar
zirai arazi sulama suyuyla buluşacak. Ayrıca
bölgede yaşanabilecek
muhtemel taşkın zararlarının önüne geçilecek. Baraj inşaatında

Projenin hayata geçmesi ile dekar başına 525 lira gelir artışı,
millî ekonomiye ise
yıllık 18 milyon 632 lira
katkı sağlanması öngörülüyor.

IĞDIR İÇME SUYU PROJESINDE
SONA DOĞRU
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Iğdır il merkezi ve Tuzluca,
Karakoyunlu, Aralık ilçeleri ile civar yerleşim yerlerinin içme
suyu problemini kökünden çözecek Iğdır İçme Suyu Projesinde
sona yaklaştı.
Projenin tamamlanarak
hizmete alınması ile
Iğdır ve civar yerleşim
birimlerine yıllık yaklaşık 27 milyon metreküp içme suyu temin
edilecek.
Proje ile Ünlendi Barajı’ndan alınacak olan
yıllık yaklaşık 27 milyon metreküp ham su
inşa edilmekte isale hattı ile yine inşası
süren günlük 125 bin

metreküp
kapasiteli
arıtma tesisine iletilecek. Burada arıtılan
memba
kalitesindeki
su ise Iğdır il merkezi,
Tuzluca, Karakoyunlu,
Aralık ilçeleri ile Hoşhaber, Halfeli, Melekli,

Taşburun
beldelerine
ve 68 köye iletilecek.

içme suyu projesi 2018
yılında hizmete alınacak.

Projede Yüzde 85
Fiziki Gerçekleşmeye
Ulaşıldı
Proje kapsamında inşası süren 165 km’lik
isale hattının 105 km’si
tamamlandı. İnşaat işlerinin bittiği arıtma
tesisinde ise mekanik
işlerde sona yaklaşıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 85’e ulaşan

Proje ile içme suyu temin edilecek yerleşimlerin mevcut nüfusu
yaklaşık 184 bin kişi
iken 2045 yılı nüfusunun 327 bin kişi olması
öngörülüyor. Bu öngörü
üzerinden hayata geçirilmekte olan proje
ile Iğdır’ın 2045 yılına
kadar olan içme suyu
ihtiyacı garanti altına
alınmış olacak.

9

HABER
DOĞU ANADOLU
GELIŞIM PROJESI ILE
BÖLGE İHYA OLACAK
Ülkemizin sulanabilir tarım arazilerinin yaklaşık dörtte birini
kapsayan Doğu Anadolu, DAP muhtevasında yer alan sulama
projelerinin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal verimin
yükseldiği ve gelir eşitsizliklerinin asgari düzeye indiği bir
bölgeye dönüşecek.
Sy: 16

Ergenli Barajı’nın Gövdesi
Her Gün 30 cm Yükseliyor
Sy: 12

Toprağın Altından Su, Üstünden
Bal Akacak
Sy: 14

Haber

ERGENLI BARAJI’NIN
GÖVDESI HER GÜN 30 CM
YÜKSELIYOR
İzmir’in inşa halindeki en büyük baraj projesi olan Bayındır
Ergenli Barajı’ndaki çalışmalar, 24 saat esasına göre devam
ediyor. Gövde dolgu çalışmalarının başladığı dev baraj, her
gün 30 cm yükseliyor.
İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu ise “Baraj inşaatında herhangi
bir sıkıntı olduğunda
anında müdahale edebiliyoruz. Bayındır Ergenli Barajı yaklaşık
150 milyon lirayı bulan
dev bütçesiyle DSİ’nin
İzmir’deki en büyük
yatırımlarından birisi
konumunda bulunuyor.
Bu yüzden bu baraja
büyük önem veriyoruz.” diye konuştu.
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B

ayındır Ergenli Barajı’nın 2019
baharına
yetiştirilebilmesi için çalışmalara hız verildi. Bu
maksatla DSİ, baraj inşaatındaki çalışmaları
7 gün 24 saat esasına
yükselterek, ek beton
santrali kurmak için
çalışmalarını başlattı.
Hedef Günlük 50
cm’lik Yükselme
126 personelin çalıştığı
baraj şantiyesinde son
5 ayda gövde sıyırma
kazıları tamamlanarak,
151 enjeksiyon kuyusu
açıldı. 11 bin 600 metreküp
konvansiyonel
betonun
döküldüğü
baraj inşaatında gövde
için ise şu ana kadar

15 bin metreküp beton
dolgu yapıldı. Barajın
gövdesi her gün 30 cm
yükseliyor.
Bu hızın
50 cm’ye yükseltilmesi için ise ek bir beton
santrali daha kurulacak.
Ayrıca 1 eleme ve kırma
tesisinin daha kurulacağı baraj şantiyesinde bu tesislerle birlikte
çalışan sayısı 126’dan
180’e çıkacak. 28 parça
iş makinesinin aralık-

sız çalışacağı şantiyede
hedef 2019 baharında
barajı tamamlamak.
Baraj İnşaatı
Kameralarla
Ankara’dan Takip
Edilebiliyor
Ergenli
Barajı’ndaki
hızlı çalışma temposunu kurulan kamera
sistemiyle
kendisinin
de Ankara’dan saniye
saniye takip edebildiğini belirten Orman ve Su

30 Bin Dekarın
Üzerinde Bir Arazi
Modern Sulama ile
Tanışacak
Silindirle sıkıştırılmış
beton tipinde inşa edilen Ergenli Barajı temelden 102 metre yüksekliğe sahip olacak. 39
milyon metreküp su
depolayabilecek Barajın
gövdesi için 1 milyon
420 bin metreküp beton dökülecek. Bölgede
30 bin 470 dekar zirai
araziyi modern sulama ile tanıştıracak baraj verimi artıracak ve
dekar başına 961 lira
gelir artışı sağlayacak.
Böylece bölge çiftçisine
her yıl 25 milyon lira ek
gelir sağlanacak.

Haber

TOPRAĞIN ALTINDAN SU,
ÜSTÜNDEN BAL AKACAK
Geliştirdiği projelerle ülkemize muazzam eserler
kazandırmaya devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu
projelere bir yenisini daha ekliyor. Bakanlık “Melen Suyu
Projesi” kapsamında inşa edilen isale hattı üzerinde 3 adet bal
ormanı kuruyor.
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O

rman
ve
Su
İşleri
Bakanlığı
tarafından
İstanbul’un uzun vadeli
içme suyu ihtiyacını
karşılamak maksadıyla Melen Suyu Projesi
kapsamında inşa edilen isale hattı üzerindeki araziye bal ormanları tesis edilecek.
İsale Hattı’nın Sakarya
Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde kalan
ve üzerinde hiçbir bitki örtüsü olmayan 95
km’lik
güzergâhında
bölge arıcılığının des-

teklenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması
maksadıyla 3 adet bal
ormanı tesis edilecek.
Her bir bal ormanı için
birer km’lik alanda arazi hazırlığını tamamlayan ekipler söz konusu
sahalara fidan dikimine
başladı.
Bal ormanları için yalancı akasya, defne, ıhlamur, biberiye, kekik,
adaçayı ve lavanta türlerinde dikim yapılacak.
Bölge arıcılığının desteklenerek organik bal
üretimine büyük katkı
sağlayacak olan proje
kapsamında 7 milyon-

dan fazla fidanın toprakla

buluşturulması

planlanıyor.
Hem İçme Suyu
İhtiyacı Karşılanacak
Hem de Köylülere
Gelir Kapısı Açılacak
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Bakanlık olarak birbirinden farklı projeleri

geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:
“Melen Projesi ile İstanbul’un uzun vadeli
içme suyu ihtiyacını
güvence altına alacağız.
Ancak altından su akıttığımız toprakların üstünden de bal akıtalım
dedik ve bu işe soyunduk. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ortaya gerçekten muazzam
bir proje çıkardık. İsale
hattının geçtiği ve üstünde herhangi bir bitki örtüsü bulunmayan
bu sahalara bal ormanı
tesis etmek gayesiyle
harekete geçtik. Proje
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SPOT: EROĞLU:
“PROJE SAYESINDE
HEM İSTANBULLU
VATANDAŞLARIMIZIN
IÇME SUYU
IHTIYACINI
KARŞILAYACAĞIZ
HEM DE BAL
ÜRETIMI ILE
KÖYLÜLERIMIZE
YENI BIR
GELIR KAPISI
OLUŞTURACAĞIZ.”

sayesinde hem İstanbullu vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını
karşılayacağız hem de
bal üretimi ile köylülerimize yeni bir gelir ka-

pısı oluşturacağız. Proje
sonunda 7 milyondan
fazla fidanı toprakla
buluşturarak toprağın
altından su, üstünden
de bal akıtacağız.”

Haber

DOĞU ANADOLU
GELIŞIM PROJESI ILE
BÖLGE İHYA OLACAK
Ülkemizin sulanabilir tarım arazilerinin yaklaşık dörtte birini
kapsayan Doğu Anadolu, DAP muhtevasında yer alan sulama
projelerinin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal verimin
yükseldiği ve gelir eşitsizliklerinin asgari düzeye indiği bir
bölgeye dönüşecek.
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O

rman ve Su
İşleri Bakanı Prof.
Dr.
Veysel Eroğlu’nun talimatları ile
başlatılan ve bölgeler
arasındaki gelişmişlik
farkını ortadan kaldıracak bölgesel gelişim
projelerinden
biri olan DAP; Erzurum, Kars, Ardahan,
Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis,

DAP BÖLGESI,
TÜRKIYE
YÜZÖLÇÜMÜNÜN
% 23’ÜNÜ, ÜLKE
NÜFUSUNUN
ISE % 8,3’ÜNÜ
OLUŞTURUYOR.
TÜRKIYE’NIN
SULANABILIR TARIM
ARAZISININ % 25’I
DAP BÖLGESINDE
YER ALIYOR.

Muş, Bingöl, Elazığ,
Erzincan, Sivas, Malatya, Tunceli ve Hakkâri illerini kapsıyor.
DAP Bölgesi, Türkiye yüzölçümünün %
23’ünü, ülke nüfusunun
ise % 8,3’ünü oluşturuyor. Türkiye’nin sulanabilir tarım arazisinin
% 25’i DAP bölgesinde
yer alıyor. 15 ili kapsayan ve tamamlandığın-

da 14 milyon dekar alanı sulayacak olan Doğu
Anadolu Projesi kapsamında bugüne kadar
sulama projelerinin %
37’si tamamlandı ve
yaklaşık 5 milyon 200
bin dekar alan işletmeye
açıldı. 57 adet Büyük Su
İşi (43 adet sulama ve
drenaj, 13 adet hizmet,
1 adet enerji) ile toplam
44 adet proje yapım işi
ise devam ediyor.

Haber

Sulama Yatırımları
Tarımsal Verimi
Yükseltiyor
Doğu Anadolu Bölgesi, büyük bir tarım potansiyeline sahip. Bölgenin makineli tarıma
elverişli geniş arazileri
bulunuyor. Ayrıca ülkemizin en büyük su
kaynakları Doğu Anadolu bölgesinde bulunuyor ve bölgeden doğan nehirler ülkemizin
su kaynaklarının önemli
bir bölümünü oluşturuyor. Ancak buna rağmen
bölgede tarım sektöründe karşılaşılan en
önemli sorun, su yetersizliği… Sulama projelerinin tamamlanmasıyla
sulanabilecek
alanlar
genişleyecek.
Böylece
tarımsal ürün artacak,
bazı alanlarda yılda birden fazla ürün alınabilmesi mümkün olacak.

bölgede

Sulama
yatırımlarının tamamlanmasıyla

göçün

ürün

değişecek.

deseni

Yağlı

to-

humlar, yem bitkileri
üretimi hızla artacak.
Yağlı tohumlar ve yem
bitkilerindeki

üretim

artışı, ülkedeki büyükbaş hayvanlarının yüzde

17’sini,

küçükbaş

hayvanların ise yüzde
28’ini

barındıran

ve

toplam süt üretiminin
yüzde 15’ini karşılayan
bölgenin

hayvancılık

potansiyelinin daha da
gelişmesine katkı sağlayacak. Besi hayvancılığı da hızla gelişecek.
Projelerin

Sulama Projeleri, Doğu
Anadolu Bölgesi ile diğer bölgeler arasındaki
gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal
alandaki verimlilik ve
istihdam
imkânlarını
artırmak suretiyle sosyal istikrar, ekonomik
büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı
sağlayacak.
Milli Ekonomiye 2,24
Milyar Dolar Katkı
Sağlanacak
DAP kapsamında 14
milyon dekar alan sulanacak. Bu sahanın

%37’sine tekabül eden
4 milyon 703 bin dekar
alan sulamaya açıldı.
Proje kapsamında ortaya çıkacak nihai enerji
üretimi ise özel sektör projeleri de dikkate
alındığında 17 milyar
kilovat.saati
buluyor.
Enerji üretimindeki fiziki gerçekleşme oranı %50’ye ulaştı. İçme
suyu ihtiyacının karşılanması için ise bölgede
toplam yıllık 261 milyon metreküp su temin
edilerek projelerde %
50’lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

tamamlan-

masıyla birlikte istihdam alanı artacak, gelir düzeyi yükselecek.
Böylelikle kırsal kesim
ile kentler arasındaki
gelir farkı azalacağından bölgenin kanayan
yaralarından biri olan
önlenmesine

katkı sağlanmış olacak.
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DAP KAPSAMINDA
2003-2019 YILLARI
ARASINDA DSİ
TARAFINDAN;

Bütün bu projeler ta-

8.

mamlandığında

DAP

merhum Turgut Özal

sulamada

ile geçmişte pek çok

kapsamında

ADET

içme suyunda 40 mil-

208

baraj ve gölet,

yon dolar olmak üzere
milli ekonomiye yıllık
2,24 milyar dolar katkı
sağlanacak.
DAP İllerinde Ön Plana
Çıkan Projeler
DAP kapsamında Ma-

ADET

40

latya’da ülkemize büyük hizmetleri dokunan

210
35

ADET

sulama tesisi,

1342

ADET

içmesuyu temin tesisi,

130

ADET

dere ıslah tesisi,

HES tesisi olmak
üzere toplam

1965

ADET
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DAP KAPSAMINDA
SULAMADA 1,6
MILYAR DOLAR,
ENERJIDE 600
MILYON DOLAR,
IÇME SUYUNDA 40
MILYON DOLAR
OLMAK ÜZERE
MILLI EKONOMIYE
YILLIK 2,24 MILYAR
DOLAR KATKI
SAĞLANACAK.

ADET

HİS göleti,

baraj ve sulama tesisi-

1,6 milyar dolar, enerjide 600 milyon dolar,

Cumhurbaşkanımız

tesis tamamlanmış
olacak.
Boztepe Recai Kutan Barajı – Malatya

nin altında imzası olan
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanımız Recai Kutan’ın isimlerini
taşıyan iki önemli baraj başta olmak üzere 8
adet baraj inşa edildi.
2012

yılında

hizmete

alınan Kapıkaya Tugut
Özal Barajı ile 40 bin
dekar arazi sulanacak.

Haber

Proje kapsamında bu
sahanın 12 bin dekarı
sulamaya açıldı. Kalan
28 bin dekar araziyi
sulayacak sulama şebekesinin inşaat çalışmalarında ise sona gelindi.
Boztepe Recai Kutan
Barajı ise depoladığı
132 milyon metreküp
su ile 120 bin 600 dekar
münbit arazinin sulanmasını sağlayacak. Sulama tesisinin şebeke
inşaatları tamamlanma
safhasına getirildi.

Malatya’nın
yıllardır
hasretini çektiği Yoncalı Barajı’nın inşaat
çalışmaları ise devam
ediyor. 98 metre yüksekliğindeki baraj ile
114 milyon metreküp
su biriktirilerek 174 bin
dekar arazi sulanacak.
Sivas’ın İçme Suyu
Meselesi Tarihe
Karıştı
Sivas’ın
en
önemli problemlerinden biri
olan içme suyu meselesi Dört Eylül Bara-

Sivas Dört Eylül Barajı

jı’nın devreye girmesiyle tarihe karıştı. 9
kilometrelik içme suyu
isale hattı ve içme suyu
arıtma tesisiyle birlikte
Sivas şehir merkezinin
uzun vadeli içme suyu
ihtiyacı temin edilmiş
oldu.
Diğer taraftan Sivas’ta
hayata geçirilen sulama projeleriyle 469 bin
dekar arazi sulamaya
açıldı ve yıllık 215 milyon TL zirai gelir artışı
sağlandı.

DAP KAPSAMINDA
MALATYA’DA
ÜLKEMIZE BÜYÜK
HIZMETLERI
DOKUNAN 8.
CUMHURBAŞKANIMIZ
MERHUM TURGUT
ÖZAL ILE GEÇMIŞTE
PEK ÇOK BARAJ VE
SULAMA TESISININ
ALTINDA IMZASI
OLAN ENERJI VE
TABII KAYNAKLAR
ESKI BAKANIMIZ
RECAI KUTAN’IN
ISIMLERINI
TAŞIYAN IKI
ÖNEMLI BARAJ
BAŞTA OLMAK
ÜZERE 8 ADET
BARAJ INŞA EDILDI.

Elazığ’da 11 Adet Baraj
Tamamlandı
Elazığ’da tamamlanan
11 baraj adet ile yaklaşık 80 milyon metreküp
su biriktirme hacmine
ulaşıldı. Bu barajlarda
depolanan sular vasıtasıyla yaklaşık 40 bin
dekar arazinin sulanması mümkün oldu.
Sulamaya açılan tarım
arazilerinden yıllık 39,7
milyon TL zirai gelir
artışı sağlandı.
Bu barajlar arasında
Hamzabey Barajı özel
bir öneme sahip. Temelden yüksekliği 69,5
metre olan ve 56,65
milyon metreküp su
depolayacak baraj, Elazığ şehir merkezinin
2050 yılına kadar olan
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Erzurum Palandöken Barajı

20

içme ve kullanma suyu
ihtiyacını karşılayacak.
Proje muhtevasında yer
alan isale hattı ve arıtma tesisi inşaatları ise
devam ediyor.
Erzurum’a Palandöken
Barajı ile Memba
Kalitesinde İçmesuyu
Getirildi
Erzurum’un uzun vadeli içme suyu problemini çözmek için Palandöken Barajı inşa
edildi. Palandöken barajı ve 4 bin 880 metre
uzunluğundaki Palandöken Tüneli ile şehrin
2045 yılına kadar ihti-

yacı olan 70,3 milyon
metreküp içme suyu
temin edildi.
Diğer taraftan inşaatına
devam edilen 77 metre
yüksekliğindeki Şehitler Barajı, Narman ve

Oltu ilçelerinde yer alan
47 bin dekar araziye
can suyu olacak suyu
depolayacak.

Barajda

depolanan su ile yıllık
28 milyon TL gelir artışı elde edilecek.

ERZURUM’UN
UZUN VADELI IÇME
SUYU PROBLEMINI
ÇÖZMEK IÇIN
PALANDÖKEN
BARAJI INŞA
EDILDI.

Haber

Kars Selim Barajı

Turnaçayırı Barajı
2018 Yılı Sonunda
Tamamlanacak
Erzincan için büyük
önem arz eden Turnaçayırı Barajı ile 148 bin
870 dekar arazi sulanacak. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen barajdan takriben
14 bin kişi faydalanacak. Yıllık
Bingöl Gülbahar Barajı

Ağrı’da 2050 Yılına
Kadar İçme Suyu
Sorunu Yok
DAP kapsamında Ağrı’da tamamlanan içme
suyu tesisleri ile Ağrı’ya
yıllık 28,3 milyon metreküp içme suyu temin
edildi. Bu tesisler vasıtasıyla Ağrı’nın 2050
yılına kadar olan içme
ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı.

araziyi sulayacak Ağrı

Ağrı’nın tarımsal potansiyelini harekete geçirecek Ağrı ovasındaki
yaklaşık 250 bin dekar
ve Ekincik ovasındaki
yaklaşık 70 bin dekar

kezi, 41 meskûn mahal,

Ovası Yazıcı Sulaması
Batı Derivasyon Tüneli İkmali’nin inşaatına
başlandı. 150 bin dekar
araziyi sulayacak olan
Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 1. Kısım projesi ise
tamamlandı.
Diğer taraftan 43 adet
dere ıslah tesisi yapılarak Ağrı şehir mer35 bin 670 dekar arazi
taşkınlardan

korundu.

8 adet taşkın koruma
tesisinin yapımı ise devam ediyor.

ERZINCAN IÇIN
BÜYÜK ÖNEM ARZ
EDEN TURNAÇAYIRI
BARAJI ILE 148
BIN 870 DEKAR
ARAZI SULANACAK.
YIL SONUNDA
TAMAMLANMASI
HEDEFLENEN
BARAJDAN
TAKRIBEN
14 BIN KIŞI
FAYDALANACAK.

97 milyon TL zirai gelir
elde edilmesi beklenen
barajın, 2018 yılı sonunda tamamlanması
hedefleniyor.
DAP Kapsamındaki
Diğer İller
Kars: DAP kapsamında
tamamlanan içme suyu
tesisleri ile Kars’a yıllık 17,53 milyon metreküp içme suyu temin
edildi. Bu tesisler vasıtasıyla Kars’ın 2050
yılına kadar olan içme
ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı. 51 bin
600 dekar arazi sulamaya açıldı ve yıllık 12,1
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milyon TL zirai gelir
artışı sağlandı. 41 adet
meskûn mahal ve 590
dekar alanının taşkın
zararlarından korunmasını sağlandı.
Ardahan:
Biriktirme
hacmi 36 milyon metreküp, temelden yüksekliği 22 metre olan
Durançam
Barajı’nın
inşaatına başlandı. 75
bin 780 dekar arazinin
sulanmasına
hizmet
edecek Baraj, kurulacak
HES ünitesi ile de yıllık 5 milyon kWh enerji
üretecek. Tesiste % 25
fiziki gerçekleşme sağlandı.

22

Kura Nehri 2. Kısım inşaatında % 45 ilerleme
sağlandı. Bu tesis ile
Ardahan şehir merkezi taşkın zararlarından
korunacak.
Bingöl: DAP kapsamında şehre yıllık 11 milyon

metreküp

içme

suyu

temin edilerek Bingöl
şehir merkezinin 2040
yılına kadar olan içme
suyu ihtiyacı karşılandı. 5 baraj ve 2 gölet
inşa edilerek 50 bin 110
dekar arazi sulamaya
açıldı ve yıllık 21,9 milyon TL zirai gelir artışı
elde edildi.
Iğdır: Iğdır’da 100 bin
dekar arazi sulamaya
açıldı ve yıllık 52 milyon TL zirai gelir artışı
sağlandı ayrıca 17 derenin ıslahı tamamlandı.
Muş: Muş şehir merkezinin içme suyu problemi çözüldü. Alpaslan
1 Barajı tamamlandı ve
72 bin 230 dekar arazi
sulamaya açıldı. Yıllık
29 Milyon TL zirai gelir
artışı sağlandı.
Van: Van şehir merkezi,
Bostaniçi beldesi, Gür-

Muş Alpaslan I Barajı ve HES

Bingöl Kiğı Barajı ve HES

Haber
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DAP’TA DEVAM
EDEN PROJELER
BÖLGENIN
KALITELI
IÇME SUYUNA
KAVUŞMASINI
SAĞLAYACAK.
pınar, Edremit, Gevaş

ler taşkın zararlarından

ilçeleri ve Çiçekli yerle-

korundu.

şimleri ile mevcut isale hattından su alan 17

Bitlis:

köyün 2045 yılına kadar

(İskender, Hoşhoş, Ya-

olan içme, kullanma ve

rıktaş, Göze ve Şelale)

sanayi suyu ihtiyaçla-

Yaylası

kaynakları ile Çelikhan

rı karşılandı. Şamran
kaynağından

Duap

kaynağından alınan su,

alınan

37 kilometre uzunlu-

(3,4 m3/sn) su, 48 bin

ğunda isale hattıyla şe-

355 metre uzunluğun-

Hakkari Beyyurdu Barajı

da ve 2 metre çapındaki

Şemdinli ilçesine su te-

2,83 milyon metreküp

hir merkezine iletilerek

beton kaplı çelik boru-

min edildi. Yüksekova

içme suyu temin edildi.

yıllık 8 milyon metre-

larla şehre getirildi.

İçme Suyu Arıtma Te-

Hakkari: Dilimli, Aslandağ

ve

Beyyurdu

sisi ile Yüksekova İçme
Suyu İsale Hattının ya-

40 bin 443 dekar arazi
sulamaya açıldı ve yıl-

küp içme suyu temin
edildi. 2 bin 80 dekar
araziyi sulayan Hizan

pımı ise devam ediyor.

lık 17,7 milyon TL zirai
gelir artışı sağlandı. 50

Koçluköy Barajı ve Su-

İçme

Tunceli: 3 adet baraj

adet derenin ıslahı ta-

laması

Suyu Temini Projesi ile

inşa edildi. Şehre yıllık

mamlanarak yerleşim-

hizmete alındı.

Barajları

tamamlandı.

Şemdinli

İlçesi

tamamlanarak

Kapak

BARAJ KUZUSU

BUNLAR…
24

HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN

BARAJ GÖLLERI,
TARIMSAL SULAMA
ILE ÜLKEMIZIN
GIDA GÜVENLIĞININ
TEMINATI OLURKEN
BALIKÇILIK
FAALIYETLERINE
ZEMIN
HAZIRLAYARAK
DENIZDEN UZAK
ŞEHIRLERIMIZIN
PROTEIN IHTIYACININ
KARŞILANMASINA
DA KATKI
SAĞLIYOR. BARAJ VE
GÖLETLERDE DEVLET
SU İŞLERI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ),
ÖZEL SEKTÖR VE
AVCILIĞA MERAKLI
VATANDAŞLARIMIZ
TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTIRILEN
SU ÜRÜNLERI
ÜRETIMININ
EKONOMIK DEĞERI
ISE YILLIK YAKLAŞIK
823 MILYON TL’YI
BULUYOR.

Kapak
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Beydağ Baraj Gölü’nde bereketli geçen bir balık avı sonrası

Enerjiden tarıma, içme
suyu temininden taşkın
korumaya kadar birçok
alanda ülke ekonomisine hizmet veren baraj
ve göletler, su ürünleri
üretimine de zemin hazırlayarak hem vatandaşlarımıza yeni bir gelir kapısı açıyor hem de
nesli tükenme tehlikesi
altında olan türlerin
devamlılığını sağlıyor.
Ülkemizde baraj ve göletlerde yürütülen su

ürünleri çalışmaları DSİ
İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı
Su Ürünleri ve Çevre
Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor.
Baraj ve Göletlerde
30 Farklı Balık Türü
Yaşıyor
Ülkemizdeki baraj ve
göletlerde doğal olaDeriner Barajı’nda
yakalanan balıklar

rak yaşayan yaklaşık 30
farklı balık türü bulu-

nuyor. Sazan (Cyprinus
carpio), Bıyıklı Balık
(Barbus sp.), Gümüş
(Atherina boyeri), İnci
Balığı (Alburnus sp.),
Kadife (Tinca tinca),
Siraz (Capoeta sp.),
Tatlı Su Levreği (Perca fluviatilis), Tatlı Su
Kefali (Squalius cephalus) ve Yayın balığı (Silurus glanis) bu
türler arasında en sık
rastlanılanlar arasında
yer alıyor.

Kapak

Su Ürünleri
İstasyonu

Yavru Üretim
Kapasitesi (Adet)

Balık Türleri

Faaliyet
Türü

İZMİR – ÜRKMEZ
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü

1.500.000

Pullu sazan

Etüt, Üretim,
Stok

BOLU - GÖLKÖY
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü

1.500.000

Pullu sazan
Mersin balığı,

Etüt, Üretim,
Stok

ADANA - SEYHAN
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü

4.000.000

Pullu sazan

Etüt, Üretim,
Stok

AMASYA - YEDİKIR
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü

7.000.000

Pullu sazan,
Mersin balığı

Etüt, Üretim,
Stok

ELAZIĞ - KEBAN
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü

6.000.000

Pullu sazan,
Ot sazanı,
Yayın

Etüt, Üretim,
Stok

EDİRNE – İPSALA
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

3.000.000

Pullu sazan

Etüt, Üretim,
Stok

ATATÜRK BARAJI
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü

8.000.000

Pullu sazan,
Şabut

Etüt, Üretim,
Stok

Mevcut DSİ
İstasyonları ve
Faaliyet Alanları

Bu doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde
edilmesi maksadıyla DSİ’ye ait 7 adet Su Ürünleri İstasyonunda çalışmalar yürütülüyor. Baraj ve göletlerin balıklandırılması amacıyla tesis edilen Su Ürünleri İstasyonlarında ekonomik değeri yüksek ve nesli tehlike altında olan yerel
balıkların üretimi gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede yayın balığının (Silurus glanis) üretimi ülkemizde ilk kez DSİ Su Ürünleri İstasyonlarında yapıldı.
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Yine ekonomik değeri yüksek olan Karaca Mersini (Acipenser gueldenstaedtii)
ve Sivriburun Mersin Balığının (Acipenser stellatus) anaç adayı olarak bakım ve
besleme çalışmalarına Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy Su Ürünleri İstasyonlarında devam ediliyor.

DSİ SU ÜRÜNLERI
İSTASYONLARINDA
EKONOMIK
DEĞERI YÜKSEK
VE NESLI TEHLIKE
ALTINDA OLAN
YEREL BALIKLARIN
ÜRETIMI
GERÇEKLEŞTIRILIYOR
Yayın Balığı (Silurus glanis)

Kapak

DSİ’CE 2017
YILINDA ÜRETILEN
BALIKLARIN TÜR VE
MIKTARI

Diğer taraftan DSİ Su
Ürünleri İstasyonlarında
yılda yaklaşık 27 milyon
pullu sazan (Cyprinus
carpio) ve 1 milyon civarında şabut balığı (Tor
grypus) üretiliyor.

30.000.000

Barajlara 546 Milyon
Adet Balık Bırakıldı
DSİ, barajlar su tutmadan önce “rezervuar saha etüdü” çalışmaları, su tuttuktan
sonra ise göl suyunun
fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla
“limnolojik etüt” çalışmaları yapıyor. İlk kez
su ürünleri avcılığına
açılacak baraj göllerinde ise balık stoklarına
zarar vermeden elde
edilebilecek av miktarının belirlenmesi amacıyla “stok tespiti” çalışmaları yapılıyor.

Pullu Sazan

1.500.000
Şabut
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1.000
Yayın

Toplam

31.501.000

Etütleri tamamlanmış
ve stok tespiti yapılmış
baraj göllerinde DSİ İşletme ve Bakım Dairesi
Başkanlığınca belirlenen program dâhilin-

Baraj gölüne balık bırakılırken… Diyarbakır

DSİ tesislerinde üretimi yapılan Mersin Balığı,
Bolu - Gölköy

DSİ TARAFINDAN
BUGÜNE KADAR
230 BARAJ GÖLÜ
VE ÇOK SAYIDA
GÖLETE TOPLAM
546 MILYON ADET
DEĞIŞIK TÜRDE
BALIK ATILDI.

de düzenli olarak balıklandırma yapılıyor.
DSİ tarafından bugüne
kadar 230 baraj gölü ve
çok sayıda gölete toplam 546 milyon adet
değişik türde balık atıldı. Yıllık olarak 27 milyon yavru sazan balığı
yaklaşık 110 baraj ile 35
gölete bırakılıyor. Şabut

Kapak

Kılıçkaya Baraj Gölü’nde stok tespit çalışması

balığı ise havzaya özgü
olması nedeniyle Atatürk ve Karakaya Baraj
Göllerine bırakılıyor.

Çoruh nehirlerinin giriş

Son
yıllarda
Keban
Barajı Su Ürünleri İstasyonunda seri üretimine geçilen Yayın Balığı yavrularından 1800
adedi, bu türün doğal
olarak yaşadığı bilinen
Kılıçkaya Baraj Gölü’ne
bırakıldı. 2015 yılından
bu yana her yıl imkânlar ölçüsünde ortalama
bin adet Yayın Balığı
balıklandırma boyuna
kadar getirilerek uygun
baraj göllerine bırakıldı.

Avcılık ve

kısımları

ile

bunlarla

bağlantılı baraj göllerine bırakılacak.

Yetiştiricilikten Yıllık
823 Milyon TL Gelir
Elde Ediliyor
DSİ’nin uygun gördüğü

baraj ve göletlerde özel
sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetleri
de sürdürülüyor. Ağ
kafeslerde Gökkuşağı
Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Sazan
(Cyprinus carpio) balığı yetiştiriliyor. Günümüzde 135 adet baraj

gölünde yıllık 206 bin
ton üretim kapasitesine sahip 650 adet
tesis bulunuyor. Diğer
taraftan 146 gölette de
toplam 7 bin ton yıllık kapasiteye sahip 77
proje onaylanmış bulunuyor.

Ayrıca,
önümüzdeki
yıllarda Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy Su
Ürünleri İstasyonlarında yetiştirilen Mersin
Balıklardan elde edilecek yavrular, bu türün
doğal olarak yaşadığı
bilinen Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya ve
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri İstasyonu, Bolu - Gölköy
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Keban Baraj Gölü - Elazığ
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Yenikarpuzlu Baraj
Gölü’nde balıkçı
sandalını sazanla
doldurmuş - Edirne

2017 yılında baraj ve göletlerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri neticesinde
128 bin ton su ürünü elde edildi. Bu üretim miktarının ekonomik değeri 767
milyon TL’yi buluyor. Yetiştiricilik üretiminden yılda yaklaşık 1,1 milyon TL
Devlete kira geliri temin ediliyor.
Diğer taraftan su ürünleri üretimine uygun bulunan 177 baraj gölü avcılığa
açıldı ve 2017 yılında 14 bin 100 ton çeşitli türlerde su ürünü elde edildi. Baraj
göllerinde yürütülen ticari avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen üretiminin
ekonomik değeri ise 56 milyon TL. Bu üretimden yaklaşık 900 bin TL Devlete
kira geliri temin ediliyor.

ÜLKEMIZDEKI
135 ADET BARAJ
GÖLÜNDE
YILLIK ÜRETIM
KAPASITESI
206 BIN TONA
VARAN 650 ADET
BALIK ÇIFTLIĞI
BULUNUYOR.

Barajın Adı

İli

İşletme Sayısı

Toplam Kapasite (ton/yıl)

Elazığ

116

30.700

KARAKAYA

Malatya

89

18.500

YAMULA

Kayseri

18

15.050

KARKAMIŞ

Kilis

13

6.779

DERBENT

Samsun

13

6.646

ALMUS

Samsun
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5.518

KEBAN

Kapak

Bahçelik Baraj Gölü’nde bulunan yüzer kafeslerin gökyüzünden ve rezervuardan görünümü - Kayseri

Baraj Göllerinden Yakalanan Balıkların Dağılımı
Siraz
13%
Gümüş
52%

Sazan
12%

Havuz B.
8%

Diğer
11%

Bıyıklı B.
4%

DSİ BARAJ VE
GÖLETLERINDE
YAPILAN
YETIŞTIRICILIK
VE AVCILIK
FAALIYETLERI ILE
YILLIK 823 MILYON
TL’LIK EKONOMI
YARATILIYOR.

Güzel Bir Örnek:
Baraj ve göletlerle doğan balıkçılık imkânın,
insanların yaşamını nasıl değiştirdiğine ilişkin
güzel bir örnek, DSİ Genel Müdürlüğü’nün web
sayfasında geçtiğimiz
haziran ayında yayınlanan bir haberde açıkça
görülebiliyor:
Mısır Tarlalarında
“Sazan” Hasadı
Beydağ Barajı’nın su
tutmasıyla birlikte böl-

DSİ tarafından inşa
edilen baraj ve göletlerde yetiştiricilik ve avcılık neticesinde bir yılda
elde edilen üretimin
ekonomik değeri 823
milyon TL’yi buluyor.
Baraj ve göletlerde amatör ve sportif avcılık faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetler, su
ürünleri kaynaklarının
doğal yaşam alanlarının
korunması,
amatörce
yararlanılması, vatandaşların dinlenme ve
eğlenme ihtiyaçlarının
karşılanması maksadıyla belirli kurallar çerçevesinde sürdürülüyor.
Keban Baraj Gölü’nde yüzer kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılıyor
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bindi; daha ortalık ağarmadan ağlarını göle attı.
Sezonun ilk günü kısmetleri umduklarından bile
iyiydi. Sudan yaklaşık 1.5
ton balık çıktı…
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gedeki bazı çiftçiler ata
mesleklerini bırakıp balıkçılığa başladı. 3 yıldır
geçimlerini gölden sağlayan balıkçılar; haziran
ayı ile birlikte yeni sezonu
da açtı. İlk gün ağlara 1.5
tona yakın balık takılırken; balıkçılara bir sevindirici haber de DSİ 2.
Bölge
Müdürlüğü’nden
geldi. Bu yıl Beydağ Baraj
Gölü’ne 80 bin yavru sazan daha atılacak.
Kiminin dedesinden kiminin babasından kalmıştı
tarlalar. Yıllarca o arazileri ekip, biçmiş nesiller
boyu evlerine oralardan
ekmek
götürmüşlerdi.
Ancak Beydağ Barajı’nın
yapılmasıyla birlikte birçok aile yeni adreslerinde
çiftçiliğe devam ederken; 50 kadar aile de ata
mesleklerini bıraktı. Daha
önce hiç bilmedikleri bir
işe; balıkçılığa başladı.
Yaklaşık 3 yıldır sabahın
ilk ışıklarıyla göle açılıyor;
yıllarca mısır; buğday;
arpa ekip biçtikleri tarlaların üzerine ağ atıp rızklarını bekliyorlar.

DSİ’den Beydağ Baraj
Gölü’ne 100 bin balık
daha
Gölden çıkan yaklaşık 1.5
ton balık yüzleri güldürürken; balıkçılara ikinci
müjdeli haber de DSİ 2.
Bölge
Müdürlüğü’nden
geldi. Bölge Müdürlüğü
baraj gölüne 80 bin yavru balık daha atacakla-

rını açıkladı. Seferihisar
Ürkmez’de bulunan DSİ
Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen balıklardan 60 bin adedi 2016
yılında baraj gölüne atılmıştı. 2017 yılında bu sayı
80 bine yükseltildi.
2014 yılında kurulan
Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifine bağlı
50 balıkçının avlandığı
gölde Sarı Sazan, Tatlı
Su Levreği ve Çim Sazanı
yaşıyor. Beydağ Baraj Gölü’nden geçen yıl yaklaşık
30 ton balık tutuldu.

BEYDAĞ BARAJI’NIN
YAPILMASIYLA
BIRLIKTE
BIRÇOK AILE
DAHA ÖNCE HIÇ
BILMEDIKLERI BIR
IŞE; BALIKÇILIĞA
BAŞLADI.

Haziran ayı ile birlikte
sezonu açan 50 Beydağlı
balıkçı yine “Vira Bismillah” dedi. Günün ilk ışıkları ile birlikte teknelerine
Beydağ Barajı - İzmir

YAŞAM TARZI
3 ÜLKE 1 BARAJ:

ITAIPÚ
Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde 276
sınır aşan veya sınır teşkil eden nehir bulunuyor. Her yıl
artan nüfus ve ihtiyaçlarla doğru orantılı olarak artan su
talebi, sınır aşan ve sınır teşkil eden nehirleri bir yandan
potansiyel bir gerginlik konusu haline getirirken, diğer
taraftan ülkelere işbirliği yapma fırsatları sunuyor.
Sy: 38

Ormanında Macera
Saklı Aluçdağı
Tabiat Parkı…
Sy: 42

Türkiye’nin İlk ve
Tek Engelsiz Kuş
Gözlem Kulesi Hersek
Lagünü’nde Yükselecek
Sy: 47

Yaban Hayvanlarının
Yaraları Sarılıyor
Sy: 48
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3 ÜLKE 1 BARAJ:

ITAIPÚ
HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN

BIRLEŞMIŞ
MILLETLER
VERILERINE GÖRE
DÜNYA GENELINDE
276 SINIR AŞAN
VEYA SINIR TEŞKIL
EDEN NEHIR
BULUNUYOR. HER
YIL ARTAN NÜFUS
VE IHTIYAÇLARLA
DOĞRU ORANTILI
OLARAK ARTAN SU
TALEBI, SINIR AŞAN
VE SINIR TEŞKIL
EDEN NEHIRLERI BIR
YANDAN POTANSIYEL
BIR GERGINLIK
KONUSU HALINE
GETIRIRKEN, DIĞER
TARAFTAN ÜLKELERE
IŞBIRLIĞI YAPMA
FIRSATLARI SUNUYOR.
BU AŞAMADAN
SONRAKI GIDIŞATI
ISE ÜLKELERIN BU
IKI SEÇENEKTEN
HANGISINI TERCIH
EDECEĞI BELIRLIYOR.
TERCIHINI
IŞBIRLIĞINDEN YANA
KULLANAN BREZILYA
VE PARAGUAY
DÜNYANIN EN BÜYÜK
ENERJI ÜRETIM
KAPASITESINE SAHIP
HIDROELEKTRIK
SANTRALI OLAN
ITAIPÚ’YU, AYNI
ZAMANDA ARJANTIN
– BREZILYA –
PARAGUAY SINIRINI
BELIRLEYEN PARANA
NEHRI ÜZERINE INŞA
EDEREK, IŞBIRLIĞIYLE
NELERIN
BAŞARILABILECEĞINE
DAIR IYI BIR ÖRNEK
TEŞKIL ETTI.
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Yaşam Tarzı
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Itaipú Barajı

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde 276 sınır aşan
veya sınır teşkil eden
nehir bulunuyor. Her yıl
artan nüfus ve ihtiyaçlarla doğru orantılı olarak artan su talebi, sınır
aşan ve sınır teşkil eden
nehirleri bir yandan
potansiyel bir gergin-

lik konusu haline getirirken, diğer taraftan
ülkelere işbirliği yapma
fırsatları sunuyor. Bu
aşamadan sonraki gidişatı ise ülkelerin bu iki
seçenekten
hangisini
tercih edeceği belirliyor.
Tercihini işbirliğinden
yana kullanan Brezilya
ve Paraguay dünyanın

en büyük enerji üretim
kapasitesine sahip hidroelektrik santrali olan
Itaipú’yu, aynı zamanda Arjantin – Brezilya – Paraguay sınırını
belirleyen Parana Nehri
üzerine inşa ederek, işbirliğiyle nelerin başarılabileceğine dair iyi bir
örnek teşkil etti.

İşbirliğini tesis etmek
hiç de kolay olmadı…
Neticesinde
dünyanın en büyük enerji
üretimine sahip hidroelektrik santralinin
doğmasına sebep olan
işbirliğini sağlamak hiç
de kolay olmadı. Zira
barajın inşasına başlanmasının yaklaşık 100

Yaşam Tarzı

yıl öncesine denk gelen
1870 yılında Brezilya,
Arjantin ve Uruguay ittifakı Paraguay’a savaş
açmıştı. Savaşın sonucu
ise Paraguay açısından
korkunç bir yıkımdı.
Çünkü savaştan önce
525 bin olan Paraguay
nüfusu, savaş sonrası
221 bine düşmüştü. Yani Paraguay bu savaşta
nüfusunun yarısından
fazlasını (%55,8) ve
topraklarının yaklaşık
üçte birini kaybetmişti.
Paraguay savaşta
nüfusunun yarısından
fazlasını kaybetti.
Bugüne dek Brezilya
ve Paraguay arasındaki ilişkiler geçmişleri nedeniyle pek de iyi
olmasa da, hızla artan
nüfusun enerji ihtiyacını karşılamak, ekonomisini ayakta tutmak
ve büyütmek isteyen
iki ülke aralarındaki
tüm ihtilaflara rağmen
1966 yılında enerji konusunda
görüşmelere başladı. Zira bugün
binde 8 civarında olan
Brezilya’nın nüfus artış
hızı, 1960 yılında binde

Itaipú Binacional

32’ydi. Görüşmeler ve
yoğun diplomasi trafiğinin ancak 7. yılında
sonuca ulaşılarak, 26
Nisan 1973 tarihinde
“Parana Nehri Hidroelektrik Kaynaklarının
Gelişimi”
ve “Itaipú
Binacional”ın (tesisin
kurulması ve işletilmesi
konusunda idari, mali
ve teknik sorumluluklara sahip yasal işbirliği) konusunda anlaşmaya varılarak imzalar
atıldı. Ve nihayet 1975
yılı Mayıs ayında dün-

yanın en büyük enerji
üretimine sahip hidroelektrik santralinin,
Güney Amerika’nın en
uzun 2. nehri olan Parana Nehri üzerinde
yapımına başlandı.
Güney Amerika’nın en
uzun ikincisi…
Parana “denizin anası”
anlamına geliyor. Nehir
4 bin 880 kilometrelik uzunluğuyla Amazon’dan sonra Güney
Amerika’nın en uzun
ikinci, dünyanın ise en
uzun sekizinci nehri.
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PARANA NEHRI’NIN
TOPLAM AKIM
MIKTARI,
ÜLKEMIZIN
EN BÜYÜK
NEHIRLERINDEN
DICLE’NIN 15 KATI,
FIRAT’IN 20 KATI,
KIZILIRMAK’IN ISE
TAM 111 KATINA
DENK GELIYOR.
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Parana Nehri

Parana Nehri’nin bir
bölümü Brezilya - Paraguay sınırını oluşturuyor. Brezilya’dan doğup Atlas Okyanusu’na
dökülen nehir yıllık
725 milyar metreküp
su taşıyor. Parana Nehri
Atlas Okyanusu’na dökülmeden önce Uruguay Nehri’yle birleşerek
Plata Nehri’ni (Río de la
Plata) oluşturuyor. Parana Nehri’nin toplam
akım miktarı, ülkemizin en büyük nehirlerinden Dicle’nin 15 katı,
Fırat’ın 20 katı, Kızılırmak’ın ise tam 111
katına denk geliyor.
Parana Nehri birçok
yönüyle ilgi çekici bir
yapıya sahip. Nehir aynı
zamanda bir sınır çizgisi niteliğine de sahip.
Brezilya, Arjantin ve
Paraguay’ın birleştiği
noktadan da geçen ne-

hir üç ülkeyi birbirinden ayırıyor.
Parana Nehri devasa bir
havzaya sahip. Nehrin
havza alanı tam 2 milyon 800 bin kilometrekare. 2 milyon 800
bin kilometrekare ise
Türkiye yüzölçümünün
6 katından daha fazla
bir alana denk geliyor.
Parana Nehri tarım ve
enerji üretimi için kullanılmasının yanı sıra
Güney Amerika’nın en
önemli
suyollarından
biri ve balık varlığı açısından çok zengin bir
yapıya sahip. Bu yüzden Itaipú Barajı inşa
edilirken biyoçeşitliliğin
korunması da göz ardı edilmemiş. Piracema
Kanalı ile balıkların göç
yolu üzerinde olan barajın, kaya dolgu kısmında balıkların geçi-

Piracema Kanalı

şini sağlayabilmek için
balık geçidi inşa edilmiş. Balıklar kanal vasıtasıyla üreme ve yaşam
alanlarına
kolaylıkla
ulaşabiliyor.
Itaipú Barajı’nın inşası için Parana Nehri’nin
derive edilmesi gerektiğinden, baraj inşaatından önce yaklaşık 50
milyon ton kaya ve toprak taşınarak 150 metre
genişliğinde, 2 kilometre
uzunluğunda bir derivasyon kanalı inşa edildi.

NEHRIN HAVZA
ALANI TAM 2
MILYON 800 BIN
KILOMETREKARE.
2 MILYON 800 BIN
KILOMETREKARE
ISE TÜRKIYE
YÜZÖLÇÜMÜNÜN
6 KATINDAN DAHA
FAZLA BIR ALANA
DENK GELIYOR.
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Iguazu Şelalesi

Yeryüzündeki cennet:
Iguazú
Parana Nehri, tüm bu
faydalarının
yanında
dünyanın en büyük şelalelerinden Iguazú Şelaleleri’ne de ev sahipliği yapıyor. Arjantin’in
kuzeydoğusunda, Parana ve Iguazú nehirlerinin birleştiği noktada

oluşan bu doğa harikası tam anlamıyla bir
görsel şölen sunuyor.
Iguazú, Guarani dilinde
“büyük su” anlamına
geliyor.
Iguazú Milli Parkı içinde yer alan yaklaşık 275
şelale Iguazú Şelaleleri
olarak anılıyor ve her

yıl binlerce turisti ağırlıyor. Şelalerin toplam
genişliği yaklaşık 2,7
kilometre. Şelalelerden
en yükseği 82 metre yükseklikten akıyor.
Ortalama yükseklikleri
ise 65 metre civarında.

noktası

Seyyahların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak

leler adeta bir turizm

haline

şelaleler

gelen

Arjantin

–

Brezilya sınırında yer
alıyor. Her yönüyle üç
ülke için de önemli olan
Parana Nehri’nin Iguazú Nehri’yle birleştiği
noktada yer alan şelameşalesi...
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Iguazú Şelaleleri, Para-

alanına sahip barajın,

guay, Arjantin ve Bre-

maksimum taşkın se-

zilya’nın tam ortasın-

viyesindeki

da kalan ve sınır teşkil

alanı ise bin 561 kilo-

eden Foz do Iguaçu’ya

metrekare.

20 kilometre, dünyanın

deyişle, taşkın dönem-

en büyük enerji üre-

lerinde barajın gölalanı

tim kapasitesine sahip

211 kilometrekare arta-

hidroelektrik

biliyor.

santrali

Itaipú’ya 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Parana Nehri üzerinde
üzerindeki Itaipú Barajı’nın rezervuar alanının uzunluğu ise yakla-

rezervuar
Bir

diğer

Dünya’nın en
enerjik hidroelektrik
santrali…
Itaipú

Hidroelektrik

Santrali 14 bin MW Ku-

ree Gorges Barajı’ndan
sonra dünya ikincisi,
yıllık ortalama enerji üretimi bakımından
ise dünyanın en büyük
hidroelektrik
santrali
konumunda.
Itaipú
Hidroelektrik
Santrali enerji üretimine başladığı 1984 yılından bu yana 2,5 milyar MWh enerji üretti.
Devasa
hidroelektrik
santral tek başına Brezilya’nın enerji ihtiyacının yüzde 15’ini, Paraguay’ın enerji ihtiyacının ise yüzde 86’sını
karşılıyor.

şık 170 kilometre.

rulu güce ve 90 bin GWh

En geniş yerinde 12 ki-

kapasitesine sahip. Bu

lometre genişliğe sahip

yönüyle Itaipú kurulu

rezervuar alanının or-

güç bakımından Çin’de

talama genişliği ise 7

Yantze Nehri üzerine

kilometre. Bin 350 ki-

kurulu 22 bin 500 MW

Enerji üretiminde bir
dünya rekoru

lometrekare rezervuar

kurulu güce sahip Th-

Itaipú

yıllık ortalama üretim

Hidroelektrik

DEVASA
HIDROELEKTRIK
SANTRAL
TEK BAŞINA
BREZILYA’NIN
ENERJI
IHTIYACININ
YÜZDE 15’INI,
PARAGUAY’IN
ENERJI
IHTIYACININ ISE
YÜZDE 86’SINI
KARŞILIYOR.
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Itaipú Barajı

yılında

tip değil, içibeton, top-

çelik kullanılmış. Ayrıca

96 milyar 387 milyon

rak dolgu ve kaya dolgu

Itaipú Barajı, Amerikan

kilovatsaat enerji üret-

olmak üzere üç tip ba-

İnşaat

ti. HES’in 2016 yılın-

raj yapısını bünyesinde

ri Topluluğu tarafın-

da ürettiği 103 milyar

barındırıyor.

dan belirlenen Modern

98 milyon kilovatsaat

ön değerlendirme sü-

Dünyanın

enerji ise bir dünya re-

recinde baraj tipi olarak

arasında gösteriliyor.

koru. Bir önceki dünya

birçok seçenek değer-

rekoru ise 2013 yılında

lendirilmiş; teknik ve

98 milyar 360 milyon

jeolojik değerlendirme-

bin işçinin çalıştığı ve

kilovatsaat ile yine Ita-

ler neticesinde ana ba-

20 milyar dolara mâl

ipú tarafından kırıldı.

raj için, içi boş ağırlıklı

olan baraj, 7 bin 919

beton baraj, yardımcı

metre kret uzunluğuna

barajlar içinse kaya ve

sahip. Santralde enerji,

toprak dolgu baraj tipi

120 metre seviyesin-

sade-

uygun görülmüş. Ba-

deki her biri 240 ton

ce dünyanın en fazla

raj yapımında ise yerel

ağırlığındaki kapakla-

enerji üreten hidroe-

kazılardan elde edilen

rın açılması ve her biri

lektrik santraline sa-

kaya ve toprağın yanı

10,5 metre çapındaki

hip

değil,

sıra, 12,3 milyon met-

cebri borular vasıtasıy-

mühendislik

reküp beton ve 380 tane

la suyun spiral türbin-

yapısıyla da ön plana

Eiffel Kulesi yapmaya

lere iletilmesiyle elde

çıkıyor. Zira baraj tek

yetecek kadar demir ve

ediliyor.

Santrali

2017

“Modern Dünyanın 7
Harikası”ndan Biri
Itaipú

Barajı

olmasıyla

komplike

Projenin

Mühendisle-

7

Harikası

Yapımında yaklaşık 40

ITAIPÚ
HIDROELEKTRIK
SANTRALI 2017
YILINDA 96 MILYAR
387 MILYON
KILOVATSAAT
ENERJI ÜRETTI.
HES’IN 2016
YILINDA ÜRETTIĞI
103 MILYAR
98 MILYON
KILOVATSAAT
ENERJI ISE BIR
DÜNYA REKORU.
BIR ÖNCEKI DÜNYA
REKORU ISE 2013
YILINDA 98 MILYAR
360 MILYON
KILOVATSAAT
ILE YINE ITAIPÚ
TARAFINDAN
KIRILDI.
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ORMANINDA MACERA SAKLI

ALUÇDAĞI
TABİAT PARKI…
42
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Cennet ülkemizin hemen her yerinde eşsiz güzellikte tabiat
parkları bulunmaktadır. Sıradan alternatifler yerine çok farklı
etkinliklere ev sahipliği yapan, her yaş grubundan insanın gün
boyu kaliteli vakit geçirebileceği bir yer olarak hizmet vermek
için tasarlanan Türkiye’nin en büyük açık alan macera ve
etkinlik parkı Aluçdağı Tabiat Parkı da bunlardan birisi.
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Tabiat Parkı nedir bilir
misiniz; bitki örtüsü ve
yaban hayatı özelliğine
sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine
uygun tabiat parçalarını ifade eder. Cennet
ülkemizin hemen her
yerinde de bulunmaktadır. Sıradan alternatifler yerine çok farklı
etkinliklere ev sahipliği
yapan, her yaş grubundan insanların gün
boyu kaliteli vakit geçirebileceği bir yer olarak
hizmet vermek üzere
tasarlanan Türkiye’nin

en büyük açık alan macera ve etkinlik parkı
Aluçdağı Tabiat Parkı
da bunlardan birisi.
90 hektardan oluşan
bir alanı kaplayan ve
Ankara’da trekking ve
doğa gezisi yapmak için
ideal alanlardan birisi olan Aluçdağı Tabiat
Parkı, 300 adetten fazla
piknik masası ve mangal ocakları ile daha rahat bir gün geçirmenizi
sağlamak ve misafirlerini memnun etmek
için her türlü imkana
sahip.

CENNET
ÜLKEMIZIN HEMEN
HER YERINDE
GÖRÜLEBILECEK
TABIAT PARKI
MEVCUTTUR.

Ayrıca çam, meşe ve
ardıç gibi ağaç türlerine de ev sahipliği yapan
parkta, tarihi milyonlarca yıl önceye dayanan dünyaca ünlü dev
kanatlar (Kara Akbaba)
familyası ve gözetleme alanları da mevcut.
İlçede bulunan 17 yürüyüş parkurunun 11
tanesi Aluçdağı Tabiat
Parkı’na çıkmakta veya
buradan başlamaktadır.
Bölgede geleneksel hale
gelen ‘’Çamlıdere Festivali’’ her yıl Ağustos
ayında yine Aluçdağı

Yaşam Tarzı

Tabiat Parkı içerisinde
düzenlenmektedir.
Aluçdağı

Tabiat

Par-

kı içerisinde bulunan,
10 bin metrekare alan
üzerine kurulan Türkiye’nin en kapsamlı,
Ankara’nın ilk Macera
Parkı ise, paintball, ok
ve havalı tüfek atış alanı, etkinlik ve eğlence
gibi pek çok imkanı bir
arada sunuyor.

Bireysel, ailece, arkadaşlarla ve hatta kurumsal katılımlar için
de tam günlük, spor,
eğlence, hareket ve
dinlenmenin bir arada
olduğu şehrin stresinden,
karmaşasından
bir nebze uzaklaşarak,
doğa ile uyumlu eşsiz
etkinlikler fırsatı sunan Çamlıdere Aluçdağı
Macera Parkı, zengin
içeriği, işletme modeli
ve profesyonelliği sa-

yesinde her sezonda ziyaretçilerine özel aktivitelerle hizmet veriyor.

hattı, Tahterevalli, yerden 4 m yükseklikte asma köprü ve daha birçok
farklı oyun ve etkinlik
bulunuyor.
İçerisinde
büyükler için ve çocuklar için oyun alanlarının
da olduğu macera parkta çocuklar için birde
survivor parkuru yer
alıyor. Macera Parkı’nın
yanında bulunan paintball oyun sahası, piknik
alanı, okçuluk ve atıcılık alanı gibi alanlar da
ziyaretçilerine hizmet
vermektedir.

Aluçdağı Macera
Parkı’nda neler var?

Aluçdağı Tabiat
Parkı’nda neler
yapılabilir?

Macera parkta dev salıncak, tırmanma duvarı, ip merdiven ve
ağaçlar arasında yerden
4 metre yükseklikte geçişler sağlayacak ip parkurları, Zepline, Postacı
yürüyüşü, İp tırmanma,
Trapez, Yatay yaşam

Yalnız gelseniz bile sıkılacak bir dakika bulamayacağınız bu tabiat parkında bu kadar
eğlence fazla gelir de
dinlenmek
isterseniz
bu etkinliklerden biraz
uzaklaşarak ağaçların
arasına hamağınızı ku-
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rup kuş seslerini dinleyebilir ya da kitabınızı
okurken közde çayınızı
demleyebilirsiniz.
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Burası bir gün yetmez
doğayla baş başa da
kalmak istiyorum diyorsanız 300 çadırlık
kamp alanına çadırınızı
kurabilirsiniz. Gündüz
ormanda yürüyüş yapıp
oksijene doyabilir ya
da bisiklet turuyla hem
spor yapıp hem etrafı
gezebilirsiniz. Gece ise
kampın olmazsa olmazı
ateşinizi yakar, yanınızda sevdikleriniz varsa günün yorgunluğunu
sohbet ederek atabilirsiniz. Ormanda kalmak
yıldızları seyretmenin
en güzel yoludur. Siz de
bu yolun yolcusu olabilirsiniz.
Ayrıca park içerisinde
bulunan iki adet satış
büfesi ile ihtiyaç duyacağınız her şeyi temin
edebileceğiniz gibi baybayan lavaboları ve yine
bay - bayan olarak ayrılmış mescidi kullanabilirsiniz.

tek müze örneklerinin
bulunduğu ve Türkiye’de en çok müzeye
sahip ilçe olan Çamlıdere’den geçerken burayı da gezmek görmek
isteyebilirsiniz.

Aluçdağı Tabiat
Parkı’nda neye, ne
kadar ücret ödenir?
Aluçdağı Tabiat Parkı’na çok makul bir
araç giriş ücreti ödüyorsunuz. Macera Parkı’ndaki her ayrı parkur için uygun fiyatta
farklı ücret ödenmekte
olup grup indirimleri de
yapılmaktadır. Çadırlı kamp, piknik, lavabo
vs. gibi şeyler için ise
ayrıca ücret ödenmemektedir.

Ankara / İstanbul istikametinde hem otobandan hem de E-5
karayolu ve çevre yolu

Aluçdağı Tabiat
Parkı’na nasıl gidilir?

üzerinden

Ankara
merkezinden
50 dakika uzaklıkta
yer alan parka ulaşım

nüşle

Ankara

ili

Çamlıdere ilçesine dösağlanmaktadır.

Tabiat Parkı’na varmadan önce dünyada ilk ve

Spor yapmayı sadece
yürümek, koşmak vs.
zannediyorsanız burası
sizi bu konuda yanıltabilir.
Aluçdağı’nda
bulunan çeşitli aktivitelerle eğlenerek spor
yapabilir, günün yorgunluğunu da hamakta, sohbette, piknikte,
közde demlenmiş çayda atabilirsiniz. Tüm
bunlar yetmez de gece
çadırlı kampta kalmak
ve çam kokuları arasında uyumak isterseniz Aluçdağı Tabiat
Parkı’na şimdiden hoş
geldiniz…
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TÜRKIYE’NIN İLK VE TEK
ENGELSIZ KUŞ GÖZLEM
KULESI HERSEK LAGÜNÜ’NDE
YÜKSELECEK
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü, 197 farklı kuş türüne ev sahipliği
yapan Hersek Lagünü’nde Türkiye’nin ilk ve tek kuş gözlem
kulesini inşa edecek.
7 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek
kuleye, tabiatla uyumlu
olması maksadıyla ahşap giydirme yapılacak.
Kuş gözlem kulesinin
en önemli özelliğini
ise alana gelen yaşlı ve
engelli bireylerin her
katına rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak
asansör sisteminin bulunması oluşturuyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, her insanın bir
engelli adayı olduğu
gerçeğinden hareketle,
görme, işitme ve fiziki
engelli
vatandaşların
herkesle birlikte, hayatın bütün alanlarındaki
hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için yaptığı
yatırımlarda bu vatandaşlarımızı unutmuyor.
Bu çerçevede Bakanlık, Yalova’da bulunan
Hersek Lagünü’ne Türkiye’nin ilk ve tek engelsiz kulesini yapacak.
Yaklaşık yarım milyon
lira yatırım bedeli ile
inşa edilecek olan kuş

Kule 2018’in İlk
Çeyreğinde Hizmete
Alınacak

gözlem kulesi 2018 yılında tamamlanacak.
Kule 18,5 Metre
Yükseklikte Olacak
Alandaki kuş zenginliğinin ve çeşitliliğinin
oluşturduğu
estetik
görsel güzelliğin tanı-

tılması, ilgi gruplarının,
araştırmacıların
ve alana gelen ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden
gözlem
yapabilmesi
maksadıyla inşa edilecek kule 18,5 metre
yüksekliğe sahip olacak.

Gözlem
kulesinin
2018’in ilk çeyreğinde
hizmete
alınmasının
planlandığını belirten
Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Hersek Lagünü 197
farklı kuş türüne ev
sahipliği yapması bakımından çok önemli. Öyle ki alandaki kuş
türlerinin zarar görmemesi için İzmit-Yalova
yolunu bağlayan Osmangazi Köprüsünün
güzergahı değiştirilmiş
ve köprü kavisli şekilde
inşa edilmişti” değerlendirmesinde bulundu.
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YABAN HAYVANLARININ
YARALARI SARILIYOR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü tabiatta yaralı halde bulunan yaban
hayvanlarını tedavi etmeye devam ediyor.
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Bakanlık olarak yaban
hayvanları için ülkenin
dört bir yanında rehabilitasyon merkezi kurmaya devam ettiklerini
kaydeden Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu “Uluslararası
sözleşmeler
ve ulusal mevzuatımız
gereği tabiatta yaralı,
hasta ve yardıma muhtaç olan yaban hayvanlarını kurtarmak ve
tedavi etmek için kurulan rehabilitasyon merkezleri sayesinde son
6 yılda yaklaşık 14 bin

yaban hayvanı tedavi ve
rehabilite edilerek tabii
yaşam ortamına bırakıldı.” dedi.

Her Bölgede Bir Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Kurulması
Hedefleniyor

Tedavi edilen yaban
hayvanları arasında şahin, leylek, karabatak,
kaya kartalı, pelikan,
puhu kuşu gibi kuş türleri başı çekti. Ayrıca
ayı, yılan, kertenkele,
deniz
kaplumbağası,
sincap, yaban keçisi,
karaca, tilki gibi yaban
hayvanları da tedavi
edilen türler arasında
yer aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı DKMP Genel Müdürlüğü
her bölge müdürlüğü
bünyesinde bir Yaban
Hayvanı Kurtarma ve
Rehabilitasyon Merkezi kurma çalışmalarına
hızla devam ediyor. Bu
çerçevede bugün itibariyle Bursa, Şanlıurfa,
Kars, Van, Mersin ve
Hatay illerinde yer alan

6 merkezde yeni kurtarma ve rehabilitasyon
hizmeti veriliyor. Diğer
bölgelerimizde de yeni
kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerinin
yapımı için çalışmalar
sürüyor.
Çalışmalar
İşbirliği İçerisinde
Sürdürülüyor
Av ve yaban hayvanı
türlerinin korunması,
yeni yaşam alanlarına
yerleştirilmeleri,
doğada yaralı ve yardıma
muhtaç olarak bulunan
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“Küçük Bir Gayret
Birçok Yaban
Hayvanının Hayatının
Kurtarılmasında
Önemli Bir Vesile
Olabilir”

yaban
hayvanlarının
tedavi ve rehabilitasyonlarının titizlikle yapılması çalışmalarının
daha sağlıklı sürdürülmesi maksadıyla üniversiteler, belediyeler
ve STK’larla işbirliği
içerisinde
çalışmalar
devam ediyor.
Bu kapsamda tabiatta
zarar gören yaban hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması maksadıyla DKMP Genel
Müdürlüğü ile Selçuk
Üniversitesi Rektörlüğü arasında bir işbirliği
protokolü
imzalandı.
Protokol
kapsamında
Konya’da yaban hayvanları için bir kurtarma ve rehabilitasyon
merkezi
kurulacak.
Böylece Selçuk Üniversitesi’nin de desteği ile
tabiatta yaralı, hasta ve
yardıma muhtaç olarak
bulunan yaban hayvanlarının tedavi, bakım ve
rehabilitasyonları ya-

pılarak, tekrar tabiata
kazandırılacak.
Bu işbirliği çerçevesinde Selçuk Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi
öğrencilerinin
yaban
hayvanlarının
tedavi
ve rehabilitasyonunda
deneyim
kazanmaları sağlanacak. Ayrıca
düzenlenecek çalıştay,
sempozyum,
eğitim
gibi etkinliklerle yaban
hayatına dair farkındalık artırılmış olacak.

Yaban hayatının korunması, geliştirilmesi
konusunda ve yaban
hayatının gelecek nesillere aktarılması için
yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade
eden Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu “Vatandaşların
da yaralı halde buldukları hayvanları tedavi
merkezlerine getirerek
ya da yetkililere haber
vererek yaban hayatını
korumak için yapılan
çalışmalara katkıda bulunmalarını bekliyoruz.
Bakanlık ve vatandaş
işbirliği içinde gösterilecek küçük bir gayret
birçok yaban hayvanının hayatının kurtarılmasında önemli bir
vesile olabilir” dedi.
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8-12 Mayıs 2018’de Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi
Konya’da yapılacak. Kongrede İklim Değişikliği, Sürdürülebilir
Yerel Ulaşım, Kentsel Yeşil Alan, Eko Yenilik ve Sürdürülebilir
İstihdam, Entegre Çevre Yönetimi, Huzur ve Şehir gibi
başlıklar tartışılacak.
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Pek çok kaynağa göre
Konya’nın adı, “Kutsal Tasvir” demek olan
“İkon”
kelimesinden
geliyor. Bu kelimenin
kökeni hakkında çeşitli anlatımlar olsa da
genelde kabul gören
hikâye, biraz daha mitolojik olan. Buna göre;
kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran
ifadesi olarak bir anıt
yapılır ve üzerine de
olayı tasvir eden bir resim çizilir. Anıta verilen
isim, İkonion’dur. Bu
olaydan sonra şehir bu
isimle anılır. Daha son-

Konya, Anadolu’dan
Önce Fethedilmiştir!

ra bir dönem, bu isim
bazı hükümdar isimleri
ile birlikte söylenmeye
başlar. Claudiconium,
Colonia Selie, Augusta
İconium gibi… Bizans
dönemine ait kaynaklara göre ise o dönemde

şehir, “Tokonion” adı
ile anılıyordu. Bizans’ın
ardından Selçuklu, Karamaoğlu ve Osmanlı
egemenliğine giren bu
güzel şehir, bugüne kadar gelen “Konya” adını ise Türklerden aldı.

Konya, M.Ö. 7. bin yılından itibaren yerleşimlerin görüldüğü bir
yerdir. Hititler, Lidyalılar, Persler, Büyük
İskender, Selevkoslar,
Bergama Krallığı, Romalılar ve hâkim oldukları
medeniyetler
burada yaşamışlardır.
7. yüzyıl başlarında
Sasaniler, ortalarında
Muaviye
komutasındaki Emevilerin işgal
ettiği şehir, 10. yüzyıla
kadar Bizans egemenliğindeydi.
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Selçuklular
bölgeye
1069 yılında geldi ve
bölgeye gelen ilk Türk
akıncılarıydı.
Büyük
Selçuklu Sultanı Alparslan, 1071’de Bizans
İmparatoru Romen Diyojen’i Malazgirt’ te
yenerek, Türklere Anadolu’nun kapılarını açtı. Alparslan, zaferden
sonra
komutanlarına
Anadolu’nun tamamen
fethedilmesini emretti. Kutalmışoğlu Sultan
Süleymanşah, bu görevi
başarıyla tamamladı ve
Konya’yı zapt etti. Süleyman Şah Konya’yı
aldıktan sonra Anadolu’ya yöneldi ve tam
hâkimiyeti sağladıktan
sonra 1074’te Anadolu
Selçuklu Devleti’ni kurdu. Bu nedenle “Konya,
Anadolu’dan önce fethedilmiştir!”
demek
yanlış bir ifade olmayacaktır. Bu tarihten
itibaren de Konya’da
Türk-İslam egemenliği
dönemi başladı.
1097’de 1. Haçlı Seferi’nde İznik kaybedildiğinde Anadolu Selçuklu
Devleti’nin
başkenti
Konya oldu. Bu sebeple Konya, günden güne
gelişti.
Türk İslam Döneminin
En Önemli Mirasçısı
Konya 12. yüzyılın ilk
yarısında, Sultan Alaeddin Keykûbat (12191236) devrinden itibaren, dünyanın ilim ve
sanat merkezi sayılmıştır. Türk-İslam dünyasından bilim ve sanat
insanları Konya’da bir
araya gelmiştir.

SELÇUKLU
DÖNEMINDE
KONYA BAŞKENT
OLMANIN VERDIĞI
AYRICALIKLA,
PEK ÇOK MIMARI
ESERLE SÜSLENDI
VE ANADOLU’NUN
EN GELIŞMIŞ
ŞEHIRLERINDEN
BIRI OLDU.

Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî ve Mevlânâ
Celaleddin Rûmî, Sadreddin Konevî, Şemsî
Tebrizî, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi gibi bilgin,
mutasavvıf ve filozoflar
en önemli eserlerini
Konya’da
hazırlamış
ve bunlarla dünyaya
ışık tutmuşlardır. Bu
isimlerle Konya tam
anlamıyla “Altın Çağı”nı yaşamıştır. Bu
çağa damgasını vuran
fikirler ve yaşanan aydınlanma hem şehrin
hem de Anadolu’nunu
ruhuna işlemiştir. Öyle
ki bundan sonra yaşanan tüm kötü olaylara
rağmen Anadolu, Türklerin ana yurdu olarak
kalabilmiştir. Bu çağda
oluşan maya; Moğol,
Haçlı, Yunan ya da diğer tüm emperyalist
saldırılara karşı durabilecek gücü vermiştir.
Mevlânâ yaşama sevincini tüm dünyaya sevgi
ve hoşgörü anlayışı ile

yayarken,
Nasreddin
Hoca milletimizin hazır
cevaplılığını ve kıvrak
zekâsını
yansıtmıştır.
Yunus Emre Orta Çağ’ın
karanlığındaki
Avrupa’ya Anadolu’da yaydığı insan ve insanlık
sevgisi ile adeta “medeniyet dersi” vermiştir.
Selçuklu
döneminde
Konya başkent olmanın
verdiği ayrıcalıkla, pek
çok mimari eserle süslendi ve Anadolu’nun
en gelişmiş şehirlerinden biri oldu. Türk-İslâm döneminden önce yapılan eserlerden
günümüze ulaşan çok
fazla kalıntı bulunmuyor. Yapılan kazılarda
daha çok Türk çağına
ait eserler ele geçmekle birlikte bölgede hüküm süren Hitit, Roma
ve Bizans kalıntıları da
çıkmaktadır.
Osmanlı döneminde de
bilim ve sanat çalışmaları bölgede kesintiye uğramadan devam
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etmiştir. Mimaride de
Osmanlı’nın etkisi şehri
geliştirmeye, günümüze kadar kalan eserlerle
devam etmiştir.

Çatalhöyük, Eşrefoğlu Camisi, Nasreddin
Hoca, Eflatun Pınarı,
Fasıllar Anıtı, Aya Elena Kilisesi, Tınaz Tepe
Mağarası, Kubad-Abad
Sarayı, Köşk Kaplıcaları, Karapınar Obrukları,
Tuz Gölü, İnce Minere,
Karatay Medresesi, Ilgın Kaplıcaları, Alaeddin Camisi, Yer Köprü
Şelalesi, Oymalı Yeraltı
Şehri, Aziziye Camisi.

Konya’nın 7 Harikası
Konya Turizm Platformu’nun Konya’daki en
önemli tarihi eserlerle ilgili yaptığı ankete
göre Konya’nın 7 Harikası; Mevlânâ Türbesi (%12.25), Meke Gölü
(% 8.28), Çatalhöyük
(% 7.09), Nasrettin
Hoca (% 6.2), Tınaztepe Mağarası (% 6.05),
Alaaddin Camii (%5.66)
ve Yerköprü Şelalesi’dir. (% 5.48)
Ankette
göre
Konya’daki en önemli diğer 22 kültürel miras
şu şekilde: Mevlânâ
Müzesi, İvriz Kaya Anıtı, Meke Gölü, Klistra,

Mevlânâ Müzesi

BUGÜN TÜM
DÜNYANIN AKIN
ETTIĞI BIR MÜZE
OLAN MEVLÂNA
DERGÂHININ
BULUNDUĞU
YER, SELÇUKLU
SARAYI’NIN GÜL
BAHÇESI’YDI.

Bu 7 harikanın başında
gelen Mevlânâ Müzesi
aynı zamanda Türk Çağı dediğimiz dönemin
de en önemli tarihi miraslarından biridir. Bugünkü haline Cumhuriyet döneminde gelen
türbe, Mimar Bedrettin
Tebrizî tarafından yapıldı. “En Yeşil Kubbe”
anlamına gelen Kub-

be-î Hadra denilen 16
dilimli kubbesi firuze
çinilerle kaplıdır.
Bugün tüm dünyanın
akın ettiği bir müze
olan Mevlâna Dergâhının bulunduğu yer,
Selçuklu
Sarayı’nın
Gül Bahçesi’ydi. Sultan
Alâeddin Keykubad burayı Mevlâna’nın babası
Sultânü’l-Ulemâ Bâhaeddin Veled’e hediye
etmişti. Sultânü’l-Ulemâ, vefatından sonra
türbedeki bugünkü yerine defnedildi. Halktan
gelen mezarın üzerine
bir türbe yapılması isteğini reddeden Mevlânâ; “Gök kubbeden
daha iyi türbe mi olur?”
dese de onun ardından
kendi oğlu halkın isteğine karşı koymamış ve
türbe yapılmasına izin
vermiştir.

Yaşam Tarzı

Kültür ve Turizm

“Kubbe-i Hadra” dört
kalın sütun üzerine 130
bin Selçukî dirhemi karşılığında Mimar Tebrizli
Bedrettin’e yaptırılmıştır. Bundan sonra 19.
yüzyılın sonuna kadar
eklemeler yapılarak inşaatı devam eden Mevlevî Dergâhı ve türbe
olan yapı, 1926 yılında
“Konya Âsâr-ı Âtîka
Müzesi” olarak ziyarete
açılmıştır. 1954 yılında
restore edildikten sonra
adı “Mevlânâ Müzesi”
olarak değiştirilmiştir.

Müzenin
avlusuna
“Dervîşân Kapısı” ndan
girilir. Avluda; derviş hücreleri, Hürrem
Paşa Türbesi ve Üçler Mezarlığı’na açılan
Hâmûşân (Susmuşlar)
Kapısı bulunuyor. Sinan Paşa, Fatma Hatun
ve Hasan Paşa türbeleri ile semahane ve
mescit bölümlerinin ve
Mevlâna ile ailesinin
mezarlarının da içerisinde bulunduğu kısım
ana bina içinde yer alır.
Avluda ayrıca Yavuz
Sultan Selim’in 1512

yılında yaptırdığı üzeri
kapalı şadırvan , “Şeb-i
Arûs” havuzu ve Selsebil adı verilen bir çeşme
yer almaktadır.
Konya’da her yıl düzenlenen Şeb-î Aruz
törenleri ile Mevlânâ
ölüm yıl dönümünde anılmaktadır. Bu yıl
744. ölüm yıl dönümünde anılacak olan
Mevlânâ,
ölümünden
bunca yıl geçtikten
sonra bile bu topraklardan dünyaya ışık saçmaya devam ediyor.

M.Ö. 7000 yılına kadar
giden bir tarihi ve ev
sahipliği yaptığı medeniyetler nedeniyle Konya, günümüzün önemli
“kültür turizmi” şehirlerindendir.
Başta
Mevlânâ Müzesi olmak
üzere pek çok müze,
ören yerleri, tarihi ve
doğal sit alanları, mağaraları ve sivil mimari örnekleriyle zengin
bir tarihin mirasçısıdır
Konya. Bu nedenle de
turizm açısından, özellikle de kültür turizmi
açısından önemli bir
cazibe merkezidir.
Kentte, turizm işletme belgeli 31 tesiste 5
bin 319, turizm yatırım belgeli 14 tesiste
4 bin 949 yatak kapasitesi mevcut. Toplam
yatak kapasitesi ise 10
bin 228’dir. Ayrıca 16
turizm işletme belgeli
lokanta ile 19 seyahat
acentesi vardır.
Konya’da; il merkezinde 6 (Mevlânâ, Karatay
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Çini Eserleri, İnce Minare, Sırçalı Medrese,
Atatürk, Etnografya ve
Arkeoloji Müzeleri) ,
ilçelerde 4 (Çatalhöyük Ören Yeri Müzesi,
Ereğli Müzesi, Akşehir
Batı Cephesi Karargâhı Müzesi ve Akşehir
Arkeoloji Müzesi) olmak üzere toplam 10
müze bulunmaktadır.
2017’nin ilk 9 ayında 2
milyon 29 bin 165 kişi
şehirdeki bu müzeleri
ziyaret etti.
Eşsiz Coğrafyası İle
Daha Değerli
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Konya 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümü ile Türkiye’nin en
büyük ilidir. Ortalama
yükseltisi 1016 metredir. Türkiye’nin en büyük alüminyum (boksit)
ve magnezit yatakları
ile kömür, kil, çimento
hammaddeleri,
kurşun-çinko, barit madenleri bulunmaktadır.
Sınırları içindeki akarsular sel baskınlarına neden olarak tarım
arazilerine büyük zarar
vermektedir. Bu nedenle bölgede erozyonla
mücadele
çalışmaları
yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Selleri önlemek için akarsulara
barajlar
yapılmıştır.
En büyük ve en önemli
akarsuyu olan Çarşamba Suyu üzerinde kurulan Apa Barajı, hem
selleri önlüyor hem de
Konya Ovası’nın bir bölümünde sulama bu sayede yapılıyor.
Konya sınırlarında pek
çok tabii göl ve bataklık

ya-Isparta sınırı üzerindedir.
Türkiye’nin
en büyük 3. gölüdür.
Aynı zamanda en büyük
tatlı su gölüdür. Tektonik-Karstik olaylarla
meydana gelmiş olan
bu göl, Türkiye’nin
millî parklarından biridir. 22 adası ve pek çok
kayalığı
bulunmakta
ve üzerinde su sporları
yapılabilmektedir. Beyşehir Gölü, ornitolojik
açıdan da önemli bir
kuş üreme ve barınma
merkezidir. Bu nedenle
turizm açısından ekonomik değeri de büyüktür.

bulunmaktadır. Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Meke
Gölü, Akşehir Gölü, Suğla Gölü, Ilgın (Çavuşçu)
Gölü, Ereğli Akgöl ve
Yunak Akgöl. Bunlardan
Tuz, Beyşehir ve Meke
Gölleri hem oluşumları hem de büyüklükleri
nedeniyle diğerlerinden
ayrılmaktadır.
Tuz Gölü Ankara, Konya, Aksaray sınırlarının
kesiştiği yerde, Konya sınırı içinde yer almaktadır. Türkiye’nin
yüzölçümü
açısından
ikinci büyük gölüdür.
Derinliği yaklaşık 12
metredir ki bu özelliği
ile en sığ gölümüzdür.
Göl üzerinde görülebilecek kuş türleri arasında flamingo, bataklık
kırlangıcı, martı, kılıçgaga, angıt kuşu, kocagöz gibi kuşlar vardır.
Beyşehir Gölü, Konya’nın batısında Kon-

Göl İçinde Göl: Meke

MEKE GÖLÜ’NÜN
DÜNYADA BIR
BENZERI DAHA
YOKTUR. ZEMINDE
ÇIFT PATLAMA
ILE OLUŞMUŞ BIR
KRATER GÖLÜDÜR.

Meke Gölü’nün dünyada bir benzeri daha
yoktur. Zeminde çift
patlama ile oluşmuş bir
krater gölüdür. Panoramik manzarası, jeolojisi
ve bölgeyi mesken tutan kuşları ile bir doğa
harikasıdır.
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Göl ve birincil krater
çukurunun
800

uzunluğu

metre,

genişli-

ği 500 metredir. Derinliği ise 12 metredir.
5 milyon yıl önce bir
volkanik patlama sonucu oluşan bu krater,
zamanla suyla dolarak
göle dönüşmüştür. Günümüzden 9000 yıl önce gerçekleşen ikinci bir
volkanik patlama ile de
gölün ortasındaki ikinci
volkan konisi oluşmuş,
zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüştür.
Bu ikinci göl 25 metre derinliktedir. Gölü
oluşturan volkanik kütlenin yapısı, en şiddetli
yağmurları bile hemen
emebilen

yapıdadır.

Gölün şekli bu nedenle
yıllardır değişmemiştir.
Konya’nın

Çumra,

Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Yunak ovalarında
20-100 metre arasında
derinliklerde zengin yer
altı suyu kaynakları bulunmaktadır. Meke Gölü
çevresel etkiler ve son
yıllarda bu yer altı sularının bilinçsiz tüketimi
nedeniyle yaz aylarında
tamamen

kurumakta-

dır. Meke, aynı zamanda
göçmen kuşların Türkiye üzerinde mola verdiği nadir tabiat harikalarından biridir.
Nasrettin
Hoca Türbesi
Büyük
mizah

filozof,
usta-

sı ve halk bilgesi

Nasreddin Hoca Sivrihisar’da doğmuş Akşehir’e yerleşmiş ve
burada vefat etmiştir.
Güldürürken
düşündüren
gülmeceleriyle
tanıdığımızı Hoca’nın
türbesi,
Akşehir’de
kendi adıyla anılan
mezarlıktadır.
Mermer mezarın başucunda Hoca’nın yaşamını
simgelemek
amacıyla H. 683 (1284) olan
ölüm tarihi, tersten 386
şeklinde yazılmıştır.
Nasreddin Hoca; duygu
ve incelik içeren, gülmece türünün öncüsüdür. Yaşamı hakkında
edindiğimiz
bilgiler
daha çok söylentilerin
karıştığı bir hâldedir.
Halkın ona olan sevgisi bu söylentilerin
abartılmasına ve
zaman zaman olağanüstü
durumlar
almasına neden dolmuştur.

Dünyanın İlk Yerleşim
Yeri Çatalhöyük
Çatalhöyük Konya’nın
Çumra ilçesi sınırlarındadır. Dünya’daki en
önemli arkeolojik alanlardan biri olarak, tarihi
M.Ö. 7000-8000 yıllarına kadar uzanır. İnsanlık tarihinin ilk yerleşimİ, ilk ev mimarîsi
ve ilk kutsal yapılarına
ait özgün buluntuların
olduğu Çatalhöyük’te
1993 yılında arkeolojik
kazılar yeniden başlatıldı. Buradan çıkan
eserler Konya Arkeoloji
Müzesi’nde sergileniyor.
Çatalhöyük, sadece ülkemizde değil, dünyada
yemek kültürünün ilk
defa başladığı, tarımın
yapıldığı, ateşin kullanıldığı, yerleşik hayata
geçildiği, vahşi hayvan
saldırılarına karşı ortak
savunmanın
yapıldığı merkez olarak kabul
ediliyor.
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MENDERES VE BAYINDIR
ORMAN YANGINININ
İZLERI SILINIYOR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
İzmir’in Bayındır ve Menderes ilçelerinde meydana gelen
orman yangınlarının izlerini silmek maksadıyla çalışmalarına
hızla devam ediyor. Yangından zarar gören alanlara toplam 1
milyon 350 bin adet fidan dikilecek.

İ

zmir’in
Menderes
ilçesinde 1 Temmuz
2017
tarihinde
saat 12.55’te çı-

139 arazöz ve 12 dozer
ile 15 dakika içerisinde müdahale edilerek,
yangın

söndürüldü.

Geceli gündüzlü yoğun

kan orman yangınına

çalışmalar

5 uçak, 14 helikopter,

de söndürülen yangın

neticesin-

sonrasında 950 hektar alan zarar gördü.
Söz konusu sahada
orman teşkilatı arazi
hazırlık çalışmalarına
hemen başlayarak, 25
Kasım 2017 tarihinde

ilk fidanı toprakla buluşturdu. Şimdiye kadar
alana 160 bin adet fidan
dikildi. Yanan

alanda

toplam 750 bin adet
fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.
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nan ağaçların enkazlarını alandan temizleme
çalışmalarına başlandı.
Çalışmaların tamamlanmasının
ardından
yanan alanda ilk fidan
25 Kasım 2017 tarihinde toprakla buluşturuldu. Bugüne kadar alana
70 bin adet fidan dikildi. Söz konusu alana
toplamda 600 bin fidan
dikilecek. Böylece Menderes ve Bayındır’da
çıkan orman yangınında zarar gören sahalara
toplam 1 milyon 350 bin
adet fidan dikilecek.

Yine İzmir’in Bayındır ilçesi Lütuflar Köyü
civarlarında 25 Temmuz 2017 tarihinde saat
16.30’da çıkan ve rüzgârın da etkisiyle büyüyen orman yangınında
ise 750 hektarlık orman
alanı zarar gördü. Söz
konusu yangına 4 uçak,
9 helikopter, 126 arazöz
ve 12 dozer ile 18 dakika
gibi kısa bir sürede müdahale edilerek, yangın
söndürüldü.
Yanan Alanların Bir
Metrekaresi Bile
Farklı Bir Maksatla
Kullanılamaz
Yangından hemen sonra orman teşkilatı tarafından hasar tespit
çalışmaları yapılıp, ya-

VEYSEL EROĞLU
“YANAN ORMANLIK
ALANLARIN BIR
METREKARESI
BILE FARKLI
BIR MAKSATLA
KULLANILAMAZ.”

Ayrıca, Ayvalık Cennet
Koyu’nda meydana gelen orman yangınının
izlerini silmek maksadıyla 15 Aralık 2017 tarihinde yangından zarar gören sahaya 10.250
adet fıstıkçamı, 10.000
adet kızılçam, 6.100

adet kara servi ve 7.000
adet yeni akasya olmak
üzere toplamda 33.350
adet fidan dikildi.
İzmir Menderes ve Bayındır’da yaşanan yangınların bütün ülkeyi
üzdüğünü vurgulayan
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu “Yanan ormanlık alanların bir metrekaresi bile farklı bir
maksatla kullanılamaz.
Söz konusu sahalarda
meydana gelen yangınların izlerini silmek için
harekete geçtik. Menderes ve Bayındır’da
zarar gören alanları
tekrar ağaçlandırıyoruz. Bu kapsamda sahaların hazırlanmasının ardından fidanları
toprakla buluşturmaya
başladık. Yanan alanlarda fidanlar yeniden
yeşerecek.” dedi.
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POLONEZKÖY’DEKI İKIZ
KARACALAR SAĞLIKLI BIR
ŞEKILDE BÜYÜYOR
Karacalar için iyileştirme merkezi olarak kullanılan
Polonezköy Geyik-Karaca Üretme İstasyonu’nda şuan
itibariyle 15 adet kızıl geyik ile 16 adet karaca bulunuyor.
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Y

aban hayatına sahip
çıkmaya
devam eden
Orman
ve
Su İşleri Bakanlığı İstanbul Polonezköy’deki
Geyik-Karaca Üretme
İstasyonu’nda
yaban
hayvanları için çalışmalarını
sürdürüyor.

karacalarda sağlıklı bir
şekilde büyümeye devam ediyor.
Haziran 2016’da doğan biri dişi biri erkek
olan yavrulara Kiraz ve
Fındık ismi verilmişti.
Sağlıklı bir şekilde büyüyemeye devam eden
ve üretme istasyonunun
neşe kaynağı olan yavrular 1,5 yaşına geldi.

Yaralanmış,
güçten
düşmüş, annesiz kalmış
yavruların bakımları ve
tedavileri bu istasyonda
yapıldıktan sonra etrafı korunaklı olan yaban
hayvanı üretme yerleştirme sahalarında ormana bırakılıyor.
İkiz Karacalar 1,5
Yaşına Geldi
Özellikle karacalar için
iyileştirme
merkezi
olarak kullanılan Polonezköy Geyik-Karaca
Üretme İstasyonu’nda
şuan itibariyle 15 adet
kızıl geyik ile 16 adet
karaca bulunuyor. 2016
yılında söz konusu istasyonda dünyaya gözlerini açan ikiz yavru

“Tabii Çeşitliliğin
Korunmasını
Hedefliyoruz”
Yaban
hayatındaki
dengenin
sağlanması

ve yaban hayvanlarının
sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirme
maksadıyla çalışmalarına devam ettiklerini
söyleyen Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu “Kurduğumuz üretme istasyonlarında
tedavileri
sağlanan ve yetiştirilen
memeli yaban hayvanlarını zaman zaman
yine tabiata bırakıyoruz. Bu şekilde hem popülasyonlarını devam
ettirip,
çoğalmalarını
hem de tabii çeşitliliğin
korunmasını hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
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ÇİZGİLİ SIRTLAN

KAMERALARA TAKILDI…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatına yönelik olarak
yapılan takip çalışmalarında beklenmeyen gelişmeler kayıt
altına alınıyor. Bu çerçevede Hatay’da nesli tükenme tehlikesi
altında olan çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) kameralara
takılarak türünün varlığını gösterdi.
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Dünya Doğa ve Doğal
Kaynakları
Koruma
Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde nesli
gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan çizgili sırtlan geçtiğimiz günlerde
Hatay’da görüntülendi.
Görüntülerde
Sırtlanların Çift Olarak
Dolaştığı Görülüyor
Etrafı tel ihatayla çevrili olan Hatay Dağ
Ceylanı Yetiştirme Merkezinde alanı ve
çevresini 7/24
izlemek için kurulan kameralara takılan çizgili
sırtlan, bu bölgede leş yerken
görüntülenerek
türünün varlığını sürdürdüğünü
herkese gösterdi.
Belgesel tadındaki
görüntülerde
çizgili sırtlanların
oldukça sağlıklı
oldukları ve çift
olarak alanda
hayat mücadelesi verdikleri görülüyor.

Sırtlanlar 15 Yıl
Yaşayabiliyor
Diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntılarıyla, hasta, sakat ve zayıf düşmüş
hayvanlarla, böcekler
ve yakalayabildiği küçük memelilerle, kavun, karpuz ve üzüm
gibi meyveler ile bazı
sebzeler ve yabani yemişlerle
beslenebilen
çizgili sırtlanlar, çok
aç kaldığı ve yiyecek
bulamadığı zamanlarda evcil hayvanlara da
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saldırabiliyor.
Çizgili
sırtlanlar yaklaşık 15 yıl
yaşayabiliyor.
Koruma Çalışmaları
Türlerin Geleceğe
İntikali Adına Büyük
Bir Önem Taşıyor
Bakanlık olarak türün
hayat alanlarını ve besin kaynaklarını koruyarak, popülasyonunu
artırmak
maksadıyla
2005 yılında Hatay Altınözü Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası ilan
ettiklerinin altını çizen Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Alanda

çizgili sırtlanları korumaya yönelik av koruma faaliyetlerini ve tür
koruma çalışmalarını
sürdürüyoruz” dedi.
Yaban hayatı geliştirme sahasında bulunan
yaşlı kalker ve kumtaşından oluşan kayalıklardaki mağaraların
çizgili sırtlanın barınmasına imkan verecek
oldukça elverişli yerler
olduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
“Görüntülere de yansıdığı gibi tür korumaya
yönelik olarak yürüttüğümüz çalışmalarımız

başarıyla devam ediyor.
Yapılan çalışmalar biyolojik çeşitliliği korumak ve türlerin geleceğe intikali sağlamak
adına büyük bir önem
taşıyor” diye konuştu.
Sırtlanları Öldürmenin
Cezası 14 Bin Lira
Nesli tehlike altında
olan bu türlere karşı vatandaşların daha
duyarlı olmasını isteyen ve uyaran Prof. Dr.
Eroğlu “Çizgili sırtlana
zarar vermenin ve onu
öldürmenin cezasının
14 bin lira olduğunu da
sözlerine ekledi.

ORMAN VE SU
İŞLERI BAKANLIĞI
TÜR KORUMAYA
YÖNELIK
ÇALIŞMALARINI
TÜM HIZIYLA
DEVAM ETTIRIYOR.

