DEĞERLI OKURLAR...

İnsanoğlu tarih boyunca yerleşim yerlerini su kaynaklarına en kolay şekilde
ulaşmalarına imkân tanıyacak noktalara kurmuştur. Akarsu boyları, göl kenarları,
kıyılar yoğun olarak yerleşim birimlerine ev sahipliği yapmıştır. Teknik alandaki
gelişmelerle su kaynaklarına yakın kesimlerin yerleşim alanı olarak belirlenmesi
yönündeki zorunluluk günümüzde bulunmasa da halen büyük şehirler suyla iç içedir.
Atalarımız gibi bizler de bolluk ve bereket getireceği düşüncesiyle yerleşimlerimizi
suya yakın olarak konumlandırmışızdır. Çünkü su hayat demektir. Ancak bunun da
ötesinde “su” üretim faaliyetlerinin hemen her noktasında; tarımdan sanayiye hemen
her sektörde en önemli girdi konumunda bulunmaktadır. Su varsa iş ve aş vardır.
Bu sayımızda su ile istihdam arasındaki ilişkiyi, DSİ projeleri ekseninde incelemeye
çalıştık, umarız dosyamız ilginizi çeker.
Su, doğa ve DSİ yatırımlarını içeren çok sayıda haberimizin yer aldığı yeni sayımızı
keyifle okumanızı diliyoruz.
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Haber

KARACASU BARAJI
DAHA ÇOK SU DEPOLAYACAK
Aydın Karacasu Barajı’nın gövde ve dolusavak yükseltme
inşaatının tamamlanmasıyla barajın su tutma kapasitesi
4,85 milyon metreküp artırıldı.

A

ydın’da
daha önce
yapımı tamamlanan
Karacasu
Barajı’nın su tutma kapasitesinin artırılması
için yürütülen gövde
ve dolusavak yükseltme inşaatı tamamlandı.
Proje ile barajın su tut-
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ma kapasitesi 4,85 milyon metreküp artırıldı.
Baraj Nazilli ve
Çevresinde 13 Yerleşim
Yerine İçme Ve
Kullanma Suyu Temin
Ediyor
Karacasu’nun 5 km
kuzeyinde
Dandalaz
Çayı üzerinde inşaa-

tı tamamlanarak 2012
yılında su tutulup hizmete açılan Karacasu
Barajı’nın gövde ve dolusavağı yükseltilerek
baraj, 4,85 milyon m3
ilave depolama hacmine kavuşturuldu.
17,2 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip
olan barajın kapasitesi
yapılan bu çalışmalar

ile 22,05 milyon m3’e
çıkarıldı.

Yaklaşık

16

milyon lira yatırım bedeli ile kapasitesi artırılan Karacasu Barajı,
Nazilli ve çevresindeki
13 yerleşim yerine içme
ve kullanma suyu temin ediyor. Baraj ayrıca
bölgedeki zirai arazilere
de su sağlıyor.

Haber

“CEP”TEN SULAMA
Ülke genelinde özellikle su alanında yaptığı yatırımlarla
teknolojiyi yakından takip eden DSİ, modern sulama
tesislerini çiftçilerin hizmetine sunuyor.
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D

evlet
Su
İşleri Genel
Müdürlüğü
tarafından

Muğla’da tesis edilen
Bayırköy Kapalı Sulama
Şebekesi’ne uygulanan
elektronik su yönetim
sistemi ile tesisin modern

sulama

hizmeti

vermesi sağlandı.
Ülkemizde ilk defa uygulanan

ve

tamamen

yerli olan sistemde tam
otomatik hidrolik hidrant, uzaktan selenoid
vana kontrolü için otomasyon panosu, merkezi yönetim için gerekli
güneş enerjisi panelleri,
ultrasonik sayaç ve basınç limitleyici elemanlar kullanıldı.

Sistem İlk Defa
Kullanılıyor
Bayırköy Kapalı Sulama Tesisini kullanacak
çiftçiler cep telefonlarıyla sulama işini yapabilecekler. Tamamıyla
yerli olan ve ülkemizde
ilk defa kullanılan bu
sistem sayesinde çiftçilerimiz
istedikleri
yerden cep telefonlarıyla sulama işlemini gerçekleştirecek. Bu
teknoloji sayesinde artık
çiftçilerimiz ister akıllı
telefonlardan ister tabletlerden basit bir uygulamayı kullanarak zirai
arazilerini sulayacaklar.
Bayırköy Kapalı Sulama
Şebekesi ile 3 bin 230
dekar arazi modern sulama sistemleriyle sulanabilir hale geldi.

Kısa-Kısa

İZMİR’İN DEV PROJESİ
SULTANLARA YAKIŞACAK
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çevre yatırımı olan 22
kilometrelik “Fetrek Çayı Islahı ve Sultanlar Vadisi Projesi’nde
ilk aşama tamamlandı.

İ
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zmir’e yepyeni
bir cazibe merkezi
kazandırmak
amacıyla
projelendirilen
Cumhuriyet
tarihinin
en büyük çevre yatırımı
olan “Fetrek Çayı Islahı ve Sultanlar Vadisi
Projesi’nde” ilk aşama
tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, 18 kilometrelik alanda yatak ve şev düzenlemesi
yapılırken, yapay ada
oluşturuldu.
İzmir’in
kalbi olacak projede
sıra iki kemerli köprünün yapılmasına geldi.
Yapay Ada
Tamamlandı
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün kendi makine parkı ile yürüttüğü
proje için çalışmalar
2015 baharında başladı. 22 kilometrelik dere
yatağının 18 kilometresinde yatak temizliği ve
şev düzenlemesi bitiril-

ları, kafeler, amfi tiyatrolar ile İzmirlinin yeni
cazibe merkezi olacak
“Fetrek Çayı ve Sultanlar Vadisi Projesi’nin
ikinci aşamasına da
başlandı.

di. Rekreasyon amaçlı
yapay ada tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında; 3 milyon 584 bin
310 metreküp kazı, 4

milyon 360 bin 685
metreküp/km

taşıma,

46 bin 500 metreküp
taş tahkimatı yapıldı.
Torbalı Belediyesi
Ağaçlandıracak
Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda 275
bin metrekare alan kazanıldı ve rekreasyon
çalışmaları için Torbalı Belediyesine teslim
edildi.

Yeşil

alanlar,

yürüyüş ve bisiklet yol-

1 kilometre boyunca 58
adet taban kuşağı imalatı ve 5 metre genişliğinde 60 metre uzunluğunda 2 betonarme
kemer köprünün ihalesi
4 milyon 487 bin liraya
gerçekleştirildi.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem kirli akan ve taşkın riski
bulunan bir dere ıslah
edilmiş olacak hem de
vatandaşların pek çok
aktiviteyi aynı anda yapabileceği sosyal bir donatı alanı kazanılacak.

Kısa-Kısa

FİLM SAHNESİ DEĞİL,
TAŞKIN TATBİKATI!
DSİ 22. (Trabzon) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Trabzon’un
Maçka İlçesi’nde gerçekleştirdiği taşkın tatbikatında heyecan
dolu anlar yaşandı.

Ü

lkemizin en çok
yağış alan
bölgesi
olan Doğu
Karadeniz’de aşırı yağışlar ani taşkınlara
neden olurken can ve
mal kayıpları yaşanabiliyor. Ani taşkınlara
hızlı bir şekilde müdahale etmek maksadıyla,
Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdürlüğü

tarafından, Trabzon’un
Maçka İlçesi’nde bir
tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan
tatbikata Bölge Müdür-

lüğü’nün çeşitli şubelerinde görev yapan personel katıldı.
Suni Taşkın
Oluşturuldu
Taşkın ihbarının alınması
ile
müdahale
ekipleri ve iş makinaları, süratle taşkın mahalline intikal ettiler.
Yaratılan suni taşkın,
iş makinaları ile önlenmeye
çalışılırken,
ağaçlarla tıkanan köp-

rülere de hemen müdahale edildi. Öte yandan motopomplar ile
su tahliyesi yapılırken,
teknik ekipler ölçümler ve taşkının seyri ile
ilgili etüt çalışmaları
yaptılar. Tatbikat kapsamında olası kazazedeler için can simidinin
hedefe atılması yönünde bir prova yapılırken,
tatbikatta,
ülkemizde ilk kez uygulamaya
konulan mobil taşkın
koordinasyon merkezi aracı da aktif olarak
kullanıldı.
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Kısa-Kısa

KORKUTELİ’NDE AZ SU,
ÇOK VERİM
Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu projesi ile toplamda
63 bin 720 dekar tarım alanı modern sistemlerle sulanmaya
başlandı.

D
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ünyada
suyun en
çok
tüketildiği
sektörü
tarım sektörü teşkil
ediyor. Dolayısıyla, bu
sektörde yapılacak su
tasarrufu büyük önem
taşıyor. Ülkemizde de
yıllık tüketilen suyun
yüzde 70’inden fazlası
sulama maksatlı kullanılıyor. Yıllık tüketilen
54 milyar metreküp suyun, 40 milyar metreküpü sulama sektöründe, 7 milyar metreküpü
içme suyu sektöründe,
7 milyar metreküpü
ise sanayide harcanıyor. Tarımda tüketilen
su, toplam tüketilen
su miktarının %73’üne
karşılık geliyor. Tarımsal sulama amaçlı su
tüketiminin, 2023 yılına kadar %64’e düşürülmesi hedefleniyor.
DSİ, özellikle son yıllarda, topoğrafik ve hidrolojik koşulları uygun
olan yerlerde sulama
suyu tasarrufu sağlamak ve birim sudan
daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını temel
politika olarak kabul
ediyor. Modern sulama

metodu olan yüksek
basınçlı kapalı sulama
sistemleri ile su daha
verimli kullanılıyor.
Bunun bir örneği de
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde tamamlanarak hizmete alınan
Korkuteli
Sulaması.
Korkuteli Barajı ve Sulaması, 1976 yılında
tamamlanarak hizmete
girmiş, sulama şebekesi açık kanal ve kanaletli olarak yapılmıştı.
Korkuteli
Barajı’nda
yeterli su toplanamaması sebebiyle Korkuteli Sulama Birliği ve
yöredeki vatandaşlarca
sulama şebekesinin borulu sisteme çevrilmesi
yönündeki iletilen talep
neticesinde
Korkuteli
Sulaması Rehabilitasyonu projesine başlanıldı. Proje 2015 yılında
tamamlanarak 56 bin
860 dekar sahada modern sistemle sulamaya

geçildi. Projeye ek olarak projelendirilen ve
inşaatı 2017 yılında tamamlanarak vatandaşların istifadesine sunulan Korkuteli Sulaması
2. kısım inşaatı ile de ek
olarak 6 bin 860 dekar
alanda modern sulama
sistemleri inşa edildi.
Böylece Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu projesi ile toplamda
63 bin 720 dekar tarım
alanı modern sistemlerle sulanmaya başlandı.
Proje ile %60’a
Varan Su Tasarrufu
Sağlanıyor
Eski sistemle vahşi sulama sonucunda toprak
erozyonu, taban suyu

yükselmesi, tuzlanma
veya çoraklaşma gibi
çevresel sorunlar yaşanmaktaydı. Bu doğrultuda bitkide stres
oluşuyor ve az verim ile
gelir kayıpları yaşanıyordu. Modern sulama
sistemlerinin;
toprak
kaybının
önlenmesi,
toprağın
korunması,
verimlilik, üründe kalite ve standartlaşmayı sağlama gibi önemli
faydalarının yanı sıra
genel maliyetleri düşürme özelliği de bulunuyor. Ülkemizdeki
tatlı su kaynaklarının
%75’inin tarımsal sulamada kullanıldığı ve
bu sistemin %60’a varan su tasarrufu sağladığı dikkate alındığında
projenin önemi daha iyi
anlaşılıyor.
Proje Scada Sistemi
Üzerinden Yönetiliyor
Korkuteli Projesi, Scada Sistemi üzerinden
yönetiliyor. Sistem ile
ürüne ihtiyacı kadar
su veriliyor, sistemin
tümü kontrol altında
tutuluyor ve arızalara
kısa sürede yanıt veriliyor. Projenin 2018
birim fiyatları ile ülke
ekonomisine yıllık 55
Milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Kısa-Kısa

GÜNEŞLI’YE
“GÜNEŞ” DOĞDU
Güneşli sulaması ile yıllık 9 milyon 300 bin TL katma değer
elde edilecek.
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2014

hizmete

gülüyor. 2014 yılında

girdikten

alınan Gördes Güneş-

yılında

hizmete alınan “Gü-

gedeki ürün çeşitliliği

li Barajı adeta bölgeye

neşli Barajı ve Sula-

arttı. Su sıkıntısı nede-

“güneş” gibi doğdu. 11

ması”

üreticiye

niyle buğday, arpa gibi

bin 400 dekar araziyi

milyonlarca lira ek gelir

ürünler ekilen Güneşli

sulayan baraj; üretici-

sağladı; hem de bölge-

’de artık meyve bah-

ye bir tarladan yılda 2

nin

çeleri kuruluyor, mısır,

hatta 3 hasat olanağı

değiştirdi.

sağlarken, bölge eko-

hem

sosyal

dokusunu

sonra

böl-

patates, fasulye yetiştiriliyor. Sulama imkânı

Köyden Kente Göç

vesilesiyle bir tarladan

Durma Noktasına

2 hatta 3 ürün alma im-

zandıracak.

Geldi

kânına kavuşan çiftçi-

11 bin 400 dekar araziyi

lerin gelir düzeyleri ar-

Gördes Güneşlili çiftçi-

modern sulama ile bu-

tarken; bölgeden kente

lerin son yıllarda yüzü

luşturan proje hizmete

göç oranı da düştü

nomisine

2018’de
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milyon 300 bin lira ka-

9 Milyon 300 Bin Lira
Daha Fazla Kazanacaklar
Temelden
yüksekliği
42,7 metre olan Güneşli
Barajı’nda 8,2 milyon
m3 su tutuluyor. Tamamı borulu sistemden
oluşan sulama şebekesinde farklı çaplarda
CTP ve HDPE 100 borular kullanılıyor. Bölge üreticisinin kaderini
değiştiren proje; 2018
yılında çiftçiye 9 milyon 300 bin lira daha
fazla kazandıracak.

Kısa-Kısa

MILYONLARCA SU KUŞU TEK
TEK SAYILDI
Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, su kuşu popülasyonlarının uzun
dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden
birini oluşturuyor.
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D

oğa
Koruma
ve
Milli Parklar Genel
Müdürlüğü (DKMP) tarafından
2018 yılı Kış Ortası Su
Kuşu Sayımları (KOSKS)
raporu yayınlandı.
Bu güne kadar çok sayıda üniversite, sivil
toplum kuruluşu ve kuş
gözlemcilerinin özverili
katkılarıyla gerçekleştirilen KOSKS’un 2018
yılı çalışmalarında da
DKMP
çalışanlarının
yanı sıra üniversiteler,
STK’lar ve gönüllüler
yer aldı.
Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, su kuşu popü-

lasyonlarının ve sulak
alan
ekosistemlerindeki değişimlerin uzun
dönemde izlenebilmesi
için kullanılan temel
yöntemlerden biridir.
KOSKS, su kuşlarının
mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu,
sulak alanlarda kümelendikleri 15 Ocak - 15
Şubat tarihleri arasında
yapılıyor. Sayımların en
önemli özelliği sahip
olduğu uzun dönemli bakış açısıdır. Aynı
alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun
dönemde popülasyon
trendlerinin
analiz
edilmesinde
oldukça
yararlı olmakla birlikte
sulak alanlarının kalitesinin belirlenmesinde
de önemli bir gösterge
oluyor.
İlki 1967 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl
34’üncüsü yapılan sayımlarda Türkiye genelinde 153 alanda 103 kuş
türünden 1.718.675 su
kuşu sayıldı.

Haber
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Kapak

SU VARSA
İŞ VAR,
AŞ VAR
12

Su ve İstihdam arasında iç içe geçmiş bir ilişki bulunuyor.
Yaşam kaynağımız olan su aynı zamanda mal ve hizmet
üretim süreçlerinin de ana girdilerden biri olması yönüyle
istihdama doğrudan ve dolaylı katkılar sağlıyor.
HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN

Kapak
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Haber
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Su, bir taraftan içme
suyu ve sanitasyon imkanları ile sağlıklı iş
gücü yaratılması bir taraftan da bu sağlıklı iş
gücüne geniş istihdam
alanları oluşturulması
bakımından son derece
önemli bir rol üstleniyor.
Su gittiği her yerde
adeta zincirleme bir
reaksiyona vesile olarak hem sektörel hem
de sektörler arası hareketliliği
tetikliyor.
İnşaat faaliyetlerinden
kaynaklanan istihdam
imkânları bir yana, suyun tarım ve sanayide
yarattığı etki, geniş iş
alanlarının doğmasını
sağlıyor.
Suyun Tarımdaki
Çarpan Etkisi
Suyun projelendirilmesi
ile sulamaya açılan
alanlarda kuru
tarımdan sulu tarıma

SU GITTIĞI HER
YERDE ADETA
ZINCIRLEME BIR
REAKSIYONA SEBEP
OLARAK HEM
SEKTÖREL HEM DE
SEKTÖRLER ARASI
HAREKETLILIĞİ
TETİKLİYOR.

geçileceğinden sulu
şartlarda işgücü
ihtiyacı artıyor. Sulu
tarımdan kaynaklanan
istihdam artışı
projenin geliştirildiği
bölgeye göre değişim
gösteriyor. İklim
şartlarının müsait
olduğu bölgelerde
ürün çeşitliliği ve
ikinci ürün yetiştirme
gibi olanakların
bulunması yüksek

istihdam artışlarını
ortaya çıkarıyor. İklim
şartlarının müsait
olmadığı yüksek
rakımlarda ise bu oran
düşebiliyor. Ancak
ortalama olarak sulama
projelerinin hektar
başına 1 kişi ilave
istihdam sağlayacağı
kabul ediliyor.
Sulama
projelerinin
devreye
girmesiyle
birlikte tarımın geliş-

Ortalama olarak sulama projelerinin hektar başına 1 kişi ilave istihdam sağlayacağı kabul ediliyor.
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Sulama ile birlikte makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler, bu alanlarda da yeni
istihdam imkânlarının oluşmasını sağlıyor.

mesine paralel olarak
makineleşme ve tarım
endüstrisinde yaşanan
gelişmeler bu alanlarda
da yeni istihdam imkanlarının oluşmasını
sağlıyor.
Diğer taraftan tarımsal üretimdeki artış ve
ürün deseninin genişlemesi yem bitkileri
yetiştiriciliğini
tetikleyerek
hayvancılığın
gelişmesine imkan tanıyor.
Hayvancılığın
gelişmesiyle
de
bu
alandaki iş olanakları
artıyor.

Anadolu ve İç Anadolu
bölgelerinde tamamlanarak işletmeye açılan büyük barajlar ve
sulama projeleri teşkil
ediyor. DSİ tarafından
geliştirilen sulama projeleriyle tarım sektöründe 6,2 milyon kişiye
ilave istihdam imkânı
sağlandı. Bu sayı dikkate alındığında, DSİ
projelerinin
yaklaşık
18 milyon kişinin geçiminin sağlanmasında

DSİ Tarımda 6
Milyonluk İlave
İstihdam Yarattı
Ülkemizde 1980-1990
döneminde nüfus kaybeden kırsal alanlarda,
1990 - 2000 döneminde
nüfus artışı tespit edildi. Bu artışın 2000’li
yıllardan sonra da sürdüğü görülüyor. Bunun
en önemli nedenlerinden birini özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu
Deriner Barajı ve HES – Artvin

DSİ TARAFINDAN
HAYATA GEÇIRILEN
TARIMSAL SULAMA
PROJELERININ
YAKLAŞIK 18
MILYON KIŞININ
GEÇIMININ
SAĞLANMASINDA
DOĞRUDAN VEYA
DOLAYLI ROL
OYNADIĞI TAHMIN
EDILIYOR.

doğrudan veya dolaylı
rol oynadığı ortaya çıkıyor.
Sulama ve sulamanın
etkisiyle daha etkin ve
yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan tarım
tekniği ve kültürel uygulamaların
etkisiyle
tarımda sağlanan verim artışları,
üretim
deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde
doğrudan ve dolaylı
artışa neden oluyor.
Bu durum bir yandan
kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun
azaltılması
amacına hizmet ediyor
bir taraftan da yaşam
standardını yükselttiği
için göçü önlüyor.
HES’lerin İstihdama
Katkısı
Hidroelektrik santraller
(HES) ürettikleri temiz
enerji ile daha yaşanabilir bir çevreye katkı
sağlayarak aynı zamanda sağlıklı bir iş gücünün ortaya çıkmasına
da zemin hazırlıyor.
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Yamula Barajı ve HES – Kayseri
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HES’ler elektrik azlığından
kaynaklanan
yetersiz sanayi gelişiminin olduğu bölgelerde ise elektrik
üretiminin vesile olduğu istihdam fırsatları sunuyor. Özellikle
2003 yılında yürürlüğe
konulan Su Kullanım
Hakkı Anlaşması çerçevesinde özel sektörün
enerji
yatırımlarında
önünün
açılmasıyla
birlikte ülkemizde çok
sayıda HES inşa edildi.
Doğu Karadeniz Bölgemiz başta olmak üzere
ülkemizin birçok şehrinde işletmeye alınan
HES’ler sayesinde, sanayi açısından enerji
kısıtı bulunan bölgelere
katkı sağlandı.
Diğer taraftan hidroelektrik,
günümüzde
enerjinin en ucuz elde
edildiği metot. Sanayinin ucuz enerji kullanımıyla düşen maaliyetleri neticesinde
ortaya çıkan gelir fazlası yeni yatırımlara
aktarılabiliyor.
Yeni
yatırımlar da yeni iş
sahalarının oluşmasına vesile oluyor.

Kaynaklara Göre Santrallerin İşletme Maliyetleri

HES’LERIN
ISTIHDAMA EN
BÜYÜK KATKISI
ENERJI ITHALATI
SEBEBIYLE YURT
DIŞINA ÇIKAN
KAYNAKLARIN
YURT IÇINDE
YATIRIMA
DÖNÜŞMESI
NOKTASINDA
MEYDANA GELIYOR.

Ancak, HES’lerin istihdama en büyük katkısı
enerji ithalatı sebebiyle yurt dışına çıkan
kaynakların yurt içinde yatırıma dönüşmesi noktasında meydana geliyor. Yerli enerji
üretimiyle birlikte yurt
içinde kalan kaynakların adalet, eğitim,
savunma ve altyapı
yatırımlarına aktarılmasıyla hem yeni iş
alanları ortaya çıkıyor
hem de vatandaşların
hayat standardı yükseliyor. Ülkemizde işletmede olan HES’lerden
üretilen hidroelektrik
enerji ile 11 milyar TL

tutarında doğalgaz ithalatından
tasarruf
ediliyor ve bu kaynak
yurt içi yatırımlara
yönlendiriliyor.
Bunula birlikte 2003
yılından sonra HES
projelerinin özel sektöre açılmasıyla; Devletin
sırtından takriben 60
milyar dolar tutarında
yatırım yükü kalkmış
oldu. Eğer bu yatırımlar devlet tarafından
yapılmış olsaydı adalet,
savunma, eğitim, sağlık
gibi sektörlere yapılacak devlet yatırımları
sekteye
uğrayacaktı.
Diğer taraftan özel sek-
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törün enerji alanında
yapmış olduğu ve yapacağı 60 milyar dolar
tutarındaki
yatırımın
yaratacağı
ekonomik
canlılık
beraberinde
ilave istihdam imkânlarını da getirecek.
Baraj Varsa İş Var, Aş
Var, Hayat Var
Barajlar arkasında biriktirdiği suyu çeşitli
sektörlerin hizmetine
sunuyor. Tarım, sanayi ve enerji sektörleri
depolama tesisleri tarafından temin edilen
sudan
faydalanarak
geniş iş imkanalarına vesile oluyor. Bunlardan en önemlisi ise
barajlardan temin edilen içme, kullanma ve
sanayi suyu... Barajlardan elde edilen suyu,
vatandaşların kullanımına sunan İçme Suyu
Tesisleri (İsale hatları, artıma tesisleri vs)
inşaat faaliyetleri ve
tesislerin
işletilmesi yoluyla ortaya çıkan
istihdam imkanları dışında sağlıklı bir iş gücü
meydana
getirilmesi
hususunda çok önemli
bir rol üstleniyor.

Dünyada halen sağlıklı
içme suyuna ve sanitasyona erişemeyen insanlar bulunuyor. Yaklaşık
750 milyon kişi içme
suyuna erişemiyor, her
gün 1000 çocuk kirli su,
sanitasyon ya da hijyen
yetersizliklerine
bağlı hastalıklar yüzünden
hayatını kaybediyor.
Bugün Türkiye’de şehirlerde yaşayan hane
halklarının yüzde 99’u
içme suyuna %90’ı sanitasyona ulaşabiliyor.
Artan nüfusun su ve
sanitasyon gereksinimlerinin karşılanmasına
yönelik hizmetler ülkemizde DSİ’nin görev-

“Barajlar su sporlarına da ev sahipliği yapıyor.

BARAJ VE
GÖLETLERDE
DEVLET SU
İŞLERI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ,
ÖZEL SEKTÖR VE
AVCILIĞA MERAKLI
VATANDAŞLARIMIZ
TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTIRILEN
SU ÜRÜNLERI
ÜRETIMININ
EKONOMIK DEĞERI
YILLIK YAKLAŞIK
850 MILYON TL’YI
BULUYOR.

leri arasında yer alıyor.
Söz konusu hizmetlerin
sağlanması ile yaratılan
istihdamın yanı sıra,
insanların temiz su ve
sanitasyona erişebilmesi sayesinde sağlıklı
bir işgücü ortaya çıkıyor.
Ayrıca münferit ya da
organize sanayi bölgelerinin içinde toplu
olarak bulunan sanayi
kuruluşlarının istihdamı da buralara sanayi
amaçlı su temini/tahsisi’nin dolaylı bir sonucu
olarak artıyor. Zira su,
bütün üretim süreçlerinin içinde yer aldığından
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Bölge halkının baraj gölünü
deniz olarak isimlendirdiği
Atatürk Barajı ve HES

sanayinin en fazla ihtiyaç duyduğu girdilerden
birini teşkil ediyor.
Yeni Gelir Getirici
Faaliyetler
Baraj gölleri ulaşım,
su ürünleri üretimi,
turizm gibi yeni gelir getirici faaliyetlere
de vesile oluyor. Bulundukları bölgelerde
ticaret hayatına hareketlilik getiren barajlar, vatandaşların hayat
standardının
yükselmesinde de önemli bir
etkiye sahip.

İnşa edilen barajların
göllerinde balıkçılık yapılmak suretiyle önemli
ölçüde gelir sağlandığı
gibi özellikle kıyıdan
uzaktaki İç ve Doğu
Anadolu gibi bölgelerimizdeki insanlarımıza balık gibi önemli bir
besin maddesinin sunulması da sağlıklı bir
işgücü adına önemli bir
faaliyet olarak değerlendiriliyor.
Baraj ve Göletlerde
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, özel sek-

BARAJLAR,
SAĞLIKLI BIR IŞ
GÜCÜ IÇIN HEM
IÇME VE KULLANMA
SUYU TEMIN
EDIYOR HEM DE
BU IŞ GÜCÜNÜN
ISTIHDAM
EDILECEĞI
TARIM VE SANAYI
SEKTÖRLERININ
ANA GIRDISI OLAN
SUYU SAĞLIYOR.

tör ve avcılığa meraklı
vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilen
su ürünleri üretiminin
ekonomik değeri yıllık yaklaşık 850 milyon
TL’yi buluyor.
Ayrıca yine bu rezervuarların, sportif ve turistik amaçlı (gezi teknesi,
yelken kürek, su kayağı
vb.) faaliyetlerde kullanılması da istihdamın
artırılmasına etki ediyor. Rezervuar civarlarında teşkil edilen rekreasyon sahaları, yeşil
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Atatürk Barajı’nın
İstihadama Çoklu
Etkisi
Bir barajın istihdam
üzerinde ne denli etkili olabilceğini görmek
açısından yöre halkının
baraj gölünü deniz olarak isimlendirdiği Atatürk Barajı çok önemli
bir örnek teşkil ediyor.
Atatürk Barajı inşaatı sırasında ortalama 2
bin kişi çalışıyordu. En
yoğun çalışma döneminde bu sayı 9 bine
kadar yükseldi. Bugün
ise güvenlik görevlileri
dahil olmak üzere yakalanlar, orman alanları üzerinde kurulacak
kafe, restoran ve sosyal
tesisler ilave istihdam
imkanları sunuyor.
Diğer taraftan gelişmiş
ülkelerin bir çoğunda
uygulandığı gibi baraj
ve gölet rezervuarlarına
yüzer-gezer GES (Güneş Enerjisi Sistemi)
kurulması seçeneğinin
değerlendirilmesiyle
hem temiz enerji üretimi mümkün olacak
hem de istihdama büyük oranda katkı sağlanabilecek.

laşık bin kişi barajda istihdam ediliyor.

AVRUPA’NIN EN
BÜYÜK BARAJI
ÜNVANINA
SAHIP ATATÜRK
BARAJI FARKLI
SEKTÖRLERDE
ÜRETIM YAPAN DEV
BIR FABRIKA GIBI
ÇALIŞIYOR.

Baraj da depolanan
suların tarımsal arazilerle
buşluşturulması
neticesinde
yaklaşık
400 bin kişiye istihdam
sağlandı. Atatürk Barajı’nın sulama sahasının
tamamına su iletilmesi
durumunda bu sayı 1
milyon 750 bine kadar
yükselecek.
Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali 1993
yılından bu yana yıllık ortalama 2 milyar
TL tutarında elektrik
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üretiyor. Böylece bu
parasal değerin enerji
ithalatı sebebiyle yurt
dışına çıkmasına mani
oluyor. Yani 25 yıl boyunca ülkemizde kalan
yaklaşık 50 milyar TL,
istihdam
imkânlarını
arttıran yeni yatırımlara aktarıldı. Diğer
taraftan üretilen ucuz
enerji sanayinin ihtiyacını karşılayarak yeni iş
alanlarının ortaya çıkmasına dolaylı yoldan
etki ediyor.
Atatürk Barajı zaman
zaman ziyarete kapatılmasına rağmen her
yıl yaklaşık 50 bin kişi
tarafından ziyaret ediliyor. Dünyanın en büyük barajlarından biri
olması sebebiyle turistlerin ilgisini çeken barajın terör olaylarının
tamamiyle sonlandırılmasıyla turizme katkısının artacağı tahmin
ediliyor.

Atatürk Baraj Gölünde çeşitli türlerde balık
yetiştiriciliği ve avcılık
yapılıyor. Özellikle sazan türü balıklar yetiştirilerek bölgenin gıda
çeşitliliğine ve yeni iş
alanlarına kavuşmasına
katkı sağlanıyor. Bunun
yanında baraj gölünün
çeşitli
kesimlerinde
tesis edilen iskeleler
vasıtasıyla hem yolcu
hem de yük taşımacılığı
yapılıyor.

BÖLGESEL PROJELER
ARASINDA GAP,
GEREK ÖZGÜNLÜĞÜ
GEREKSE KAPSAMI
BAKIMINDAN
DIĞERLERINDEN
AYRILIYOR.
GAP BÜTÜN
ÜNITELERIYLE
BIRLIKTE
TAMAMLANDIĞINDA
PROJE KAPSAMINDA
1 MILYON 270 BIN
KIŞI ISTIHDAM
EDILMIŞ OLACAK.

Tüm bu yönleriyle Avrupa’nın en büyük barajı ünvanına sahip
Atatürk Barajı farklı
sektörlerde üretim yapan dev bir fabrika gibi
çalışıyor.
Bölgesel Projelerle
Yerinde İstihdama
Katkı Sağlanıyor
Bölgelerarası gelir ve
refah dengesini sağlamak maksadıyla tüm
dünyada
uygulanan
Bölgesel Gelişim Pro-

jeleri,
sürdürülebilir
kalkınma adına büyük
önem taşıyor. Bölgesel
Projeler işgücünün yerinde istihdamını sağlayarak göçün önlenmesine katkı sağlıyor.
Güneydoğu
Anadolu
Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP)
gibi dünyanın sayılı kalkınma projelerini
geliştiren ve uygulayan
ülkemizde, 1960’larda
Doğu Marmara, Antalya, Çukurova ve Zonguldak gibi yerler için
bölgesel kalkınma projeleri hayata geçirildi.
Güneydoğu
Anadolu
Bölgemizde uygulanan
GAP ise sürdürülebilir
kalkınma bağlamında
yapılmış çok sektörlü, entegre ilk ve en
büyük bölgesel kalkınma hamlesi olarak
ön plana çıkıyor. GAP
sulama, hidroelektrik
enerji, tarım, kırsal ve
kentsel altyapı, orman-
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cılık, eğitim ve sağlık
gibi pek çok farklı alanı kapsıyor. Planlama
çalışmaları yıllarca önceye dayanan GAP ve
KOP’un bir an önce tamamlanması için hızlandırılan çalışmaların
yanı sıra ülkemizde
son 10 yılda yeni bölgesel gelişim projelerine de imza atıldı. Her
bölgenin öncelik, potansiyel ve kaynaklarının birbirinden farklı
ve kendine has olduğu
dikkate alınarak Doğu
Anadolu Projesi (DAP),
Doğu Karadeniz Turizm
Odaklı Kalkınma Projesi (DOKAP), Batı Karadeniz Projesi (BAKAP)
Trakya Gelişim Projesi
(TRAGEP) başlatıldı.
Bölgesel projeler arasında GAP, gerek özgünlüğü gerekse kapsamı
bakımından
diğerlerinden ayrılıyor.
GAP bütün üniteleriyle
birlikte
tamamlandığında proje kapsamında
1 milyon 270 bin kişi isZiyaret Çayı Islahı ve
Rekreasyon Projesi – Adıyaman

tihdam edilmiş olacak.
Diğer bölgesel projelerden DAP kapsamında
1 milyon 220 bin, KOP
kapsamında ise 100 bin
kişiye ilave istihdam
imkânı sağlanacak.
Dere Islahlarından
Doğan Fırsatlar
Yürütülen ıslah ve taşkın koruma faaliyetleri de yeni istihdam
alanları açıyor. Bilindiği üzere, akarsu yatak
ıslahı, taşkın kontrolünün yanında genel
olarak, planlama sürecinde öngörülen çeşitli amaçlar için (tarım
alanlarının drenaj ihtiyacını karşılanması,
nehir ulaşımı, kentsel
ve çevresel rehabilitasyon ve rekreasyon ihtiyaçları vb.) yapılıyor.
Taşkın
kontrolünden
taviz vermeden paydaşların
ihtiyaçlarını
dikkate alan ıslah çalışmalarıyla
tarımsal
faaliyetlerin yapılabilirliği gündeme geliyor.

DSİ, SON YILLARDA
VATANDAŞLARIN
CAN VE MAL
EMNIYETINI
TEMIN ETMEK
MAKSADIYLA
GERÇEKLEŞTIRDIĞI
NEHIR ISLAHI
ÇALIŞMALARIYLA
EŞ ZAMANLI
OLARAK
YÜRÜTTÜĞÜ ÇEVRE
DÜZENLEMESI
FAALIYETLERI ILE
YENI BIR PROJE
KONSEPTINI
UYGULAMAYA
BAŞLADI.

Böylelikle tarım ve tarıma dayalı endüstriyel
faaliyetlere bağlı bir istihdam alanı oluşuyor.
Muş Ovası Karasu Yatak
Islahı bu konuda iyi örneklerden birini teşkil
ediyor. Karasuyun ıslahı ile Muş Ovasında
hem taşkın kontrolü
sağlanabilecek, hem de
ovadaki drenaj problemi çözülerek ovadaki
tarımsal faaliyetler çoğalacak.
Akarsuların düzenlenmesi geçtikleri güzergah boyunca yürütülen
diğer ekonomik değeri olan faaliyetler için
de fırsatlar yaratıyor.
Kentsel bir doku içerisinde rekreatif düzenlemelerle
bütünleşen
bir akarsu ıslahı çalışması, ulaşım ve turizme
dayalı olanakları geliştiriyor. Çevresel ekolojik değerleri olan bölgelerde can suyu olarak
doğal yaşam alanlarına
dayalı faaliyetleri destekliyor. Benzer şe-
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üzere ülke istihdamına
olumlu yönde katkılar
sağlıyor.

Islah projeleri ile kentler yeni
cazibe merkezlerine kavuşuyor.
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kilde ülkemizin doğal
kaynakları ve özellikle
madenlerin işletilebilmesine olanak sağlayan
yatak düzenlemeleri de
yapılıyor.
DSİ, son yıllarda vatandaşların can ve mal
emniyetini temin etmek
maksadıyla gerçekleştirdiği nehir ıslahı çalışmalarıyla eş zamanlı
olarak yürüttüğü çevre
düzenlemesi faaliyetleri ile yeni bir proje
konseptini uygulamaya başladı. Buna göre
ıslah edilecek nehirler
üzerinde vatandaşların sosyal, kültürel ve
sportif
ihtiyaçlarına
cevap verecek tesislerin
yer aldığı, suyun ve yeşilin bütünleştiği projeler, belediyelerle ortak
yürütülen çalışmalar ile
hayata geçiriliyor.
İlk başlarda nehir ve
dere boylarının yeşillendirilmesi ve mesire
alanlarının tesis edil-

mesini içeren çalışmalar; yeni geliştirilen
projelerde müzelerden
luna parklara, tiyatrolardan, otellere birçok
tesisin yer aldığı sosyo-kültürel komplekslere dönüştü.
Tüm bu faaliyetler neticesinde, taşkın koruma-kontrol ve ıslah çalışmalarından önce afet
riski sebebiyle atıl olan
sahalar; güvenli, verimli, yeşil ve mavinin
buluştuğu sosyo-ekonomik cazibe alanlarına
dönüşüyor.
Taşkın Sahasından,
Cazibe Merkezine...
Ülkemizde Trabzon Solaklı,
Afyonkarahisar
Akarçay, Artvin Çoruh,
İzmir Fetrek, Adıyaman Ziyaret ve Tokat
Yeşilırmak’da örnekleri bulunan ve hızla
ülke geneline yayılan
çalışmalar neticesinde,
kentlerde olası taşkın
sahalarının cazibe mer-

kezlerine
dönüşmesi
sağlanıyor.
Nehir, dere ve vadi kenarlarında uygulanan
“yeşil kuşak” çalışmaları tipik çevre düzenlemesi çalışmalarının
ötesine geçerek; spor
alanları, bisiklet yolları, rafting parkurları,
amfi tiyatrolar ve hatta
müzelerin bulunduğu
sosyal ve kültürel merkezlere dönüşüyor.
Taşkın, çevre, sağlık,
tarih, habitat, rekreasyon, canlıların suya
erişimi, ulaşım, estetik
gibi hususlar göz önüne
alınarak bir çok faydayı
içinde barındıran örnek
taşkın koruma ve yeşil
kuşak projeleri bulunduğu bölgede ekonomik
canlılığa vesile oluyor.
Tüm bu ve benzeri faaliyetlere olanak sağlayan ıslah ve taşkın
kontrolü
çalışmaları
direk ve endirek olmak

İnşaat Faaliyetlerinden
Kaynaklanan İstihdam
Suyla alakalı yatırımlar diğer yatırımlarda
olduğu gibi proje ve
inşaat faaliyetlerinden
kaynaklanan istihdam
artışına sebep oluyor.
Örneğin
halihazırda
inşa aşamasında bulunan Yusufeli Barajı ve
Hidroelektrik santralinde 1 200 kişi çalışıyor. Çalışmaların yoğunlaştığı dönemlerde
bu sayı 1800’e kadar
yükseliyor.
Diğer taraftan inşaat
için gereksinim duyulan malzemelerin temini, inşaatın bulunduğu
yere yakın bölgelerde
yer alan sanayilerde
üretim artışına vesile
oluyor. Özellikle demir,
çelik ve çimento gibi
sanayilerde artan üretim, istihdam olanaklarının ortaya çıkmasını sağlıyor. İnşaattan
kaynaklanan diğer bir
iş alanı da inşaat malzemelerinin taşınması
noktasında ulaşım sektöründe meydana geliyor.
Tüm bu faaliyetlerin
ortaya çıkardığı çoklu
etki tüketimin artmasına vesile olacağından
mal ve hizmetlere olan
talep artıyor. Artan talep ve gelir atışının yeni
yatırımları tetiklemesiyle ilave iş alanları
ortaya çıkıyor.

Teknik Köşe

YAŞAM TARZI
DEVASA MED-CEZİR:

TSUNAMİ

Japonca kökenli “tsunami” kelimesi liman dalgası
anlamına geliyor. Tsunamiler hakkında bilgilerin daha az
olduğu eski zamanlarda tsunamiler benzerlikleri nedeniyle
gel-git (med-cezir) dalgaları olarak adlandırılıyordu.
Sy: 24
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DEVASA MED-CEZİR:

TSUNAMİ
Japonca kökenli “tsunami” kelimesi liman dalgası anlamına
geliyor. Tsunamiler hakkında bilgilerin daha az olduğu eski
zamanlarda tsunamiler benzerlikleri nedeniyle gel-git
(med-cezir) dalgaları olarak adlandırılıyordu.
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BURAK YALÇIN
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Yaşam Tarzı

Japonca kökenli “tsunami” kelimesi liman dalgası anlamına geliyor. Tsunamiler hakkında bilgilerin daha az olduğu eski zamanlarda tsunamiler benzerlikleri
nedeniyle gel-git (med-cezir) dalgaları olarak adlandırılıyordu.
Tsunaminin müsebbibi olarak gösterebileceğimiz 4 ana etken şunlar:
• Depremler
• Denizaltı Heyelanları
• Denizaltı Volkanik Hareketleri
• Meteor Düşmeleri
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TSUNAMI
DALGALARI
OKYANUSUN
DERINLIKLERINDE
SADECE 1 FOOT
(30,48 CM)
YÜKSEKLIĞINDE
GÖRÜNÜR.
ANCAK KIYIYA
YAKLAŞILDIĞINDA
VE SIĞ SULARA
GIRILDIĞINDE
ENERJISI VE
YÜKSEKLIĞI
ARTMAYA BAŞLAR.

Yaşam Tarzı

Tsunamiler çoğunlukla tektonik plaka sınırındaki denizaltı depremleri nedeniyle oluşur. Plaka sınırı okyanus tabanında aniden yükselir ve tektonik plaka çukurunun oluşması ile dalgalar önce geri çekilir. Sahildeki sular gel gite
benzer bir şekilde çekilir, fakat bu çekilme çok daha büyük çaplıdır ve tsunami
uyarısı açısından önemli bir kriter olarak ön plana çıkar. Tektonik plaka sınırı
düştüğünde ise okyanustan karaya doğru hızla ilerleyen ve 30,5 metre yüksekliğe ulaşabilen bir dizi devasa dalga oluşur. Bu dalgalar çok büyük çaplı bir
yıkıma yol açarlar.
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Tsunamide kıyıya ilk, tsunami dalgasının en düşük noktası ulaşır. Bu denize
doğru müthiş bir vakum etkisi oluşturur, liman ve deniz yüzeyi açığa çıkar. Bu
vakum etkisi ile oluşan suyun geri çekilme hadisesi tsunaminin gelişini haber
veren önemli bir uyarı işaretidir, zira devasa su kütlesinin gerçekleştireceği vuruş bu geri çekilmenin yaklaşık 5 dakika ya da çok daha sonrasında gerçekleşir.
Bu durumu tanımak ve buna göre davranmak hayatları kurtarabilir.
Kıyıya ulaşan bir dizi yıkıcı dalgadan oluşan tsunamiler, bu özellikleriyle dalga
treni olarak da adlandırılıyor. Tsunami tehlikesi ile karşı karşıya olanlar unutmamalıdır ki tehlike ilk dalga ile henüz geçmemiş olabilir ve savunmasız yerlere geri dönmek için de resmi çağrıları beklemeleri onlar açısından daha güvenli
bir seçimdir.

Yaşam Tarzı
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ATEŞ ÇEMBERİ:
PASİFİK
Tsunamilerin
çoğu
(yaklaşık %80’i) tektonik kaymalara neden olan depremler ve
volkanik
aktivitelerin
yoğun olarak gerçekleştiği “Ateş Çembe-

26 ULUSUN
IŞBIRLIĞI ILE
HAVAI MERKEZLI
TEŞKIL EDILEN
PASIFIK TSUNAMI
ERKEN UYARI
SISTEMI, SISMIK
EKIPMANLAR
VE SU SEVIYESI
GÖSTERGELERI ILE
DENIZDE TSUNAMI
TESPITI YAPIYOR.

ri” olarak adlandırılan
alanda gerçekleşir.
Erken tespit hayat
kurtarıyor
Tsunamiye karşı en iyi
savunma erken uyarı
ile birlikte daha yüksek
noktalara

ulaşmaktır.

26 ulusun işbirliği ile
Havai merkezli teşkil
edilen Pasifik Tsunami
Erken Uyarı Sistemi,
sismik ekipmanlar ve su
seviyesi göstergeleri ile
denizde tsunami tespiti
yapıyor. Uzmanlar benzer sistemleri kıyıların

korunması adına dünya çapında öneriyor.
Pasifik’ten sonra tsunamiye en fazla maruz
kalan yerlerden biri de
Hint Okyanusu. Burada
da büyük çaplı bir erken uyarı sistemi teşkil
edilmiş durumda.

Yaşam Tarzı
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Harita 1 - Hint Okyanusu’nda gerçekleşen tsunamide, dalga yüksekliklerini gösteren
harita. (NOAA)

YAKIN TARİHTEKİ EN BÜYÜK TSUNAMİLER
26 Aralık 2004, Hint Okyanusu, Güneydoğu Asya
26 Aralık 2004’te Endonezya’nın Sumatra Adası açıklarında ve 30 km derinlikte gerçekleşen 9,1 büyüklüğündeki 1900’den beri gerçekleşen en büyük 3.
deprem sonrası devasa tsunami oluştu ve büyük bir yıkıma yol açtı. Raporlara
göre deprem ve sonrasında gelen tsunami neticesinde 227,898 kişi ölmüş ya da
kaybolmuştu. En fazla zarar gören ülke 167,540 ölü ya da kayıp ile Endonezya
idi. Endonezya’yı 35 bin 222 kişi ile Sri Lanka, 16 bin 269 kişi ile Hindistan,
8 bin 212 kişi ile Tayland takip ediyordu. Hint Okyanusu bölgesindeki toplam
maddi hasar ise yaklaşık 12 milyar dolardı (2004).

Tsunami öncesinde ve sonrasında çekilen iki fotoğraf

2004’TE
ENDONEZYA’NIN
SUMATRA ADASI
AÇIKLARINDA, 30
KM DERINLIKTE
GERÇEKLEŞEN 9,1
BÜYÜKLÜĞÜNDEKI
DEPREM VE
ARDINDAN
MEYDANA GELEN
TSUNAMI,
YAKLAŞIK 230 BIN
INSANIN ÖLÜMÜNE
YOL AÇTI.

Haber
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Birçok yerleşim yerini haritadan silen tsunami sonrası Açe’nin havadan görüntüsü

10 YAŞINDAKI TILLY
SMITH, OKYANUS
KENARINDA
DOLAŞIRKEN
SUYUN ANIDEN
ÇEKILMESININ
TSUNAMI
HABERCISI
OLDUĞUNU FARK
ETTI VE YÜZE
YAKIN INSANIN
HAYATINI
KURTARDI.

Tilly Smith, yüze yakın insanın hayatını kurtardı

10 yaşındayken
onlarca kişinin
hayatını kurtardı.
2004’te Tilly Smith
dünya
gündeminde
kendine geniş yer bulmuştu. 10 yaşındaki
bu çocuğu dünya gündemine taşıyan şey ise
okyanus kenarında do-

laşırken suyun aniden

Haber verdiği tsunami

çekilmesinin

tsunami

ise yaklaşık 230 bin ki-

olduğunu

şinin ölümüne yol açan

fark etmesi ve insanla-

tsunamiydi. Tilly, ko-

rı uyararak yüze yakın

nuyla alakalı Birleşmiş

insanın hayatını kur-

Milletler’de bir konuş-

tarması oldu. Bu bilgiyi

ma yaptı ve jest olarak

2 hafta önceki Coğrafya

bir gezegene “20002

dersinde

Tillysmith” adı verildi.

habercisi

öğrenmişti.

Yaşam Tarzı

11 Mart 2011, Pasifik
Okyanusu, Japonya
Haber
bültenlerinde
yurt dışından bir deprem haberi duyduğumuzda;
depremin
dünyanın bir başka
yerinde binlerce hatta on binlerce kişinin
ölümüne ve milyarlarca dolar maddi hasara
yol açtığına, ancak bu
deprem haberi Japonya’dan ise sadece birkaç yaralı ve nadiren de
olsa bir elin parmağını
geçmeyecek sayıda can
kaybına sebep olduğuna aşinaydık. Nitekim
11 Mart 2011’deki 9.1
büyüklüğündeki depremde de öyle oldu.
Japon halkının deprem
konusundaki bilinci ve
yapılaşmanın depremler hesaba katılarak
yapılmış olması can
kaybı ve maddi zayiatın büyük ölçüde önüne
geçti. Fakat bu depremi
diğerlerinden ayıran ve
binlerce can alan şey
ise depremden 3 dakika
sonra alarmı verilen ve
20 dakika sonra Japon-
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ya kıyılarını vuran tsunami oldu.
Japon Ulusal Polis Ajansı’nın açıkladığı raporlara göre tsunaminin
gerçekleştirdiği yıkım
sonrası 19 bin 588 kişi
hayatını kaybetti, 13 bin
864 kişi kayıptı, tsu-

namiden belli bir süre
geçmesine rağmen 141
bin kişi ise halen çadırlarda kalıyordu.
Japon Meteoroloji Ajansı Ulusal Tsunami Uyarı
Merkezi depremden 3
dakika sonra tsunami
uyarısı verdi ve uya-

rı haber bültenlerinde,
sirenlere çok geniş bir
kitleye

kısa

duyuruldu.

zamanda
Dalgaların

ilerleyişi ve gerçekleştirdiği yıkım ise Japon NHK
televizyonu

vasıtasıyla

eş zamanlı olarak dünyaya servis edilmişti.

Haber
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Tsunami ayrıca tüm Pasifik Okyanusu’na yayıldı. Tsunami dalgaları 7 saat sonra Havai’deki ev ve limanları vurarak yaklaşık 8 milyon dolar zarara yol açtı.
Havai’ ye ulaşan dalgalar 5 m yüksekliğindeydi. 12 saat sonra ise 3 m yüksekliğindeki dalgalar Kaliforniya kıyılarını vurdu ve yaklaşık 20 milyon dolar zarara
yol açtı. 22 saat sonra Şili’ye ulaşan 3 m yüksekliğindeki dalgalar burada da
4 milyon dolar zarara yol açtı. Tsunami, Kaliforniya, ABD’de 1 kişi ve Papua,
Endonezya’da 1 kişi olmak üzere Japonya dışında da 2 can kaybına sebep oldu.

Yaşam Tarzı

Fırtına Tsunamileri:
Meteotsunamiler
Geçmişte volkanik aktiviteler ve depremlerin yanı sıra, okyanusa
düşen devasa meteorlar
da tsunamilere sıkça
neden oldu.

ve tropik kasırgalar gibi

Volkanik
patlamalar,
büyük heyelanlar, göktaşı etkisi, denizaltındaki nükleer patlamalar

teotsunami

hava koşulları da tsunami oluşmasına neden
olabilir. Fırtına sebebiyle

oluşan

tsunami

‘meteotsunami’ olarak
da

bilinir.

Myanmar

(Burma) 2008’de menedeniyle

büyük yıkıma uğramış,
85 bin kişi ölmüş, 54
bin kişi kaybolmuştu.

“Tsunami”nin Tarihi
Denizaltındaki depremlerin tsunamiye yol açtığı teorisi ilk kez Yunan
tarihçisi
Thucydides,
tarafından, Peleponnes
Savaşı’nın Tarihi kitabında öne sürüldü.

21 bin can kaybına ne-

Tsunami sözcüğü, dünya dillerine 15 Haziran
1896 sonrasında girdi.
1896 yılında yaşanan ve

diliğinden

den olan “Büyük Meiji
Tsunamisi”

nedeniy-

le Japonların dünyaya
yaptıkları yardım çağrısında yer alan tsunami kelimesi, dünya
dillerinin çoğunda kenve

orijinal

haliyle yerleşti. Tarihteki en yıkıcı tsunamiler ise şöyle:

Tarih

Büyüklük

Can Kaybı

Sumatra (Endonezya)

26 Aralık 2004

M=9,1

230.000

Japonya

11 Mart 2011

M=9,1

19588

Girit

21 Temmuz 365

M>8

5000

Şili

22 Mayıs 1960

M=9,5

2000
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DOĞANIN
MUCİZESİ
MADEN SUYU
34

Yemek yediniz ama midenizde bir şişkinlik mi
hissediyorsunuz? Siz de bu durumda maden suyunu bir
kurtarıcı olarak görenlerden misiniz? Peki, çoğu zaman
hazımsızlık çektiğimizde aklımıza gelen maden sularının
birçok farklı faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte, mineral
deposu olan maden suyunun faydalarını sizler için derledik.

HAZIRLAYAN

NAZLI KARATEPE

Yaşam Tarzı
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Haber

Maden suyunu illaki kaynağından içmek gerekmiyor.
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M

aden
suyu,
min e ralli
su olabilmek için uzun
bir yolculuğa çıkıyor.
Yağmur ve kar suyu
gibi yüzey suları; kayaçların, yarık ve çatlaklarından
derinlere
sızıyor. Basınç ve sıcaklığın etkisiyle, bu
sular, bulduğu en kolay
yoldan yukarıya doğru hareket ederek yüzeye çıkıyor. Bu suyun
yolculuğu 10 yıl hatta
bazen 100 yılı bile bulabiliyor. Sular yeraltına sızarken ve yukarıya
çıkarken temas ettikleri
değişik türdeki kayaçlardan farklı mineralleri bünyelerine alıyorlar
ve böylece mineralli maden suyu özelliği
kazanmış oluyorlar. Bu
suları diğer sulardan
ayıran en önemli özellik
ise bünyelerinde en az,

litrede 1000 mg erimiş
madde yani mineral
bulundurmaları oluyor.

SULAR YERALTINA
SIZARKEN VE
YUKARIYA
ÇIKARKEN TEMAS
ETTIKLERI
DEĞIŞIK TÜRDEKI
KAYAÇLARDAN
FARKLI
MINERALLERI
BÜNYELERINE
ALIYORLAR
VE BÖYLECE
MINERALLI MADEN
SUYU ÖZELLIĞI
KAZANMIŞ
OLUYORLAR. BU
SULARI DIĞER
SULARDAN AYIRAN
EN ÖNEMLI
ÖZELLIK ISE
BÜNYELERINDE
EN AZ, LITREDE
1000 MG ERIMIŞ
MADDE (MINERAL)
BULUNDURMALARI
OLUYOR.

Sağlık İçin Maden
Suyu İçin
Maden suyu deyip geçmemek lazım, içeriğinde bulunan mineraller
maden suyunu daha da
önemli kılıyor. Bir mineralli sudan bahsediyorsak, bu suda mutlaka pozitif iyonlar olarak
kalsiyum, magnezyum,
sodyum; negatif iyonlar
olarak ise klorür, sülfat
ve bikarbonat da mutlaka bulunuyor. Bu minerallerde toprakta en
çok bulunan dolayısıyla
insan sağlığı için de en
önemli olan belli başlı
mineraller oluyor.
Uzmanlara göre, maden suyu sadece hazımsızlığa iyi gelmiyor, diş çürümesinden
kemik erimesine kadar
birçok faydası bulunu-

yor ve sanılanın aksine
maden suyunu çocuk,
yaşlı, genç, hamile demeden herkesin tüketmesi öneriliyor. Maden
suyunu tükettiğimizde,
günlük alınması gereken minerallerin bir
kısmı belli düzeylerde karşılanmış oluyor.
Yemek öncesi, yemek
sonrası, yemek sırası,
öğün aralarında tüketilebiliyor. Yemekle
birlikte aldığımızda ise
hem mineralli sudan
hem de besinlerden alınan mineral emilimini
kolaylaştırıyor.
Yine uzmanlara göre;
en sağlıklı formül, günde en az 2,5 - 3 litre sıvı
almak, bu sıvının da en
az 1 litresinin mineralli su olması. Çünkü
hem su ihtiyacını karşılıyor, hem de mineral ihtiyacını karşılıyor.
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
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Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr.
Zeki Karagülle´ye göre
maden suyunun faydaları şunlar:
Mineral Deposu
Sıvının Faydaları
Mineralli sular ile yapılan çalışmalar yüksek
magnezyum içeriğinin
kalp ve damar sağlığı
açısından önemini ortaya koymuş. Yüksek
magnezyumlu su tüketen topluluklarda ani
kalp ölümlerinin daha
az görüldüğü kanıtlanmış. Yine magnezyum
içeriği yüksek olan mineralli suyu tüketenlerde prostat ve meme
kanseri de daha seyrek
görülmüş.
Yüksek kalsiyum içeriği
ise kemikleri sağlamlaştırıyor. Kemik ve diş
sağlığının oluşmasında ve korunmasındaki
en önemli elementlerden biri olan kalsiyum,
mineralli su içimi ile
vücuda alındığında en
az süt ve süt ürünlerindeki kalsiyum kadar
etkili oluyor. Çok sayıda
araştırma gösteriyor ki,
menopoz sonrası osteoporozu olan kadınlarda yüksek kalsiyumlu
mineralli su içilmesi
ile vücuda alınan kalsiyum, vücutta aktif
etki göstererek osteoporozun önlenmesinde
etkili olabiliyor. Kalsiyum ve magnezyum
ikisi birlikte ise damar
ve kasların düzenli çalışmalarına
yardımcı
oluyor.

Yemek öncesi, yemek esnasında ve sonrasında tüketilebilir.

MADEN SUYU
DEYIP GEÇMEMEK
LAZIM, IÇERIĞINDE
BULUNAN
MINERALLER
MADEN SUYUNU
DAHA DA ÖNEMLI
KILIYOR. ÇÜNKÜ
BU MINERALLER
INSAN SAĞLIĞINI
OLUMLU YÖNDE
ETKILIYOR. MADEN
SUYU IÇERIĞINDEKI
MAGNEZYUM
KALP VE DAMAR
SAĞLIĞI AÇISINDAN
ÖNEM TAŞIRKEN,
KALSIYUM DA DIŞ
VE KEMIKLERI
SAĞLAMLAŞTIRIYOR.

Kan Basıncını
Düzenliyor
Mineralli sularda en
sık bulunan anyon olan
bikarbonatın sindirim
üzerine olumlu etkileri
çok eskiden beri biliniyor. Bu tip mineralli
suların asit fazlalığı ile
seyreden mide hastalıklarında (mide yanmasında) mide asidini
nötrletici, şeker hastalığında şeker metabolizmasını destekleyici etki gösterdikleri
günümüzde kanıtlanmış. Ürik asit atılımını
arttırıcı ve idrarda taş

oluşumunu önlemedeki
etkileri nedeniyle, bikarbonatlı suların içilmesi gut hastalığı ve
bazı böbrek taşlarında
(ürik asit ve sistin taşları) destekleyici tedavi
olarak kullanılıyor.
Bağırsakları
Çalıştırıyor
Mineralli
sulardan
sülfat içeriği yüksek
olanlar içildiğinde bağırsakların çalışmasını
arttırıcı etkileri nedeniyle kabızlık probleminde olumlu sonuçlar
veriyor. Maden suyu

Hamile, yaşlı, genç herkes tüketebilir.
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içerisinde bulunan sülfatın bir diğer yararı
ise, safra kesesini çalıştırıcı ve safra yapımını
arttırmasıdır.
Ayrıca
kalsiyum sülfatlı sular,
idrar yollarında oluşan
kalsiyum fosfat taşlarının önlenmesinde etkili
oluyor.
Bunların dışında maden
suyu vücuttaki gereksiz
tuzu yok ediyor. Selülit
oluşmasını engelliyor.
Kalori içermediğinden
dolayı tüm zayıflama
programlarının
vazgeçilmez bir parçası.
Güçlü kemik yapısının
oluşmasında, kan pıhtılaşması ve sinir uyarılarının iletilmesinde
önemli rol oynuyor. Mineralli sulardaki sodyum ise, su ve elektrolit
dengesi, asit-baz dengesi ve uyarı iletiminde
rol oynuyor. Potasyum
ise hücre metabolizma-

MADEN SUYUNUN
MINERALLERI
ARASINDA
YER ALAN
BIKARBONATIN
SINDIRIM
ÜZERINDE
OLUMLU ETKISI
BULUNUYOR.
SÜLFAT IÇERIĞI
YÜKSEK OLAN
MINERALLI SU
ISE KARACIĞER
VE SAFRA KESESI
FONKSIYONLARINI
DESTEKLIYOR
VE KALIN
BAĞIRSAKLARIN
UYARILMASINI
SAĞLIYOR.

sında ve vücuttaki su
dengesinde görev yapıyor. Florür, diş çürüklerinin önlenmesinde
etkili ve aynı zamanda
sağlıklı kemikler içinde
gerekli. Mineralli suda
bulunan iyot ise tiroid
bezinin sağlıklı çalışmasını sağlıyor.
Maden Suyu İle
İlgili Doğru Bilinen
Yanlışlar
Ne yazık ki ülkemizde
maden suyu tüketimi
çok az. Sadece hazımsızlık çektiğimizde ak-

lımıza gelen maden suyunu her gün tüketmek
gerekiyor.
Tüketimin
bu kadar az olmasının
sebeplerinden biri de,
halk arasında maden
suyu ile ilgili kafa karıştırıcı ve doğru olmayan yanlışlar bilgilerin
olması. İşte o doğru bilinen yanlışlar:
Mineralli Su Fazla
Tüketilmemeli
Bu ifade kesinlikle yanlış. Mineralli sularda
yeraltında oluşum sürecinde erimiş halde tu-

Maden suyu kemikleri güçlendiriyor.
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tulan mineraller, içme
sonrası mide ve bağırsaklardan
kolaylıkla
emilerek vücudumuza
alınır ve bir dizi fizyolojik süreçlerde önemli
rol oynar. Özellikle çocuklar, gençler, hamile
ve menopozdaki hanımlar ve yaşlılarda ön
plana çıkan kalsiyum,
magnezyum, sodyum
ve florür gibi minerallere olan gereksinimin
karşılanmasında mineralli su büyük önem taşıyor. Günde 2,5-3 litre
kadar su ve sıvı alınması fizyolojik beden
fonksiyonları ve sağlıklı
bir günlük yaşantı için
gerekli olan su miktarıdır. Bu miktarın en az
1 litresinin mineralli su
gibi doğal ve yararlı bir
sıvı ile karşılanabilmesi
sağlık açısından önemli
rol oynuyor.
Mineralli Su ve Soda
Aynı Şeydir
Mineralli su başka şey,
soda başka şeydir. Doğal mineralli su, doğal
su çevriminde yeraltında oluşur ve toprakta bulunan birtakım
element ve maddeleri
çözünmüş halde içerir. Uygun kırık hatları
(faylar) veya jeolojik
yapılar olan bölgelerde
yeraltındaki bir mineralli su kendiliğinden
yeryüzüne çıkabildiği
gibi,
rezervuarından
sondaj ile de yeryüzüne alınabilir. Çıkarıldığı
yerde yani taşınmadan
doğal niteliği ve mineral
kompozisyonu
ve içeriği değiştirilmeden şişelenir. Soda

Maden suyunun içeriğindeki mineraller birer sağlık kaynağı.

ise, Amerika Birleşik
Devletleri
kaynaklı
olup, bildiğimiz çeşme
suyuna veya işlenmiş
suya, üretim esnasında
karbondioksit gazı basılmasıyla elde edilen
ve tamamen yapay olan
bir içecektir.

Günde 1 litre tüketilmesi öneriliyor.

ÜLKEMIZDE
MADEN SUYUNUN
TÜKETIMININ
AZ OLMASININ
EN ÖNEMLI
NEDENI HALK
ARASINDA MADEN
SUYU ILE ILGILI
DOĞRU BILINEN
YANLIŞLARIN
OLMASI.

Çocuklar Mineralli Su
İçmemelidir
Genç, yaşlı, çocuk, hamile herkes maden
suyu içebilir. Mineralli

Yaz aylarında hem serinlemeye hem de terleme ile
kaybedilen minerallerin kazanılmasına yardımcı oluyor.
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zellik kaynağı. Çünkü
mineralli sular, cildin
gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak cilde gergin,
pürüzsüz ve canlı bir
görünüm sağlar.
Birçok güzellik ve kozmetik ürününün üretiminde mineralli su
kullanılması bu yüzdendir. Başka bir işleme
tabi tutulmadan, doğal
haliyle şişelenip, sprey
olarak kullanılan mineralli su da hem etkili bir
kozmetik ürün hem de
sağlıklı bir cilt temizleyici ve nemlendiricidir.

Maden suyu cilde çok iyi geliyor.
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sular tüm yaş dönemlerinde olduğu gibi sağlıklı bir çocukluk için de
vazgeçilmez bir sağlık
ürünüdür.
Çocuklarda özellikle uygun düzeylerde kalsiyum ve
florür içeren mineralli
sular kemik ve diş gelişiminde büyük destek
Halk arasında doğru
bilinen yanlışlar
nedeniyle ülkemizde
tüketimi az.

sağlar. Çocukların gazlı,
şekerli içecekler yerine mineralli su içmeye
teşvik edilmeleri sağlık
açısından daha yararlı.
Mineralli Su Cildi
Bozar
Aksine mineralli sular
cildi güzelleştirir. Mi-

neralli suların uygun
düzeylerde taşıdıkları
mineraller, içilme ile
vücuda alınarak birçok
sistem ve organ fonksiyonlarında yaşamsal rol
oynar. Mineralli sular,
genç ve sağlıklı bir cilde
önem veren kadınların
hem sağlık hem de gü-

Mineralli Su Böbrek
Taşı Yapar
Tam tersine, böbrek
taşlarının oluşumuna,
yetersiz miktarda su
ve mineralli su tüketimi neden olur. Başka
bir deyişle, yaşam boyu
düzenli ve yeterli miktarda su ve mineralli
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Maden suyu bağırsakları çalıştırıyor, kan basıncını düzenliyor.

MINERALLI SU
CILDI BOZMAZ
AKSINE SAĞLIKLI,
DÜZGÜN VE
GERGIN BIR CILT
IÇIN YETERLI SU
VE MINERALLI
SU ALINMASI
GEREKIYOR.
AYNI ZAMANDA
MADEN SUYU
IÇIMININ BÖBREK
TAŞI YAPACAĞI
DÜŞÜNÜLÜYOR.
OYSAKI
GÜNÜMÜZDE
BÖBREK
TAŞLARININ
AMELIYATSIZ
KIRILMASI SONRASI
DÖNEMDE DE
MINERALLI SU
IÇME KÜRLERI
KULLANILIYOR.

su içmeyen insanlarda
böbrek taşı oluşma riski
daha yüksektir. Bunun
da ötesinde, böbrek ve
idrar yolu taşı oluşmuş
insanların günde 2 litre
kadar mineralli su tüketmeleri özellikle tavsiye edilir; çünkü özellikle bikarbonat içeriği
yüksek olan mineralli
sular en sık rastlanan
taş tipi olan ürat taşlarının oluşumunu önleyebiliyor.
Mineralli Su Asitlidir
Mineralli sularda, aslında mide asidini tamponlayan
bikarbonat
bulunuyor. Mide ekşime
ve yanmalarında halk
arasında çok iyi bilinen
maden suyunun yararlı
etkisi de buna bağlıdır. Asitli denilen içeceklerin ortak özelliği
ise karbondioksit gazı
içermeleridir. Bu tür

gazlı içecek üretiminde, içimi kolaylaştırıcı
ve içeriği sabitleştirici
etkileri nedeniyle karbondioksit gazı şişeleme sırasında içeceğe
eklenir. Mineralli sulara da aynı nedenlerle
karbondioksit
basılır.
Karbondioksit gazı dilimiz ile temas ettiğinde
geçici olarak tat algılayıcılarını uyuşturduğu
için, mineral tadı algılanmasını baskılayarak
içimi de kolaylaştırıyor.

Sonuç olarak, vücudumuzun ihtiyacı olan
birçok minerali içinde bulunduran maden
suları düzenli ve yeteri
kadar içildiğinde birçok sağlık probleminin
giderilmesinde, organların işleyişinin düzenlenmesinde ve güçlendirilmesinde yardımcı
oluyor. Bu nedenle maden sularını günlük yaşantımızın ayrılmaz bir
parçası haline getirmemiz gerekiyor.
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KARACABEY
LONGOZU

ZIYARETÇILERINE
GÖRSEL BIR ŞÖLEN
YAŞATIYOR
42

Avrupa’da örneği olmayan ve Türkiye’deki 4 longoz içinde
3. büyük longoz olan Karacabey Longozu denize doğru akan
derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması
ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde
oluşan bir özel ekosistemdir.

Yaşam Tarzı

43

Haber

44

F

arklı habitat
özelliklerini bir arada
barındıran
ve
biyolo-

jik çeşitlilik açısından
son derece zengin olan
Kocaçay Deltası ve Karacabey longozu, kuş
gözlemciliği ve fotoğrafçılığı,

doğa

yürü-

yüşleri, doğa kampları
gibi farklı eko-turizm
aktivitelerinin

ger-

çekleştirilebileceği
nadir

alanlardandır.

Avrupa’da örneği olmayan ve Türkiye’deki 4
longoz içinde 3. büyük
longoz olan Karacabey Longozu (subasar
ormanı), denize doğru
akan derelerin getirdiği
kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve
dere ağzını kapatması
sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan bir özel
ekosistemdir. Yılın belli
dönemlerinde veya yıl
boyunca taban suyunun
yükselmesine bağlı olarak bataklık ve göllerde

oluşan orman olarak da
tanımlanmaktadır.
Temel koşul bol suyun
devamlı var olması…
Yalnızca

belirli

bitki

(örneğin, dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su
menekşesi vb.) ve kuş
(filamingo, kara leylek,
balıkçıl türleri vb.) türleri bu yaşam ortamını
tercih ederler. Bu ekosistemin devamlılığı için
en temel koşul bol suyun
devamlı var olmasıdır.

Su, getirdiği kil ve organik materyaller ile
bu sahaların topraklarını mineral ve organik madde yönünden
zenginleştirir. Bu sucul ormanlar yağmur
ormanları gibi gürdür. Bununla birlikte,
yağmur ormanları gibi
sadece yağışa ve hava
nemine değil, daha çok
‘taban suyu’na bağımlıdır. Bu özellikleri ile
longozlar tropikal bölgelerin ‘mangrove’ ormanlarına benzerler.
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bitkileri,
bataklıkları,
longoz ormanları ve
gölleriyle farklı habitatlara ev sahipliği yapmaktadır.
Bölge göç yolları
üzerinde yer
almaktadır
Kocaçay Deltası ve longoz ormanı pek çok
farklı kuş türü için de
önemli bir beslenme,
dinlenme ve üreme
alanıdır. Bölgenin aynı
zamanda göç yollaBaşta Susurluk Irmağı
ve Nilüfer Çayı olmak
üzere Güney Marmara akarsularının büyük
bölümünün birleşmesiyle oluşan Kocaçay,
Bursa’nın
Karacabey
ilçesine bağlı Yeniköy
yakınlarında Marmara
Denizi ile buluşmaktadır. Bu buluşma noktasında bulunan Kocaçay
Deltası,
barındırdığı
doğal yaşam alanlarının çeşitliliği bakımından eşsiz bir zenginliğe
sahiptir. Delta, kumul

rı üzerinde yer alması
nedeniyle deltada ve
longoz
ormanlarında
yaklaşık 200 farklı kuş
türü
gözlenebilmektedir. Aralarında tepeli pelikan, ak pelikan,
kara leylek, filamingo
ve kuğu gibi nesli tehlike altına girebilecek
türlerin de bulunduğu
12 kuş türü deltada üremektedir.
Bu eşsiz güzelliklere
sahip longozun koru-

narak gelecek nesillere
aktarılması hususunda
çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu çerçevede Karacabey Kocaçay Deltası Sulak alanı
alt havza biyolojik çeşitlilik araştırma projesi tamamlandı. Ayrıca
Karacabey Longozunda
1 adet kuş gözlem kulesi yapıldı. Diğer yandan
bölgede tabiat eğitim
merkezi kurmak için
planlama
çalışmaları
sürdürülüyor.
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TÜRKİYE’NİN İLK
AYI BARINAĞI
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OVAKORUSU
81 AYIYA
EV SAHİPLİĞİ
YAPIYOR
Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı 22 yıl önce Ayılara Özgürlük
Projesi çerçevesinde kurulmuştu…

Yaşam Tarzı
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yakın koşullarda bir yaşam ortamı sağlanıyor.
Barınakta, ayıların kısırlaştırılması ve tedavileri için gerekli cerrahi müdahalelerin yanı
sıra yaşam kalitelerini
artırıcı çalışmalar da
yapılıyor.

B

ursa’nın
Karacabey
ilçesindeki
Ovakorusu
Ayı
Barı-

nağı, 1994’te başlatılan “Libearty-Türk Ayı
Projesi”
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kapsamında

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplanan dans
ettirilen

ayıların

ba-

kımı ve rehabilitasyonu için Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel

Müdürlüğü tarafından
1996 yılında kuruldu.
Sokaklarda gezdirilen
ve “dansçı” olarak adlandırılan ayıların kurtarılması için kurulan
Ovakorusu Ayı Barınağı
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan ayıların sayısı bu yıl 81’e
yükseldi.
Dünyada bir örneği daha
bulunmayan Bursa Ka-

racabey Ovakorusu Ayı
Barınağı’na

geçmişte

getirilen 64 ayıdan 2’si
yaşamını

sürdürüyor.

Geçmişte dansçı ayılar
için kurulan barınağa
şimdi ise tabiatta annesiz kalan yavru ayılar da
getiriliyor.
Yaklaşık 100 dekarlık
alanda

kurulan

barı-

nakta 81 ayıya güvenli
ve doğal habitatlarına

Yavru ayıların gelişimlerini düzgün bir
biçimde tamamlayabilmeleri ve sağlıklı birer
erişkin ayı olabilmeleri
için özel önlemler alınan barınakta, yavru
ayılara gelişim dönemlerine uygun biçimde
özel rasyonlar hazırlanıyor.
Annesiz kalan yavruların vahşi yaşamdan
uzaklaşmamaları
ve
tabii ortamda hayata tutunabilmeleri için
insanlardan uzak özel

Haber
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alanlarda barınmaları
sağlanıyor.
Ovakorusu’nda ticareti yasak
olan hayvanlar da tedavi ediliyor.
Öte yandan Ovakorusu’nda 2010’da kurulan
Celal Acar Yaban Hayatı
Kurtarma ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde
ticareti yasak olan hayvanların geçici süre ile
tedavi ve rehabilitasyonu yapılıyor.
Dünyada birkaç örneği bulunan bu merkez,
özellikle yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulan yaban hayvanları
ile Türkiye’de tabiatta
güç durumda bulunan
yaban
hayvanlarının
tedavi ve rehabilitasyonunu yapıyor.
Tedavi
ve
rehabilitasyonu
biten
bu

hayvanlardan
CITES
Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme)
kapsamında olan türler,
alındığı ülkelerine gönderiliyor, diğerleri ise
tabii ortamlarına geri
bırakılıyor.
Merkez, yaban hayvanlarına gerekli müdahale
ve tedavilerin yapıldığı
klinik bina, sürüngenler, çiftlik kuşları, yırtıcı kuşlar, egzotik kuşlar, geyik, karnivorlar
ve primatlar için rehabilitasyon ve bakım kafesleri, rehabilitasyon
sonrası yabani kuşların
uçuş becerilerini geliştirebilmek için kuş uçuş
barınağı, su kuşları için
rehabilitasyon havuzu,
personel, stajyer ve gö-

nüllülerin için konaklama birimi ve merkez
yönetim
binasından
oluşuyor.
115 Hayvan Tabiata
Salındı
İlk yardım, açık yara
tedavisi, kırık tedavisi, çeşitli operasyonlar, postoperatif bakım, yaban hayatına
geri dönebilecek halde
olanların tabiata salınması, hayatını tabiatta
tek başına sürdüreme-

yecek olan yaban hayvanlarının

hayvanat

bahçelerine yerleştirilmesi veya yaşam boyu
bakımı,

kuşlar

rehabilitasyon

için
son-

rası uçuş çalışmaları,
yavru ve öksüz yaban
hayvanlarının

tabia-

ta kazandırılması gibi
çalışmaların

yapıldığı

merkezde, bu yıl 298
yaban hayvanı tedavi
edildi ve 115’i tabiata
tekrar salındı.
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İLK YERLEŞİM
YERLERİNDE

SU FAKTÖRÜ
Yerleşim yerlerinin kurulmasında etkili olan doğal faktörlerin
başında insan hayatı için gerekli olan su gelmektedir.

50

HAZIRLAYAN

ATLAS ARSLAN YANAR

Yaşam Tarzı

Mezopotamya’ya baktığımızda, iklim, su kaynakları, verimli topraklar insan
yaşamı için son derece uygun bir bölgedir. Bu toprakları Fırat ve Dicle nehirleri sular. Nil nehri çevresi örneğinde olduğu gibi, tarihi yerleşimlere bakarsak
mutlaka bir su kaynağı görmemiz mümkündür. Mezopotamya’da olduğu gibi
yerleşimlerin büyük bir çoğunluğu su kaynaklarının olduğu yerde ya da yakınında bulunmaktadır.
Mezopotamya
Mezopotamya Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alır. Bu isim geniş anlamda,
Dicle ve Fırat nehirlerinin vadileri ile bu iki nehrin arasında kalan topraklar için
kullanılmaktadır. Mezopotamya, güneyde Basra Körfezi, kuzeyde Güneydoğu
Toros Dağları, doğuda Zağros Dağları, batıda Suriye Çölü ve Arabistan Çölü ile
çevrilidir. Doğu Anadolu’daki karlı dağlardan doğan ve Güneydoğu Toroslardaki
kar ve yağmur sularıyla kabaran Dicle ve Fırat, Bağdat yakınlarında birbirlerine
çok yaklaşır ve Kurne’de birleşirler. Birleştikten sonra Şattü’l Arap ismini alan
nehir, Basra Körfezi’nden denize dökülür. Nehirlerin oluşturduğu dar toprak
şeridinin iki yanı çöldür. Dicle ve Fırat’ın sürükleyip getirdiği topraklar Mezopotamya’nın güneyinin çok verimli olmasına sebebiyet vermiştir. Dümdüz
uzanan ova, Mezopotamya’nın kuzeyinde oldukça bereketli ve daha ılıman iklimli bir yaylaya dönüşür.
Anadolu’da ilk Yerleşmeler Höyüklerde yapılan arkeolojik kazılarda, Cilalı Taş
Devri’nden itibaren Anadolu’da köy ve şehir hayatına geçildiği, tarım ve hayvancılıkla uğraşıldığı anlaşılmıştır.
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üçte ikisi dolan barajda
bugün 2 milyon 500 bin
metreküp su tutulmuş
durumdadır.
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Anadolu’da Başlıca
Eski Yerleşim Yerleri
Çayönü
(Diyarbakır),
Çatalhöyük
(Konya),
Hacılar (Burdur), Alişar (Yozgat), Truva
(Çanakkale), Alacahöyük (Çorum), Tilkitepe (Van), Beycesultan
(Denizli)dir.
Alacahöyük: Alacahöyük, Çorum iline bağlı
Alaca ilçesinin 15 km
kuzeybatısındaki Hüyük köyündeki bir höyüktür. Bu höyükte dört
ayrı kültür evresinden
kalma 15 yerleşim ya da
yapı katı saptanmıştır.
Alacahöyük’ün birinci kültür evresi olarak
adlandırılan üst katlarında, Friglerden başlayarak Roma, Bizans,
Anadolu çanak çömlek, özellikle içi boyalı
toprak kaplar ve ayaklı
meyvelikler
göstermektedir. Bu katlarda
ortaya çıkarılan silah
ve kullanım eşyalarının çoğu taştandır.
Alacahöyük’ün
tarihi
barajlarına baktığımızda ise Tanrıça Hepat’a
ithaf edilen baraj MÖ

1240’lara tarihlendiriliyor. Tarım arazilerini
sulamak ve içme suyu
sağlamak amacıyla kullanılan eser, yaklaşık
150 metre uzunluğunda bir bente sahiptir.
Barajın Hitit Kralı Tuthalia tarafından, Anadolu’da yaşanan büyük
kuraklığın
ardından
yaptırıldığı
biliniyor.
Derinliği farklı noktalarda beş metreye kadar
ulaşan baraj, aynı döneme tarihlenen diğer
örneklerinden
farklı
olarak yeraltı suyuyla
besleniyor ve su kaynağı kendi havzasının
içinde bulunuyor. Barajın açığa çıkarılan kısmında iki kanal, bir havuz ve üç heykel kaidesi
bulunmuştur. Yaklaşık

ALACAHÖYÜK’ÜN
TARIHI
BARAJLARINA
BAKTIĞIMIZDA
ISE TANRIÇA
HEPAT’A ITHAF
EDILEN BARAJ
MÖ 1240’LARA
TARIHLENDIRILIYOR.
TARIM
ARAZILERINI
SULAMAK VE IÇME
SUYU SAĞLAMAK
AMACIYLA
KULLANILAN
ESER, YAKLAŞIK
150 METRE
UZUNLUĞUNDA BIR
BENTE SAHIPTIR.

Çayönü: 1963 yılında
İstanbul
Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi’nce
yürütülen
“Güneydoğu
Anadolu
Tarihöncesi
Araştırmaları” Karma Projesi
(Prehistoric
Research
in Southeastern Anatolia) yüzey araştırmaları
sırasında tespit edilmiştir. Projenin amacı
“Güneydoğu
Anadolu’da, besin üreticisi
tarımcı köy topluluğu
yaşayış biçiminin ilk
kez ortaya çıkışı ve gelişerek etkinleşmesi ile
ilgili belgelerin toplanarak yorumlanması”
olarak ifade edilmektedir. Yüzey buluntuları
doğu – batı yönünde
250 – 300 metre, dereden kuzeye doğru 150
metrelik bir alanda görülür. Yerleşme alanının
ise daha dar, 30 dönüm
kadar olduğu düşünülmekteydi. Ancak 1990
yılındaki
sondajlar,
Çanak Çömleksiz yerleşmenin yüzey buluntularının yayıldığı alandan daha geniş bir alana
yayıldığını göstermektedir. Buna göre Çayönü
neolitik yerleşmesi Yakın Doğu’nun en büyük
yerleşmelerinden
biri
olarak görülmektedir.
Çatalhöyük: Doğu Höyük, muhtemelen, bugüne kadar bulunmuş
en eski ve en gelişmiş
Neolitik Çağ yerleşim
merkezidir. 1958 yılın-

Yaşam Tarzı

da James Mellaart tarafından
keşfedilmiş,
ilk kazıları 1961-1963
ve 1965 yıllarında yapılmıştır. 1993’te yeniden başlayan ve günümüze kadar devam
eden kazılar Cambridge Üniversitesi’nden
Ian Hodder tarafından
yönetilmektedir ve İngiltere, Türkiye, Yunanistan, ABD’li araştırmacılardan
oluşan
karma bir ekip tarafından
yürütülmektedir.
Kazı çalışmaları ağırlıklı olarak “ana höyük”
olarak görülen Doğu
Höyük’te yürütülmüştür. Buradaki kazı çalışmalarının 2018 yılına kadar sürdürülmesi
planlanmaktadır.
Batı Höyük: 1961 yılında höyüğün üzerinde ve
güney yamaçta iki de-

rinlik sondajı gerçekleştirilmiştir.
Doğu Höyük: 1993 yılında
ikinci
dönem
kazıları
başladığında
Batı Höyük’te de yüzey
araştırması ve yüzey
sıyırması
çalışmaları
başlatılmıştır. Kalkolitik çağın önemli merkezlerindendir 9 ayrı

kültür tabakası bulunmuştur. Taş temel üzerinde kerpiçten evler,
bereketi
simgeleyici
kadın heykelcikleri iyi
pişirilmiş
seramikler.
Evler 2,5 m kalınlığında
surla çevrilmiştir (savunmaya yönelik).
Truva: İlk olarak Efes
ve Milet antik kent-

leri gibi denize yakın
olan kent, Çanakkale
Boğazının
güneyinde
bir liman kenti olarak
kurulmuştur. Zamanla
Karamenderes nehrinin
kent kıyılarına taşıdığı
alüvyonlar
nedeniyle
denizden uzaklaşmış ve
önemini yitirmişitir. Bu
yüzden yaşanan doğal
felaketler ve saldırı-
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lar sonrasında yeniden
iskan edilmeyip, terk
edilmiştir.
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Çanakkale’nin
İntepe
beldesi yakınlarındadadır. Üst üste 9 kentin
varlığı tespit edilmiştir.
İlk beş kent Bakır Çağı’na aittir. M.Ö. 3000
yıllarına kadar uzanır. Evler yaygın olan
en eski ev tipi Megaron (dikdörtgen planlı,
bir oda, küçük bir giriş
bölümünden oluşuyor)
tipindedir. Ele geçen
vazo, testi, kadehler,
altın, gümüş, ziynet eşyaları Ege havzasındaki
bulunanlarla benzerlik
gösterdiğinden, Truva
kültürünün geniş bir
alana yayıldığı anlaşılmaktadır. 6. ve 7. katlar
Hititlere, 8. kat Hellen,
9. kat Roma dönemine
aittir.

yıllarına rastlayan İlk
dönemlerde küçük bir
yerleşim olduğu, kentin etrafında surlar olmadığı anlaşılmaktadır.
Daha sonra kent büyümüş, etrafı surlarla
çevrilmiş, bakır işlenmiştir. Sonraki iki yerleşim Hitit ve Asurlular
dönemine aittir.

Alişar: Yozgat’ın Sorgun ilçesi yakınlarındadır. 7 kent kalıntısı
bulunmuştur. İlk kültür
katmanı Tunç Devri’ne
aittir. M.Ö. 3200 - 2600

Alişar Höyük, MÖ 4.
binyılda Bakır Çağında MÖ 1. binyıl arasında yerleşilmiştir. MÖ
3. Bin yıldaki Erken ve
Orta Tunç çağında Ali-

şar surlarla çevrili bir
kent haline geldi. Nihayet bölgenin en önemli şehri haline geldi.
Güneyindeki
Kaniş
(Kültepe) gibi, MÖ 2.
binyılda Asurlu tüccarların geldiği bir ticaret
merkezi haline geldi.
Sonra şehir imha oldu;
bu, yarı-efsanevi Hitit
kralı Anitta’nın istilası
sonucu olmuş olabilir.
Anitta’nın Kussar adında bir şehri ele geçirdiğine dair kayıtlar vardır
ve bu şehrin Alişar Höyük olduğu anlaşılabil-

mektedir. Hititler sonra
kuzeyde bulunan Hattuşaş’ı başkent yaptılar.
MÖ 1400-1200 döneminde Alişar muhtemelen Ankuwa adlı bir
taşra kasabası idi. Çoğu
Hitit yerleşkeleri gibi
Geç Tunç Çağının sonunda, MÖ 12. yüzyılda
yanıp imha edildi. Daha
sonra Frigler burayı ele
geçirdiler.

Alişar

ya-

kınlarında Kerkenes’te
Friglerden kalma büyük
bir Demir Çağ kenti bulunmaktadır.
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GEZI ROTANIZDA ASLANTAŞ
MILLI PARKI OLSUN
Türkiye’nin İlk Açık Hava Müzesi Aslantaş Ziyaretçilerini
Bekliyor…

D

oğa
Kor u m a
ve
Milli
P a r k lar Genel
Müdürlüğü’nün koruması altında olan Karatepe-Aslantaş Milli
Parkı, Akdeniz bölgesinde Osmaniye ili Kadirli ve Düziçi ilçeleri
sınırlarının
kesiştiği
bölgede Ceyhan Nehri
üzerinde kurulu olan
Aslantaş Baraj Gölü kıyısında yer almaktadır.
Milli park 43.468 dekarlık bir alanı kapsamakta olup Yozgat
Çamlığı Milli Parkından
sonra ülkemizin ikinci
Milli Parkı olarak 1958
yılında ilan edilmiştir. Türkiye’nin ilk Açık
Hava Müzesi olan, Aslantaş Açık Hava Müzesi ise milli park içerisindedir.
Aslantaş baraj gölü ile
iç içe olan milli park,
birçok tabiat güzelliğini
aynı anda insana yaşatan nadir alanlardandır. Hitit medeniyetine
ait kalıntıların doğal
yerlerinde sergilendiği Türkiye’nin ilk Açık
Hava Müzesi olan Aslantaş Açık Hava Müzesini Akdeniz bölgesine
gelen turistlerin büyük

Yeşil Şelalesine araçlar
ile ulaşılabilmektedir.
Yaklaşık 5 m yükseklikten dökülen suyun
oluşturduğu doğal havuzun
serin
suları,
sıcak yaz günlerinde
ziyaretçilerin
ilgisini
çekmektedir.
Çakıcılar
Mahallesi kuzeyinde yer alan
Karatepe zirvesi de ziyaretçiler
açısından
etkileyici bir görünüm
sergilemektedir. Karatepe zirvesinde yer alan
dik kayalık yamaç; kaya
tırmanışı, foto safari
vb. etkinlikler için ideal
bir alan olma özelliği de
taşımaktadır.

çoğunluğu, günübirlik
olarak ziyaret etmektedir.
Milli park Geç Hitit
döneminin ( M.Ö. 8.
Yüzyıl) önemli yerleşimlerinin ve kalesinin
bulunduğu bir alandır.
Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşmeler olmuştur. Milli
parkta bu dönemlere ait
eserler bulunmaktadır.
Karatepe, Geç Hitit Çağında (M.Ö. 8 yy.) Adana Ovası Hükümdarı
Asativatas tarafından,
krallığını
kuzeydeki
vahşi kavimlere karşı korumak üzere, bir
hudut kalesi olarak
yaptırılmıştır. Yıkılan
kale sur duvarlarının
kalınlığı 2 ila 4 m genişliğinde, kalenin iç ve
dış duvarları ise 4 ila 6
m yüksekliğindedir. Bu
kalede o dönemlere ait
pek çok görülmeye de-

ğer eser mevcuttur. Diğer yandan Dünya üzerindeki Hitit yazıları ilk
defa Karatepe Aslantaş
Milli Parkı’nda okunmuştur.
Ceyhan
Irmağı’nın
içinden geçtiği milli parkta kızılçam ormanları, meşelikler ve
makilikler yer almakta, Akdeniz Bölgesi’ne
özgü flora ve fauna
türleri
yaşamaktadır.
Ayrıca alanda bulunan
Yeşil Köyü Yeşil Deresi mevkiinde yer alan

Milli parkta, çadırlı kamp ve günübirlik
kamp alanları bulunmaktadır. Ayrıca Milli
Park tabiat yürüyüşleri,
yaban hayatı gözlemi,
manzara seyri, fotosafari gibi faaliyetler için
eşsiz güzellikleri gözler
önüne sermektedir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
koruması
altında bulunan milli
park içinde, sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek kır lokantası, büfe,
otopark, WC, kamelya,
çardak gibi tesisler de
bulunmaktadır.
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DÜNYANIN
EN ESKI
ŞEHIRLERI
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Dünya üzerindeki ilk yerleşim yerleri olan ve halen yaşam
alanı olarak kullanılan şehirler önemli su kaynaklarının
olduğu ve suyun hayat verdiği coğrafyalardadır.

HAZIRLAYAN

ATLAS ARSLAN YANAR
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Varanasi
Varanasi ya da diğer adıyla Benares, Hindistan’ın Uttar Pradeş eyâletinde bir
şehir. Hindularca kutsal sayılan Ganj nehrinin yanında yer alır ve binlerce yıldır
burada ibadet etmek için ülkenin her yanından gelenleri misafir eder.
Ganj, yüksek Himalaya yaylâlarındaki Bhagirathi ve Alakmanda akarsularının
birleşmesinden doğar. Dar ve sarp boğazlarla Siwalik tepeleri ve küçük bir ticaret şehrinin bulunduğu Hardvar Ovası boyunca akar. Geniş bir kavis çizerek Kuzey Hindistan’ın büyük alüvyal ovasında, Kanpur’dan Allahabad’a doğru iner;
burada Jumna Irmağı ile birleşir. Doğuya doğru ilerler ve Varansi’dem 200 mil
kadar sonra sol tarafından Gogra ve Gandak adlı iki akarsuyu, sağ tarafında da
Patna’yı geçtikten hemen sonra, Deccan yaylâlarında birleştiği tek akarsuyu,
Son’u alır.
Ganj Vadisi’nin en önemli endüstri bölgesi, delta üzerinde kurulu olan, bankaların ve endüstriyel yatırımların bulunduğu, Kalküta ve Howrah’dır. Bu bölgede en büyük jüt endüstrisi kuruludur. Ayrıca makina, kimya, kâğıt ve tüketim
maddeleri endüstrisi de önemli yer tutar. Himalaya Dağları ile Deccan yaylâları
arasında bulunan Ganj Vadisi, kesif tarımı, çeşitli endüstrisi, kalabalık şehirleri
ve sıkışık trafiği ile Hindistan’ın kalbidir. Ayrıca Hindular, ölüleri yakarak küllerini Ganj Nehri’ne dökerler.
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Wasettir.
Akdeniz’in
yaklaşık olarak 800 km
güneyinde Nil Nehri’nin doğusunda yer
alır. Bu şehrin yerinde
günümüzde
Mısır’ın
Luxor şehri bulunmaktadır. Nil’in batı tarafında ise Teb Nekropolü
bulunmaktadır.
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Cadiz
Cádiz İspanya’nın güneybatısında, Endülüs
otonom bölgesinde yer
alan bir liman kentidir.
Cádiz, sahillerinin yanı
sıra en eski Batı Avrupa şehirlerinden birisi
olması nedeniyle sahip
olduğu tarihi eserleri ile
turistik bir merkezdir.
Milattan önce 1100 yıllarında ilk yerleşimlerin
başladığı şehir, batısının Atlas Okyanusu’na,
güneyinin Cebelitarık
Boğazı’na, doğusunun
ise Akdeniz’e kıyısı var.
Cadiz, tarihinde Roma
İmparatorluğu,
Batı
Roma İmparatorluğu,
Vizigot Krallığı, Kur-

tuba Emirliği, Endülüs
Emevi Devleti, Emevi
Devleti, Kastilya Krallığı ve İspanya Krallığı
topraklarına dahil oldu.

Thebes
Thebes veya Teb, Antik
Mısır’ın şehirlerinden
birisinin Yunanca ismidir. Yerel dildeki ismi

İlk sakinleri milattan önce 1400 yıllarına
uzanan Thebes, Eski
Yunan
efsanelerine
göre Fenikeli Kadmos
tarafından
kurulur.
Tanrıların kralı Zeus
boğa kılığına girerek
Kadmos’un kız kardeşi
Europa’yı kaçırır. Kız
kardeşini aramak için
yollara düşen Kadmos,
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Delfi Kahinleri’ne akıl
danışır. Kahinler ona
yolda karşısına çıkacak
olan bir ineğin peşine
takılmasını, inek nereye çökerse orada bir
kent kurmasını söyler.
Onların sözüne uyan
Kadmos sonunda Boeotia’ya varır ve orada
Thebai Kalesi Kadmeia’yı kurar.
Larnaka
Larnaka Kıbrıs’ın güneydoğusunda bulunan
bir kent. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
Larnaka
Bölgesi’nin merkezidir.
Nüfusu 140.000 civarındadır. Milattan önce
1400 yıllarında kurulan
şehir, tarih boyunca çeşitli depremlerden zarar görür. Orta Çağ’da
limanı çamurla dolan
Larnaka’nın güneyinde kalan deniz kıyısı

yeni yerleşim yeri olur.
Fenikeliler tarafından
‘Citium’ olarak kurulan
Larnaka, palmiye ağaçları ile kaplı olan güzel
sahile sahiptir. Arkeolojik siteler ve çok sayıda plajı ziyaretçilerin
dikkatini çekiyor.

Atina
Atina,
Yunanistan’ın
başkenti ve yaklaşık 4
milyon kişilik nüfusuyla en büyük şehridir.
Eski Yunan medeniyetinin de merkeziydi.
Etrafı tepelerle çevrilidir ve yalnız batı kısmı

açıktır. Limanı olan Pire’ye 7 kilometre uzaklıktadır. Pire Limanı,
Yunanistan’ın en büyük
limanı olup 2015 yılı
itibarıyla 3.32 milyon
TEU ile toplam nakliye tonajı bakımından
Avrupa’nın
sekizinci
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ve Akdeniz’in üçüncü en yoğun limanı ve
2014 yılı itibarıyla 18.6
milyon yolcu ile Avrupa’nın en büyük yolcu
limanıdır.
Sur
Lübnan’ın Akdeniz kıyısında yer alan tarihi bir liman kentidir.
Heredot’un söylediğine göre şehir milattan
önce 2750 yılında kuruluyor. Şehir ilk kurul-

duğunda bir ada üzerinde
yer
alıyordu.
Sonradan dolgu bir yol
ile anakaraya bağlanmıştır. Sur kenti, aynı
Cadiz ve Kartaca gibi
çok gelişmiş bir Fenike
kolonisi idi. Sur kentinin bu kadar gelişme
nedeni Sur firfiri denilen bir boya maddesi
idi. Erguvan renkteki bu
madde Murex türü bir
salyangozdan elde edilip, ancak o dönem için

son derece pahalı bir
boya idi.
Sur kentinde Romalılardan kalma eserlere
rastlanmıştır.
Lübnan’ın Akdeniz kıyısında yer alan tarihi liman
kenti 1984 yılından beri
UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer
alıyor. Şehrin Roman
Hipodromu
özellikle
ziyaretçilerin
ilgisini
çekiyor.

Kudüs
Kudüs,
Ortadoğu’da
bulunan Dünya’nın en
eski şehirlerinden. Kudüs, Yehuda Dağlarında
bulunan platonun güneyinde bulunur. Şehrin
rakımı 760 metredir.
Bütün Kudüs, vadiler
ve kuru nehir yataklarıyla
çevrelenmektedir. Kidron, Hinnom
ve Tyropeon vadileri,
eski şehrin güneyindeki
bölgede buluşur. Kidron
Vadisi, Eski şehrin doğusuna doğru gider ve
Zeytin Dağlarını ikiye
ayırır. Kutsal Kitap döneminde, Kudüs, badem, zeytin ve palmiye
ağaçlarından
oluşan
ormanlarla çevrelenmişti. Yüzyıllar boyu
süren savaş ve hor görme, bu ormanların yok
olmasına sebep oldu. Su
temini Kudüs’ün yaşadığı en büyük problemler arasında yer alır. Bu
durum tarihi ve karışık
su kemerleri, tüneller,
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havuzlar ve sarnıçlarla
kanıtlanır. Kudüs Akdeniz ve Tel Aviv’in 60 km
doğusundadır. Şehrin
karşısına 35 km uzaklıkta, Ölüdeniz vardır
ve Ölüdeniz, dünyanın
en düşük seviyede bulunan su birikintisidir.
Komşu şehirler ve kasabalar arasında, güneyde Betlehem ve Beit
Jala, doğuda Abu Dis ve
Ma’ale Adumin, batıda Mevaseret Zion ve
kuzeyde Ramallah ve
Giv’at Ze’ev vardır.
Beyrut
Beyrut, Lübnan’ın başkentidir. Nüfusu 1,5
milyonun üzerinde olan
Beyrut, deniz etkisinden biraz korunan bir
körfezin kıyısındadır.
Beyrut’ta tipik bir Akdeniz iklimi görülür.
Uzun yıllar Orta Doğu’nun ekonomik, fikrî ve kültürel merkezi
olan Beyrut, 1970’lerden sonra başlayan

toplumsal ve siyasal
karışıklıklar ve bu yüzden patlayan Lübnan İç

Savaşı (1975-1991) sonucu bu özelliğini kaybetmiştir.

Şehirdeki ilk yerleşim
milattan önce 3000 yıllarına dayanıyor. Beyrut, Lübnan’ın başkenti
olmakla birlikte, kültürel idari ve ekonomik olarak da merkezi
konumdadır.
Beyrut,
5000 yıllık çok eski bir
tarihsel arka plana sahip. Şehirde yapılan
kazı
çalışmalarında,
Fenikeliler’den, Helenler’den, Romalılar’dan
ve Osmanlılar’dan ka-
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lan tarihi eserler ortaya
çıkartılmıştır. Bu tarihi
eserler, Lübnan’da yaşanan iç savaştan önce
birçok turisti cezbediyordu.
Gaziantep
Gaziantep’te bulunan
bir antik kent Dülük,
Türkiye’nin hala yaşanılan en eski kenti.
Güneydoğu
Anadolu bölgesinde yer alan
Gaziantep’in tarihi Hititlere kadar uzanıyor.
Şehir MÖ 3650 yılında
kuruluyor.
Gaziantep’te çok sayıda pınar bulunmasına karşın hiç doğal göl
bulunmamaktadır. Bu
yüzden şehrin birçok
yerine yapay göller ve
barajlar inşa edilmiştir.
Gaziantep şehri, Gaziantep Platosu üzerine
kurulmuştur. Gaziantep’ten geçen Alleben
Deresi iki merkez ilçeyi birbirinden ayırır. İl
merkezinin yakınında
hiç doğal orman bu-

lunmaz. Bu yüzden il
çevresinde
kızılçam
ağaçlarından
oluşan
yapay ormanlar oluşturulmuştur(dülükbaba
ve burç ormanlıkları). İl
merkezi 2. derece deprem bölgesindedir.
Bu kentte Bakır Çağı’ndan kalma eserlere ve
bilinen en eski matemetik işlemlerine rastlanmıştır. Dülük, tarih
boyunca sırayla Hititler, Medler, Asurlular,
Persler ve Büyük İskender arasında el değiştirip durmuş. Tam olarak ne zaman yapıldığı
bilinememekle birlikte
6. Yüzyılda Bizanslılar tarafından onarılan
Gaziantep Kalesi şehir
merkezinde yer alıyor.
Kalenin içinde Roma
dönemine ait mozaikleri de bulunuyor.
Sayda
Şehirdeki ilk yerleşim
milattan önce 4000’li
yıllara kadar uzanır.
Beyrut’un 40 km gü-

neyinde yer alan Sayda

tadır. Antik Krokodilo-

kenti, Fenikelilerin en

polis kentinin kısmen

önemli ve en eski şehri-

üzerinde oturmaktadır.

dir. Şehir, Fenikelilerin

Roma devrinden kalan,

büyük Akdeniz impa-

o zamanki Mısırlı top-

ratorluğunun en önemli

lumun ölüleri için yap-

şehirleriydi.

Milattan

tıkları Feyyum mumya

önce 333 yılında şehir

portreleri ile ünlüdür.

Büyük İskender’in eline

Kent, Lehin ve Hawara

geçmiştir. Hz. İsa’nın

piramitlerinin çok ya-

bu şehri ziyaret ettiği

kınındadır. Günümüzde

söylenilir.

Feyyum’da birçok büyük hamam, camiler ve

Feyyum
Şehirdeki

ilk

yerle-

çarşılar bulunmaktadır.

şimlerin milattan önce

Susa

4000’li

Şehirdeki

yıllara

kadar

ilk

yerle-

uzandığı bilinmektedir.

şimler

Şehir, Kahire’nin güney

4200’lü yıllara uzan-

batısında

maktadır. Kent, Asur-

bulunmak-

milattan

önce
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lular çekilmeden önce
Elam
İmparatorluğu’nun başkenti idi.
Şehrin Pers devleti olan
Ahameniş İmparatorluğu tarafından kuşatılması, Eshilos tarafınfan bir trajedi oyunu
olarak kaleme alınmıştır. Kentin bugünkü
ismi, 65.000 nüfuslu
Şuş şehridir.
Biblos
Biblos, Lübnan’ın Beyrut kentinin kuzeyinde yer alan antik bir
Fenike liman kenti. Şu
anki Arapça adı Jbail olan kentin tarihinin
kesin olarak bilinmemekle birlikte 7000 yıl
öncesine kadar uzanıyor. Şehir, bir zamanlar
Gubla ve daha sonraları
da Gebal olarak anılıyor. Biblos şehirden
papirüs ithal eden Yunanlıların taktığı isim.
Şehrin görülecek yerlerinin başında Fenike
tapınakları, Biblos kalesi, 12. Yüzyılda Haçlı
Seferleri sırasında inşa

edilen Vaftizci Yahya
kilisesi ve Ortaçağ’dan
kalma şehir surları geliyor.
Eriha
Eriha, MÖ 9000 yılından beri aralıksız olarak yerleşimin sürdüğü
bir şehir. Arkeologların
11,000 yıl öncesinden
20 yerleşimi gün ışığına
çıkardığı şehir Ürdün
Nehri’nin yanında yer
alıyor. Nehrin batı kıyısındaki şehirde günümüzde yaklaşık 20,000
kişi yaşıyor.

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

249
Metre

Avrupa’nın

Mühendislik
Harikası Ermenek
Barajı:

218

metre
ile kategorisinde dünyanın
en yüksek
6. barajı

Kategorisinde
Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI

En Yüksek
Barajı

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

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

4

Boğaziçi Tüneli

Dünyada
ilk kez

milyon

dekar alan sulanıyor

iki kıta su tüneliyle birbirine
bağlandı

3,76
Yıllık

milyar metreküp içme suyu
temin ediliyor

1,8
milyon

hektar alan taşkınlardan
korunuyor

50
Yıllık

milyar

kilovat.saat enerji üretim
kapasitesi

Kaynak: DSİ

