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Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken, evinizde suların kesik olduğu 
bir gün yaşadınız mı? Ya da uzun süren kurak bir periyodun ardından yağan ilk 
yağmurda sular altında kalan yerleşim yerlerine şahit oldunuz mu? Aslında ironik 
görünse de pek çoğumuz için şaşırtıcı olmayan bu olaylar, suyun doğal döngüsünün 
bir noktada kesintiye uğramasından ve geleneksel alt yapı tesislerinin yetersizliğinden 
kaynaklanıyor. 

Suyun miktarı, kalitesi ve zararlarına yönelik alınacak tedbirlerin yalnızca geleneksel 
altyapı tesisleri ile sağlanması yüksek maliyetleri gerektiriyor. Oysa ormanların, 
sulak alanların korunarak iyileştirilmesi ve suyun doğal döngüsünü sekteye uğratan, 
aksatan insan faaliyetlerinin, su döngüsünün akışını kesmeyecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi, suya ilişkin meselelerin çok daha düşük maliyetlerle çözümünü 
sağlayabilir. Tabii dengenin korunmasına da vesile olacak bu çözüm yollarının 
neler olduğunu merak ediyorsanız, konuya ilişkin hazırladığımız dosyayı mutlaka 
okumalısınız. Diğer bir dosyamızda ise dünyamızın “biyolojik süper marketleri” 
olarak değerlendirilen “Sulak Alanlar” ile alakalı şaşırtıcı gerçekleri öğrenme fırsatı 
bulabilirsiniz. 

Bu sayımızda ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü’nün Zeytin 
Dalı Harekâtına verdiği desteği, Cumhuriyetimizin “ilk” barajının eski günlerine 
dönme sürecini ve DSİ’nin yurt sathında gerçekleştirdiği projelere ilişkin son 
gelişmeleri takip edebilirsiniz.
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Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı 

Sulak alanlar, yüz 
binlerce yıllık tabii 
süreçler sonucu 
meydana gelmiş, 
zengin bitki ve 
hayvan türleri ile 
yoğun organizma 
koleksiyonuna 
sahip yeryüzünün 
en önemli genetik 
rezervuarlarıdır. 
Bulundukları 
bölgenin su rejimini 
düzenlemesi ve iklimin 
dengelenmesinin yanı 
sıra, başta balıkçılık 
olmak üzere, tarım, 
hayvancılık, saz kesimi, 
turba çıkarılması 
ve rekreasyonel 
faaliyetlere sağladığı 
imkânlar nedeniyle 
yüksek bir ekonomik 
değere sahip oldukları 
için yıllardan beri 
bütün medeniyetler 
için cazibe noktası 
olmuşlardır. Nil’in 
taşkınları ile tarım 
yapan Mısırlılardan, 
Texcoco Gölü’nde bir 
adada medeniyet kuran 
Azteklere kadar dünya 

tarihinde önemli yer 
tutan medeniyetler 
sulak alanlarla 
uzun yıllar iç içe 
yaşamışlardır.

 20. yüzyılın başından 
itibaren, tüm dünyada 
başlayan endüstrileşme 
hareketleri nedeni ile 
başta sulak alanlar 
olmak üzere birçok 
habitat büyük zarar 
görmüştür. Buna bağlı 
olarak da bu habitatlara 
bağımlı olan, burada 
yaşayan canlılar da 
zarar görmüş birçoğu 
tükenme tehdidi 
ile karşı karşıya 
kalmıştır. Son 50 
yılda tabiatın değeri 
daha iyi anlaşılmaya 
başlanmış ve tabiatın 
korunmasına yönelik 
sözleşmeler birbiri 
ardına imzalanmaya 
başlanmıştır. 

Küresel ısınmanın 
kendini iyice 
hissettirdiği, iklim 
değişikliğinin gözle 

görünür tesirlerinin 
yanı sıra şuursuz ve 
dikkatsiz kullanım 
sebebi ile günümüzde 
tatlı su kaynakları 
hızla tükenmekte 
ve kirlenmektedir. 
Bu bakımdan, sulak 
alanların korunması 
ve gelecek kuşaklara 
en sağlıklı şekliyle 
iletilebilmesi bu önemli 
mirasa sahip çıkma 
ve milli güvenliğimiz 
açısından en mühim 
sorumluluklarımızdan 
birisidir. 

Yağmur ormanlarından 
sonra dünyanın en 
üretken ekosistemleri 
olan sulak alanların 
korunması amacı ile 
1971 yılında İran’ın 
Ramsar kentinde 
imzaya açılan Ramsar 
Sözleşmesine ülkemiz, 
1994 yılında imza 
atarak sadece bugüne 
kadar ilan ettiği 14 
Ramsar alanını (Sultan 
Sazlığı, Seyfe Gölü, 
Burdur Gölü, Manyas 

(Kuş) Gölü, Göksu 
Deltası, Akyatan 
Lagünü, Kızılırmak 
Deltası, Uluabat 
Gölü, Gediz Deltası, 
Yumurtalık Lagünü, 
Meke Gölü, Kızören 
Obruğu, Kuyucuk 
Gölü ve Nemrut 
Kalderası) değil, 
sınırları dahilindeki 
tüm sulak alanlarını 
akılcı kullanmayı kabul 
etmiştir. 

Sulak alanların 
korunması 
çalışmalarında 
uluslararası boyutta 
önemli başarılara imza 
atan ülkemiz, dünyada 
“Ulusal Sulak Alan 
Stratejisini” hazırlayan 
ilk ülkelerden 
birisi olmuştur. 
Bakanlığımızca 
hazırlanan Sulak 
Alanların Korunması 
Yönetmeliği dünyada 
birçok ülke tarafından 
kısmen ya da tamamen 
kendi mevzuatlarında 
kullanılmıştır.
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Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

Sulak alanlar; su 
kalitesini yükselten ve 
fazla miktardaki suyu 
emip depolayarak su 
rejimini düzenleyen, 
iklimi yumuşatan, tortu 
ve zehirli maddeleri 
alıkoyarak ya da besin 
maddelerini kullanarak 
suyu temizleyen, 
yeryüzündeki başka 
hiçbir ekosistemle 
karşılanamayacak 
işlev ve değere sahip 
ekosistemlerdir. 

Günümüzde çevrenin 
korunması küresel 
anlamda gündemin 
ön sıralarında yer 
almaktadır.  Su 
kaynaklarının 
bütünleşmiş yaklaşım 
çerçevesinde ve 
sürdürülebilir kalkınma 
hedefi doğrultusunda 
geliştirilmesi ve 
yönetimi gereklilik 

kazanmıştır. DSİ 
de bu yeni anlayış 
içerisinde, su ve 
toprak kaynaklarının 
korunması, sulak 
alanlar, özel çevre 
koruma bölgeleri, 
sit alanları, tarihi ve 
kültürel varlıkları ihtiva 
eden alanlar gibi su ile 
ilgili önem arz eden 
alanların korunması ve 
sürdürülebilirliklerinin 
sağlanması konularına, 
büyük önem 
vermektedir.

Kuruluşumuz Konya 
Akgöl, Kayseri 
Sultansazlığı, Mucur 
Seyfe Gölü, Balıkesir 
Manyas Gölü, Beyşehir 
Gölü, Bafa Gölü, Avlan 
Gölü, Tokat Kaz Gölü, 
Sera Gölü, Gölcük Gölü 
ve daha birçok sulak 
alanda geliştirdiği 
projelerle doğal hayatın 

devamlılığına yönelik 
büyük faydalar elde 
etmiştir.

Kuruluşumuzca inşa 
edilen barajlar da 
aslında yaban hayatı 
için son derece önemli 
habitatlar olup aynı 
zamanda Ramsar Sulak 
Alan sınıflandırması 
içinde Yapay Sulak 
Alanlar başlığı içinde 
ele alınmaktadır. 
135 adet uluslararası 
öneme sahip sulak 
alan listemiz içinde 
suni sulak alanlar 
da bulunmaktadır. 
Bu konudaki en 
güzel örnek, Amasya 
ilimizdeki Yedikır 
Barajımızdır. Yedikır 
Barajı yapay bir 
sulak alan niteliğinde 
olmasına rağmen 
ülkemizin uluslararası 
öneme sahip 135 

sulak alanından birisi 

olmuş, sulama ve 

taşkın kontrolünün 

yanında Ak Pelikan kuş 

türünün ülkemizde 

önemli üreme 

alanlarından biri halini 

almıştır. Ayrıca yine 

Göl Marmara Gölü, 

Hirfanlı Barajı da yaban 

hayatı için önemli 

alanlarımızdandır.

Kuruluşumuz tabii 

hayatın korunmasına 

büyük önem vermekte 

ve bu doğrultuda gerek 

tek başına gerekse ilgili 

kurum, kuruluş ve sivil 

toplum kuruluşlarıyla 

işbirliği içinde 

“Su Kaynaklarının 

Sürdürülebilir 

Gelişimi” yaklaşımı 

içerisinde çalışmalarını 

sürdürmektedir.
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Kalecik Cazibe Sulama Projesi ile 24 bin 550 dekar arazi 
modern sulama sistemine kavuşacak.  

Kütahya Üzümlü Barajı Gediz ilçesinde önemli oranda zirai 
alanı suya kavuşturacak.

KALECIK CAZIBE SULAMA PROJESI 
TAMAMLANDI

ÜZÜMLÜ BARAJI’NDA SU 
TUTULMAYA BAŞLANDI

D
evlet Su 
İşleri Ge-
nel Mü-
d ü r l ü ğ ü 
tarafından 

tesis edilen ve Anka-
ra Kalecik İlçesi’ndeki 
arazilere su sağlayacak 
olan Kalecik Cazibe Su-
lama Projesi tamam-
landı. 17 milyon 558 bin 
TL yatırım bedeline sa-
hip proje ile toplam 24 
bin 550 dekar zirai arazi 
modern sulama siste-
mine kavuşacak. 

8 bin 170 dekar zirai 
araziye sulama suyu te-
min edecek olan Üzüm-
lü Barajı’nda su tutma 
işlemine başlandı. Kil 
çekirdekli kaya dol-
gu tipinde inşa edilen 
ve temelden 48 metre 
yüksekliğe sahip olan 
Üzümlü Barajı’nda 2.94 
milyon metreküp su de-
polanacak. 

İnşaat çalışmalarına 8 
Aralık 2016 tarihinde 

başlanan barajın gövde 
dolgu çalışmaları, dolu-
savak, dipsavak, memba 
batardosu ve enjeksiyon 
imalatları tamamlandı.

Sulama projesinin ta-
mamlanması ile birlikte 
Kütahya’nın Gediz ilçe-
sinde, 8 bin 170 dekar 
zirai arazi suya kavuşa-
cak. Böylece ülke eko-
nomisine yıllık 9 milyon 
120 bin TL katkı sağla-
nacak.
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Gürün İncesu Barajı ile bölgede yıllık 1 milyon 750 bin TL’lik 
gelir artışı sağlanacak.

Kaz Gölü’nün iyileştirilmesi maksadıyla yürütülen Tokat-
Pazar Kaz Gölü Islahı Projesi kapsamında makineli çalışmalar 
bütün hızıyla devam ediyor. 

GÜRÜN INCESU BARAJI 
TAMAMLANDI

KAZ GÖLÜ  ISLAH ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDIYOR

D
evlet Su 
İ ş l e -
ri Genel 
M ü d ü r -
l ü ğ ü ’ n -

ce Sivas’ta inşa edilen 

Gürün İncesu Barajı ve 

Sulaması tamamlandı. 

Temelden yüksekliği 

34.4 metre olan baraj ve 

sulama tesisi ile yörede 
2 bin 60 dekar zirai ara-
zi suya kavuşacak. Top-
lam yatırım bedeli 20 
milyon 590 bin TL olan 
projeyle bölgede tarıma 
dayalı sanayi gelişecek 
ve yıllık 1 milyon 750 
bin TL gelir artışı sağ-
lanacak.   

oluşturularak, göç eden 
ya da kışlayan kuşların 
rahatlıkla iniş-kalkış 
yapmaları hedefleniyor. 

DSİ imkânlarıyla yü-
rütülen çalışmalarda 2 
adet paletli ekskava-

tör, 1 adet paletli beko, 
3 adet paletli traktör, 1 
adet greyder ve 1 adet 
paletli yükletici görev 
yapıyor. Bugüne kadar 
yürütülen çalışmalar ile 
60 dekarlık su yüzeyi 
oluşturuldu.

T
okat’ın Pa-
zar ilçesin-
de bulunan 
Kaz Gölü 
ıslah ça-

lışmaları kapsamında, 
göl alanının daralmasını 
önlemek, su derinliğini 

artırmak ve göl aynası-
nı ortaya çıkarabilmek 
maksadıyla zemindeki 
balçık ve biriken tortul-
lar temizleniyor. Çalış-
malar neticesinde Kaz 
Gölü içerisinde toplam 
443 dekar su yüzeyi 
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Musabeyli Sulaması ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon
655 bin TL katkı sağlanacak. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Cizre’de Dicle 
Nehri’nin ıslah edilmesi gayesiyle yürütülen toplu makineli 
çalışmalar tamamlanarak muhtemel taşkın zararlarının önüne 
geçildi.

MUSABEYLI SULAMASI 
TAMAMLANDI

CIZRE’DEKI TOPLU MAKINELI 
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

A
na su kay-
nağı Mu-
s a b e y l i 
Cemil Çi-
çek Barajı 

olan sulama tesisi ile 
Musabeyli, Topaç, Da-
yılı, Sağlık ve Harkaşan 
köylerine ait 18 bin 500 
dekar zirai arazi kapalı 
basınçlı borulu sistemle 
sulanacak. 

Proje kapsamında ile-
tim hattı, ana boru hattı 

ve bu hatlar üzerindeki 
sanat yapıları ve meka-
nik teçhizat imalatları 
tamamlandı. Sisteme 
su verilmesiyle beraber 
yöre halkı deneme su-
lama çalışmalarını da 
gerçekleştirdi. 28 mil-
yon 314 bin lira yatırım 
bedeline sahip olan Mu-
sabeyli Sulaması ile de-
kar başına 630 TL gelir 
artışı, ülke ekonomisine 
ise yıllık 11 milyon 655 
bin TL katkı sağlanacak. 

ıslahı için ülkenin dört 
bir yanından getirilen 
DSİ’ye ait iş makinele-
ri, 24 saat vardiya esa-
sında çalışarak projeyi 
tamamladı. İhaleye çı-
kılması durumunda mi-

nimum 15 milyon TL’ye 
mal olacak ıslah çalış-
maları, DSİ iş makine-
leri ve idari imkânlarla 
4 milyon TL’ye tamam-
landı. DSİ imkânlarıyla 
tamamlanan proje kap-
samında 14 km uzunlu-
ğunda bir alanda ıslah 
çalışması gerçekleştiril-
di. Islah çalışması yapı-
lan alana, Cizre Kayma-
kamlığı tarafından park 
ve peyzaj çalışması da 
yapılacak. 

D
icle Neh-
ri’nin ül-
kemiz ile 
S u r i y e 
a r a s ı n d a 

sınır teşkil eden kısım-
larında, hem muhtemel 
taşkın zararının önüne 

geçilmesi hem de kıyı 
oyulmalarının engel-
lenmesi maksadıyla 
başlatılan toplu maki-
neli çalışma sona erdi.

Cizre ilçe merkezinden 
geçen Dicle Nehri’nin 
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Ergani İçme Suyu Projesi ile bölgenin 2045 yılına kadar 
ihtiyacı olan içme suyu güvence altına alınıyor. 

Antalya’da inşa edilen Aksu Karaöz Çepeli Barajı ve Sulaması 
tamamlandı. Proje ile 4 bin 850 dekar zirai arazi borulu 
sistemle sulanacak.

ERGANI IÇME SUYU PROJESI’NDE 
SONA YAKLAŞILDI

ÇEPELI BARAJI VE SULAMASI 
TAMAMLANDI

P
roje ile böl-
genin 2045 
yılına kadar 
olan içme 
suyu ihtiya-

cı güvence altına alına-
cak. Diyarbakır Ergani 
İçme Suyu Projesi kap-
samında yer alan 24 bin 
650 m uzunluğundaki 
çelik borulu isale hattı 
tamamlandı. Günde 42 
bin 500 metreküp su 
arıtma kapasiteli arıt-
ma tesisinde ise yüzde 
90 fiziki gerçekleşme 
sağlandı. 

A
kdeniz Ge-
lişim Pro-
jesi kap-
s a m ı n d a 
b u l u n a n 

Aksu Karaöz Çepeli Ba-
rajı ve Sulaması tamam-
lanarak su tutulmaya 
başlandı. Kil çekirdekli 
kaya dolgu tipinde inşa 
edilen ve temelden 40 
metre yüksekliğe sahip 
olan barajda, 3 milyon 
160 bin metreküp su de-

Hava şartlarına rağmen 
çalışmaların aralık-
sız devam ettiği Ergani 
İçme Suyu Projesi’nin 
kaynağını Dicle Barajı 
rezervuarı oluşturuyor. 

polanabilecek. 8 milyon 
841 bin TL’ye mal edilen 
baraj ve sulama projesi 
ile millî ekonomiye yıl-
lık 9 milyon 312 bin TL 
katkı sağlanacak. 

2045 yılına kadar böl-
genin uzun vadeli içme 
suyu ihtiyacını güvence 
altına alacak olan proje 
en kısa sürede hizmete 
alınacak. 
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Atatürk’ün inşaatını bizzat takip ettiği ve açılışını yaptığı 
Türkiye’nin ilk barajı Çubuk, eski günlerine dönmeye 

hazırlanıyor. Baraj, mekanik kısımlarının onarım 
işlemlerinin tamamlanması ve çevresinin mesire alanı olarak 

yeniden düzenlenmesinin ardından Ankaralılara hizmet 
vermeye devam edecek.     

Sy: 12

Atatürk’ün inşaatını bizzat takip ettiği ve açılışını yaptığı 
Türkiye’nin ilk barajı Çubuk, eski günlerine dönmeye 

hazırlanıyor. Baraj, mekanik kısımlarının onarım 
işlemlerinin tamamlanması ve çevresinin mesire alanı olarak 

yeniden düzenlenmesinin ardından Ankaralılara hizmet 
vermeye devam edecek.     

Sy: 12

Türkiye’nin Ilk Mobil 
Taşkın Aracı Hizmete 
Alındı
Sy: 20

Kiğı Elektrik
Üretmeye Başladı
Sy: 18

Zeytin Dalı Harekâtına 
Orman, Su Desteği
Sy: 16
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TÜRKIYE’NIN ILK BARAJI 
ESKI GÜNLERINE DÖNMEYE 
HAZIRLANIYOR
Atatürk’ün inşaatını bizzat takip ettiği ve açılışını yaptığı 
Türkiye’nin ilk barajı Çubuk, eski günlerine dönmeye 
hazırlanıyor. Baraj, mekanik kısımlarının onarım 
işlemlerinin tamamlanması ve çevresinin mesire alanı olarak 
yeniden düzenlenmesinin ardından Ankaralılara hizmet 
vermeye devam edecek. 
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A
nkaralıla-
rın uzun 
y ı l l a r 
b o y u n -
ca içme 

suyu ihtiyacını kar-
şıladıktan sonra 1994 
yılında içme suyu en-
vanterinden çıkarılan 
Cumhuriyet döneminin 
ilk betonarme barajı 
Çubuk 1, Ankaralıla-
ra mesire alanı olarak 
hizmet vermeye devam 
edecek. Taşkın önleme 
rolü devam edecek olan 
barajın çevresi düzen-

lenerek, mesire alanı 
olarak Ankara halkı-
nın kullanıma açılacak. 

Çubuk Barajı’nın An-
karalılara rekreasyon 
amaçlı hizmet sunma-
sı için barajın mekanik 
kısımlarında yapılan 
onarım çalışmaları ta-
mamlandı. Çalışmalar 
kapsamında dolusavak 
kapakları ve kaldırma 
sistemleri, su alma ya-
pısı kapak ve kaldırma 
ekipmanları ile tüm va-
naların bakım ve ona-

rımları yapıldı. Ayrıca, 
kret üzerine elektrik 
tesisatı döşenerek ay-
dınlatma direkleri yer-
leştirildi.

Diğer taraftan bara-
jın ve mesire alanının 
özel güvenlik görevli-
leri tarafından 24 saat 
boyunca izlenebilmesi 
maksadıyla kamera sis-
temi tesis edildi. 

Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Daire Baş-
kanlığı ise baraj saha-
sında rekreasyon amaçlı 
büyük çaplı bir çalışma 
yaptı. Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından Çubuk 
Çayı’nın baraj mansa-
bında bulunan kısmına 
çift taraflı kargir duvar 
ve demir ferforje yapım 
işleri gerçekleştirildi. 
Düzenleme ve yenile-

ÇUBUK BARAJI’NIN 
ANKARALILARA 
REKREASYON 
AMAÇLI HİZMET 
SUNMASI İÇİN 
BARAJIN MEKANİK 
KISIMLARINDA 
YAPILAN ONARIM 
ÇALIŞMALARI 
TAMAMLANDI.
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me çalışmaları kapsa-
mında, alanda kullanım 
ömrünü doldurmuş ve 
atıl vaziyette bulunan 
restoran, büfe ve bek-
çi kulübeleri yıkılırken, 
baraj alanı içinde kalan 
Atatürk Köşkü’nün ise 
aslına uygun bir şe-
kilde restore edilmesi 
yönünde çalışma baş-
latıldı.

Türkiye’nin Ilk Barajı
Çubuk Barajı Ata-
türk’ün emriyle iç-
me-kullanma ve sanayi 
suyu temini ve taşkın 
kontrolü amacıyla 1929 
yılında yapılmaya baş-
lanmış ve 03.11.1936 ta-
rihinde düzenlenen bir 
törenle Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından açıl-
mıştı.   Atatürk, barajın 
yapım sürecini bizzat 
yerinde incelemiş, de-
netlemiş; hatta inşaat 
çalışmalarını yakından 
izleyebilmesi için ba-
raj inşaatına yakın bir 
sırtta küçük bir köşk 
yaptırılmış ve Atatürk 
zaman zaman bu köşk-
te dinlenmişti.

Çubuk Barajı Anka-
ra’nın 11 km kuzeyinde 
Çubuk Çayı üzerinde 
beton ağırlık gövde ti-
pinde inşa edildi. Gövde 
hacmi 120 bin metre-
küp olan barajın akarsu 
yatağından yüksekliği 
ise 25 metre. Baraj yıl-
larca Ankara’ya içme 
suyu temin edilmesini 
ve Ankara ovasının kıs-

men sulanmasını sağ-
ladı. Baraj Ankara’nın 
önemli ve güzel mesire 
yerlerinden biri de oldu. 

Çubuk Barajı’nın göv-
desinin tam ortasında 
dört sütundan oluşan 
bir yapı bulunuyor. 
Aslında sızan suların 
toplanması için tesis 
edilen galerinin giriş 
kapısı olan bu yapının, 
sol ve sağında mermer 
plakalar üzerine kazın-
mış iki kitabe yer alıyor. 
Soldakinde, “Bu Çubuk 
bendi Türk ulusunun 
ilk Cumhur Reisi Kemal 
Atatürk devrinde devlet 
merkezi Ankara’nın su 
ihtiyacını karşılamak 
üzere kurulmuştur. 
1929-1936” yazılıdır. 
Sağdakinde ise, “Bu 
esere büyük başvekil 
İsmet İnönü hüküme-
ti zamanında 1929’da 
başlanmış ve sırasıyla 
onun nafıa vekillerinin 
devamlı çalışmaları ile 
1936’da Ali Çetinka-
ya’nın vekilliğinde bi-
tirilmiştir. Bu müddet 
zarfında müstesna ola-
rak bulunmuş olan Arif 
Baytın’ın değerli emek-
leri geçmiştir. Eserin 
bütün masrafı devlet 
hazinesinden öden-
miştir. Projesi ve inşası 
Türk mühendisleri Türk 
müteahhit ve işçileri 
tarafından yapılmıştır. 
Cumhuriyet devrinin bu 
eserinin kurulmasın-
da fikirleriyle, emek-
leriyle, bedenleriyle 
hizmetleri geçenlerin 
cümlesine ebedi şükran 
ve hürmet. 1929-1936” 
ifadeleri yer alıyor.

ÇUBUK BARAJI 
ATATÜRK’ÜN 
EMRİYLE İÇME-
KULLANMA VE 
SANAYİ SUYU 
TEMİNİ VE TAŞKIN 
KONTROLÜ 
AMACIYLA 
1930 YILINDA 
YAPILMAYA 
BAŞLANMIŞ 
VE 1936’DA 
DÜZENLENEN BİR 
TÖRENLE MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK 
TARAFINDAN 
AÇILMIŞTI.  
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fından başlatılan Zey-
tin Dalı Harekâtı’na 
desteğini sürdürüyor.

TSK tarafından 20 Ocak 
Cumartesi günü Af-
rin’e yönelik olarak 
başlatılan Zeytin Dalı 
Harekâtı’na Devlet Su 
İşleri(DSİ) Genel Mü-
dürlüğü’ne ait 60 ci-
varında iş makinesi, 
kamyon ve treyler ile 

destek veren Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı ay-
rıca meteoroloji husu-
sunda da harekâta katkı 
sağlıyor.

Hava Tahmin 
Raporları Kesintisiz 
Olarak TSK ile 
Paylaşılıyor
Zeytin Dalı Harekâtı 
kapsamında bakanlığa 
bağlı Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü(MGM) ta-
rafından Kuzey Irak ve 
Suriye’deki bazı mevki-
lerin ayrıntılı hava tah-
min raporları, bölgeler-
de özellikle hassas atış 
kabiliyetine sahip silah 
sistemleri ve hava ha-
rekâtları için meteoro-
lojik veri ve rapor deste-
ği, 7 gün 24 saat esasına 
göre kesintisiz olarak 
TSK ile paylaşılıyor.

ZEYTIN DALI HAREKÂTINA 
ORMAN, SU DESTEĞI
Baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesisleri başta olmak 
üzere inşa ettiği tesislerle insanımıza ve toprağımıza su 
temin eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı aynı zamanda 
ülkemizin bekasına da katkı sağlıyor.

D
aha önce 
Fırat Kal-
kanı Ha-
rekâtı ile 
Diyarbakır 

Sur, Mardin Nusaybin, 
Hakkâri Şemdinli ve 
Şırnak Kato Dağı’nda 
yürütülen faaliyetle-
re destek veren Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, 
şimdi de Türk Silahlı 
Kuvvetleri(TSK) tara-
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ZEYTİN DALI 
HAREKÂTINA, 
DEVLET SU 
İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
AİT 60 ADET 
İŞ MAKİNESİ, 
KAMYON VE 
TREYLER DESTEK 
VERİYOR.

Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu: “Üzerimize 
düşen bir vazife olursa 
zaman kaybetmeden 
gereken desteği 
vermeye hazırız.”
Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu ülkemizin be-
kası için hem hükü-
metin hem de silahlı 
kuvvetlerin hiç tered-
düt etmeden gerekli 
adımları attığını kay-
dederek şunları söyle-
di: “Ülkemizin birliği 
ve bütünlüğü, sınırla-
rımızın güvenliği için 
gerekli adımlar gerek-
tiği anda atılıyor. Kah-
raman Mehmetçikleri-
miz şimdi de Afrin için 
harekete geçti. Orada 
yürütülen faaliyetle-
re biz de Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı olarak 
araç-gereç, personel 
ve hava tahmini konu-
sunda destek veriyoruz. 
Bundan sonra da üze-
rimize düşen bir vazife 

olursa zaman kaybet-
meden gereken desteği 
vermeye hazırız.”

Fırat Kalkanı 
Harekâtı’na da Destek 
Verilmişti
Bakanlık daha önce 
Diyarbakır Sur, Mar-
din Nusaybin, Hakkâri 
Şemdinli ve Şırnak Kato 
Dağı’nda yürütülen fa-
aliyetlerde 127 adet iş 
makinesi ve 250 adet 
personel ile çalışmala-
ra katkıda bulunmuş-
tu. Yine Fırat Kalkanı 

Harekâtı kapsamında 
Suriye’de Cerablus, El 
Rai, Elbab, Azez, Akta-
rin yerleşim yerlerinde 
toplam 20 adet iş ma-
kinesi, ikmal ve nakil 
makineleri ve 45 adet 
personel ile faaliyetlere 
destek vermişti.

Ayrıca Suriye sınırında 
askeri yolların geniş-
letilmesi ve modüler 
beton duvar yapımı iş-
leri, Suriye’den gelecek 
mülteciler için kamp 
yeri hazırlanması ve 
İdlib vilayetinde gü-
venlik maksatlı faali-
yetlerde de DSİ’ye ait 
76 iş makinesi ve 160 
personel görev almıştı.

Asi Nehri’ne Sedde 
Yapılıyor
Yine Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı tarafından 
Türkiye-Suriye sınır 
hattı boyunca hudut 
güvenliğinin sağlan-
ması, yasa dışı ge-
çişlerin önlenmesi ve 
kaçakçılık ile etkin mü-
cadelenin sağlanması 
için Asi Nehri’nin ayır-
dığı 52 km’lik sınır hat-
tının 35 km’lik kısmına 
sedde inşa ediliyor. Şu 
ana kadar 800 metre-
si tamamlanan sedde 
inşaatında 40 adet iş 
makinesi ve 60 adet 
personel ile çalışmalara 
devam ediliyor. 
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18 Barajı ve Hidroelekt-
rik Santrali, 140 MW 
kurulu güce sahip ve 
yıllık 450 milyon kilo-
vatsaat enerji  üretim 
kapasitesi bulunuyor. 
Santralinde üretilen 
enerji ile 200 bin hane-
nin elektrik ihtiyacını 
karşılayabilecek olan 
baraj, 2017 fiyatlarıyla 
2.4 milyar lira yatırım 
bedeli ile inşa edildi. 

KIĞI ELEKTRIK
ÜRETMEYE BAŞLADI
Sınıfında Türkiye’nin en yüksek 4. barajı olan Kiğı, elektrik 
üretimine başladı. Baraj ülke ekonomisine yıllık 300 milyon 
TL katkı verecek.

K
iğı Bara-
jı ve HES, 
Bingöl’ün 
Kiğı ilçe-
sinin 12 

km kuzeydoğusunda 
Peri Suyu üzerinde inşa 
edildi. 22.5 milyon met-
reküp gövde hacmine 
sahip olan baraj,  kil 
çekirdekli kaya dolgu 
tipinde inşa edildi. Ba-
raj 175 metre yüksekli-
ğiyle Türkiye’de kendi 
sınıfında  dördüncü, 
bütün barajlar içinde 
ise 8. sırada yer alıyor.

Yıllık 450 Milyon 
Kilovatsaat Enerji  
Üretim Kapasitesi 
Bulunuyor
Enerji maksatlı ola-
rak inşa edilen Kiğı 

Terör örgütü tarafından 
sıkça saldırıya uğrayan 
baraj inşaatı, çalışan-
ların büyük özverisiyle 
tamamlandı. Daha önce 
su tutma işlemi gerçek-
leştirilen barajda şim-
di elektrik üretimine 
başlandı. Tesis ile ülke 
ekonomisine 300 mil-
yon TL katkı verilmesi 
hedefleniyor.

TERÖR 
ÖRGÜTÜNÜN HAİN 
SALDIRILARINA 
MARUZ KALAN 
BARAJ İNŞAATI, 
ÇALIŞANLARIN 
BÜYÜK 
ÖZVERİSİYLE 
TAMAMLANDI. 
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metreküp rusubi mal-
zeme(çamur ve alüv-
yon) göl dışına taşındı.

Temizlik çalışmaları 
kapsamında göl tabanı 
GPS sistemi ile tarandı 
ve rusubi malzeme ye-
rinde tespit edildi. Ta-
rama işlemi jet pompası 
ve teçhizatı ile yapılır-
ken, çalışmaların ta-
mamlanması ile birlikte 
Uzungöl pırıl pırıl bir 
görünüme kavuşmuştu.

UZUNGÖL, DSI ELIYLE
PIRIL PIRIL OLDU
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl, DSİ 
tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları neticesinde 
pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. 

D
ü n y a n ı n 
ve Tür-
k i y e ’ n i n 
önemli tu-
rizm des-

tinasyonları arasında 
bulunan Uzungöl’de ilk 
kez DSİ eliyle kapsamlı 
bir temizlik çalışma-
sı yapıldı. 25.01.2017 
tarihinde başlayan te-
mizlik çalışmaları ta-
mamlanırken, DSİ’nin 
titiz çalışmaları sonu-
cunda yaklaşık 5 met-
reden çıkartılan 180 bin 

Trabzon’un Çaykara 
İlçesi’ne 20 kilometre 
mesafede bin 250 met-
re yükseklikte bulunan 
Uzungöl, doğal güzel-
likleriyle Doğu Kara-
deniz’in gözde turizm 
merkezleri arasında yer 
alıyor. Uzungöl, yüksek 
dağ peyzajı ve yayla 
ekosistemiyle orman 
ekosisteminin kaynaş-
tığı özel bir alan olarak 
ön plana çıkıyor. 1989 
yılında Tabiat Parkı ilan 
edilen Uzungöl, yerli ve 
yabancı turistlerin de 
yoğun ilgisini çekiyor. 

UZUNGÖL, 
YÜKSEK DAĞ 
PEYZAJI VE YAYLA 
EKOSİSTEMİYLE 
ORMAN 
EKOSİSTEMİNİN 
KAYNAŞTIĞI ÖZEL 
BİR ALAN OLARAK 
ÖN PLANA ÇIKIYOR. 
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TÜRKIYE’NIN ILK
MOBIL TAŞKIN ARACI 
HIZMETE ALINDI
Mobil Taşkın Aracı ile ani sel baskınlarında çalışmaların 
koordine edilerek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi 
hedefleniyor.
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D
evlet Su 
İ ş l e -
ri Genel 
M ü d ü r -
lüğü Tür-

kiye’nin ilk mobil taş-
kın aracını hizmete 
aldı. DSİ 22.(Trabzon) 
Bölge Müdürlüğü tara-
fından hizmete alınan 
araç ile özellikle Doğu 
Karadeniz’de yaşanan 
ani sel baskınlarında 
yapılacak müdahalele-

rin hızlı bir şekilde ko-
ordine edilerek can ve 
mal kayıplarının önüne 
geçilmesi hedefleniyor.

Ülkemizde yıllık orta-
lama yağışın en fazla 
olduğu alanlar, Doğu 
Karadeniz Bölümü’nde 
yer alıyor. Bu bölgede 
yılın tamamına yayılan 
ve yer yer 2500 mm’ye 
ulaşan yıllık yağış orta-
lamaları ile beraber, za-
man zaman maksimum 
yağışlar da çok yüksek 
değerlere ulaşabiliyor.

Bölgeye Düşen Ani ve 
Maksimum Yağışlar 
Can ve Mal Kayıplarına 
Sebep Olabiliyor
Diğer yandan Doğu Ka-
radeniz Bölümü’nde 
kısa zaman aralıkların-
da düşen maksimum 

yağışlar, bazen bir aylık 
ortalamalardan daha 
yüksek değerlere ula-
şabiliyor ve bu tür ya-
ğışlar, can kayıplarının 
da yaşandığı taşkınlara 
sebep olabiliyor. Bu taş-
kınlara anında ve koor-
dineli olarak müdahale 
etmek ise taşkın zarar-
larının azaltılmasında 
hayati bir önem taşıyor.

Bu sebeple yüksek yağış 
ortalaması ile birlikte, 
topoğrafik ve jeolojik 
etkenlerden ötürü taş-
kınların en çok yaşandı-
ğı Doğu Karadeniz Böl-
gesi’nde sel baskınlarına 
anında ve koordineli bir 
şekilde müdahalede bu-
lunmak için Türkiye’nin 
ilk mobil taşkın aracı 
hizmete alındı.

TAŞKINLARA 
ANINDA VE 
KOORDİNELİ 
OLARAK 
MÜDAHALE 
ETMEK TAŞKIN 
ZARARLARININ 
AZALTILMASINDA 
HAYATİ BİR ÖNEM 
TAŞIYOR.
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ÇÖZÜM
TABIATTA

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN

Su kaynakları üzerindeki ağır nüfus yükü ve küresel iklim 
değişikliğinin çok yönlü menfi etkilerini yalnızca geleneksel 
altyapı tesisleri ile bertaraf etmek mümkün mü?
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Birleşmiş Milletler her yıl 22 Martta tüm dünyada kutlanan 
“Dünya Su Günü”nün bu yılki temasını “Su İçin Doğal 
Çözümler” olarak belirledi.

Sulak alanların ve ormanların korunması, ormanlaştırma 
ve yeni sulak alanların tesisi, yağmursuyu yönetimi ve 
yeşil altyapı çalışmalarını da içine alan geniş bir yelpazede 
üretilecek tabiata dayalı çözüm yolları, su kaynaklarının 
gelecek nesillere miktar ve kalite yönünden korunarak 
aktarılmasında büyük önem taşıyor.
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Dünyamız kozmik öl-
çütlere göre genç bir 
gezegen olsa da taşı-
mak zorunda kaldığı 
ve giderek artan nüfus 
yükü sebebiyle yaşlı ve 
yorgun bir gezegene 
dönüşüyor. Kontrol-
süzce artan nüfusun 
beraberinde getirdiği 
çok yönlü olumsuz et-
kiler, başta su olmak 
üzere doğal kaynakla-
rın sürekli baskılandığı 
bir sürece yol açtı. Sı-
nırlı doğal kaynakların 
sürekli artan nüfusun 
ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmesi, pek de uzak 

olmayan bir gelecekte 
mümkün olmaktan çı-
kabilir. Zira gelişen ve 
dönüşen teknoloji, de-
ğişen yaşam tarzının 
dayattığı yeni ihtiyaç-
lar, mevcut ihtiyaçların 
üzerine sürekli yenile-
rinin eklenmesine se-
bep oluyor. Bu durum 
tarımdan enerjiye, tu-
rizmden ulaşıma kadar 
hemen her sektördeki 
mal ve hizmet üretim 
aşamalarında kullanı-
lan suyun miktarını her 
geçen gün arttırıyor. Su 
kaynaklarının kirleti-
lerek kullanılmaz hale 

Ormanlar ve sulak alanlar, suyla alakalı meselelere düşük maliyetli çözümler üretiyor. 

Ormanlar ve sulak alanlar, ihtiva ettikleri zengin 
yaşam formlarının yanı sıra insanlar tarafından 
inşa edilen alt yapı tesislerinin işlevlerini de yerine 
getiriyorlar, hem de sıfır maliyetle... Su temininden, 
su kalitesinin iyileştirilmesine kadar pek çok konuda 
fayda sağlayan  bu alanlar, bizleri fazla suyun 
zararlarından da koruyarak alt yapı tesislerine 
destek oluyorlar. 

Diğer taraftan suyun doğal döngüsünü sekteye 
uğratan, aksatan insan faaliyetlerinin, su döngüsünün 
akışını kesmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi de 
(örneğin yağmur sularının betonla değil de toprakla 
buluşmasını sağlamak ya da taşkın yataklarını 
yapılaşmadan arındırmak gibi tabii çözümlerin 
üretilmesi) geleneksel alt yapı tesislerini destekleyecek 
ve maliyetleri düşürecek fırsatlar yaratıyor.
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gelmesi de sorunun 
boyutlarını büyütüyor. 
Tüm bunlar kullanıla-
bilir suya erişimi kısıt-
layan faktörler.

Diğer yandan kullanıla-
bilir suya erişim ile ala-
kalı sorunların yanın-
da, plansız ve bilinçsiz 
şehirleşme neticesinde 
ani ve şiddetli yağışların 
yarattığı sel baskınla-
rı ve sıklığı artan kurak 
periyotlar da meselenin 
çözüm bekleyen diğer 
tarafını oluşturuyor. 

Birleşmiş Milletlerin su 
ile alakalı mevcut duru-
mu özetleyen istatistik-
leri ve geleceğe yönelik 
tahminleri pek de iyim-
ser olmayan bir tabloyu 
önümüze koyuyor.  

Karanlık Tablo
• 2050 yılına kadar 

dünya nüfusunun 2 
milyar daha artacağı 
tahmin ediliyor. 

• 2050 yılında nüfus 
artışının etkisiyle su 
talebi bugünkünden 
%30 daha fazla olacak.

• Günümüzde 2,1 Mil-
yar kişi güvenli içme 
suyu hizmetlerinden 
yoksun.

• Bugün, 1,9 milyar 
kişi potansiyel olarak 
aşırı su sıkıntısı çeki-
len bölgelerde yaşı-
yor. 2050 yılına kadar 
bu nüfusun, yakla-
şık olarak 3 milyara 
ulaşması bekleniyor.

• 1,8 milyar kişi, insan 
atıklarından mikrop 
bulaşmasına karşı 
önlem alınmamış ve 
iyileştirilmemiş içme 
suyu kullanıyor. 

• Atık suların %80’i 
arıtılmadan ya da 
tekrar kullanılmadan 
doğaya deşarj ediliyor.

• Günümüzde taşkın 
risklerine maruz ka-
lan insan sayısı 1,2 
milyarken, 2050 yı-
lında bu sayının 1,6 
milyara yükseleceği 
tahmin ediliyor. 

• Bugün, 1,8 milyar in-
san, arazi bozulması 
ve çölleşmenin kötü 
etkilerinin açık ola-
rak hissedildiği böl-
geler de yaşıyor. Or-
man arazilerinin en 
az %65’i kötüleşmiş 
durumda.

• İnsan faaliyetleri so-
nucunda 20. yüzyı-
lın başından bu yana 
doğal sulak alanların 
%64-71’i yok oldu.

Bir Yandan Nüfus 
Bir Yandan Küresel 
Isınma
Birleşmiş Milletlerin 
günümüze ve geleceğe 
dair ortaya koyduğu bu 
karanlık tabloda Kü-
resel ısınma ve iklim 

2050 yılına kadar dünya nüfusuna 2 milyar kişi daha eklenecek.



Kapak

26

NÜFUS ARTIŞI 
İLE KÜRESEL 
ISINMA VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
ARASINDA SU 
KAYNAKLARI 
ÜZERİNDEKİ 
OLUMSUZ ETKİLERİ 
GÜÇLENDİREN BİR 
İLİŞKİ BULUNUYOR. 
NÜFUS ARTTIKÇA 
KARBON SALIMI 
ARTIYOR, KARBON 
SALIMI ARTTIKÇA 
SU KAYNAKLARI 
ÜZERİNDEKİ NÜFUS 
BASKISINA İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN 
MENFİ ETKİLERİ DE 
EKLENİYOR.  

değişikliğinin de etkisi 
bulunuyor.  Özellik-
le sanayi devriminden 
sonra doğal ısınma 
sürecine dâhil olan in-
san faaliyetleri, küresel 
ısınma ve iklim deği-
şikliğinin etkilerini his-
sedilir derecede arttır-
dı. Günlük yaşantımızı 
etkiler boyutta onlarca 
meteorolojik olay ha-
yatımızın parçası oldu. 
Peş peşe kırılan sıcaklık 
rekorları, sıklığı artan 
aşırı yağışlar ve kurak 
periyotlar, orman yan-
gınlarındaki çoğalma 
ve daha birçok sorun… 
2017 yılının son 44 yılın 
en kurak periyodu ola-
rak kayıtlara geçmesi de 
en güncel örnek olarak 
karşımıza çıkıyor.

Küresel Isınma ve İklim 
Değişikliği kaçınılmaz 
olarak su kaynakları 
üzerinde de menfi etki-
lere sebep oluyor. İklim 
değişikliğinin hidrolojik 
döngüyü değiştirerek 
su kaynaklarını miktar 

ve kalite yönünden et-
kileyeceği ön görülüyor. 
Sıcaklıkların artmasına 
bağlı olarak su kayıp-
larının (buharlaşma ve 
terlemenin) değişme-
si, yağış deseninde ve 
kar örtüsünde kayma-
lar, taşkın ve kuraklık 
olaylarının sıklığında 
artışlar yaşanması bek-
leniyor. Bu değişiklikler; 
başta içme-kullanma 
suyu temini ve tarım-
sal üretim olmak üzere, 
enerji ve çevre sektörle-
rine tesir edecek. 

Küresel ısınma ve iklim 
değişikliği, zaten nüfus 
yükünün tetiklediği çok 

yönlü menfi etkilerin 
baskısı altında olan su 
kaynakları üzerindeki 
stresi artırıyor. Aslın-
da nüfus artışı ile kü-
resel ısınma ve iklim 
değişikliği arasında su 
kaynakları üzerindeki 
olumsuz etkileri güç-
lendiren bir ilişki bu-
lunuyor. Nüfus arttıkça 
karbon salımı artıyor, 
karbon salımı arttıkça 
su kaynakları üzerinde-
ki nüfus baskısına iklim 
değişikliğinin menfi et-
kileri de ekleniyor.  

Dünyada küresel ısın-
ma ve iklim değişikliği-
nin etkilerini azaltmak 

Hızlı nüfus artışının beraberinde getirdiği plansız kentleşme, su ile alakalı sorunları derinleştiriyor.

Sanayi devriminden sonra doğal ısınma sürecine dâhil olan 
insan faaliyetleri küresel ısınmanın etkilerini arttırıyor.
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TABİATA DAYALI 
ÇÖZÜMLER, DÜNYA 
NÜFUSU ARTTIKÇA 
KARŞILAŞTIĞIMIZ, 
SUYLA İLGİLİ 
BÜTÜN ÖNEMLİ 
SORUNLARA 
ÇÖZÜM DEĞİLDİR 
ANCAK, ETKİSİZ 
VEYA YIPRANMIŞ 
SU ALTYAPILARINI 
TAMAMLAYICI 
YENİLİKÇİ VE 
UYGUN MALİYETLİ 
SEÇENEKLER 
SUNAR.

ve onlarla başa çıkmak 
için alınan tedbirler iki 
kalemde ele alınıyor, 
Uyum (adaptation) ve 
Azaltım (mitigation). 
“Uyum” küresel ısınma 
ve iklim değişikliğinin 
neden olduğu etkiler ile 
birlikte yaşama kabili-
yetini arttırmaya yöne-
lik tedbirleri kapsarken 
“azaltım” küresel ısın-
mayı dolayısıyla karbon 
salımını belirli bir se-
viyede tutmaya yönelik 
tedbirleri içeriyor. Söz 
gelimi karbon salımına 
sebep olmayan ener-
ji üretimi “azaltım”a, 
tarımda az su tüketen 
modern sulama tek-
niklerinin kullanımı-
nı yaygınlaştırmak ise 
“uyuma” örnek göste-
rilebilir.

Su ile alakalı sorunların 
tabii yollarla çözülme-
si, aynı zamanda iklim 
değişikliği ile mücade-
lenin hem ”uyum” hem 
de “azaltım” ayakları-
na hizmet ediyor. Su-
yun miktarı, kalitesi 
ve kontrolüne yönelik 
tehditlerin yalnızca ge-
leneksel altyapı tesis-
lerinin (Baraj, atıksu 
arıtma tesisi gibi) sağ-
ladığı imkânlar ile ber-
taraf edilmesi mümkün 
görünmüyor. Gelenek-
sel altyapı tesislerini 
destekleyecek ve mali-
yetleri düşürecek tabi-
ata dayanan çözümle-
re de ihtiyaç var. Peki, 
nedir bu “tabiata dayalı 
çözümler”?

Su ile Alakalı 
Sorunların Tabiata 
Dayalı Çözümleri
İşlevini kaybetmiş do-
ğal su kaynaklarının 

iyileştirilmesi ve suyun 
doğal döngüsünü sek-
teye uğratan, aksatan 
insan faaliyetlerinin, 
su döngüsünün akışı-
nı kesmeyecek şekilde 
yeniden düzenlenmesi 
olarak tanımlanabilecek 
tabiata dayalı çözümler, 
geleneksel alt yapı te-
sislerini destekleyecek 
ve maliyetleri düşürecek 
fırsatlar yaratıyor.

Ormanlar, doğal sulak 
alanlar ve çayırlık alan-
ların iyileştirilmesi, taş-
kın yataklarının yapı-
laşmadan arındırılması, 
nehir boylarına bitki 
örtülü tampon alanla-
rın oluşturulması gibi 
tabiata dayalı çözüm 
örnekleri, su miktarı ve 
kalitesinin iyileştirilme-
sine katkıda bulunurken 
suya dayalı zararların da 
önüne geçiyor.

BM’ye göre tabiata da-
yalı çözümler, dünya 
nüfusu arttıkça karşıla-
şılan, suyla ilgili bütün 
önemli sorunlara çö-
züm olamaz ancak, et-
kisiz veya yıpranmış su 
altyapılarını tamamla-

yıcı yenilikçi ve uygun 
maliyetli seçenekler su-
nabilir.

Tabii ya da yarı tabii ‘Ye-
şil Altyapı’ olarak adlan-
dırılabilecek bazı tabiata 
dayalı çözüm uygula-
maları, geleneksel insan 
yapımı tesislerin suna-
cağı faydalara eşdeğer 
ya da benzer yararlar 
meydana getirebilir.

Örneğin, doğal sulak 
alanların, yeraltı suyu-
nu besleyerek su depo-
laması, barajlar ile olan 
benzerliği olarak görü-
lebilir. Aynı şekilde sulak 
alanların ve ormanların 
su kalitesinin iyileşti-
rilmesi yönündeki filtre 
etkileri, atıksu arıtma 
tesisleri ile benzeşir. 

Tabiata dayalı çözüm-
ler, çoğu zaman suyla 
ilgili hizmetlerden daha 
fazla fayda getiriyor. 
Örneğin, sulak alanlar 
atıksu arıtımı fayda-
sının yanı sıra; enerji 
üretimi için biyokütle 
sağlar, canlı çeşitliliği-
ni artırır, insanlar için 
dinlenme alanları sağlar 
ve bu alanlara yönelik 
istihdam imkânı yaratır.

Ormanlar ve sulak alanlar, geleneksel altyapı tesislerinin birçok işlevini yerine getirebiliyor.
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Su Yönetimi 
(Iyileştirilecek Hizmet)

Yeşil Altyapı Çözümü
Konum Karşılık Gelen  

Geleneksel 
Altyapı ÇözümüHavza

Taşkın  
Yatağı

Şehirsel

Su Temini  
(Kuraklıkla Mücadele)

Ağaçlandırma ve Orman Koruma *

Barajlar ve 
Yeraltısuyu 
Pompalama 
Su Dağıtım 
Sistemleri

Taşkın Yataklarını Nehirlerle Buluşturma *

Sulak Alanların Korunması ve 
İyileştirilmesi

* * *

Sulak Alan Oluşturma * * *

Su Hasadı * * *

Yeşil Mekanlar  *

Geçirgen Yüzeyler  *

Su Kalitesi 

Su Arıtımı

Ağaçlandırma ve Orman Koruma *   

Su Arıtma Tesisi

Kıyıdaş Tamponlar  *  

Taşkın Yataklarını Nehirlerle Buluşturma  *  

Sulak Alanların Korunması ve 
İyileştirilmesi

* * *

Sulak Alan Oluşturma * * *

Yeşil Mekanlar   *

Geçirgen Yüzeyler   *

Erozyon  
Kontrolü

Ağaçlandırma ve Orman Koruma *   
Yamaçların 

GüçlendirilmesiKıyıdaş Tamponlar  *  

Taşkın Yataklarını Nehirlerle Buluşturma  *  

Biyolojik  
Kontrol

Ağaçlandırma ve Orman Koruma *   

Su Arıtma Tesisi

Kıyıdaş Tamponlar  *  

Taşkın Yataklarını Nehirlerle Buluşturma  *  

Sulak Alanların Korunması ve 
İyileştirilmesi

* * *

Sulak Alan Oluşturma * * *

Buharlaşma 
Kontrolü

Ağaçlandırma ve Orman Koruma *   

Barajlar

Kıyıdaş Tamponlar  *  

Taşkın Yataklarını Nehirlerle Buluşturma  *  

Sulak Alanların Korunması ve 
İyileştirilmesi

* * *

Sulak Alan Oluşturma * * *

Yeşil Mekanlar   *

 Taşkınların  
Menfi 

Etkilerini 
Azaltma

Taşkın  
Kontrolü

Ağaçlandırma ve Orman Koruma *   

Barajlar ve 
Seddeler

Kıyıdaş Tamponlar  *  

Taşkın Yataklarını Nehirlerle Buluşturma  *  

Sulak Alanların Korunması ve 
İyileştirilmesi

* * *

Sulak Alan Oluşturma * * *

Taşkın yerlerini atlatan yeni su yolları 
kurma

 *  

Şehirsel  
Sel Suyu 

 Akışı

Yeşil Çatılar   *

 Sel Altyapısı

Yeşil Mekanlar (canlıları tutma ve 
sızdırma)

  *

Su Hasadı * * *

Geçirgen Yüzeyler   *



SULAK ALANLAR 
İHTİVA ETTİKLERİ 
ZENGİN CANLI 
YAŞAMIN YANINDA; 
BARAJ, İÇME SUYU 
TESİSİ, ATIKSU 
ARITMA TESİSİ, 
TAŞKIN KONTROL 
TESİSİ VE HATTA 
ENERJİ SANTRALİ 
GİBİ GELENEKSEL 
ALTYAPI 
TESİSLERİNİN 
İŞLEVLERİNİ 
YERİNE 
GETİRİYORLAR.

Tabiatın Inşa Ettiği 
Çok Yönlü Tesisler: 
Sulak Alanlar 
Yağmur ormanları ve 
mercan resifleri ile 
birlikte dünyada biyo-
çeşitliliğin en yoğun 
olarak gözlemlendiği 
sulak alanlar, zengin 
canlı yaşamının yanın-
da farklı amaçlarla inşa 
edilmiş birçok gelenek-
sel altyapı tesisinin iş-
levini yerine getirmesi 
bakımından da önemli 
bir ekonomi yaratıyor.

Su rejiminin düzenlen-
mesinde önemli bir role 
sahip olan sulak alanla-
rın depoladığı sulardan 
içme, kullanma ve su-
lama suyu olarak istifa-
de ediliyor. Su ürünleri 
üretimi, saz üretimi, 
tuz üretimi ve turizme 
yönelik faaliyetler de 
sulak alanların zemin 
hazırladığı diğer gelir 
getirici faaliyetler. 

Sulak alanların tropi-
kal ormanlarla birlikte 
yeryüzünün en fazla 
biyolojik üretim yapan 
ekosistemleri olduğu 
biliniyor. Tropikal or-
manlar ve sulak alan-
larda fotosentezle kuru 
ağırlık olarak bir günde 
bir metrekare alanda 
ortalama 20 gram or-
ganik madde üretilir-
ken, bu miktar ılıman 
kuşak ormanlarında 

12,9 grama düşüyor. 
Bu yönüyle sulak alan-
lar enerji üretimi için 
önemli ölçüde biokütle 
sağlıyor.

Sulak alanlar tortu ve 
zehirli maddeleri alı-
koyarak ya da besin 
maddelerini kullana-
rak suyu temizliyorlar. 
Başta saz ve kamışlar 
olmak üzere bazı su içi 
bitkilerinin; cıva, çin-

29

Sultan Sazlığı – Kayseri



Kapak

30

ko, bakır, kadmiyum, 
nikel ve vanadyum gibi 
metalleri, sıvı atıklarını 
emerek bünyelerinde 
depoladıkları biliniyor.

Diğer taraftan sulak 
alanlar aşırı yağışlar-
da toprak tarafından 
emilemeyen fazla suyu 
depolayarak yavaş ve 
düzenli olarak çevreye 
bırakıyorlar. Bu şekil-
de taşkınların yok edici 
etkisini azaltan sulak 
alanlar, taban suyunun 
sürekli belirli seviyede 
bulunmasını sağlaya-
rak hidrolojik dengenin 
korunmasına katkı sağ-
lıyorlar. 

Tüm bu yönleriyle su-
lak alanlar ihtiva et-
tikleri zengin canlı ya-
şamın yanında baraj, 
içme suyu, atıksu arıt-

ma tesisi, taşkın kont-
rol tesisi ve hatta enerji 
santrali gibi geleneksel 
altyapı tesislerinin iş-
levlerini yerine getiri-
yorlar. Dolayısıyla sulak 
alanların korunması, 
kuruyan sulak alanla-
rın rehabilite edilmesi 
ve mümkün olan yer-
lerde yapay sulak alan-
ların oluşturulması; 
su arzının arttırılması, 
su kalitesinin iyileşti-
rilmesi ve su talebinin 
kısıtlanmasına yöne-
lik olarak alınabilecek 
en güzel tabiata dayalı 
tedbir olarak karşımıza 
çıkıyor.

Iklim Değişikliği ile 
Mücadelede Önemli 
Rolleri Var
Sulak alanlar önemli 
karbon depoları. Dün-
yadaki karbonun %40’ı 

sulak alanlar tarafından 
depolanıyor. Özellik-
le turbalık ve ormanlık 
sulak alanlar karbon 
emicileri olarak çok 
büyük öneme sahipler. 
Sulak alanlar yeryüzü-
nün %3’lük bölümünü 
oluşturmalarına rağ-
men, topraktaki karbo-
nun %25’lik bölümünü 
muhafaza ediyorlar. 
Sulak alanların kuru-
masıyla depolanan kar-
bon açığa çıkıyor ve 
atmosfere karışıyor. 
Konunun uzmanları 
sulak alanlar tarafından 
depolanan karbondiok-
sitin açığa çıkmasının 
küresel ısınmayı %60 
oranında artıracağını 
belirtiyor.

Ormanlar da tıpkı sulak 
alanlar gibi yutak alan-
lar olarak küresel ısın-

KÜRESEL ISINMA 
VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN 
SU KAYNAKLARI 
ÜZERİNDEKİ 
BASKISINI 
HAFİFLETEN 
ORMANLAR, 
AYNI ZAMANDA 
EROZYONU 
ÖNLEYEREK 
TOPRAK KAYBINI 
AZALTIYOR, 
TAŞKIN VE SEL 
BASKINLARINA 
ENGEL OLUYOR 
VE SU REJİMİNİN 
DÜZENLENMESİNE 
KATKI SAĞLIYOR. 

Ormanlar su temini imkânlarını ve su kalitesini arttırırken sel sularının zararlarını azaltıyor.



kaynakları üzerindeki 
baskısını hafifleten or-
manlar aynı zaman-
da erozyonu önleyerek 
toprak kaybını azaltıyor, 
taşkın ve sel baskınları-
na engel oluyor ve su 
rejiminin düzenlenme-
sine katkı sağlıyor.

Orman örtüsünün ol-
madığı alanlarda yağış 
sonrasında akışa geçen 
suyun miktarı ve hızı 
orman örtüsü ile kap-
lı alanlara kıyasla son 
derece yüksek oluyor. 
Bunun neticesinde su, 
erozyon sonucu toprak 
kayıplarına ve sel gibi 
afetlere sebep oluyor. 
Dolayısıyla ormanların 
korunması ve orman-

laştırma çalışmaları 
erozyonun önlenmesi ve 
suyun meydana getire-
bileceği muhtemel za-
rarların önüne geçilmesi 
açısından büyük önem 
taşıyor. Bununla bir-
likte orman örtüsünün 
bulunmadığı bölgeler-
de kurak mevsimlerden 
evvel en alt havzalara ve 
denize hızla akan sular 
dolayısıyla kurak mev-
simde dereler kuruyor, 
nehirlerde akan su aza-
lıyor ve susuzluk süreci 
erken başlıyor.

Diğer taraftan ormanlar 
su kalitesi açısından da 
değer taşıyor. Yapılan 
bir araştırmaya göre 

etrafı ormanla çevrili 
bir barajda bir santi-
metreküp suda 76 adet 
mikro organizma tespit 
edilmişken tarım alan-
ları ve çayırlarla çev-
rili bir barajda ise yine 
bir santimetreküp suda 
4 bin 400 adet mikro 
organizmaya rastlan-
mış. Ormanların su-
yun kalitesine yönelik 
bu rolünün yanında su 
kaynaklarının rusubat 
ile dolmasına engel ol-
mak gibi mekanik bir 
faydası da bulunuyor. 
Bu sebeple DSİ Genel 
Müdürlüğü inşa ettiği 
barajların çevresinde 
ağaçlandırma çalışma-
ları yapıyor.

ma ve iklim değişikliği 
ile mücadelede önemli 
yer tutuyor. Ormanlar 
fotosentez süreci vası-
tasıyla karbondioksiti 
atmosferden uzaklaş-
tıran en önemli yutak 
alanlar olarak görev 
görüyorlar. Bir ağaç 
yılda ortalama olarak 1 
ton karbondioksiti göv-
de, yaprak, dal ve kök-
lerinde depolayabiliyor. 
Bu bakımdan ormanlar 
küresel ısınma ve iklim 
değişikliği ile müca-
delede karbondioksitin 
depolandığı bir hazne 
görevini üstleniyor.

Küresel ısınma ve ik-
lim değişikliğinin su 
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SUYUN MİKTARI, 
KALİTESİ VE 
KONTROLÜNE 
YÖNELİK 
TEHDİTLERİN 
YALNIZCA 
GELENEKSEL 
ALTYAPI 
TESİSLERİNİN 
(BARAJ, ATIKSU 
ARITMA TESİSİ 
GİBİ) SAĞLADIĞI 
İMKÂNLAR 
İLE BERTARAF 
EDİLMESİ MÜMKÜN 
GÖRÜNMÜYOR. 
GELENEKSEL 
ALTYAPI 
TESİSLERİNİ 
DESTEKLEYECEK 
VE MALİYETLERİ 
DÜŞÜRECEK, 
TABİATA DAYALI 
ÇÖZÜMLERE DE 
İHTİYAÇ VAR. 
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YAĞMUR SUYUNUN 
YÖNETİLMESİ; SU 
TASARRUFUNDAN 
SEL BASKINLARININ 
ENGELLENMESİNE, 
YERALTI SUYUNUN 
BESLENMESİNDEN 
“KENTSEL ISI 
ADASI” ETKİSİNİN 
AZALTILMASINA 
KADAR SAYISIZ 
FAYDA SAĞLIYOR. 

Tabiata Dayalı 
Çözüm Örnekleri:
Yağmur Suyu Yönetimi
Kentleşme ile artan ge-
çirimsiz yüzeyler (yol-
lar, kaldırımlar, oto-
parklar gibi), yağmur 
suyunun doğal döngü-
sünü tamamlamasına 
müsaade etmeden ka-
nalizasyon sistemine 
karışarak kirlenmesine 
ya da şiddetli yağışlar 
sonrasında süratle akı-
şa geçerek taşkın afet-
lerine sebep olmasına 
yol açıyor. Diğer taraf-
tan kentlerdeki beton-
laşma sebebiyle yağmur 
suyu toprakla bulu-
şamadığından yer altı 
suyunu besleyemiyor. 
Şehirlerdeki geçirimsiz 
yüzeyler azaltılarak ya 
da geçirgen yüzeyler ile 
değiştirilerek bu sorun-
ların önüne geçirilebi-
lir. Çatılara kurulacak 
basit sistemler ile yağ-
mur suyu toplanıp kul-
lanılmak üzere depo-
lanabilir ya da toprağa 
yönlendirilerek doğal 
döngüsüne devam et-
mesi sağlanabilir.

Sürdürülebilir yağmur 
suyu yönetimi için yeşil 
altyapı teknikleri şu ta-
sarımları içeriyor; Yeşil 
çatı ya da eko çatılar, 
yağmur suyu iniş boru-
sunun atıksu kanalın-
dan ayrılması, yağmur 
suyu toplama ve yeni-
den kullanım sistemleri 
(su tutma tankları), do-
ğal yağmur suyu drenaj 
sistemleri (biyolojik 
yağmur hendekleri, 
bitkili yağmur hen-

dekleri) yağmur suyu 
havzaları (alıkoyma ve 
tutma havzaları, gölet-
ler) geçirimsiz yüzeyle-
rin alanlarını azaltmak 
ve geçirgen kaplama 
kullanmak (geçirgen 
asfalt, beton ve yapısal 
çimkaplama sistemleri)

Yağmur suyu yöneti-
minden elde edilmesi 
beklenilen faydalar ise 
şu şekilde sıralanıyor: 
Alternatif bir kaynak 
teşkil ederek su tasar-
rufu sağlaması, sel ve 
su baskınlarına engel 
olması ya da etkisini 
azaltması, yer altı su-
yunu beslemesi, suyun 
kirlenmesinin önüne 
geçmesi ve arıtılacak 
su miktarını azaltma-
sı, daha yeşil bir ya-
şam alanı oluşturması, 
kentlerdeki “ısı adası” 
etkisini azaltması… 

Sünger Şehirler
Yağmur suyu yöneti-
mine güzel bir örnek 
olarak Çin Hükümeti 
tarafından başlatılan 
‘Sünger Şehirler’ gi-

Yeşil çatı uygulamalarına bir örnek… Toplanan yağmur suyu, bahçe sulamasında kullanılıyor.

Yağmursuyu drenaj kanalı… Bitki örtüsü ile kaplanmış kanal hem yeraltı suyunun 
beslenmesini sağlıyor hem de taşkın riskini azaltıyor.  
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rişimi gösterilebilir. 
Çin’de 16 pilot şehirde 
başlatılan çalışmalar 
ile kentlerin su ihtiya-
cını gidermeye katkıda 
bulunmak için gelenek-
sel altyapı sistemi ile 
entegre edilerek yağ-
mur sularını tutacak ve 
tekrar kullanıma im-
kan verecek bir sistem 
geliştiriliyor.  Kurak 
dönemlerde, tarım-
sal sulama ve temizlik 

amacıyla suyu tutmak 
ve doğal depolara yön-
lendirmek için yeşil 
çatılar ve duvarlar, ge-
çirgen kaldırımlar ve 
biyolojik yağmur hen-
dekleri (bitkili yağmur 
hendekleri) gibi bir dizi 
uygulama 16 pilot şe-
hirde 2020 yılına kadar 
hayata geçirilecek.

Proje ile yağmur suyu-
nun %70’ini tutmayı 

amaçlayan Çinli yetki-
liler, 2020 yılına kadar 
şehir alanlarının %20
’sinde, 2030 yılına ka-
dar ise %80’ninde bu 
faaliyetlerin gerçekleş-
mesini hedefliyorlar.

Su Hasadı
Su hasadı, çok eski ta-
rihlerden bu yana özel-
likle kurak ve yarı kurak 
bölgelerde su temini 

maksadıyla kullanılı-
yor. Yöntem tıpkı yağ-
mur sularının, yeşil 
çatı uygulamalarında 
olduğu gibi kullanılmak 
üzere toplanıp birikti-
rilerek çeşitli alanlarda 
kullanılmasını kapsı-
yor. Yağmur suyu yağış 
esnasında ya da yüzey 
akışa geçtiği esnada çe-
şitli yöntemlerle topla-
nıp biriktirilerek bitki-
sel ve hayvansal üretim 
ya da evsel tüketim için 
kullanılıyor. Su hasa-
dının; çatı yüzeyi su 
hasadı, mikro-makro 
havza su hasadı ve taş-
kın hasadı olmak üzere 
4 çeşidi bulunuyor.

Mikro havza su hasa-
dı daha çok küçük ta-
rımsal alanlarda suyun 
bitki kök bölgesinde 
toplanması esasına da-
yalı iken makro havza 
su hasadı daha geniş 
tarımsal arazilerde 
uygulanıyor. Her iki 
yöntemde de yağmur 
sonrasında toprak yü-
zeyinde meydana gelen 
akıştan faydalanılıyor. 
Yıllık yağış miktarının 
200-300 milimetre ol-
duğu bölgelerde mikro 
havza su hasadı uy-
gulanırken 300 mili-
metrenin üzerinde ya-
ğış alan bölgelerde ise 
makro havza su hasadı 
uygulanıyor. Ürdün’ün 
Muvvagar bölgesinde 15 
yıl boyunca mikro hav-
za su hasadı yöntemi 
uygulanarak hiç sulama 
yapılmaksızın badem 
ağacı yetiştirildiği bili-
niyor.

Geçirgen zeminli bir otopark… Yağmur suyunun doğal döngüsü kesintiye uğramıyor…

Yağmursuyu drenaj kanalı
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Taşkın hasadı yönte-
minde ise yıllık yağış 
miktarının 300 mili-
metreyi aştığı bölgeler-
de düzensiz mevsim-
lik akarsu akışı, taştan 
ya da kumdan yapılan 
bentler ve setler va-
sıtasıyla toplanarak 
tarımsal amaçlı kulla-
nıyor. Sistem ani taş-
kınların zararlı etkile-
rini azaltıyor ve suyun 
akıp gitmesine mani 
olarak sonradan kulla-
nılması maksadıyla bi-
riktirilmesini sağlıyor. 
Taşkın hasadının diğer 
bir faydasını ise yeraltı 
su rezervini beslemesi 
oluşturuyor. Su kay-
naklarının son derece 
kısıtlı olduğu Zimba-
bwe’de Sashane neh-
rinde kumdan setler 
inşa edilerek arkasın-
da biriktirilen suların, 
düşük maliyetli güneş 

enerjili pompalar vası-
tasıyla tarımsal üretim 
için kullanılarak ciddi 
oranda fayda sağlandığı 
biliniyor.

Suyun Zararlarını 
Azaltmaya Yönelik 
Doğal Çözümler
İklim değişikliğinin 
menfi etkileriyle bir-

likte sıklığı artan taş-
kınlar, büyük can ve 
mal kayıplarına sebep 
olabiliyor.  Özellikle 
nehir yataklarına yapı-
lan müdahaleler neti-
cesinde aslında normal 
şartlarda soruna sebep 
olmayacak yağışların 
bile taşkına yol açtığı 
gözlemlenebiliyor. 

Yerleşim yerlerinde 
yaşanan can ve mal 
kayıplarının yanı sıra, 
tarım alanlarında da 
büyük zararlar mey-
dana getiren taşkınla-
rın en önemli sebebini, 
yerleşim yerleri için-
den geçen nehir yatağı 
kesitlerinin insan fa-
aliyetleri neticesinde 

Çatıdan su hasadı uygulaması

Taşkın yataklarının yerleşim için kullanılması büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor.
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SU MESELESİNE 
İLİŞKİN BİREYSEL 
OLARAK 
UYGULANABİLECEK 
TABİATA DAYALI 
EN GÜZEL ÇÖZÜM 
AĞAÇ DİKMEK 
OLACAKTIR.

daraltılması ya da dere 
yataklarının üzerinin 
kapatılması suretiy-
le oluşturulan alanlara 
konut, okul, alışveriş 
yeri veya otopark gibi 
yapılar inşa edilmesi 
oluşturuyor. Nehir ya-
taklarının kesitleri en 
çok karayolu, demir-
yolu geçişleri, çöp ve 
moloz dökülmesi ya da 
imarsız yapılaşma gibi 
nedenlerle daraltılıyor. 
Bu tip müdahalelerin 
ortadan kaldırılması ve 
nehirlerin doğal taşkın 
alanlarının yerleşimle-
re kapatılması ile muh-
temel kayıpların önü-
ne geçmek mümkün. 
Bununla birlikte nehir 
yatağına yönelik yerle-
şimlerden kaynaklanan 
kirlilik tehdidinin de 
önüne geçilerek nehir 
suyunun kalitesi ko-
runmuş oluyor.

Diğer taraftan nehir kı-
yılarında bölgeye uygun 
bitki örtüsü ve ağaçlar-
dan oluşan bir koruma 
şeridi oluşturulması, 
hem nehir yatağının 
sediment ile dolarak 
taşmasının önlenmesi 
hem de su kalitesi açı-
sından birçok avantaj 
sağlıyor. 

Taşkınlara yönelik bir 
başka tabii çözüm yo-
lunu ise sıkça taşkına 
sebep olan nehirle-
rin debi yükünün, al-
ternatif yataklardan 
geçirilmek suretiyle 
taşkınların önlenmesi 
oluşturuyor. Ülkemizde 
yürütülmekte olan Ka-
nal Edirne Projesi’nin 
örnek teşkil ettiği bu 
yöntem ile yüksek de-
bili akımlar açılacak al-
ternatif kanallara yön-
lendirilerek taşkın riski 
azaltılıyor.  

Bireysel Olarak 
Uygulanabilecek Doğal 
Çözümler
Yapılan bir araştırmaya 
göre bir insanın ömrü 
boyunca tükettiği mal 
ve hizmetleri üretmek 
için kesilen ağaç sayısı 
17’yi buluyor. Yani her 
insan dünyaya 17 adet 
ağaç borçlu. Diğer taraf-
tan ortalama bir insanın 
yıllık karbon emisyonu 
4 ton civarında. Yapılan 
hesaplamalara göre bir 
ağacın bertaraf ettiği 
karbon miktarı ise 1 ton 
kadar. Dolayısıyla her 
yıl 4 adet ağaç dikerek 
sebep olduğumuz kar-
bon emisyonunu berta-
raf edebiliriz. Diktiğimiz 
bu ağaçlar sayesinde; 
küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin etkileri 
azalacak, daha fazla ve 
daha temiz suyumuz 
olacak, taşkın ve sel fe-
laketlerine maruz kalma 

Nehir kıyılarında bitki örtüsü ile koruma şeridi oluşturulması…
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olasılığımız düşecek. 
Bunlar elde edeceğimiz 
çevresel, sosyal ve eko-
nomik faydaların yal-
nızca küçük bir kısmı. 
Dolayısıyla su sorununa 
bireysel olarak alınabi-
lecek tabiata dayalı en 
güzel çözüm yolu ağaç 
dikmek olacaktır.

Bireysel olarak uygu-
lanabilecek diğer bir 
yöntem konutlarımızın 
çatılarına düşük mali-
yetlerle tesis edebile-
ceğimiz yağmur suyu 
hasadı sistemleri (ye-
şil – eko çatı) olabilir. 
Bu sistem sayesinde 
depoladığımız sula-
rı temizlik maksadıyla 
kullanabilir, bahçemizi 
sulayabilir ya da araba-
mızı yıkayabiliriz. 

Bahçe sulamalarını 
akşam saatlerinde ya-
pabilir böylelikle hem 
bitkilerimizin su ih-
tiyacını daha verimli 
şekilde karşılar hem de 
buharlaşma etkisinden 
kurtularak yeraltı su-
yunun daha iyi beslen-
mesini sağlayabiliriz.

Şebeke suyumuz ile 
alakalı herhangi bir 
şüphemiz yoksa şişe 
suyu tüketmekten uzak 
durabiliriz. Şişe üretimi 
ve suyun şişelenmesi 
süreçleri ile şişe su-
yun nakliyesi sebebiyle 
yüksek karbon emis-
yonları ortaya çıkıyor. 
Diğer taraftan özel-
likle pet şişeler, uzun 
süre güneş ışığına ma-
ruz kaldığında içerdiği 
kimyasal maddelerin 
suya karışmasına se-

almayarak; mevsim dışı 
sebze meyve üretebil-
mek için yoğun olarak 
kullanılan kimyasal 
maddelerin suyumuzu 
ve toprağımızı kirlet-
mesinin önüne geçebi-
liriz.

Evsel atık yağların la-
vaboya dökülmesi su 
kaynaklarımızın kirlen-
mesine sebep oluyor. 
Günümüzde yerel yöne-
timler bu atıkları toplu-
yorlar. Evsel atık yağları 
biriktirip belediyelerin 
toplama alanlarına bı-
rakarak su kaynakla-
rımızı kirletmelerine 
mani olabiliriz.

Tüm bunların yanında 
su ve enerji tasarrufu-
na yönelik kişisel olarak 
alacağımız tüm tedbir-
ler su kaynaklarımızın 
gelecek nesillere kalite 
ve miktar yönünden ek-
siksiz olarak aktarılma-
sına katkı sağlayacak. 
Tasarrufu her alanda 
hayatımızın bir parçası 
haline getirelim.

bep oluyor bu da sağlık 
sorunlarını beraberin-
de getiriyor. Bir başka 
nokta da pet şişelerin 
yarattığı çevre kirliliği... 
Pet şişeler hem su kay-
naklarımızın kirlenme-
sine sebep oluyor hem 
de bu kirliliğin berta-
rafına yönelik çalış-
malardan kaynaklanan 
karbon emisyonları su 
kaynakları üzerindeki 
baskıyı arttırıyor.

Mevsimi dışında taze 
meyve ve sebze satın 

Ağaç dikerek sebep olduğumuz karbon emisyonunu bertaraf edebiliriz.
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BIYOLOJIK AVM’LER: 

SULAK 
ALANLAR

HAZIRLAYAN
BURAK YALÇIN
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Sulak alanlar, sağladığı faydalar bakımından ekosistemin 
eşsiz özelliklere sahip unsurlarından. Karbon tutmaktan 
su arıtımına, endemik birçok bitkiye ve hayvana kucak 
açmasından kuşların üreme ve barınma mekânı olmasına, 
ekonomiye, turizme katkısından taşkından korumasına 
kadar sayısız hayati fayda sağlayan sulak alanlara “Doğanın 
Biyolojik AVM’leri” demek mübalağa olmaz.
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Sulak alanlar, yağmur 
ormanları ve mercan 
resifleriyle beraber 
dünyadaki en verimli 
ekosistemler arasında 
yer alıyor. Bu alanlar, 
mikropların, bitkilerin, 
böceklerin, amfibiyen-
lerin (hem karada hem 
de suda yaşayabilen, 
omurgalılar sınıfından 

pulsuz hayvanlar), sü-
rüngenlerin, kuşların, 
balıkların, memelilerin 
ve daha birçok çeşitte 
canlının yuvası ve zen-
gin bir ekosistem konu-
munda.

Yeryüzünün süngerleri 
Bilim insanları su-
lak alanların sadece 
yeryüzü için değil at-

mosferimiz için de çok 
büyük bir öneme sa-
hip olduğunu özellikle 
ifade ediyor. Zira sulak 
alanlar, karbondioksiti 
atmosfere salmak yeri-
ne, bitki toplulukları ve 
topraklarında depolu-
yor. Böylece küresel ik-
lim koşullarını hafiflet-
meye yardımcı oluyor. 

Sulak alanlar, ekosiste-
min sayısız fayda sağ-
layan vazgeçilmez çev-
resel faktörleri arasında 
yer alıyor. Sürekli su 
barındıran sulak alanlar 
olduğu gibi, yılın büyük 
bir bölümünü kurak 
geçiren sulak alanlar da 
mevcut. 

Nesli tükenmekte olan 
birçok endemik balık 
türü ve vahşi yaşam 
için habitat teşkil et-
mesi; su kalitesinin 
korunması ve geliş-
tirilmesine sağladığı 
katkı, taşkın sularının 
depolanması ve kurak 
dönemlerde yüzey suyu 
akışının korunmasını 
sağlaması ve buna ben-
zer gerçekleştirdiği bir-
çok hayati fonksiyon ise 
sulak alanların benzer-
siz doğal özelliklerinin 
bir neticesi olarak ön 
plana çıkıyor. Örnek bir göl ekosistemi.
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leten maddeleri ken-
dilerine çekerek göl-
lerin, nehirlerin ve su 
kaynaklarının temiz 
kalmalarını sağlıyor. 
Böylece sadece havanın 
değil suyun da temiz 
kalmasını sağlıyor. Aşırı 
yağmurlar neticesinde 
ortaya çıkan suyu adeta 
bir sünger gibi emerek 
taşkın felaketinin oluş-
masını engelliyor. Su-
lak alanların en önemli 
özelliklerinden biri ise 
belli bir kısmı tükenme 
tehlikesi ile karşı karşı-
ya olan kuş türleri için 
korunaklı bir yuva nite-
liği taşıması.

Sulak Alanların 
Tasnifi
Sulak alanları tek bir 
ölçütle sınıflandırmak 
mümkün değil. Zira, 
iklim, yeryüzü şekille-
ri(topoloji), jeoloji ve 

su miktarı gibi birçok 
etken, sulak alanlarda 
yaşayan ekosistemin 
yapısını ve dolayısıy-
la sulak alanın türünü 
büyük ölçüde belirli-
yor. Sulak alanın yapı-
sı ise burada oluşacak 
ekosistemde yaşayacak 
canlıların türünü ve 
özelliklerinin belirlen-
mesinde çok büyük bir 
etkiye sahip.

Sulak alanları zaman-
sal olarak ikiye ayırmak 
mümkün. Sulak alan-
lar; tam zamanlı su-
lak alanlar ve değişken 
zamanlı sulak alanlar 
olarak ikiye ayrılabili-
yor. Değişken zamanlı 
sulak alanlar yılın belli 
dönemlerini kurak ge-
çiriyor. Bunun için ve-
rilebilecek en belirgin 
örneklerden biri ise Af-
rika’nın 7 harikasından 
biri olarak kabul edi-

len Okavango Deltası. 
Çünkü Okavango yılın 
büyük bir bölümünde 
kurakken, Angola’ya 
Nisan ve Ekim arasın-
da yağan yağmurların 
meydana getirdiği se-
lin Okavango Deltası’na 
ancak Temmuz ayında 
ulaşmasıyla devasa çöl 
bir anda büyüleyici gü-
zellikte bir sulak alana 
dönüşüyor.

Sulak Alanlar Nasıl 
Oluşur?
Okavango Deltası gibi 
bazı sulak alanların 
oluşumu için birkaç ay 
gibi kısa bir süre yeter-
li olsa da, birçoğunun 
oluşumu ve gelişimi 
yüzbinlerce yıl alıyor. 
Sulak alanların oluş-
masına ya da değişme-
sine neden olan birçok 
etken var. Bunlardan 
bazıları ise şu şekilde 
sıralanabilir. 

OKAVANGO 
DELTASI GİBİ BAZI 
SULAK ALANLARIN 
OLUŞUMU İÇİN 
BİRKAÇ AY GİBİ 
KISA BİR SÜRE 
YETERLİ OLSA 
DA, BİRÇOĞUNUN 
OLUŞUMU 
VE GELİŞİMİ 
YÜZBİNLERCE YIL 
ALIYOR.

Okavango Deltası
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SULAK ALANLAR, 
YAĞMUR 
ORMANLARI 
VE MERCAN 
RESİFLERİYLE 
BERABER 
DÜNYADAKİ 
EN VERİMLİ 
EKOSİSTEMLER 
ARASINDA YER 
ALIYOR.

Taşkına maruz kalan 
kıyı ovaları: Yükselen 
deniz seviyesi ile de-
niz seviyesinin altın-
daki kıyı ovalarını sel 
basması, mercanlardan 
ve gel-git hareketle-
rinden korunan geniş 
bataklıklar meydana 
gelmesine sebep olu-
yor. Nehirlerin getirdiği 
alüvyonlar okyanusa ya 
da denize ulaşmadan 
önce bu kıyılarda biri-
kiyor ve zamanla bit-
kiler bu verimli toprak-
larda kök salarak hem 

bu sulak alanı dalgalara 
karşı koruyor hem de 
zengin bir ekosistemin 
oluşmasının önemli bir 
adımını atıyor.

Akarsu Biriktirmesi ile 
Oluşan Sulak Alanlar: 
Vadi, koy veya körfez-
lerin akarsularla taşı-
nan alüvyonlarla oluşan 
setlerle tıkanması so-
nucu meydana geliyor-
lar. Ülkemizde, Ankara 
sınırları içinde bulunan 
Mogan ve Eymir Gölle-
ri, vadilerin alüvyonla 

dolması sonucu oluşan 
sulak alanlarımızdan. 
Körfezlerin akarsuların 
taşıdığı alüvyonla ka-
panması sonucu oluşan 
sulak alanlara en iyi ör-
nek ise Aydın ve Muğ-
la sınırlarında bulunan 
Bafa Gölü. Bafa Gölü gü-
nümüzden 2 bin 500 yıl 
öncesine kadar bir kör-
fez durumunda iken Bü-
yük Menderes Nehri’nin 
taşıdığı alüvyonlarla 
körfez ağzının tıkanma-
sı sonucu oluşmuş. 
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TATLI SU 
REZERVİNİN YÜZDE 
68’İNİ OLUŞTURAN 
BUZULLAR 
SULAK ALAN 
OLUŞUMUNDA 
ÖNEMLİ BİR ETKEN.

Buzullar: Yeryüzün-

deki tatlı su rezervinin 

yüzde 68’ini barındı-

ran buzullar da sulak 

alanların oluşumundaki 

önemli aktörlerden biri. 

Binlerce yıl kapladı-

ğı alanlardan küresel 

ısınmanın da etkisiyle 

erimesi neticesinde geri 

çekilen buzullar, de-

vasa buzul kütlelerinin 

yerinde devasa çukur-

lar bıraktı. Bu çukurla-

ra zayıf drenaj veya su 

tabakasıyla kesişmesi 

neticesinde su dolması, 

sulak alanları meydana 

getirdi.

Buzul kökenli sulak 

alanların kapladığı 

alan çok büyük olma-

sa da, özellikle insan 

etkisinden uzakta ol-

maları sebebiyle sulak 

alanlara bağımlı türler 

açısından güvenli, te-

miz bir habitat teşkil 

ediyor.  Suları genel-

likle tatlı su karakte-

rinde ve derinlikleri 

değişken olan bu sulak 

alanlar barındırdıkları 

su hacminin büyüklü-

ğü, boşalım unsurları 

gibi fiziksel özelliklere 

bağlı olarak mevsimsel 

ya da sürekli olabiliyor. 

Ülkemizde Doğu Kara-

deniz ve Doğu Anadolu 

Bölgesindeki bazı göller 

(özellikle Artvin – Er-

zurum arası) bu kap-

samda ele alınabilir.
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KUNDUZLAR 
NEHİRLERİ VE 
DERELERİN ÖNÜNÜ 
KAPATARAK 
KENDİLERİ İÇİN 
BİR YAŞAM ALANI 
OLUŞTURMAKLA 
KALMAYIP, DEVASA 
BİR EKOSİSTEMİN 
OLUŞMASINA 
DA KATKI 
SAĞLIYORLAR.

Kunduzlar: Sulak alan-
ların oluşumundaki bir 
diğer etken ise kunduz-
lar. Kunduzlar nehirleri 
ve derelerin önünü ka-
patarak kendileri için 
bir yaşam alanı oluş-
turmakla kalmayıp, 
devasa bir ekosistemin 
oluşmasını da sağlı-
yorlar. Sulak alanların 
oluşmasında önemli bir 
rol oynayan kunduzla-
rın popülasyonundaki 
değişimler, kunduzlar 
tarafından oluşturu-
lan alanların niteliği 

ve niceliği bakımından 
önemli bir faktör.

Son dönemlerde avcılık 
faaliyetleri nedeniyle 
kunduz sayısının azal-
ması üzerine çeşitli ön-
lemler alınmış ve kun-
duz popülasyonunun 
tekrar artmaya başla-
dığı gözlenmiş. Sulak 
alanların mimarların-
dan olan kunduzların 
inşa ettiği setlerden 
bazıları 100 yıla kadar 
dayanabiliyor ama set-
lerin ömürleri genelde 

daha kısa sürüyor.

Tektonik Kökenli Su-
lak Alanlar: Meydana 
gelen yer hareketleri 
sırasında, yer kabu-
ğundaki kırılmalar ve 
kıvrılmalar sonucu 
oluşan çanakların su 
ile dolması ile oluşan 
sulak alanlar tektonik 
kökenli sulak alanları 
teşkil ediyor. Bu tip su-
lak alanlara ülkemizde 
gösterilebilecek en iyi 
örneklerden ikisi Tuz 
Gölü ve Beyşehir Gölü.

Kunduzlar tarafından inşa edilmiş bir set.

Bir kunduz set inşa ederken.
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Yapay Sulak Alanlar: 
Sulama, içme suyu, 
taşkın koruma ve enerji 
üretimi gibi maksat-
larla inşa edilen baraj 
ve gölet gibi biriktirme 
yapıları yapay sulak 
alanlar teşkil ederek, 
insanlar, su kuşları, 
balıklar ve vahşi yaşam 
için zengin bir ekosis-
tem oluşturur.

Sulak Alanların Yasal 
Kapsamı
“Özellikle Su Kuşları 
Yaşama Ortamı Olarak 
Uluslararası Öneme Sa-
hip Sulak Alanlar Hak-
kında Sözleşme” olan 
ve 1971 yılında imza-
landığı İran’ın Ramsar 
şehrinden adını alan 
Ramsar Sözleşmesi’n-
de sulak alanlar; “do-

ğal veya yapay, devamlı 
veya geçici, suları dur-
gun veya akıntılı, tatlı, 
acı veya tuzlu, deniz-
lerin gel-git hareketi-
nin çekilme devresinde 
altı metreyi geçmeyen 
derinlikleri kapsayan 
bütün sular, bataklık, 
sazlık ve türbiyerler” 
olarak tanımlanıyor.

Sulak alanlar ayrıca 
oluşumları itibariyle, 
doğal ve suni olmak 
üzere iki başlıkta in-
celenebilir. Doğanın 
vazgeçilmez bir parçası 
ve bize armağan edilen 
eşsiz bir ekosistem olan 
doğal sulak alanların 
yanı sıra, içme suyu, 
sulama, taşkın koruma 
ve enerji gibi amaçlar-
la inşa edilen baraj ve 

gölet gibi suni sulak 
alanlar da kuşların, ba-
lıkların ve yabani hay-
vanların yuvası haline 
gelen bir ekosisteme 
dönüşüyor.

Ülkemizde ilk olarak 
2002 yılında yayın-
lanan ve 2014 yılında 
revize edilen “Sulak 
Alanların Korunması 
Yönetmeliği”nde suni 
sulak alanın kapsamı: 
“İçme, kullanma ve 
sulama suyu temini ile 
elektrik üretimi mak-
sadıyla yapılan baraj ve 
göletlerden uluslararası 
öneme sahip sulak alan 
kriterlerinden en az bi-
rine sahip insan eliyle 
yapılmış su yapıları ve 
çevresinde oluşan sulak 
alan ekosistemi” olarak 
belirtiliyor.

Ülkemizde Sulak 
Alanlar Kurutuluyor 
Mu?
Halen Afrika’da yüz-
binlerce insanın ölü-
müne yol açan sıtma 
hastalığı, 1950’li yıl-
larda  tüm dünyada çok 
sayıda ölüme neden ol-
muştu. Bunun üzerine 
çeşitli önlemler alan 
Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ülkelerin alması 
gereken önlemlere dair 
Küresel Sıtma Stra-
tejisi’ni geliştirdi. Bu 
kapsamda ülkemizde 
de sıtma ile mücadele 
kapsamında bazı sulak 
alanlar kurutuldu ve 
neticesinde sıtma vaka-
larında düşüş gözlendi. 
Günümüzde ise doğal 
hayatın vazgeçilmez bir 

Barajlar ve göletler suni sulak alanlar sınıfında yer alıyor. Karaağaç Göleti / Uşak
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öğesi olan sulak alan-
ların kurutulması şöyle 
dursun, tekrar hayata 
döndürülmesi ve mev-
cut sulak alanların iyi-
leştirilmesine yönelik 
birçok çalışma yapılı-
yor. Bu çalışmalardan 
bazıları ise şunlar:

Sultansazlığı / Kayseri
Sultansazlığı, daha 
önce tabiatı koruma 
alanı iken 2006 yılında 
milli parka dönüştü-
rüldü. 24 bin 500 hek-
tar alana sahip Sultan-
sazlığı’nın 17 bin 200 
hektarlık kısmı Ram-
sar Alanı ilan edildi. 
Sultansazlığı Ramsar 
Alanı ise 9 “uluslara-
rası öneme sahip sulak 
alan kriteri”nden 5’ini 
karşılıyor. Bünyesinde 
sazlıklar, tatlı ve tuzlu 
göller, çayırlar ve tuz-
cul bozkırlar ve değişik 
habitatları bulundur-
masının yanı sıra Af-
rika ile Avrupa arasın-
daki göçmen kuşların 
kullandığı iki ana göç 
yolunun kesişme nok-
tası olması sebebiyle, 
Sultansazlığı Avrupa 
ve Orta Doğu’nun en 

önemli sulak alanlar-
dan biri konumunda.

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
Seyhan Nehri’nin bir 
kolu olan Zamantı Ir-
mağı’ndan 11 kilometre 
uzunluğundaki bir tü-
nelle 111 milyon met-
reküp su, Sultansazlığı 
Kapalı Havzası’na ge-
tirilerek Sultansaz-
lığı’nın kurumasının 
önüne geçildi.

Seyfe Gölü / Kırşehir
152 bin hektarlık Seyfe 
Kapalı Havzası’nın gü-

ney ucunda yer alan ve 
1994 yılında “Ramsar 
Alanı” olarak sözleş-
me listesine dâhil edi-
len Seyfe Gölü Ramsar 
alanı, 9 “uluslararası 
öneme sahip sulak alan 
kriteri”nden 3’ünü kar-
şılıyor. Göl çevresinde-
ki stepler, nesli dünya 
çapında tehlikede olan 
kuş türlerinden biri 
olan toyun beslenme ve 
üreme alanı. Gölalanı 
içinde binlerce kuşun 
kuluçkaya yattığı iri-
li, ufaklı birçok sayıda 
adacıklar bulunuyor. 

Balıklara, su kuşlarına 
ev sahipliği yapan göl, 
kendisini çevreleyen 
bitki örtüsü ve turkuaz 
rengiyle eşsiz bir man-
zaraya da ev sahipliği 
yapıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından hem insan 
varlığını hem de kuş 
popülasyonunu koru-
yacak şekilde ekolojiyi 
yeniden düzenlemek 
amacıyla “Mucur Sey-
fe Gölü Ekoloji Koru-
ma Projesi” geliştirildi. 
Geliştirilen proje esnek 
bir yapıya sahip ve op-
timum dengeyi zaman 
içinde şartlara göre 
ayarlayabilecek nite-
likte. Proje kapsamın-
da; göle boşaltım yapan 
drenaj kanallarının ya-
pılan kuşaklama kanal-
larıyla önü kesilecek ve 
toplanan sular Kızılır-
mak’ın kolu olan Deli-
ce ırmağının Kalaycık 
deresi koluna verilecek. 
İnşa edilen kapaklar 
vasıtasıyla da hem göl 
suyu dengede tutulacak 
hem de kirliliğin önlen-
mesi sağlanacak.

Sultansazlığı / Kayseri

Seyfe Gölü / Kırşehir
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MANYAS, 
TÜRKİYE’DE ‘KUŞ 
CENNETİ’ OLARAK 
TANITILAN İLK 
ALAN OLMASININ 
TESİRİYLE SU 
KUŞLARININ VE 
SULAK ALANLARIN 
TANINMASINDA 
ÖNCÜ VE ÖNEMLİ 
BİR YERE SAHİP. 

Manyas Gölü (Manyas 
Kuş Cenneti) / 
Balıkesir
Manyas Gölü, nam-ı 
diğer Manyas Kuş 
Cenneti… 1994 yılında 
Ramsar Listesine dâhil 
edilen Manyas Gölü, 
geniş ve sığ bir tatlı su 
gölü. Sazlıklar, çayırlar, 
makilikler ve su basar 
söğüt toplulukların-
dan oluşuyor. Manyas, 
Türkiye’de ‘kuş cenne-
ti’ olarak tanıtılan ilk 
alan olmasının tesiriyle 
su kuşlarının ve sulak 

alanların tanınmasında 
öncü ve önemli bir yere 
sahip. 

Türkiye’nin en önem-
li su kuşu üreme ve 
konaklama alanların-
dan biri olan Manyas 
Gölü’nde ekosistemin 
iyileştirilmesi ve ta-
rımsal ilaçların göle 
karışmasını engellemek 
için Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürlüğü tarafın-
dan bozulmuş Manyas 
Projesi geliştirilerek 
uygulamaya konuldu. 

İki aşamadan oluşan 
proje ile ilk aşamada, 
Manyas göl seddeleri, 
Manyas göl çıkışında 
Ergili Regülatörü inşa 
edilerek mevcut Ka-
radere regülatörü ile 
düzenlenecek sularla 
Karacabey Ovası’nda 16 
bin 683 hektar arazinin 
sulanması da planlanı-
yor. Proje hem tarımsal 
sulama hem de doğal 
yaşamın devamlılığı 
İçin büyük önem teşkil 
ediyor.
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Beyşehir Gölü / Konya 
- Isparta
Konya ve Isparta illeri 
sınırları arasında yer 
alan Beyşehir Gölü ül-
kemizin 3. büyük gölü 
ve en önemli içme suyu 
havzası durumunda. 
Diğer taraftan Beyşe-
hir Gölü’nden sulanan 
alanlara(Beyşehir, Sey-
dişehir, Çumra Ovala-
rı) her yıl aktarılan su 
miktarı 350-400 mil-
yon metreküpü bulu-
yor.  Bu sebeple kurak 
dönemlerde gölün su 
seviyesi çok düşüyordu. 
Gölün bu su eksikliği-
ni gidermek amacıyla  

Akdeniz’e akan Dere-
bucak Havzası’nın su-
larını Beyşehir Gölü’ne 
aktaracak bir proje ge-
liştirildi. Proje kapsa-
mında; Derebucak Prof. 
Dr. Yılmaz Muslu Barajı 
inşa edildi. Bu barajda 
tutulan suları Beyşe-
hir Gölü’ne aktarmak 
için iletim kanalları 
ve tünel açıldı. Kısaca 
Gembos Derivasyonu 
adıyla anılan bu tesisler 
ile yılda 130 milyon m3 
suyun Beyşehir Gölü’ne 
aktarımı gerçekleşti-
rildi. Tüm bu tesislerin 
işletmeye alınmasıyla 
planlananın üzerinde 

su aktarımı yapıldı ve 
Beyşehir Gölü’nün iyi-
leştirilmesinde büyük 
mesafe kat edildi.

Ayrıca, Konya Ovası 
Projesi(KOP)  kapsa-
mında yapımına baş-
lanan ve Yukarı Göksu 
Havzası’ndan Konya 
Kapalı Havzası’na su 
aktaracak olan Bağbaşı 
Barajı ve Mavi Tüneli 
ile ilk safhada yıllık 180 
milyon metreküp suyun 
aktarımı sağlanacak. 
Daha sonra Bozkır ve 
Afşar Barajları’nın ta-
mamlanması ile Konya 
Kapalı Havzası’na akta-

rılacak su miktarı yılda 
414 milyon metreküpü 
buluyor. Göksu Havza-
sı’ndan aktarılacak olan 
414 milyon metreküp 
suyun 100 milyon met-
reküpü Konya’nın uzun 
vadeli içme ve kul-
lanma suyu ihtiyacına 
tahsis edildi. Kalan su 
ise sulamada kullanı-
lacak. Böylece Beyşehir 
Gölü’nden Çumra Ova-
sı’na çekilmek zorunda 
olan su talebi bu alter-
natif yolla karşılanacağı 
için Beyşehir Gölü’nde 
kurak dönemlerde su 
sıkıntısı çekilmesinin 
önüne geçildi.
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Bafa Gölü / Aydın – 
Muğla
Ünlü antik felsefeciler-
den Heraklit’in mem-
leketi olarak da bilinen 
Bafa, aynı zamanda Ege 
Bölgesi’nin en büyük 
gölüyle aynı adı taşı-
yor. Önceden Ege De-
nizi’nin bir koyu olan 
Bafa, Büyük Menderes 
Nehri tarafından taşı-
nan alüvyonlar netice-
sinde denizle bağlantısı 
kesilerek bir göl haline 
dönüşmüş.

Nesli tehlike altında 
olan cüce karabatak ve 
deniz kartalı gibi kuş 
türlerinin ürediği ve kış 

aylarında da on binlerce 
kuş türünün beslenme 
ve barınma alanı olan 
Bafa Gölü, DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
1961 yılından beri ya-
kından takip ediliyor. 
Özellikle 1989 yılında 
yaşanan kurak döne-
min hemen ardından 
DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından ayrıntılı bir 
çalışma yapıldı. Tespit 
çalışmaları neticesinde 
Bafa Gölü’ndeki balık 
potansiyeli ve diğer ya-
bani hayat ortamının 
iyileştirilmesi için göl 
su seviyesinin 2 metre 
seviyesinde tutulması 
gerektiği tespit edildi. 

yede 30 metreküp olan 
kapaklı su alma yapısı 
inşa edildi. 

Kurak dönemlerde Bü-
yük Menderes Nehri’n-
den su takviyesi yapıla-
rak gölün su seviyesinin 
düşmesinin önüne ge-
çiliyor. Yağışlı dönem-
lerde ise yine şişme 
savaklar vasıtasıyla 
fazla su Büyük Men-
deres Nehri’ne tahliye 
edilerek gölün su sevi-
yesi belli bir seviyede 
tutuluyor. Böylece ideal 
optimum seviyede tu-
tularak göldeki ekolojik 
dengenin yeniden tesis 
edilmesi ve korunması 
sağlanıyor.

Zira su seviyesindeki 
ani ve aşırı düşüşler su 
sıcaklığındaki uygun 
şartlar sağlandığın-
da azot-fosfor artışına 
neden olarak alg pat-
lamasına neden oluyor 
ve bu durumun önüne 
geçmek isteniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından Bafa Gölü’nü 
iyileştirme çalışmaları 
kapsamında; Bafa Gölü 
Sol Sahil Seddesi, Men-
deres Nehri Kabartma 
Tesisi(Lastik Regüla-
tör), Serçin Priz Yapısı 
ve Besleme Kanalı ve 
maksimum su seviye-
sindeki kapasitesi sani-

Bafa Gölü, Fotoğraf: İdris Ölmez
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Yedikır Barajı 
(Yedikuğular Kuş 
Cenneti) / Amasya
Yedikır Barajı yapay bir 
sulak alan niteliğinde 
olmasına rağmen ül-
kemizin uluslararası 
öneme sahip 135 sulak 
alanından biri. 1985 
yılında tamamlanan 
baraj, üreme dönemi 
dışında kalan aylarda 
burada konaklayan çok 
sayıda angut popülas-
yonuyla Önemli Kuş 
Alanı(ÖKA) statüsü sa-
hip oldu. Bunun yanı 
sıra baraj, kış ayların-
da aralarında Çamur-
cun, Yeşilbaş ve Büyük 
Karabaş Martısı’nın 
da bulunduğu önem-

li sayıda su kuşuna ev 
sahipliği yapıyor.  Kır-
başkuşu ve Akkuyruklu 
Kartal alanda görülen 
diğer türler arasında 
yer alıyor. Tüm bunla-
rın yanı sıra Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından baraj yakı-
nında açılan balık çift-
liğinde üretilen balıklar 
göle bırakılıyor.

Avlan Gölü / Antalya 
Avlan Gölü’nün ye-
niden oluşturulma-
sı amacıyla DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
1996 yılında planlama 
revizyonu yapıldı ve 
çalışmalara başlandı. 
Maksimum su seviye-

sinin üzerindeki sula-
rın araziye zarar ver-
mesini önlemek adına 
Yaka Çiftlikdüdeni’nin 
kapağı dolu savak gibi 
çalıştırılarak suların 
tahliyesi sağlandı.  Göl 
rezervuarında bulunan 
maksimum su kotunun 
altındaki tabii düdenle-
rin ıslahı ve düden sed-
delerine ait taş tahki-
mat çalışmaları yapıldı. 
Yazın yağışların az ol-
masından dolayı düşen 
göl seviyesi Çay Boğazı 
Barajı’nda tarımsal su-
lamada kullanıldıktan 
sonra artan sular göle 
aktarılarak su seviyesi 
dengeleniyor.

Kaz Gölü / Tokat
Kuşların önemli göç 
duraklarından ve “Ya-
ban Hayatı Geliştirme 
Sahası” olan Tokat Kaz 
Gölü’nde canlıların ra-
hat edebileceği ve rota-
sında Kaz Gölü yer alan 
kuşların iniş kalkışla-
rını kolaylaştıracak bir 
ortam için DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
çalışmalar sürdürülü-
yor. Bu çerçevede Kaz 
Gölü içerisinde toplam 
443 dekar alan top-
lu makinalı çalışma 
imkânları dâhilinde 
balçık, tortu ve sazlık-
lardan temizleme ça-
lışmaları devam ediyor.
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Su altının gizemli ve renkli dünyası insanlar için 
bilinmeyenlerle dolu olduğundan hep merak edilmiş ve ilgi 

çekmiş. Su altının insanlar üzerindeki bu cazibesi birçok 
farklı projenin (su altında otel, restoran, spa, eğlence mekânı 

gibi) hayata geçmesini sağlamış. Bu projeler, su altı dünyasını 
sadece dalış yaparak değil değişik konseptlerle keşfetmek 

isteyenlere bambaşka bir deneyimin kapılarını aralıyor.    

Sy: 52

Su altının gizemli ve renkli dünyası insanlar için 
bilinmeyenlerle dolu olduğundan hep merak edilmiş ve ilgi 
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sadece dalış yaparak değil değişik konseptlerle keşfetmek 

isteyenlere bambaşka bir deneyimin kapılarını aralıyor.    

Sy: 52

Orman ve Su Işleri Bakanlığı’nın 
Koruması Altındaki Anadolu 
Yaban Koyunlarının Sayıları
Gün Geçtikçe Artıyor 
Sy: 60

Su Kaynağım;
Hayat Kaynağım
Sy: 62

SU ALTINI
BIR DE BÖYLE 

KEŞFEDIN!



Yaşam Tarzı

52

SU ALTINI 
BIR DE BÖYLE 
KEŞFEDIN!

HAZIRLAYAN
NAZLI KARATEPE
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Su altının gizemli ve renkli dünyası insanlar için 
bilinmeyenlerle dolu olduğundan hep merak edilmiş ve ilgi 
çekmiş. Su altının insanlar üzerindeki bu cazibesi birçok farklı 
projenin (su altında otel, restoran, spa, eğlence mekânı gibi) 
hayata geçmesini sağlamış. Bu projeler, su altı dünyasını 
sadece dalış yaparak değil değişik konseptlerle keşfetmek 
isteyenlere bambaşka bir deneyimin kapılarını aralıyor. 

Okyanusun derinliklerinde uykuya daldığınızı bir düşünün! Manzaranız su 
altı… Konakladığınız odanın perdesini bir aralıyorsunuz ve sizi masmavi bir 
cennet karşılıyor. Bir de yemek yerken, eğlenirken ya da masajınızı yaptırırken 
sizlere su altının büyüleyici, birbirinden farklı deniz canlılarının eşlik ettiğini 
düşünün. Hayali bile insanı mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor değil mi? Dün-
yanın dört bir yanında bulunan su altı yapılarını ben de keşfetmek istiyorum.” 
diyorsanız, sizler için derlediğimiz bu yazımıza bir göz atınız.
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Masmavi deniziyle ünlü Maldivlerde bulunan Conrad Maldives Resort’un Ithaa 
Undersea adlı su altı restoranı bulunuyor. Ithaa sözcüğü ise Maldiv dilinde ‘inci 
annesi’ anlamına geliyor. Hint Okyanusu yüzeyinin 5 metre altında köpek ba-
lıkları ile göz göze yemek yemek istiyorsanız Conrad’ın, Ithaa Deniz Altı Res-
toranına uğramanız gerekiyor. Bu bir restoran ama özel durumlarda tek ya da 
çift kişilik süitlere de dönüştürülebiliyor. 

Ithaa Undersea Restaurant, çevredeki canlı mercan bahçelerinin 180 derece pa-
noramik manzaralarını sunuyor. Mercanlıktan gün batımının doğadaki deği-
şimini izlemek ve Ithaa’da, günlük hayat rutinine devam eden su altı canlıları 
eşliğinde, Maldivler’e özgü geleneksel ve modern lezzetlerin tadına bakmak ise 
ayrı bir keyif veriyor.  Bu restoran 2014 yılında New York Daily News tarafından 
“Dünyanın en güzel restoranı” seçilmiş. Eğer Maldivler’de bir tatil planlıyor-
sanız bu restorana da mutlaka uğramalısınız.

CONRAD MALDIVES RESORT 
(MALDIVLER) 
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Afrika’nın ilk su altı oteli The Manta Resort, Zan-
zibar’a bağlı Pemba Adası açıklarında yer alıyor. Su 
altı odası sahilden yaklaşık 250 metre uzaklıkta bu-
lunuyor.  Hint Okyanusu’nun kristal kadar berrak 
turkuaz suları üzerinde yer alan odaya ulaşmak için 
ahşap bir tekne ile iki dakikalık kısa bir yolculuk 
yapmanız gerekiyor. Zanzibar’ın Pemba Adası’nda 
bulunan Manta Resort’un su altı odası, kesinlikle 
tesisteki en özel oda.  Yüzer yapıya sahip olan ünite 
üç farklı seviyeden oluşuyor. Deniz seviyesindeki 
yatağınıza yattıktan sonra güneşlenmek veya ge-
celeri gökyüzünü seyretmek için, bir üst teras ile 
mercan kayalığını seyredeceğiniz denizaltı bölümü 
bulunuyor. Denizin 4 metre altında alt katta bulu-
nan odada 360 derece resif manzaralı bir çift kişi-
lik yatak bulunuyor. Flora ve fauna alanları, yatak 
odasında karşılaştığınız manzaranın güzelliğine 
güzellik katıyor. Burada balıkları izleyerek uykuya 
dalmanın tadını çıkartabilirsiniz.

Suyun üstünde küçük bir kulübe gibi gözüktüğü-
ne bakmayın bir de suyun altındaki kısmını gö-
rün. Heykeltraş Mikael Genberg tarafından tasar-
lanan Utter Inn, İsveç’in tek su altı oteli, başkent 
Stokholm yakınlarındaki Malaren Gölü’nde yer 
alıyor.  Utter Inn ülkemize en yakın ve en ucuz su 
altı oteli olarak bir adım öne çıkıyor. Ucuz olma-
sı dolasıyla diğer benzerleri gibi çok lüks olmasa 
da sunduğu deneyim olarak diğerlerinden farksız. 
Suyun üstünde kalan odada bir donanımlı mut-
fak, bir buzdolabı ve bir de kuru tuvalet bulunuyor. 
Oda, yukarıdan büyük bir şamandıra gibi görünü-
yor. Otelin ahşap terası da güneşlenmek isteyenler 
için birebir.  Odada elektrik yok ama portatif ısıtıcı 
ve aydınlatma veriliyor. Ayrıca şunu da belirtmek-
te fayda var otelin güvertesinde balık tutmaya izin 
verilmiyor. Denizin 3 metre altında ise ikiz yataklı 
panoramik pencereleri olan küçük odaları bulunu-
yor.  Daha önce görmediğiniz balık türleri ile karşı-
laşabileceğiniz bu odalar, su altında sizleri bekliyor. 

THE MANTA 
RESORT 
(ZANZIBAR) 

UTTER INN 
(ISVEÇ)
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Dubai’de yapay Palmiye Adaları’nda yer alan At-
lantis The Palm’da lüks su altı süitleri bulunuyor. 
Bu süitlere, Yunan mitolojisinde geçen “Neptune” 
ve “Posedion”  deniz tanrılarının isimleri veril-
miş. 2008 yılında hizmet vermeye başlayan Atlan-
tis Otelin hepsi su altında bulunmuyor. Ama süit 
odalarından bazıları su altına inşa edilmiş. Böylece 
odanın camından dışarı baktığınızda çeşitli deniz 
canlılarını görebilirsiniz. Büyük ve gösterişli bir 
yapıya sahip olan otelin odaları çok konforlu.  Palm 
Dubai’deki Poseidon ve Neptün ismi verilen Atlan-
tis sualtı süitlerinin, taban ve tavanından 65.000 
deniz hayvanının yer aldığı Ambassador Lagoon 
akvaryumunu izlemek mümkün. 165 metrekare 
büyüklüğündeki süitlerde açık bir oturma düzeni 
bulunuyor. Odanızda oturma grubu, yemek odası, 
yatak odası, bir TV odası bulunuyor. Ünlü bilim kurgu romanı Denizler Altında Yirmi Bin 

Fersah’ın yazarı Jules Verne’den ismini alan Key 
Largo’daki bu otel, dünyanın en eski su altı oteli 
olarak biliniyor.  Birçok ünlü yıldızı da ağırlamış 
olan bu oteli daha çok okumaya, dalışa, tarihe ve 
popüler kültüre ilgi duyanlar tercih ediyor. Eski-
den bir araştırma laboratuvarı olan bu otele ulaşım 
ise çok da kolay değil. Altı metre derinlikteki Jules 
Undersea Lodge’a yalnızca dalış yaparak gidebili-
yorsunuz. Eğer dalış belgeniz yoksa otele giriş yap-
madan önce mutlaka almanız gerekiyor. Eğer sizin 
de daha maceracı bir yapınız varsa, Florida’nın Key 
Largo kıyılarında bulunan Jules Sualtı Oteli tam 
sizlere göre.

Maldivler’de yer alan bir başka otel Per Aquum Hu-
vafen Fushi Hotels. Oteli diğer otellerden ayıran en 
önemli özelliği ise su altına yapılmış bir Spa Mer-
kezinin bulunması. Bu merkez aynı zamanda dün-
yadaki ilk su altı Spa Merkezi olma özelliği taşıyor. 
Tatile gittiniz eğlendiniz, gezdiniz, haliyle yoruldu-
nuz bu yorgunluğu atmak için Lime Spa mükemmel 
bir çözüm olabilir. Tek başınıza veya sevdiklerinizle 
dinlendirici Hint Okyanusu manzarası ile rahat-
latmak istiyorsanız bu spa sizlere bütün olanakları 
sağlıyor. Bu lüks yerde deniz canlıları ve masmavi 
denizi görerek masaj ve cilt bakımı yaptırabilece-
ğiniz gibi isterseniz dinlenme odasına geçip sadece 
deniz canlılarını izleyerekte vakit geçirebilirsiniz. 

ATLANTIS THE 
PALM (DUBAI)

JULES 
UNDERSEA 
LODGE (FLORIDA) 

LIME SPA  (MALDIVLER) 
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Maldivler’in bir başka oteli Per Aquum Niyama’da otel içerisinde bulunan gece 
kulübü su altında yer alıyor. Su altında bir parti deneyimi yaşamak sizce de 
ilginç olmaz mı? Maldivler’in lüks otellerinden Per Aquua Niyama’daki dünya-
nın ilk su altı gece kulübü Subsix’de, Hint Okyanusu’nun derinliklerinde dans 
edebilir ve en sevdiğiniz içecekleri yudumlayabilirsiniz. Kulübün içerisinde yer 
alan deniz konseptli dekorasyon da kulübe ayrı bir hava veriyor. Bu kulübe gi-
rebilmeniz için otel müşterisi olmanıza gerek yok. Maldivler’e gelen herkese 
açık olan bu su altı mekânında eğlenmek farklı bir deneyim olabilir. 

PER AQUUM NIYAMA 
(MALDIVLER)
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Bu otelin okyanus adlı süitinde 11 özel oda bulunuyor. Bu odalar iki katlı ko-
nak gibi düzenlenmiş. Bu süitler konuklarına hem karada hem denizde lüks 
bir konfor sunuyor. Üst katta açık bir veranda ve jakuziye açılan açık bir yaşam 
alanı, alt katta ise 40.000’in üzerinde su balıkları manzarası eşliğinde bir kon-
for sunuyor. Bu Ocean Süitte konuklar hem muhteşem manzaranın hem de beş 
yıldızlı konforun keyfini çıkartıyorlar.

RESORT WORLD SENTOSA 
ISLAND UNDERWATER HOTEL 
(SINGAPUR) 
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İsrail, en güneyindeki şehri Eilat’de bulunan Red 
Sea Star Restoran bir başka ifadeyle Kızıl Deniz Yıl-
dızı, bir restoran, bar ve gözlemevi olarak sualtına 
inşa edilmiş. Bu binayı ziyaret etmek isteyenler önce 
küçük bir köprüden geçiyor ve sonra merdivenler-
den aşağı inerek bu restorana ulaşıyorlar. Mekan 
çok fazla sayıda penceresiyle konuklarına, yemek 
yerken aynı zamanda okyanus tabanını farklı bakış 
açılarıyla izleme imkanı da sunuyor. Kızıldeniz’in 
altı metre altında bulunan bu su altı restoran, bar 
ve gözlemevi, deniz temalı bir iç tasarıma sahip. 
Kızıldeniz Yıldızı Restoranın iç mekanında, doğal 
ortamı rahatsız etmemek için yumuşak bir ışık, be-
lirli renkler kullanmış. 

Sualtı deneyimini farklı konseptle yaşamak istiyor 
ve sabit bir yerde kalmayı sevmiyorsanız Lovers 
Deep tam size göre olabilir. Çünkü bu kez sabit bir 
otelden bahsetmiyoruz; bu otel aslında bir deni-
zaltı! Lovers Deep, Karayipler’in diplerinde dola-
nıyor ve sizlere bambaşka bir tatil imkanı sağlıyor. 
Lüks bir denizaltı olan Lovers Deep, konuklarına 
oldukça farklı bir konaklama deneyimi sunuyor. 
Karayipler’de Montserrat, Martinique, St. Lucia ve 
Barbados gibi adaların masmavi sularında gezinen 
bu otel, özellikle herkesten uzakta tatil yapmak is-
teyen, konforuna düşkün çiftler tarafından tercih 
ediliyor. Denizaltının karmaşık olduğu düşüncesi 
aklınıza gelmesin. Bu yüzden de içerisi en kaliteli, 
en lüks eşyalar ile donatılmış. Aynı zamanda ha-
reket halinde olduğu için odanızın camlarında sü-
rekli farklı misafirler görebilme şansınız da oldukça 
yüksek.

RED SEA STAR 
RESTORAN 
(ISRAIL)

LOVERS DEEP 
(KARAYIPLER) 



60

Anadolu tarihi, coğraf-
yası, tabiatı ve üzerin-
deki yaban hayatıyla 
son derece zengin ve 
renkli bir yapıya sahip 
olup, ülkemizin simge-
sel bir hayvan türü olan 
Anadolu Yaban Koyu-
nu bu zenginliğin bir 
parçasını oluşturuyor. 
Dünyada sadece ülke-
mizde bulunan Anadolu 
Yaban Koyunu üzerin-
deki olumsuz etkiler 
ortadan kaldırılarak, 
sürdürülebilir yaban 

hayatı yönetimi anla-
yışıyla bu tür geleceğe 
taşınıyor.

Ülkemizde Üretim 
Çalışmaları Için 3 
Merkez Bulunuyor
Ülkemizde Anadolu ya-
ban koyunlarının son 
kaldığı yer olan Kon-
ya-Bozdağ’da bulunan 
3.500 hektarlık üretme 
merkezinde 2017 en-
vanter çalışmalarına gö-
re yaklaşık 550 adet ya-
ban koyunu bulunuyor.

Ülkemizde bu merke-
zin yanında, Ankara 
Nallıhan ve Afyonka-
rahisar’da olmak üzere 
2 ayrı merkezde daha 
üretim çalışmaları ya-
pılıyor. Konya-Boz-
dağ’dan nakledilen bi-
reyler ile kurulan An-
kara-Nallıhan Üretme 
Merkezinde yaklaşık 50 
ve Afyonkarahisar- Şu-
hut Üretme Merkezin-
de ise yine yaklaşık 30 
adet yaban koyunu ile 
yetiştirme çalışmaları 

Endemik bir tür olan 
Anadolu Yaban Koyun-
ları Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü (DK-
MP) tarafından koruma 
altında tutuluyor. Gün 
geçtikçe ülkemizdeki 
popülasyonlarını artı-
ran bu endemik türün 
düzenli olarak her yıl 
yapılan envanter çalış-
malarında ilk kez uçan 
gözlerden (drone) fay-
dalanıldı.

ANADOLU YABAN 
KOYUNLARININ 
SAYILARI ARTIYOR
Her yıl düzenli bir şekilde sayımları yapılan koyunların, 2017 
yılı sayımlarında ilk kez uçan gözden faydalanıldı.
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kezlerde üretilen yaban 
koyunları uygun alan-
larda tabiata bırakılarak 
türün neslinin devam 
ettirilmesi sağlanıyor.

Envanter 
Çalışmalarında Uçan 
Gözler Oldukça Faydalı 
Oldu
Ülkemizin en önemli 
endemik memeli türü 
olan Anadolu yaban ko-
yunlarının 2017 yılında 
yapılan envanter ça-
lışmalarında ise ilk kez 
uçan gözlerden fayda-
lanıldı. Yaban hayatının 
korunması bakımın-
dan teknolojinin bütün 
imkanlarını kullanan 
Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı, sayım çalışma-
larında da bu olanakları 
kullandı. Konya Boz-
dağ’daki bu koyunların 
yaşadığı alanın geniş-
liği düşünüldüğünde 
uçan gözler, sayımlar 
konusunda oldukça 

faydalı oldu ve zaman 
kaybının yaşanmasını 
önledi.

Merkezlerde Üretilen 
Koyunlar Eski Yaşam 
Alanlarına Bırakılıyor
Biyolojik zenginliğimi-
zin korunması ve sahip 
olunan yaban hayatı 
kaynaklarının sürdü-
rülebilmesi maksadıyla 
bu üretme merkezleri-
nin kurulduğunu belir-
ten Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu ise “Bu üretme 
merkezleri sayesinde 
endemik olan bu türün 
neslini tehdit eden un-
surları ortadan kaldıra-

biliyoruz. Ayrıca bura-
larda çoğalan bu ende-
mik tür eski tabii yaşam 
alanlarına yeniden ka-
zandırılıyor” dedi.

Anadolu Yaban 
Koyunu Avlamanın 
Cezası 78 Bin Lira
Vatandaşlara da bu en-
demik türe karşı daha 
hassas davranması ve 
zarar vermemesi hu-
susunda uyarılarda bu-
lunan Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, yaban koyunu-
nu kaçak avlayanın ve-
ya zarar verenin 78 bin 
lira tazminat ile ceza-
landırılacağını sözleri-
ne ekledi.
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62 Su olmasaydı; hayat ol-
mazdı, insan olmazdı, 
yaşadığımız dünyamız 
olmazdı. Su olmasaydı 
denilince aklıma; vü-
cudumun %65’inin, 
damarlarımdaki kanın 
ise %92’sinin su ol-
duğu geliyor. Uzayda 
yapılan araştırmaların 
da, asıl amacı suyun ol-
duğu başka bir gezegen 

bulmaktır. Su hayattır, 
medeniyettir; bu ne-
denle insanoğlu tarih 
boyunca evlerini, şe-
hirlerini, daima deniz 
ve nehirlerin çevresin-
de yapmışlardır.

İstanbul’umuz da de-
niz, göl ve akarsular 
etrafında kurulmuş bir 
dünya ve medeniyet 
şehridir. İstanbul’da 

SU KAYNAĞIM;
HAYAT KAYNAĞIM
İstanbul Sultangazi 75. Yıl Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Dilara 
Yılmaz, sahip olduğu doğa sevgisi ve doğanın korunması 
bilinciyle Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’na gönderilmek üzere kaleme aldığı mektubunda su 
kaynaklarının korunmasının öneminden bahsetmiş ve yazısının 
dergimizde yayınlanmasını istemiş. Bakanımızın bu duyarlı 
öğrencinin isteğine gösterdiği yakın ilgi ile Dilara’nın yazısına 
sayfalarımızda memnuniyetle yer veriyoruz. Gelecek adına umut 
veren bu duyarlılığından dolayı sevgili Dilara’yı kutluyoruz.

DILARA YILMAZ 
75.YIL ORTAOKULU
5. SINIF ÖĞRENCİSİ
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sanayileşmenin yeni 
başladığı dönemlerde, 
gerekli altyapı sorun-
larını çözmeden, alın-
ması gereken tedbir ve 
önlemleri almadan ya-
pılan bilinçsiz sanayi-
leşme ve sanayi alanla-
rının yerleşim alanları 
ile iç içe olması, birçok 
sorunu da beraberinde 
getirmiştir. Bu şekilde 
yapılan sanayileşme ve 
sanayileşmenin getir-
diği göç ile oluşan nü-
fus artışı İstanbul’da 
temiz su kaynaklarının 
zamanla kirlenmesine 
sebep olmuş ve şimdi 
de sorunların çözümü-
nü de zorlaştırmak-
tadır. Kimyasal sanayi 
atıkları doğal su kay-
naklarına karışmakta, 
çevre ve toplum sağlı-
ğını tehdit etmektedir. 
Sanayileşme nedeniyle 
İstanbul’un tarımsal 
bölgelerden göç alma-

sıyla; ülkemizde tarım-
sal faaliyetlerde azalma 
olmuş ve bu nedenle 
ülke olarak verimli top-
raklar ve su kaynakları-
mızdan yeterince isti-
fade edememekteyiz.

Sanayi alanlarının; şe-
hirlerin dışına altyapısı 
tamamlanmış alanlara 
taşınması ile yeşil alan 
ve ağaçlandırma çalış-
maları ile temiz su kay-
naklarını koruyabiliriz. 
Su kaynaklarına yakın 
bölgelere konut ve sa-
nayi alanları yapılma-
sına izin vermemeliyiz. 
Sanayici ve işadam-
larımız da bilinçli ve 
duyarlı olmalı; çevre-
yi ve su kaynaklarını 
korumak için gerekli 
koruyucu tedbir ve ön-
lemleri almalıdırlar. İs-
tanbullu olarak çevreyi 
ve su kaynaklarımızı 
en etkili koruma yön-

teminin; kirletmemek 
olduğunu bilmeliyiz. 
Yaşadığımız bu şehri 
İstanbul yapan, doğal 
yapısına, yeraltı ve ye-
rüstü su kaynaklarına 
zarar vermemeliyiz, 
kirletmemeliyiz.

Su olmasaydı dediği-
mizde suyun önemini 
anlıyoruz ama hayatı-
mızın vazgeçilmezi olan 
suya ne kadar değer ve-
riyoruz. Bir su kuyusu 
açmaları için yardım 
bekleyen bir Afrika şeh-
ri değiliz. Oysa, İstan-
bul’umuzun bulunduğu 
bölgesi gereği ne kadar 
da şanslıyız. Etrafımız 
deniz, akarsu ve gölleri 
ile bir nimet bizim için. 
Belki de; susuz kal-
madığımız için, elimi-
zi yıkarken boşa giden 
suyun kıymetini bil-
miyoruz. Bilinçli tüke-
tici derken; suyumuzu 

kullanırken bile bilinçli 
olmamız gerektiğini 
bilmeliyiz. Tıpkı; yer-
ken bitmesini istemedi-
ğimiz çikolatamız gibi, 
yere düşerek kirlenme-
sini istemediğimiz elma 
şekerimiz gibi.

İsraf; her yönüyle ve 
her alanda boşa harca-
mak, yok etmektir. Suyu 
israf etmek bence; bir 
canlı neslini yok etmek, 
katliam yapmak gibidir. 
Evimizde, okulumuzda 
elimizi, yüzümüzü yı-
karken bile suyu boşa 
akıtmamalıyız. Beledi-
yelerimiz; ihtiyacımız 
olan suyun çeşmemiz-
den akması için tesisler 
kurmakta, büyük para-
lar harcayarak yatırım 
yapmaktadır. Her boşa 
akıtılan su, ayrıca mil-
li servetimizin de boşa 
gitmesi demektir.
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Bir gün; annemin pa-
tates kızarttığı yağları 
şişeye koyarak baba-
ma verdiğini görmüş-
tüm. Anneme; babam 
işyerinde kızartmamı 
yapacak diye gülerek 
sorduğumda; baba-
mın kızartma yağlarını 
tanıdığı bir lokantaya 
verdiğini söyledi. Lo-
kantacı kullandığı kı-
zartma yağlarını ayrı 
bir bidonda biriktiriyor 
ve yetkili atık yağ top-
layan şirketlere teslim 
ediyormuş. Bu şekilde 
atık yağların kanalizas-
yona ve temiz su kay-
naklarına karışmasının 
engellendiğini öğren-
miştim.

Belediyelerimiz ne ka-
dar koruyucu önlem 
ve tedbirler alsa da, 
vatandaş olarak biz-
lere de büyük görevler 
düşmektedir. Piknik 
yaptığımız alanlarda; 
denizlere, göllere ve 
akarsulara atıklarımızı 
atmamalıyız. Doğaya 

zararlı plastik gibi mal-
zemeleri belediyelerin 
geri dönüşüm araçla-
rına ve tesislerine tes-
lim etmeliyiz. Evimizin 
tamir bakım işlerinde 
ve temizliğinde zararlı 
kimyasal maddeler kul-
lanmaktan kaçınmalı-
yız, atıklarını çevreye 
ve kanalizasyonlara at-
mamalıyız. Evimizde ve 
İşyerimizde bitmiş olan 
pilleri doğaya veya çö-
pe değil, belediyelerin 
pil toplama kutularına 
atmalıyız. Çevreye ve 
su kaynaklarımıza karşı 
duyarlı olmalıyız ve ya-
salara aykırı davranan-
ları yetkili kurumlara 
bildirmeliyiz. Havayı 
kirlettiğimiz de bile 
yağmur ile havadaki 
zararlı maddelerin te-
miz su kaynaklarımıza 
bulaşabileceğini unut-
mamalıyız.

Bahçemizi gereğinden 
fazla sularken, halıla-
rımızı ve arabamızı ke-
yifle yıkarken boşa gi-

den su için üzülmeliyiz 
ve bir kere daha düşün-
meliyiz. Lüks villalarda 
sadece bahçe sulamak 
için sondaj ile yeral-
tındaki suyu kullanmak 
ile bu şehrin geleceğini 
harcadığımızı unut-
mamalıyız. Kimyasal 
maddelerin karıştığı 
temiz su kaynaklarının; 
çevreye, bitkilere, tüm 
canlılara zarar verdiği-
ni ve buralarda yaşayan 
balıkların yenilmesi ile 
de insan sağlığına cid-
di zararlar verdiğini 
unutmamalıyız.

İstanbul’umuzdaki ta-
rihi su kemerleri, su 
sarnıçları, çeşmeleri ve 
su kanallarına baktığı-
mızda “Su gibi aziz ol” 
diyen ecdadımızın suya 
ne kadar önem verdiği-
ni görmekteyiz. Kullan-
dığımız su kaynaklarını 
bize ecdadımızdan mi-
ras olarak görmeliyiz ve 
bizler de bu su kaynak-
larını gelecek nesiller 
için korumak ve tasar-

ruflu kullanmakla yü-
kümlüyüz. Enerji üre-
timinde de hammadde 
olan su kaynaklarının 
önemi gelecekte daha 
iyi anlaşılacak, su kay-
naklarına sahip olan 
ülkeler daha güçlü ve 
dünyada söz sahibi ül-
keler olacaktır. Geçmiş 
yıllarda ve günümüzde 
petrol sahalarını el-
de etmek için yapılan 
savaşlar belki ileride 
temiz su kaynaklarını 
elde etmek için yapıla-
caktır.

Anaokuluna gittiğim 
yaşlarda; babam evde 
tıraş olurken çeşmeyi 
kapatırdı, ben açardım. 
Babam kapatırdı, ben 
açardım. En sevdiğim 
oyunlardan biriydi, ne 
güzel oynuyordu ba-
bam benimle. Oysa, 
şimdi daha iyi anlıyo-
rum ki babam benimle 
oyun oynamıyormuş. 
Su; candır, İnsandır, 
hayattır; HAYATIMIZI 
ZEHİR ETMEYELİM.
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