DEĞERLI OKURLAR...
Enteresan bir devirde yaşıyoruz, bir tarafta uluslararası olay ufku teleskobu projesi
kapsamında, Dünyadan 53 milyar ışık yılı uzaktaki bir karadeliğin fotoğrafının
çekilebildiği, bir tarafta ise evine su taşımak için kilometrelerce yürümek zorunda
olan milyonlarca insanın yaşadığı bir devir… Nesnelerin iletişim kurabildiği fakat
arıtılmamış suya bağlı olarak her yıl yüzbinlerce çocuğun hayatını kaybettiği bir
devir… 2019 yılında dünya su gününün teması, “Kimseyi Geride Bırakmamak” olarak
belirlendi. Biz de hazırladığımız dosyada suya erişim sorunları ekseninde, “geride
kalanların” fotoğrafını çekmeye çalıştık.
Tarım, suyun en çok tüketildiği sektör. Sürekli artan küresel nüfusun ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında su talebi de her geçen gün artıyor. Kaynaklar üzerindeki
baskının hafifletilmesi yönünde hem su tüketimini azaltacak hem de gıda güvenliğine
katkı sağlayacak uygulamalardan biri de kent tarımı… Kent tarımını etraflıca
incelemeye çalıştığımız dosyamızın da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Yüzen bir ülkede yaşamak nasıl olurdu? Merak ediyorsanız sizi Bangladeş’e götürecek
yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz… Keyifle okumanız dileğiyle…
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KIMSEYI GERIDE
BIRAKMIYORUZ
DSİ Genel Müdürlüğü ilkleri ve yeni teknikleri içeren projeleri
ile milyonlarca vatandaşımıza AB standartlarında ve memba
kalitesinde içme ve kullanma suyu temin etmiştir.

Faaliyetlerini 4
sektörde sürdürmekte
olan DSİ Genel
Müdürlüğümüz,
vatandaşlarımızın içme
ve kullanma suyuna
erişimleri konusunda
1954 yılından bu
yana hayata geçirdiği
tesisler ve kısa orta
ve uzun vadede
herhangi bir sorunla
karşılaşmamak adına
yaptığı planlamalar ile
birçok ilimizin 2050,
hatta 2070 yılına kadar
olan içme ve kullanma
suyu ihtiyacını teminat
altına almıştır.
DSİ, İstanbul’da
boğazın 135 metre
altından geçen Boğaziçi
tünelini de ihtiva eden
Melen, Ankara’da
muhtevasında
Türkiye’nin en uzun
tüneli bulunan Gerede
ve dünyada ilk kez
uygulanan sistemle
Akdeniz’i askıda borulu
sistemle geçerek yavru
vatana su aktaran
KKTC Su Temin
Projesi gibi projelerle
sadece ülkemizde
değil dünyada da ses
getirerek milyonlarca
vatandaşımıza AB
Standartlarında ve
memba kalitesinde
içme ve kullanma suyu
temin etmiştir.

Ülkemizde DSİ Genel
Müdürlüğümüz
tarafından inşa
edilen ve hâlihazırda
işletmede olan 236
adet tesisten yıllık
yaklaşık 4 milyar
metreküp içme suyu
sağlanmaktadır. Bu
su ile 46 milyon
vatandaşımızın ihtiyacı
karşılanmaktadır.
İnşaatları devam
eden 53 adet proje
tamamlandığında ise
yaklaşık 19 milyon
kişiye daha yıllık 1,86
milyar metreküp içme
suyu temin edilmiş
olacaktır. Ayrıca
proje aşamasındaki
işlerin inşaatı
tamamlandığında da
1,1 milyar metreküp
ilave içme suyu
sağlanmış olacaktır.
Çalışmalarıyla
vatandaşlarımızın
sağlıklı ve temiz suya
erişimini teminat
altına alan DSİ, misafir
ettiğimiz mazlumların
ihtiyaçlarına da
yetişmektedir. Türkiye,
dünyada en fazla
sığınmacıyı ağırlayan
ülke konumundadır.
Genel Müdürlüğümüz
sığınmacı akını
neticesinde nüfusu
dramatik şekilde

Mevlüt AYDIN
DSİ Genel Müdürü

yükselen şehirlerimizin
içme ve kullanma
suyu ihtiyacının
karşılanması yönünde
de çalışmalarını
yoğunlaştırmış ve
gerekli tedbirleri
almıştır. Bu kapsamda
nüfusu yaklaşık olarak
ikiye katlanan Kilis
ilimizde Yukarı Afrin
Barajımız süratle
tamamlanarak su
tutulmuş ve şehrin
su ihtiyacı 2060
yılına kadar teminat
altına alınmıştır.
Gaziantep’te de
ülkemizin en
büyük içme suyu
projelerinden
biri olan Düzbağ
Projesi kapsamında
çalışmalarımız
yoğun olarak devam
etmektedir. Düzbağ
regülatörü ve 105 km
uzunluğundaki dev
isale hattı ile şehrin
2027 yılına kadar içme
suyu ihtiyacı mevcut
kaynaklar ile beraber
karşılanacaktır. Daha
sonrasında ise Düzbağ
Barajı’nı inşa ederek,
barajdan alınacak yıllık
173 milyon metreküp
su ile Gaziantep’in
2050 yılına kadar içme
suyu ihtiyacı mevcut
kaynaklar ile birlikte
karşılanmış olacaktır.

Türkiye, su sıkıntısının
ciddi boyutlarda
yaşandığı Afrika
kıtasına da yardım elini
uzatmaktadır. 2005
yılından bu yana DSİ
Genel Müdürlüğümüz
tarafından Sudan,
Etiyopya, Nijer,
Somali, Burkina Faso,
Mali, Moritanya
ve Cibuti’de
gerçekleştirilen
çalışmalar neticesinde
yaklaşık 2 milyon
kişiye temiz içme
ve kullanma suyu
temin edilmiştir.
Cibuti’de inşa etmekte
olduğumuz baraj
sayesinde ise nüfusun
büyük çoğunluğunun
yaşadığı Başkent
Cibuti’nin içme ve
kullanma suyu temin
edilecek ve şehir
taşkın zararlarından
korunacaktır.
DSİ Genel
Müdürlüğümüz
2019 yılı Dünya Su
Günü’nün teması
olan “Kimseyi Geride
Bırakmamak” adına
kuruluşundan bu
yana çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu
yöndeki çalışmalarımız
sınırlarımızın
ötesindeki mazlumlara
destek elini uzatarak
devam edecektir.
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ATATÜRK BARAJI’NA
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Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük dünyanın ise sayılı büyük
barajlarından olan Atatürk Barajı ve HES, modernizasyon
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Haber

ATATÜRK BARAJI’NA
UPGRADE
Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük dünyanın ise sayılı büyük
barajlarından olan Atatürk Barajı ve HES, modernizasyon
çalışmalarıyla teknolojik olarak yenilendi.
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B

arajların
efendisi
olarak nitelendirilen Atatürk
Barajı bundan 27 yıl
önce işletmeye alındı. Zamanının en son
mühendislik teknikleri ile inşa edilen ve en
gelişmiş teknolojilerle
donatılan Atatürk Barajı’nın yeni gelişen
teknolojiler ile modernize edilmesi yönünde
çalışma
tamamlandı.
DSİ tarafından başlatılan
modernizasyon
çalışmaları kapsamında, barajdaki tüm ölçüm sistemleri yeni tip
cihazlarla değiştirildi.
Yeni cihazlardan toplanan veriler fiber optik kablolar vasıtasıyla
Atatürk Barajı Baş Mühendisliği’nde bulunan
sunuculara aktarılıyor.
Barajın anlık olarak izlenilmesine imkân ve-

zasyon çalışması sayesinde baraj ile ilgili her
türlü veriye daha kolay
ulaşıldığını ve bunların
incelendiğini ifade etti.
Özellikle Mart 2017’de
ve sonrasında baraja
yakın olan Adıyaman’ın
Samsat ilçesinde deprem ve artçı sarsıntıren sistemin verileri
baraj gövdesine yerleştirilen bin 500’den fazla
cihaz ve sensörden elde
ediliyor.
Cihazlardan
elde edilen veriler baraj
gövdesinde ve çevresinde bulunan özel veri
toplama
sistemlerine
ardından da fiber optik kablolarla baş mühendislikteki özel sunuculara ulaştırılıyor.
Veriler burada geoteknik izleme yazılımına
aktarılıyor ve internet
üzerinden yetkili kullanıcılarla paylaşılıyor.
Sistem sayesinde baraj
gövdesi anlık olarak izleniyor ve beklenmeyen
bir durum ortaya çıktığında yetkililere anında
haber verilerek gerekli
çalışmalar ivedi olarak
başlatılıyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet
Su İşleri Genel Müdürü
Mevlüt Aydın moderni-

BARAJ GÖVDESININ
ANLIK OLARAK
IZLENMESINE
IMKÂN VEREN
SISTEMIN VERILERI,
BARAJ GÖVDESINE
YERLEŞTIRILEN
BIN 500’DEN
FAZLA CIHAZ VE
SENSÖRDEN ELDE
EDILIYOR.

lar meydana geldiğini
anımsatan Aydın, şöyle
devam etti: “Baraja yerleştirilen deprem ivme
ölçer cihazlarıyla çevrede oluşan depremlerin baraja nasıl etki ettiği anında görünmekte
ve bu cihazlardan elde
edilen veriler ile daha
ileri tetkik çalışmalar
yapılabilmektedir.
3
Mart 2017’de Adıyaman
Samsat’ta gerçekleşen
deprem bu konudaki en
önemli örneklerden biridir. Deprem, baraj aksına sadece 17 kilometre
uzaklıkta gerçekleşmiş
ve dakikalar sonra depremin baraj gövdesine
etkileri
hesaplanarak
DSİ Genel Müdürlüğü ve
Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde kurulan kriz
masalarına iletilmiştir.
Depremden sadece iki
saat sonra barajda en
ufak bir sıkıntının olmadığı görülmüştür.”

Haber

ÇORUH’TAN PARA AKIYOR
Çoruh Havzası Projesi kapsamında inşa edilen barajlar, temiz
ve yerli elektrik enerjisi üretimiyle milli ekonomiye önemli
katkı sağlıyor.

Ü

lkemizin
en
hızlı
akan nehri
üzerinde
inşa edilen
Deriner, Muratlı, Borçka ve Artvin barajları
2018 yılı sonu itibariyle milli ekonomiye 6
milyar TL katkı sağladı.
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarına
artan bir ilgi bulunuyor. Gerek devlet gerekse özel sektör yatırımları ile ülkemizin
hidroelektrik
potansiyelinin
tamamının
devreye alınması yönünde önemli mesafe
kat edildi.
Çoruh Havzası Projesi
ülkemizin potansiyelinin değerlendirilmesi adına büyük önem
taşıyor. 4628 (6446)
Sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu ile özel sektöre su kullanım hakkı

DERINER BARAJI VE
HES 2018 YILINDA,
YAKLAŞIK 2 MILYAR
KILOVATSAAT
ELEKTRIK ENERJISI
ÜRETEREK KENDI
REKORUNU KIRDI.

anlaşmaları yolu açıldıktan sonra gelen proje teklifleri ile Çoruh
Havzasında; 10 adedi
ana kolda, 2 adedi Berta kolunda, 2 adedi Oltu
kolunda, 1 adedi Barhal
kolunda 1 adedi de Bardız kolunda olmak üzere toplam 16 adet baraj
ve 127 adet Nehir tipi
HES planlandı. Bu projelerin toplam kurulu
gücü 5 229 MW, yıllık
enerji üretimi ise 16,21
milyar kWh olacak. Bu
üretim miktarı ülkemizin ekonomik olarak
yapılabilir hidroelektrik
potansiyelinin yaklaşık
%10’unu oluşturuyor.
Ülkemizin hâlihazırda
en yüksek barajı olan

Deriner Barajı ve HES
de Çoruh Havzası Projesi kapsamında inşa
edildi. Tesis 2018 yılında, yaklaşık 2 milyar kilovatsaat elektrik
enerjisi üreterek bugüne kadarki yıllık en
yüksek enerji üretimini
elde etti. 2013 yılında
işletmeye alınan Deriner Barajı o tarihten bu
yana 8,7 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi
üreterek milli ekonomiye 2 milyar TL’nin
üzerinde katkı yaptı.
Muratlı, Borçka ve Artvin barajlarının katkısı
de eklenince Çoruh’un
coşkun sularının ekonomiye katkısı 6 milyar
TL’yi aştı.
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Pamukçay Barajı

DIYARBAKIR’IN “ÇILGIN
PROJESI” HIZ KESMIYOR
Türkiye’nin en büyük projeleri arasında yer alan ve GAP’ın en
önemli ayaklarından biri olan Silvan Projesi, Diyarbakır’da 305
bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

D

evlet
Su
İşleri Genel
Müdürlüğü
tarafından

Diyarbakır’da

verimli

toprakları suyla buluşturarak

vatandaşları-

mızın refah seviyesini
yükseltmek için yoğun

çalışma
yürütülüyor.
Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük projeleri arasında yer alan
ve GAP’ın en önemli
ayaklarından birini teşkil eden Silvan Projesi
ile Silvan ve Bismil ile
Diyarbakır il merkezindeki tarım arazileri suya kavuşacak.

Silvan Projesi kapsamında yer alan 8 barajdan Pamukçay, Ambar, Kuruçay ve Başlar
barajlarının
tamamlanırken,

yapımı
Sil-

van Barajı’nda ise fiziki gerçekleşme yüzde 57’ye ulaştı. Silvan
Projesi 305 bin kişiye

iş imkanı sağlayacak
ve ekonomiye yıllık 1,3
milyar TL katkı verecek.
2 milyon 350 bin dekar
arazi suyla buluşacak
Silvan Projesi 8 baraj
ve 23 sulama tesisinden oluşuyor. Silvan,
Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs,

Haber

Kuruçay Barajı

Başlar Barajı

Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla baraj
rezervuarlarında 7 milyar 300 milyon metreküp su depolanacak. Bu
su sayesinde 2 milyon
350 bin dekarlık arazinin sulanması mümkün
olacak.

Ambar Barajı

Proje kapsamında inşa
edilen Silvan Barajı
175,5 metre yüksekliğinde, ön yüzü beton
kaya dolgu sınıfında
Avrupa’nın en yüksek
barajı olma özelliğini
taşıyor. Projenin anahtar tesisi konumunda
bulunan Silvan Bara-

PROJE KAPSAMINDA
INŞA EDILEN
SILVAN BARAJI
175,5 METRE
YÜKSEKLIĞINDE,
ÖN YÜZÜ BETON
KAYA DOLGU
SINIFINDA
AVRUPA’NIN EN
YÜKSEK BARAJI
OLMA ÖZELLIĞINI
TAŞIYOR.

jı’nın yapımı sürüyor.
Silvan Barajı inşaatında
fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 57 oranına
ulaşırken, gövde dolgu çalışmalarında ise
yüzde 50’lik seviyeye
ulaşıldı. Gövde dolgusu
tamamladıktan
sonra, 2019 sonu itibariyle
kamulaştırma çalışmalarına başlanacak. 2023
yılı itibariyle de tarım
alanlarının tamamının
sulanması hedefleniyor.
Pamukçay’da bu yıl
sulamaya başlanacak
Proje kapsamında tamamlanarak su tutulan
Pamukçay Barajı’ndan
bu yıl tarım alanlarına
su verilmeye başlanacak.
Ambar, Kuruçay ve
Başlar barajlarında ise
göl sahasındaki kamulaştırma çalışmalarının
tamamlanmasının ardından bu yıl su tutulmaya başlanacak.
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Haber

DEV BARAJIN
GÖL MANZARALI EVLERI
Ülkemizin en yüksek barajının inşaatı; ekonomisi,
ekolojisi ve göl manzaralı evleriyle Türkiye’nin en modern
yerleşimlerinden birinin ortaya çıkmasına vesile oluyor: Yeni
Yusufeli…
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Y

usufeli Barajı gölalanı
içinde kalan Yusufeli ilçesinin
modern göl manzaralı
yeni yerine kavuşması
için çalışmalar aralıksız
devam ediyor. Çalışmalar neticelendiğinde yaşam alanı artan,
yeşil ile iç içe, modern
mimarisi, rekreatif imkânları ve göl manzarasıyla muhteşem bir
kent ortaya çıkacak.
Yusufeli Barajı göl alanından Yusufeli ilçesi
ve 6 köyün (Irmakyanı,
Yeniköy,
Çeltikdüzü,
Meşecik, Kınalıçam ve
Tekkale) yerleşim yeri
tamamen etkilenirken,
13 adet köy ise kısmen
etkilenecek.
Yusufeli ilçesinin yeniden inşa edildiği mev-

ki seçilirken Yusufeli
sakinlerinin görüşleri
doğrultusunda Yansıtıcılar mevkii ve Sakut
Deresi yeni yerleşim
alanı olarak belirlendi.
Yaşam Alanı Arttı
Gerçekleştirilen alt yapı
çalışmaları ile mevcut
Yusufeli ilçesinin 750
dekarlık alanı, Yeni
Yusufeli İlçesi Yerleşim Alanında toplamda
1535 dekara çıkarılarak
ilçenin daha çok yaşam
alanına sahip olması
sağlandı.
TOKİ Başkanlığı tarafından hazırlanan imar
planında yaklaşık 440
dekar alana sahip olan
kamu binaları, sosyal donatılar ve konut
alanlarına, kazı ile elde
edilen 403 dekarlık ada
alanları ilave edilerek,

yaklaşık % 92’lik bir
artış elde edildi.
Ayrıca, onaylı imar
planında yaklaşık 252
dekar olan park ve
rekreasyon alanlarına,
oluşturulan ilave dolgu
alanı projeleriyle 692
dekar daha eklenerek,
yaklaşık % 275’lik bir
artış sağlandı. Böylelikle onaylı imar planında
kullanılabilir
alanlar
toplamı 692 dekar iken,
DSİ tarafından yapılan proje çalışmaları ve
revizyonlar sonucunda
bu miktar 1 535 dekara çıkarılmış oldu. Bu
çalışmalarla yeni ilçe
merkezinin alanı genişletilerek ilave park
ve rekreasyon alanlarıyla daha modern bir
ilçe oluşturulması hedeflendi.

Yusufeli Barajı’nın
yeniden yerleşim
çalışmaları 21.03.2008
tarihinde DSİ Genel
Müdürlüğü, TOKİ
Başkanlığı ve Yapı
İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan üçlü protokol,
2013/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve
05.07.2015 tarihinde
yayımlanan Bakanlar
Kurulu Kararına göre
yürütülüyor.
Yusufeli İlçesi Yeni
Yerleşim Alanı 1/5000
Ölçekli Nazım ve
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194
sayılı İmar Kanunu
uyarınca Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü’nün
22 Ocak 2015 tarih ve
1051 sayılı yazısı ile
onaylanarak kesinleşti.
Yusufeli İlçesi Yeni
Yerleşim Alanına ait
TOKİ Başkanlığı tarafından onaylanan Genel Alt Yapı Projeleri
2015 yılı Mart ayında
DSİ Genel Müdürlüğü’ne gönderildi ve
altyapı yapım ihale
süreci başlatıldı.
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labilmesi için Yusufeli
İlçesi Yeniden Yerleşim
Yeri ve Köylerin Yeniden Yerleşim Yerleri
Altyapı Çalışmaları ihalesi yapılarak 27.11.2018
tarihinde yer teslimi
yapıldı.

5 Deriner Barajı
Gövdesi Büyüklüğünde
Kazı Yapıldı
Yeni Yusufeli llçesinin
oluşturulması maksadıyla yapılan altyapı
çalışmaları kapsamında Mart 2019 itibariyle 17 milyon 500 bin
metreküp kazı, 13 milyon 500 bin metreküp
dolgu imalatı yapıldı.
Çalışmalarda 8 milyon kg patlayıcı madde
kullanıldı. Yapılan kazı
miktarı, Yusufeli Barajı kapsamında yapılan
tüm kazı miktarının
yaklaşık 2,5 katı, Deriner Barajı’nın beton
gövde hacminin ise
yaklaşık 5 katı büyüklüğüne ulaştı.
Konutlar Tamamlandı
Yusufeli Yeni İlçesinde
yapılacak konut, kamu
binaları ve sosyal donatılarına ait üst yapı
çalışmaları DSİ Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda TOKİ Başkanlığı tarafından yürütülüyor.
Bu kapsamda; TOKİ
Başkanlığı
tarafından
Artvin Yusufeli ilçesi, 3. Bölge (Tekkale),

334 Adet Konut, 6 Adet
Dükkân, 1 Adet 24 Derslikli Lise, 1 Adet Sağlık Ocağı, 1 Adet İlçe
Jandarma
Komutanlığı İnşaatı ile Altyapı
ve Çevre Düzenlemesi
işi 21.06.2017 tarihinde
ihale edildi. Binalarda
kaba inşaat 28.02.2019
tarihinde tamamlandı.
Tüm binalarda alçı, iç
boya, cephe, seramik,
fayans ve mermer imalatlarına devam ediliyor.

YENI YUSUFELI
İLÇESININ
OLUŞTURULMASI
MAKSADIYLA
YAPILAN KAZI
MIKTARI, YUSUFELI
BARAJI KAPSAMINDA
YAPILAN TÜM
KAZI MIKTARININ
YAKLAŞIK 2,5
KATI, DERINER
BARAJI’NIN BETON
GÖVDE HACMININ
ISE YAKLAŞIK 5
KATI BÜYÜKLÜĞÜNE
ULAŞTI.

Ayrıca TOKİ Başkanlığı tarafından Hükümet
Konağı, İlçe Emniyet
Amirliği, Adliye, PTT,
Kütüphane, Kapalı Spor
Salonu, Cami, Müftülük, Öğretmenevi ve Ortaokul İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi
faaliyetlerinde %35’lik
fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.
Yeni ilçenin tüm altyapı işleri ile imar planı
yapılabilen 3 adet köy
yerleşim yerinin alt yapısı ve ilçe merkezinde
hak sahipliğinden dolayı ihtiyaç olan 10 hektarlık ek gelişme alanı
açılması işlerinin yapı-

İçme Suyu En Kaliteli
Kaynaktan
Yusufeli ilçesi yeniden
yerleşim yerine içme
ve kullanma suyu temini amacıyla Tekkale
Köyünün 1380 metre
kotlarından su alınması
hedeflendi. Bu amaçla
proje çalışmaları yapılarak kaynak yeri,
debisi ve isale hattı ön
raporu
tamamlandı.
Diğer taraftan yeni Yusufeli ilçesi içme suyu
isale hattı inşaatına
da başlanılarak 2018
yılı sonuna kadar 6 bin
metre boru güzergâhı
tamamlandı. Çalışmalarda % 25’lik fiziksel
gerçekleşme
oranına
ulaşıldı.
Köy Yerleşim Yerleri
Unutulmadı
Köyler için yeniden
yerleşim çalışmalarında; Çelitkdüzü, Meşecik, Irmakyanı, İşhan,
Yeniköy, Çevreli ve
Tekkale yeni köy yerleşim yerleri ile ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alındı. Bu aşamada Çevreli,
Tekkale ve İşhan olmak
üzere 3 köyde imar planı yapılması uygun görüldü. TOKİ Başkanlığı
tarafından imar plan
çalışmaları tamamlanan Tekkale, Çevreli ve
İşhan yeni köy yerleşim
yerleri için arazide kazı
çalışmaları başlatıldı.
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DSİ PERSONELINDEN
ÖĞRENCILERE DESTEK
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışanları, Adana Aladağ
Dölekli Köyü İlkokulu ve Van Saray Değirmiköyü İlkokulu
öğrencilerine destek olmak maksadıyla giyim ve kırtasiye
malzemeleri gönderdi.
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D

evlet
Su
İşleri Genel
Müdürlüğü
çalışanları

tarafından bir gelenek
haline getirilen dayanışma faaliyetleri devam ediyor. 1963 yılında başlatılan ve her yıl

gönüllülük esasına göre
artan katılımla devam
eden “Köy Okullarına
Destek
Kampanyası”
ile eğitim çağındaki
öğrencilerimizin
temel ihtiyaçları karşılanmaya
çalışılıyor.
Maddi imkânları yetersiz öğrencilerimize

1963 YILINDA
BAŞLATILAN VE HER
YIL GÖNÜLLÜLÜK
ESASINA GÖRE
ARTAN KATILIMLA
DEVAM EDEN
“KÖY OKULLARINA
DESTEK
KAMPANYASI” ILE
EĞITIM ÇAĞINDAKI
ÖĞRENCILERIMIZIN
TEMEL IHTIYAÇLARI
KARŞILANMAYA
ÇALIŞILIYOR.

bir nebze olsun destek
olabilmek amacıyla yürütülen faaliyetler gönüllülük çerçevesinde
Jeoteknik Hizmetler ve
YAS Daire Başkanlığı
organizasyonunda sürdürülüyor.
Bu kapsamda Adana
Aladağ Dölekli Köyü
İlkokulu ve Van Saray
Değirmiköyü İlkokulu
öğrencilerine gönderilmek üzere DSİ çalışanları tarafından giyim ve
kırtasiye malzemeleri
tedarik edildi. Toplanan
malzemeler öğrencilere
gönderildi.
Öte yandan Tarım ve
Orman Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdürü
Mevlüt Aydın ve Genel
Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın destek kampanyasının gerçekleştirilmesinde emeği geçen
DSİ çalışanlarını ziyaret ederek öğrencilerin
gönderdiği
teşekkür
mektuplarını okudular.
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DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA
SONUÇLARI AÇIKLANDI

S

uyun giderek
artan
öneminden dolayı
Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu’nun
1992 yılında Brezilya’nın başkenti Rio de
Janerio’da
düzenlenen Çevre ve Kalkınma
Konferansı’nda aldığı
kararla her yıl 22 Mart
günü “Dünya Su Günü”
olarak kutlanıyor. 1994
yılından bu yana Dünya

Su Günü her yıl farklı bir tema vurgusu ile
idrak ediliyor ve BMSu (UN-Water) adına,
Birleşmiş
Milletlere
ait bir üye tarafından koordine ediliyor.

resmi olarak her yıl kutlanılmaya başlandı.
Su Günü 1994 yılından itibaren her yıl
farklı temalar vurgulanarak tüm dünyada kutlanıyor. Bu yılki
tema “Kimseyi Geride
Bırakmamak”
olarak
belirlendi. Suya erişim
sorununu en ağır şekilde yaşayan dezavantajlı gruplara odaklanan
tema çerçevesinde son
yıllarda sayıları ciddi

Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında BM Çevre Kalkınma
Konferansında (UNCED)
yapıldı. BM Genel Kurulu tarafından 22 Mart
1993’te Dünya Su Günü

oranda artan sığınmacılar ve düşük gelirli insanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi.
Ülkemizde her yıl DSİ
Genel Müdürlüğü öncülüğünde kutlanan 22
Mart Dünya Su Günü
etkinlikleri çerçevesinde afiş, fotoğraf, resim
ve kompozisyon yarışmaları düzenleniyor. Bu
yıl düzenlenen yarışmalarda dereceye giren
eserler şunlar:

AFİŞ
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AFİŞ
1. Hatice Eslem ELÇİOĞLU
2. Ahmet Emin BEDİZ
3. Bilal Uğur LİMAN

FOTOĞRAF
1.

2.

3.

FOTOĞRAF

1. Serkan ÖZKAN
2. Mehmet ASLAN
3. Ahmet Sami ACAR

RESİM
1.

2.

3.

RESİM

1. Elif İkra BOY
2. Alara ÇALIŞKAN
3. Melike Nur KAYMAK

KOMPOZISYON

1.

2.

3.

1. Emine DELİBALTA
Rize Denizciler Ortaokulu
7. Sınıf
2. Rüya KAYACAN
Kastamonu İnebolu Atatürk
Ortaokulu 8. Sınıf
3. Hakkı Ozan ŞAHİN
Kocaeli Uğur Mumcu
Ortaokulu 7. Sınıf

Kapak

SU IÇMEK

IÇIN KAÇ
KILOMETRE
16

?

YÜRÜYORSUN
HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN

Kapak

Günümüzde halen içme ve kullanma suyunu evine en yakın
su kaynağından taşıyan ve bunun için günde ortalama yarım
saat yürümek zorunda olan insanlar var. Dünyanın çeşitli
coğrafyalarında sayıları 263 milyonu bulan bu insanlar için
başlıktaki soru hiç de anlamsız değil.
22 Mart Dünya Su Gününde her yıl farklı bir tema vurgusu ile
farkındalık yaratmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler (BM),
2019 yılında “Kimseyi Geride Bırakma” sloganıyla suya erişim
sorununa dikkat çekmeye çalışıyor.
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Jonathan eve dönerken
günün bütün yorgunluğunu atacağı dolu bir
küvetin hayalini kuruyordu. Kapıyı açıp içeri girer
girmez banyonun yolunu
tuttu, musluğu sonuna kadar açtı ve mutfağa, buzdolabına yöneldi.
Buz gibi bir şişeyi çıkardı,
Florida’nın boğucu sıcağından intikam alırcasına peş peşe yudumlarla
vücudunun
hararetini
dindirdi. Küvetin dolmasını beklerken kendisine
buzlarla takviye edilmiş
soğuk bir içki hazırladı.
Küvette okumak için bir
şeyler ararken sehpanın
üzerinde duran ve kapağında küçük bir buz parçası üzerinde çaresizce
beklemekte olan bir kutup
ayısı
illüstrasyonunun
bulunduğu ve manşetinde
“Başı Dertte Olan Yalnızca O Değil” yazan Water
World isimli dergiyi aldı.
Musluktan akan suyun,
biriken suya çarparken
çıkardığı sesteki değişim,
ona küvetin hazır olduğunu haber verdi. Jonathan
sabırsız adımlarla banyoya giderek kendini ılık
suların kucağına bıraktı.
Dergide küresel ısınmayla
birlikte sıklığı artan ku-

rak periyotlara ilişkin bir
makale okurken, burada
anlatılanlara ne kadar
uzak olduğu düşüncesiyle
pencereden süzülen akşamüstü güneşinin tatlı
huzmeleri eşliğinde uykuya daldı.
Günbatımı burada eşsiz
manzaralar sunardı. Fakat yoksulluk, sefalet ve
çaresizlik, ne yazık ki bu
manzaranın keyfini çıkarmak bir yana nadiren
kendisini fark ettirirdi.
Jacob, 6 kilometrelik yolculuğun ardından nihayet eve dönebilmişti. Yolculuk boyunca elindeki
su dolu bidonun ağırlığı
artmış aslında 20 litre
olan bidon, kapıdan girerken 50 litrelik sanal bir
ağırlığa ulaşmıştı. Ama
gelin görün ki 5 kişilik ailesi için yalnızca 20 litre
su getirebilmişti. Buna da
şükürdü, ne kadar bulanık ve tatsız da olsa suları
vardı en azından. Annesinin bu zorlu yolculuğa, üstelik her gün, nasıl
katlandığını düşünmeden edemedi. Kadıncağız
hastalandığı için su taşıma işi Jacoba kalmıştı ve
muhtemelen takip eden
birkaç gün daha bu işi o

üstlenecekti. Jacob soluklanmak için derme çatma kulübenin köşesinde
duran sandalyeye oturdu. Pencerenin kenarına
iliştirilmiş ve her gördüğünde burnunun direğini
sızlatan fotoğrafa baktı.
Geçen yıl tifodan kaybettikleri kız kardeşinin
fotoğrafıydı bu. Norveçli
bir turistin polaroid makinasıyla çekip kardeşine
verdiği fotoğrafta, küçük
kızın yüzünde kocaman
bir gülümseme vardı.
Turist kadın fotoğra-

ASLINDA DÜNYADA
KIŞI BAŞINA
DÜŞEN SU MIKTARI
YILLIK 20 BIN
METREKÜPÜN
ÜZERINDE. BU
SAYI YERYÜZÜNDE
BULUNAN
KULLANILABILIR
TATLI SU
MIKTARININ
DÜNYA NÜFUSUNA
BÖLÜNMESIYLE
ELDE EDILIYOR.
ANCAK MESELE
BU KADAR BASIT
DEĞIL!

fı çekmeden önce küçük
kıza bir şişe su vermişti.
Fotoğraftaki ifade, suyun
kızın yüzündeki mutlu
yansımasıydı. Ne kadar acı ki küçük kızı o an
için mutlu eden su, onun
bu dünyadan erkenden
ayrılmasına da zemin
hazırlamıştı.
Sağlıksız
şartlarda elde ettikleri kısıtlı miktarlarda ve temiz
olmaktan çok uzak içme
suyu; tifo, kolera, dizanteri gibi hastalıkların bulaşmasına sebep olarak
sayısız insanın özellikle
de çocuğun ölümüne yol
açıyordu. Jacob, arkadaşlarından, Türkiye’den iyi
insanların temiz su temin
etmek için Afrika’ya geldiğini duymuştu. ‘Belki
bir gün buraya da gelirler’ diye düşünürken
yorgunluğa yenik düştü
ve sandalyenin üzerinde
uyuya kaldı.
Kimseyi Geride
Bırakma!
Aslında dünyada kişi
başına düşen tatlı su
miktarı yıllık 20 bin
metreküpün üzerinde.
Bu sayı yeryüzünde bulunan kullanılabilir tatlı
su miktarının dünya
nüfusuna bölünmesiyle
elde ediliyor.
Ancak gerçek bu kadar basit değil. Çünkü suyun zamansal
ve mekânsal dağılımı
dünyamızın şimdi karşı karşıya olduğu suya
erişim sorununun temel sebebini oluşturuyor. Bu zamansal ve
mekânsal dağılım, Jacob ve Jonathan’ın yaşamlarından alınan minik hayali kesitlerin de
temel sorumlusu.

Kapak

Ülkelerin su stresi seviyeleri

Diğer taraftan nüfus,
gelişmişlik
düzeyi,
coğrafi konum ve iklim
değişikliği gibi faktörler
zamansal ve mekânsal
dağılımın getirdiği su
gelirlerinin kullanımını
büyük ölçüde belirliyor.
Bu belirleyiciler arasında ülkelerin gelir düzeyi ön planda yer alıyor.
Gelir düzeyi yüksek ülkeler çok sınırlı su kaynaklarına sahip olmaları durumunda bile su
kaynaklarının rasyonel
yönetimi
sayesinde
suya erişim problemini asgari düzeyde hissediyorlar. Ya da yeni
teknolojilerin kullanıldığı yüksek maliyetli
alternatif çözüm yollarını devreye sokuyorlar.
Gelir düzeyi düşük ül-

keler ise kişi başına düşen yıllık kullanılabilir
su miktarı fazla bile
olsa kaynakların değerlendirilmesi hususunda
yetersiz kaldıkları için
suya erişim meselesini
çok daha şiddetli ve derinlemesine yaşıyorlar.

NÜFUS,
GELIŞMIŞLIK
DÜZEYI, COĞRAFI
KONUM VE IKLIM
DEĞIŞIKLIĞI
GIBI FAKTÖRLER
ZAMANSAL VE
MEKÂNSAL
DAĞILIMIN
GETIRDIĞI SU
GELIRLERININ
KULLANIMINI
BÜYÜK ÖLÇÜDE
BELIRLIYOR.

Öte yandan küresel
ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak
ortaya çıkan aşırı meteorolojik olayların yoğunlaşması, çevre kirliliği, nüfus artışı, hızlı
ve plansız kentleşme,
sürdürülmesi imkânsız üretim ve tüketim
kalıpları sınırlı su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor.
Tüm bunlar birlikte ele
alındığında küresel ola-

Temel içme suyu hizmeti alabilen nüfus oranları

rak karanlık bir tablo ile
karşı karşıya kalıyoruz.
Karanlık Tablo
BM’ye göre bugün, 1,9
milyar kişi potansiyel
olarak aşırı su sıkıntısı
çekilen bölgelerde yaşıyor. 2050 yılına kadar
bu nüfusun, yaklaşık
olarak 3 milyara ulaşması bekleniyor.
263 milyon insan günde ortalama 30 dakika ellerinde bidonlarla
kilometrelerce yol kat
ederek en yakın su kaynağından evlerine su
taşıyor. Bunlardan 159
milyonu içme suyunu
doğrudan yüzeysel su
kaynaklarından
topluyor, yani içmek için
uygun olamayan suyu
tüketiyorlar.
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Yine BM’nin verilerine göre 2,1 milyar insan, evinde temiz ve güvenilir suya
erişemiyor. Her dört ilköğretim okulunun birinde ise öğrenciler temiz su içemiyor. 1,8 milyar kişi, insan atıklarından mikrop bulaşmasına karşı önlem alınmamış ve iyileştirilmemiş içme suyu kullanıyor. Bu sebeple her gün 5 yaşın
altındaki yaklaşık 700 çocuk arıtılmamış suya bağlı ishal vakası sebebiyle hayatını kaybediyor.
Diğer taraftan dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi olan 4 milyar civarında insan, yılın en az bir ayında şiddetli su kıtlığı yaşıyor.

20
Temel kişisel temizlik hizmetlerini alabilen nüfus oranları

2050 yılına kadar dünya nüfusunun 2 milyar daha artacağı tahmin ediliyor.
Nüfus artışının etkisiyle su talebinin bugünkünden %30 daha fazla olacağı öngörülüyor. Bu da susuzluğa bağlı sorunların derinleşeceği ve şiddetinin artacağı
anlamına geliyor.

Suyla ilgili felaketler ve diğer felaketler

Kapak

En Çok Dezavantajlı
Gruplar Etkileniyor
Susuzluk ve suya erişim ile alakalı sorunlar
herkesi aynı düzeyde
etkilemiyor. Gelir düzeyi, cinsiyet, ırk, etnik köken, coğrafi konum, sosyal statü gibi
farklılıklar sorunların
derinleşmesine sebep
olabiliyor. Çeşitli farklılıklardan kaynaklanan
eşitsizliklere maruz kalan gruplara dezavantajlı gruplar deniyor.
Örneğin küresel olarak,
güvenli olmayan ve korunmasız su kaynaklarını kullanmak zorunda

SUSUZLUK VE
SUYA ERIŞIM ILE
ALAKALI SORUNLAR
HERKESI AYNI
DÜZEYDE
ETKILEMIYOR.
GELIR DÜZEYI,
CINSIYET, IRK,
ETNIK KÖKEN,
COĞRAFI KONUM,
SOSYAL STATÜ
GIBI FARKLILIKLAR
SORUNLARIN
DERINLEŞMESINE
SEBEP OLABILIYOR.

kalanların % 80’i kırsal
alanlarda yaşıyor. Burada dezavantajlı grubu
kırsal kesimlerde yaşayanlar oluşturuyor.
Diğer taraftan küresel
olarak içme ve kullanma suyunun bina dışından taşıma yolu ile temin edildiği on haneden
sekizinde, su toplanmasından kadınlar ve
kız çocukları sorumlu
tutuluyor. Birçok düşük
gelirli ülkede kadınlar
aynı zamanda hastalık
bulaştırma riski taşıyan
kimyasallar veya mikropları içerebilen kirli
suların atılmasından da
sorumlular. Burada da
kadınlar ve kız çocukları dezavantajlı grubu
oluşturuyor.
Gelir düzeyi de suya erişimin önemli belirleyicilerinden biri. Dünyanın hemen hemen her
bölgesinde, toplumun
gelir düzeyi yüksek
kesimleri ile yoksullar
arasında, erişilen su ve
temizlik hizmetlerinin
fiyatı, yoksullar aleyhine farklılık gösteriyor.
Zenginler
genellikle
düşük maliyetle yüksek
düzeyde temizlik hizmeti alırken, yoksullar
benzer veya daha düşük
kalitede bir hizmet için
çok daha yüksek bir fiyat ödüyorlar.
Yapılan bir araştırma,
düşük ve orta gelirli ülkelerdeki yoksul insanların, suya bağlı temel
ihtiyaçlarını
(günde
yaklaşık 50 litre) karşılamak için gelirlerinin
% 5 ila %25’ini harca-

dığını ortaya koyuyor.
Madagaskar ve Papua
Yeni Gine’nin bazı bölgelerinde, düşük gelirli
insanlar
gelirlerinin
yarısından fazlasını su
almak için harcıyorlar.

ni hususunda önemli

Sorunun
bir
başka
boyutunu da çeşitli sebeplerle yerinden
edilen ve göç etmek
zorunda kalan insanların suya erişimindeki
sıkıntılar oluşturuyor.
Evlerini terk etmek zorunda kalan 68,5 milyon insan için güvenli
su hizmetlerine erişim
oldukça sorunlu. Öte
yandan BM, dünya çapında 700 milyon insanın 2030 yılına kadar
yoğun su kıtlığı sebebiyle göç edebileceğini
tahmin ediyor.

mak olarak tanımlana-

bir çözüm olarak işlev
görüyor.
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su-

yun kullanılabilirliğini
arttırmak ve görece su
ihtiyacının fazla olduğu
coğrafi bölgelere aktarbilecek HST, ülkemizde
de Konya Ovası Projesi
ve Develi Projesi gibi
projelerde

uygulandı.

Uluslararası Sulama ve
Drenaj Komisyonu’nun
verilerine göre küresel su arzının yaklaşık
%14’ü HST projeleriyle
sağlanıyor. Bu oranın
yakın gelecekte artacağı
ön görülüyor.

21

Bunca insana nereden
su bulunacak?
BM’ye göre yaklaşık 2
milyar insan aşırı su
sıkıntısı çekilen bölgelerde yaşıyor ve bu sayı
giderek artıyor. Peki,
bunca insanın temiz ve
güvenli içme suyuna
erişimi nasıl sağlanacak?
Büyük nüfuslara su temin etmenin en geleneksel yolu baraj inşa
etmek. Barajlar yeterli
miktarda suyu depolayarak temiz ve güvenli
içme suyunu sağladıkları gibi gıda ve enerji
arz güvenliğinin temini
hususunda da önemli bir rol üstleniyorlar.
Yine barajları da içine alan havzalar arası su transferi (HST)
projeleri de su temi-

YAPILAN BIR
ARAŞTIRMA, DÜŞÜK
VE ORTA GELIRLI
ÜLKELERDEKI
YOKSUL
INSANLARIN, SUYA
BAĞLI TEMEL
IHTIYAÇLARINI
KARŞILAMAK IÇIN
GELIRLERININ
% 5 ILA %25’INI
HARCADIĞINI
ORTAYA KOYUYOR.
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Ancak barajların ve HST projelerinin yüksek yatırım bedelleri sebebiyle düşük
gelirli ülkelerde uluslararası yardım ve destekler olmaksızın hayata geçirilmesi
pek mümkün görünmüyor. Zira Dünya Bankası ve UNICEF’in ortak yaptıkları
bir araştırmaya göre düşük gelirli ülkelerde içme suyu ve temizlik hizmetlerine
yönelik olarak hükümetlerin ayırabildikleri finansal kaynak ile ihtiyaçların tam
olarak karşılanmasını sağlayacak finansal kaynaklar arasında bir uçurum bulunuyor. İçme suyu ve temizlik ihtiyaçlarının güvenli olarak karşılanabilmesi için
4 kat fazla kaynak gerekiyor.
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Temel içme suyu ve temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılması planlanan harcama ile olması gereken harcama
arasında bir uçurum var.

Bu finansal açığın kapatılması açısından uluslararası yardım ve desteklerin
önemi büyük. Ancak yapılan diğer bir araştırmaya göre de uluslararası düzeyde,
sağlık ve içme suyuna yönelik kalkınma yardımlarının yalnızca yarısının, küresel ihtiyaç sahiplerinin % 70’inin yaşadığı coğrafi bölgelere yapıldığı tespit edilmiş. Bu açıdan bakıldığında uluslararası destek ve yardımların siyasi ve ekonomik amaçlardan arındırılarak yönlendirilmesi büyük önem taşıyor. Öte yandan
uluslararası destek ve yardımların sağlam ve doğru verilere dayandırılarak iyi
planlanması, dezavantajlı gruplara ulaşılması bakımından son derece önemli.
Diğer taraftan finansal kaynaklar üzerinden yapılan uluslararası destek ve yardım faaliyetlerinin bilgi kapasitesinin ve teknik yeterliliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar ile de desteklenmesi gerekiyor.

BÜYÜK FINANSAL
KAYNAK VE
YATIRIM
GEREKTIRMEYEN
VE DIREKT
YEREL SORUNA
ODAKLANAN,
UYARLANMIŞ
YENILIKÇI
ÇÖZÜMLER, SUYA
ERIŞIM SORUNUN
HIZLA AŞILMASINI
PEKALA
SAĞLAYABILIYOR.

Yenilikçi ve Uyarlanmış Çözümler
Büyük nüfuslar için su temin eden barajlar ve havzalar arası su transferi gibi
geleneksel yöntemler, hem mali yükleri hem de hatırı sayılır inşa süreleri dikkate alındığında suya erişim sorununa hızlı çözümler sunamıyor. Diğer taraftan büyük finansal kaynak ve yatırım gerektirmeyen ve direkt yerel soruna
odaklanan, uyarlanmış yenilikçi çözümler, suya erişim sorunun hızla aşılmasını pekala sağlayabiliyor.
Su temini için düşük bütçeli, yerel çözümlerden biri, yüzyıllardan beri uygulanagelen yağmur suyu hasadı. Yağmur suyunun toplanmasını ve depolanmasını sağlayan basit sistemler, yerel düzeyde tahmin edilenden fazla işe yarıyor.
Çatılardan ya da çeşitli yüzeylerden toplanan yağmur suları sayesinde hane
halkının çevrede bulunan yüzeysel su kaynaklarından su taşıma yükü hafifliyor. Diğer taraftan tarlalarda yapılacak basit düzenlemeler ile yağmur suyunun
tarımsal sulama maksadıyla kullanılması da sağlanıyor. Böylelikle yüksek su
talebinin karşılanmasına katkı sağlanıyor.

Kapak
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10 haneden en az 1’inde su tesisatı olmayan ülkelerde kırsal alanlarda yaş ve cinsiyete göre su taşıma yükü.

Yağmur suyunun yö-

mamlamasına müsaade

netilmesi yalnızca çok

etmeden kanalizasyon

kısıtlı

sistemine

su

kaynakları

karışarak

bulunan ve en önem-

kirlenmesine ya da şid-

li sorunları suya eri-

detli yağışlar sonrasın-

şim olan bölgeler ya

da süratle akışa geçerek

da topluluklar için de-

taşkın afetlerine sebep

ğerli değil. Kentleşme

olmasına

ile

geçirimsiz

Yağmur suyunun yö-

yüzeyler (yollar, kal-

netilmesini sağlayacak

dırımlar,

otoparklar

bir dizi düzenleme ile

gibi), yağmur suyunun

bu olumsuz etkilerin de

doğal döngüsünü ta-

önüne geçilebilir.

artan

yol

açıyor.
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Suyun hane dışındaki yüzeysel kaynaklardan ya da güvenilir bir kaynaktan temin edildiği birçok coğrafyada, su taşıma işini
kadınlar ve kız çocukları yapıyor.

Sürdürülebilir yağmur
suyu yönetimi şu tasarımları içeriyor; yeşil
çatı ya da eko çatılar,
yağmur suyu iniş borusunun atıksu kanalından ayrılması, yağmur
suyu toplama, depolama ve yeniden kullanım sistemleri, doğal
yağmur suyu drenaj
sistemleri
(biyolojik
yağmur hendekleri, bitkili yağmur hendekleri)
yağmur suyu havzaları (alıkoyma ve tutma havzaları, göletler)
geçirimsiz
yüzeylerin
alanlarını azaltmak ve
geçirgen kaplama kullanmak (geçirgen asfalt, beton ve yapısal
çimkaplama sistemleri). Bu uygulamalar ile
hem su temini hem de
su tasarrufu sağlanıyor,
ayrıca olası taşkınların
yıkıcı etkileri azaltılıyor.

Su Matikler ve Şişman
Su Tekerlekleri
Su temini ve suya erişim
sorunlarına
getirilen,
yerel sorunlara uyarlanmış yenilikçi çözümler, özellikle kadınlar ve
kız çocukları üzerindeki
baskıyı hafifletiyor.

Özellikle Sahra altı Afrika ülkelerinde yüzeysel
kaynaklardan su taşıma
işi büyük oranda kadınlar ve kız çocukları
tarafından yapılıyor. Su
taşımak için her gün saatlerce yol kat eden ve
litrelerce suyun ağırlı-

Su matikler, suya erişim sorununa hızlı çözümler sunabiliyor

ğına katlanan kadınlar
ve kız çocukları, kas ve
iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla boğuşmak
zorunda kalıyor. Su matikler ve su tekerlekleri
gibi uygulamalar bu sorunların azaltılmasına
katkı sağlıyor.

Kapak

ölçüde arttıran su tekerlekleri de taşıma işlemini yapan kadın ve
kız çocuklarına büyük
kolaylık sağlıyor. 90 litre kapasiteli su tekerlekleri sayesinde hem
yolculuk tekrarı azaltılarak zamandan tasarruf sağlanıyor, hem de
kas ve iskelet sistemi
rahatsızlıklarının önüne
geçiliyor.

Su tekerlekleri sayesinde taşınan su miktarı artarken sefer sayısı ve kas-iskelet sistemi
rahatsızlıkları azalıyor.

Su matikler (Kiosk) su
kaynaklarının sınırlı olduğu ya da kullanılamadığı bölgelerde su ihtiyacının karşılanmasına
alternatif ve potansiyel
olarak uygun maliyetli
çözüm sunuyor. Kenya’da Kisumi şehrinin
farklı noktalarına yer-

Sisten su toplayan sistem

leştirilen su matikler,
suya erişim için katedilen mesafeyi ciddi oranda düşürmüş ve arıtılmamış suyla bağlantılı
hastalıklara yakalanma
riskini azaltmış. Şehrin
366 noktasında hizmet
veren su matiklerden
20 cent karşılığında 20

litre su alınabiliyor. Öte
yandan su matikler sayesinde su talebinde de
%6’lık bir düşüş meydana gelmiş.
Yüzeysel su kaynaklarından su taşıma işini
kolaylaştıran ve taşınan su miktarını önemli

Sisten Su Toplama
İlk duyulduğunda kulağa garip gelen bu
sistem, aslında doğada
var olan bir döngüden,
hidrolojik
çevrimden
esinlenilerek hayata geçirilmiş ve halihazırda
Fas’da günlük olarak 6
bin 300 litre su üretiyor.
Havadaki yoğun sisten
nemi çekerek suya dönüştüren bu sistem sayesinde günlük 500 kişi
su ihtiyacını karşılıyor.
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Uluslararası bir işbirliği neticesinde Fas’ın Baamrane şehrinde bulunan Boutizmezguida Dağı’nda hayata geçirilen sistem, sıkça meydana gelen ağır sisten
suyu toplayarak depolama tanklarına ve doğrudan evlere temiz içme suyu sağlayan isale hatlarına taşıyor. Sistemin geliştirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Alman Su Vakfı ve diğer kamu ve özel
kuruluşlar, finansal ve teknolojik destek sağlıyor.
Suyu toplamak ve erişmek için özel teknolojileri kullanan başka yöntemler de
bulunuyor. Bulut tohumlama yoluyla suni yağış elde etme, buzdağlarının yüzdürülerek su kısıtı bulunan bölgelere taşınması, deniz suyu arıtımı, yağmur suyunun henüz buharlaşma aşamasında toplanması gibi kısmen kullanılan ve halen
araştırılan yöntemler. Ancak bu yöntemler yüksek gelirli ülkeler de dahi yeterli
bütçe olanaklarına sahip değil ve bunlara ilişkin araştırma/geliştirme faaliyetleri
ve yüksek maliyetlerin düşürülmesi yönünde çalışmalar sürüyor.
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ACIL DURUMLARDA
SUYUN
TANKERLERLE
NAKLEDILEREK
IHTIYAÇ
SAHIPLERINE
ULAŞTIRILMASI
YÖNTEMI HALEN
BAŞVURULAN
ÖNEMLI BIR
ALTERNATIF.

Öte yandan acil durumlarda suyun tankerlerle nakledilerek ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılması yöntemi de halen başvurulan önemli bir alternatif. Bu yönteme
yalnızca su kısıtı bulunan düşük gelirli ülkelerde değil Kanada gibi yüksek gelirli ülkelerde de başvuruluyor. Kanada’da, konutların % 13’ünden fazlası, birincil içme suyu temin kaynağı olarak su tankerlerine bağımlı.
Türkiye Kimseyi Geride Bırakmıyor
Suya erişim sorunuyla evinde, iş yerinde ya da şehrinde boğuşmak zorunda kalan
insanlar için hayat çok zor olabiliyor. Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan insanlar ise diğer birçok sorunun yanında suya erişim konusunda da bir belirsizliğe yol alıyorlar. Çeşitli sebeplerle yerlerini değiştirmek zorunda kalan insanların
karşılaştığı suya erişim problemleri, onları en savunmasız grup haline getiriyor.

Küresel yer değiştirme eğilimi ve yerinden edilme oranı

Dünya son 10 yılda eşi benzeri görülmemiş bir göç yoğunluğuyla karşı karşıya
kaldı. Savaş, çatışma, baskı, zulüm, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi sebeplerle yer değiştirmek zorunda kalan nüfus 2017 yılında 68,5 milyona ulaştı.
Bu sayı 2007 yılında 42,7 milyondu. Yani 10 yıllık zaman diliminde %50 oranında artış neticesinde göç kervanına 25,8 milyon insan daha katıldı. Bu sayılar
ülke içerisinde çeşitli sebeplerle yer değiştiren insanları da içeriyor. Öte yandan
her yıl 25,3 milyon insan küresel iklim değişikliğinin olumsuz tesirleri ve doğal afetler sebebiyle yer değiştirme riski altında bulunuyor. Yaşadıkları yerleri
değiştirmek ya da kaçmak zorunda kalan insanlar suya erişim konusunda en
savunmasız grubu oluşturuyorlar. Dolayısıyla küresel bir yardım ağının bu insanların ihtiyaçlarını karşılama hususunda senkronize ve ani krizlere süratle
cevap verebilecek bir çalışma yürütmesi gerekiyor.
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DÜNYA SON 10
YILDA EŞI BENZERI
GÖRÜLMEMIŞ
BIR GÖÇ
YOĞUNLUĞUYLA
KARŞI KARŞIYA
KALDI. SAVAŞ,
ÇATIŞMA, BASKI,
ZULÜM, IKLIM
DEĞIŞIKLIĞI VE
DOĞAL AFETLER
GIBI SEBEPLERLE
YER DEĞIŞTIRMEK
ZORUNDA KALAN
NÜFUS 2017
YILINDA 68,5
MILYONA ULAŞTI.
Dünyanın En
Yardımsever Ülkesi
Bugün dünyada en fazla
sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke Türkiye,
Türkiye’yi;
Pakistan,
Uganda, Lübnan ve İran
takip ediyor.
Türkiye %90’ı Suriye’den olmak üzere 3,9
milyon sığınmacıya ev
sahipliği yaparak bu
konuda açık ara dünya
lideri konumunda bu-

lunuyor. Sığınmacıların
yaklaşık 200 bin kadarı kamplarda misafir
ediliyor.
Kamplarda
suya erişim ve temizlik
hizmetleri Türkiye’nin
herhangi bir kentinden
farklı değil, sığınmacılara son derece temiz
ve AB standartlarında
içme ve kullanma suyu
temin ediliyor. Kampların dışında ülkenin
diğer şehirlerine yayılmış olan sığınmacılar

ise kentlerin yüksek
standartlı hizmetlerinden faydalanıyorlar.
Öte yandan Türkiye
tarafından, Suriye’ de
Çobanbey, El Bab, Azez,
Marea ve çevrelerinde
91 adet su sondaj kuyusu açılarak yaklaşık 630
bin kişiye yetecek temiz
içme ve kullanma suyu
temin edildi. Suriye’de
su sondaj kuyusu açma
çalışmaları halen devam ediyor.
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TÜRKIYE %90’I
SURIYE’DEN OLMAK
ÜZERE 3,9 MILYON
SIĞINMACIYA EV
SAHIPLIĞI YAPARAK
BU KONUDA AÇIK
ARA DÜNYA LIDERI
KONUMUNDA
BULUNUYOR.
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Artan Nüfus İçin Yeni

Başta Gaziantep, Şanlı-

Yatırımlar

urfa, Kilis ve Hatay sınırlarında olmak üzere

Türkiye son yıllarda yoğun olarak gerçekleşen
sığınmacı akını neticesinde, nüfusu dramatik
şekilde

yükselen

şe-

hirlerde ilave su temin
çalışmalarına da devam
ediyor.

Bugüne

kadar

sığınmacılar için harcanan 31 milyar ABD doları tutarındaki kaynağın
%5’lik kısmını, su ve
temizlik

ihtiyaçlarının

karşılanmasına yönelik
yatırımlar oluşturdu.
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DSİ Genel Müdürlüğü
Afrika’da bir çok ülkede
gerçekleştirdiği çalışmalar
ile yaklaşık 2 milyon
kişiye temiz içme ve
kullanma suyu temin etti.

TÜRKIYE
TARAFINDAN
BUGÜNE KADAR
SIĞINMACILAR
IÇIN HARCANAN 31
MILYAR ABD DOLARI
TUTARINDAKI
KAYNAĞIN
%5’LIK KISMINI,
SU VE TEMIZLIK
IHTIYAÇLARININ
KARŞILANMASINA
YÖNELIK
YATIRIMLAR
OLUŞTURDU.

kentlerin su ve atık su
arıtma kapasitesi arttırıldı ve Yukarı Afrin gibi
yeni barajlar, rezervuarlar ve isale hatları inşa
edildi. Yukarı Afrin Barajı’nda 11 Ocak 2019 tarihinde su tutuldu. Baraj
ile Suriyeli sığınmacıların akınıyla birlikte nüfusu 2,5 kat artan Kilis
ilinin 2060 yılına kadar
olan su ihtiyacı teminat
altına alındı.

Türkiye Afrika
Ülkelerine de Umut
Oluyor
Su sıkıntısının çok ciddi
boyutlara ulaştığı, yüzbinlerce insanın temiz
suya ulaşamadığı ve kişi
başı su kullanımının
dünya
ortalamasının
dörtte biri olduğu Afrika’da DSİ tarafından
çalışmalara 2005 yılında başlandı.
Sudan, Etiyopya, Nijer,
Somali, Burkina Faso,
Mali, Moritanya ve Cibuti’de gerçekleştirilen
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çalışmalar neticesinde yaklaşık 2 milyon kişiye temiz içme ve kullanma suyu
temin edildi.
Öte yandan DSİ tarafından Cibuti’de bir baraj da inşa ediliyor. Ambouli-Dostluk Barajı’nın inşaatına 2017 yılında başlandı ve hâlihazırda gövde dolgusu tamamlanma aşamasına getirildi. Cibuti nüfusunun %75’nin yaşadığı aynı isimli
başkentini taşkın zararlarından koruyacak ve içme suyu temin edecek baraj için
11 milyon Euro bedelinde nakdi hibe sağlandı.
Ayrıca Afrikalı mühendislere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından; jeoteknik planlama raporu ve proje hazırlama, hidrojeolojik etüt, enjeksiyon ve
su sondaj kuyusu inşası konularında eğitim verildi. Açılan kuyular kadar önemli
olan bu eğitimler sayesinde Afrika’nın su kaynaklarını değerlendirebilecek insan kaynaklarının yetiştirilmesine de katkı sağlanıyor.
AFRİKA’DA İNŞA EDİLEN SU SONDAJ KUYU ADET VE METRAJI (2018-2019)
YILLAR

NİJER
ADET

BURKİNA FASO

METRE

ADET

METRE

MALİ
ADET

METRE

SOMALİ
ADET

METRE

MORİTANYA
ADET

METRE

CİBUTİ
ADET

METRE

TOPLAM
ADET

METRE

2008

3

302

3

302

2009

28

2203

28

2203

2010

51

2608

2011

79

4621

42

3189

42

2899

2012

10

790

2013

43

3130

2014

44

2729

36

1

75

24

1233

1650
37

2353

25

1783

2018

22

2019

12
96

6757

2015

TOPLAM

258

16383

84

6088

36

1650

25

1308

51

2608

122

7885

76

4922

79

4780

81

5082

26

2183

1667

22

1667

954

12

954

500

32586

Türkiye 18.02.2019 tarihi itibarı ile Afrika ve Suriye’de açtığı 591 adet kuyu ile 2
milyon 576 bin 700 kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağladı.
Taşın Altındaki El Sayısı Artmalı
Küresel insani yardım raporuna göre Türkiye 2013 yılından bu yana dünyanın
en cömert ülkesi. 2017 yılına kadar milli gelirine oranla dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olan Türkiye, 2017 yılında 6,68 milyar dolarlık insani
yardım ile miktar olarak da dünyanın en yardımsever ülkesi oldu. Milyonlarca
sığınmacıya ev sahipliği de yapan Türkiye, “geride kimse kalmasın” diye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Türkiye insani yardımın yanı sıra ihtiyaç sahibi
ülkelerin kapasitelerini ve altyapılarını geliştirmeye yönelik insan kaynaklarının yetiştirilmesi yönünde eğitim desteklerine de önemli kaynak ayırıyor.
Elbette dünyada BM’nin istatistiklerine göre küçümsenemeyecek sayıdaki ihtiyaç sahibinin birkaç ülkenin özverili destekleri neticesinde kalkınması mümkün değil. Diğer taraftan sorunların çözümü için destek ve yardımlar da tek
başına yeterli değil. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği ve yerel düzeyde
yenilikçi çözümlerle bir insan hakkı olan suya erişim sorununun süratle çözümlendiği bir işbirliği gerekiyor. Eğer bugünkünden daha fazlası yapılmaz ise
gelecek daha da karanlık olacak. Zira nüfusla birlikte su talebi artmaya devam
edecek ve ne yazık ki Jacob gibiler suya erişim konusunda bile asla eşit haklara
sahip olamayacak.

1

1

400

400
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HAZIRLAYAN

ÖZGÜL AYOĞLU
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Dünyada yaşanan hızlı kentleşme ve kent nüfusundaki
artış kent insanının taze ve kaliteli gıdaya erişimini gittikçe
zorlaştırıyor. 2050 yılına kadar dünya nüfusunda beklenen
2 milyarlık artış ve ekilebilir alanlardaki azalma işlerin
daha da zorlaşacağını haber veriyor bize. Aynı zamanda
kent yaşamının getirdiği, insanı topraktan uzaklaştıran
yaşam tarzı, yeni nesiller için birçok olumsuzluk yaratıyor.
İnsanoğlunun tüm bu sorunlara karşı ürettiği çözümlerden
biri kent tarımı…
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Binlerce yıl tarım toplumu olarak yaşamını
sürdüren insanoğlu sanayileşmenin getirdiği
kentleşme ile yeni bir
serüvene atıldı. Kentler gittikçe büyüdü ve
insanoğlunun
genlerinde taşıdığı toprakla bütünleşmiş yaşam
tarzından
bambaşka
bir ortama uyum sağlama mücadelesi başladı.
Toplumların toprak ve
doğayla ilgili binlerce
yıllık deneyimini kuşaktan kuşağa aktardığı halkanın zincirleri,
hızlı ve plansız kentleşmeyle kopmaya başladı.
Dayanışmanın azaldığı,
bireyselleşmenin arttığı topraktan uzaklaşan
yeni yaşam tarzı insanın doğasına çok da
uygun olmadığı için şehirde yaşayan insanlar
yeniden doğaya dönme
çabası içinde.

Şaşırtıcı bir hızla akan
teknoloji çağında yalnızlaşmış, sabırsız ve
her şeyi kontrol etmek
isteyen insana; bir tohumdan aylar sonra
meyve alabilmek için
beklemeyi,
yaşamda
her şeyi kontrol edemeyeceğini, deneyimin ne
kadar değerli olduğunu,
emeğe kıymet vermeyi ve daha birçok şeyi
yeniden öğretmek konusunda toprağa dönüş
kaçınılmaz olmalı.

Kent insanının toprağa
yönelme eğiliminin artmasıyla geniş teraslarda, evlerinin önündeki
kısıtlı bahçelerde ya da
balkonlarda yapılan tarım faaliyetleri artmaya başladı ve bu eğilim
yeni bir sektör yarattı
dünya genelinde.
Kent tarımına olan ihtiyaç yalnızca insanın toprakla buluşma
özleminden
kaynaklı
değil. Şu an 7,3 milyar

olan dünya nüfusunun
2050 yılında 9,1 milyara çıkması bekleniyor.
Bu artış ekilebilir yeni
alanlara olan ihtiyacı
arttırıyor, ancak dünya genelinde tarım için
uygun alanların yüzde
80’i zaten kullanılıyor
ve bu ekili alanların
yüzde 15’i iyi yönetilmediği için kullanılmaz
hale gelmiş durumda.
Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü’nün
(FAO) hesaplamalarına
göre bugün dünyada
kişi başına 0,218 hektar
ekilebilir alan düşerken
2050’de bu rakamın
0,181 hektara ineceği
tahmin ediliyor.
Bunların yanı sıra son
yüzyılda küresel kent
nüfusunun yüzde 15’ten
yüzde 50’lere çıkması
sonucunda dünyadaki
kaynaklar hızla tükenmeye başladı. 2050 yılında ise dünya genelinde kent nüfusunun
yüzde 70’lere yaklaşması bekleniyor.

BIRLEŞMIŞ
MILLETLER
GIDA VE TARIM
ÖRGÜTÜ’NÜN (FAO)
HESAPLAMALARINA
GÖRE BUGÜN
DÜNYADA
KIŞI BAŞINA
0,218 HEKTAR
EKILEBILIR ALAN
DÜŞERKEN 2050’DE
BU RAKAMIN 0,181
HEKTARA INECEĞI
TAHMIN EDILIYOR.
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YIL

1950

1975

2010

2030

2050

DÜNYA

%29

%37,2

%50,5

%59

%68,7

KUZEY AMERİKA

%63,9

%73,8

%82,1

%86,7

%90,1

GÜNEY AMERİKA

%42

%61,2

%79,6

%84,9

%88,8

AVRUPA

%50,5

%65,6

%72,8

%78,4

%84,3

OKYANUSYA

%62

%71,5

%70,2

%73,4

%74,8

AFRİKA

%14

%25,4

%40

%49,9

%61,6

%16,8

%24

%42,2

%52,9

%64,6

ASYA

Kıtalara göre kent nüfus oranları

Bu sorunlar 1970’lerden itibaren “sürdürülebilir kalkınma” kavramını ortaya
çıkardı. Sürdürülebilir kalkınma; gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olarak tanımlanıyor. Bu anlayış, 1990’lı yıllarda
imzalanan uluslararası anlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline geldi.
Sürdürülebilir kalkınmanın bir boyutu da doğal kaynakları tüketen, kirlilik ve
atıkların oluşmasına neden olan kentlerden dolayı, kalkınmanın kentsel gelişim boyutudur. Kent içerisinde üretilen değerlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesini hedefleyen sürdürülebilir kentsel gelişmenin bir stratejisi de kentsel
tarım olarak kabul edilmektedir.
Kentsel tarım yerinden üretimin ana aktörlerinden biridir. Hatta gerek gıda
yeterliliğini sağlama konusunda ve gerekse diğer kentsel ihtiyaçları karşılama
konusunda yenilikçi bir araç olarak savunulmaktadır (FAO, 2001; IDRC, 2000)
Aynı zamanda kent insanının dünyada yaşanan çeşitli bunalım dönemlerinde
gıdaya ulaşmak için ürettiği çözümlerden biridir kentsel tarım. Kentsel tarım;
geniş yelpazede bitkisel ve hayvansal ürün sağlamak için, yoğun üretim metotlarının uygulanmasıyla, doğal kaynakları ve kent atıklarını yeniden kullanarak,
karada ve su kenarlarına yayılmış kentsel ve yarı kentsel alan, kasaba, şehir ve
metropollerdeki tüketicilerin çoğunlukla günlük ihtiyaçlarına cevaben gıda ve
yakıt üreten, işleyen bir endüstri olarak tanımlanmaktadır.

KENT IÇERISINDE
ÜRETILEN
DEĞERLERIN
GELECEK
KUŞAKLARA
AKTARILABILMESINI
HEDEFLEYEN
SÜRDÜRÜLEBILIR
KENTSEL
GELIŞMENIN BIR
STRATEJISI DE
KENTSEL TARIM
OLARAK KABUL
EDILMEKTEDIR.
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Kent Bahçeleri
Kent bahçeleri ise; en
az 20-25 metrekare’lik
bir alanda, evinde veya
bahçe olarak ayrılan
alanda en az bir ailenin
sebze meyve ihtiyacının
önemli bölümünü karşılamak amacıyla kentte oluşturulan ekolojik
üretim alanıdır. Kent
bahçesi büyük bir balkon veya terasta, saksılarda, ev ya da apartman bahçesinde veya
kentin boş alanlarında
oluşturulabilir. Birçok
ülkede kent bahçeciliği uygulamaları teşvik
edilmektedir.
Kent bahçelerinin tarihi 1600’lü yıllara kadar
uzanıyor. İngiltere’de

FAO’YA GÖRE,
DÜNYA ÇAPINDA
ÜRETILEN GIDA
MADDELERININ
%15’I ARTIK
KENTLERIN
IÇINDEN GELIYOR.

toprakların
soylulara tahsis edilmesiyle
köylüler toprak üzerindeki haklarını kaybettiler. Köylüler boş
arazileri
kullanmaya
başladılar. Bu gelişme kent bahçelerinin
doğuşu olarak kabul
edilebilir.
1890’larda
Amerika’da
başlayan
ekonomik krizle baş
gösteren yetersiz beslenme sorunlarına çözüm olarak kent bahçeleri desteklendi ve bu
girişim yiyecek sorununun azalmasını sağladı.
Birinci ve İkinci Dünya
Savaşı sonrası Amerika’da “Savaş Bahçeleri” ve “Zafer Bahçeleri” ortaya çıktı. Büyük
Bunalım
döneminin

ardından 1943’e gelindiğinde özel bahçeler,
çatılar, kent parkları ve
boş araziler dahil, ülke
çapında 20 milyonun
üzerinde kent bahçesi oluşturulmuştu ve
ülkenin sebze meyve
ihtiyacının % 41’i kent
bahçelerinden elde ediliyordu.
FAO’ya göre, dünya
çapında üretilen gıda
maddelerinin
%15’i
artık kentlerin içinden geliyor. Kent tarla
ve çiftlikleri şu anda
700 milyon kişiyi besliyor. Yani dünya kent
nüfusunun dörtte biri
kentlerin içinde oluşmuş tarım alanlarından
besleniyor.
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FAO’nun Kent Tarımı
Konusunda Rolü
Nedir?
FAO kentsel tarım konusunda, 1999 yılında
düzenlenen ve kentsel
tarım üzerine uluslararası bir bölüm kurulmasını önerdiği 15. Tarım
Komitesi’nden beri çalışmaktadır. Bu girişim
daha sonraları FAO’nun
“Disiplinler Arası Öncelikli Eylem Alanları” (PAIA)’nın “Food
for Cities/Şehirler İçin
Gıda” başlığı altına
alınmıştır. Bu çalışma
sonucunda Kentsel ve
Yarı Kentsel Alanlarda
Tarım Brifing Rehberi
oluşturulmuştur.
FAO;
- Ulusal ve yerel tarımsal
kalkınma
stratejileri, gıda ve

beslenme

program-

ları ve kentsel planlamayla entegre edilmiş bir kent ve kent
çevresi

tarımının,

kabul gören bir kentsel arazi kullanımına
ve ekonomik faaliyete dönüştürülmesini
destekler.
- Ulusal

ve

bölgesel

hükümetlere ve yerel yönetimlere kent
ve kent çevresi tarım
politikalarını

iyileş-

tirme konusunda yardım eder, bu alanda
yapılan

hizmetleri;

üretim

geliştirme,

süreç ve pazarlama
sistemlerini destekler.
- Teknik

programları,

birçok kent ve kent
çevresi tarım paydaşının

çalışmalarını

destekler.

- Kent tarımının gıda
güvenliğine katkısına dair verileri toplayarak, üye ülkelere
sektörü geliştirmeleri
için yardımcı olur.
Kent tarımı kentte yaşayan nüfusa ve ülkelerin ekonomisine birçok katkı sağlayan bir
faaliyet. Bu katkıları şu
şekilde sıralayabiliriz:
• Taze sebze meyveler beklemiş olanlara
oranla çok daha fazla antioksidan içerir
ve kent bahçelerinin
yaygınlaşmasıyla
kent halkının taze
meyve sebzeye ulaşım oranı, gıda kalitesi artar.
• Ürünlerin nakledilmesine ve uzun süre
saklanmasına gerek

olmadığından, taşımacılıktan ve soğuk
hava depoları gibi
ortamlardan kaynaklanan karbon emisyonundan
azaltım
sağlanır.
• Kentlerdeki
yeşil
alanın artışı; yağış
oranının artmasına
ve kuraklıkla mücadeleye yardımcı olur,
hava kalitesini arttırır, sera gazı salınımının azalmasını
sağlar.
• Kentlerdeki gürültüyü ve tozu azaltır.
• Üretim alanları arttıkça, tarımda verimliliğin artırılması
amacıyla kullanılan
tarım ilacı ve petrol bazlı kimyasal
gübrelerin kullanımı
azalır.
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• Yeşil alandaki artış
toprağın su çekme
oranını artırır ve su
baskınlarını önler.
• Geleneksel tohumların ve biyoçeşitliliğin
devamlılığını sağlamaya yardımcı olur.
• Şehirde oluşan organik atıkların kompost
yapımında kullanılmasıyla çöplerin geri
dönüşümü sağlanır.
• Ulaşım,
paketleme
ve depolama maliyeti düşük olduğundan
daha ucuz gıda erişimi ve enerji tasarrufu
sağlanır.
• Aile bütçelerine katkı
sağlanır.
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• Yeni istihdam alanları yaratılır.
• Toprakla bağı kopmuş olan yeni neslin
tarıma ilgisinin artması, tarımsal üretim
konusunda bilgilenmesi sağlanır.

• Kent insanının toprakla
uğraşması;
kendisini yararlı hissetmesini,
üretime
katılmasını sağlar.
• Yeni
alanları
olur.

sosyalleşme
yaratılmış

Kentsel Tarımın
Ortaya Çıkarabileceği
Riskler
Kentsel tarımın oluşturabileceği olumsuz çevresel etkilere karşı dikkatli olunmalıdır. Aşırı
miktarda kimyasal gübre ve pestisit kullanımı
su kaynaklarının, tavuk
gübresi gibi nitrat bakımından zengin gübrelerin kullanımı ise yeraltı
sularının kirlenmesine
neden olabilir. Yanlış
değerlendirme ve arazi
bulma çabası sonucu,
kent içinde bataklık ve
dik eğimli kesimler gibi
marjinal alanlarda, gerektiği gibi yapılmayan
uygulamalar,
hassas
ekosistemler için ol-

dukça tehlikelidir.(FAO
2007) Kent tarımında
organik tarımın teşvik
edilmesi bu anlamda
önemli bir husustur.
Kentsel Tarımda
Japonya Örneği
Dağlık bir coğrafyaya
ve yoğun nüfusa sahip
bir ada ülkesi olan Japonya’da ekilebilir alan
oldukça kısıtlıdır. Bu
nedenle şehir yakınlarında her türlü açık alan
tarım faaliyetleri için
değerlendirilmektedir.
2. Dünya savaşından
sonra ortaya çıkan gıda
sıkıntısı
Japonya’da
kentsel tarımın gelişmesine neden olmuştur. Arka bahçelerde
hatta okul bahçelerinde
bile tarım yapılarak bu
sıkıntılı dönem aşılmıştır. Japonya Tarım,
Ormancılık ve Balıkçılık
Bakanlığı tahminlerine
göre yaklaşık 1.1 milyon hektar tarım alanı

“kent benzeri” alanlarda yer almakta olup bu
alanlarda yaklaşık 250
milyar TL değerinde
ürün yetiştirilmektedir.
Özel tohumlar, ekin çeşitleri ve aletler kentsel
çiftçilerin küçük arsalarına uygun şekilde
geliştirilmiş olup, gıda
pazarlama sistemi kent
çiftçilerini
destekler
durumdadır. Özellikle
milyonlarca üyesi olan
tüketici destekli tarım
grupları kayda değer bir
başarı yakalamış durumdadır. Bu sistemde
örgütlere, gelecek hasat
öncesindeki
sezonda
para ödenir, karşılığında ise hem üreticiye devamlı bir müşteri
kazandırılmış olunur,
hem de tüketici kendisine taze ve devamlı
gıda kaynağı sağlamış
olur.
( Tarım ve
Orman Bakanlığı, AB
uzmanı Çağrı Yılmaz,
2015)
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TÜRKIYE’DE
ÇEŞITLI SIVIL
TOPLUM
ÖRGÜTLERI VE
BELEDIYELER
KENT TARIMI VE
ORGANIK TARIM
UYGULAMALARI
KONUSUNDA
EĞITIMLER
DÜZENLIYOR.
Türkiye’de Kent
Tarımı
Ülkemizde de belediyeler, üniversiteler ve
özel sektörün kurduğu
hobi bahçeleri aracılığıyla kent tarımı uygulamaları destekleniyor.
Organik tarım ve iyi
tarım uygulamalarının
desteklenmesi
anlamında projeler hayata
geçiriliyor. Çeşitli sivil
toplum örgütleri ve belediyeler kent tarımı ve
organik tarım uygulamaları konusunda eğitimler düzenliyor.
İstanbul’da kent tarımının önemli sembollerinden biri olan tarihi
Osmanlı Bostanlarının
günümüze kadar yaşayan örneklerinden biri
Yedikule
Bostanları.
Yedikule Bostanlarını
tarım konseptli Kentsel
Tarım Parkı olarak yaşatacak çok önemli bir
proje hayata geçiriliyor.
Yedikule
bostanları olarak bilinen alan
Kentsel Tarım Parkı
olarak tasarlanıyor. Se-

ralarda, sebze üretim
atölyesi, arıcılık, kompost, bahçe yapıları,
geri dönüşüm ve ahşap
ürün atölyeleri yer alacak. Bostan ve üretim
faaliyetleri için pazar
yeri ve festival alanı
bulunacak. Kuzguncuk
ve İmrahor Bostanlarında ise 4-6 metrekareye ayrılmış alanlar
her yıl çekilişle semt
halkına tahsis edilerek
ekim dikim faaliyetlerine devam ediliyor.

Çatı Bahçeleri
Çatı bahçelerinin ilk
örneği M.Ö. 605 yılında
Babil Kralı Nebukadnezar tarafından Mezopotamya’da inşa edilen
Babil’in Asma Bahçeleri’dir. Babil’in Asma
Bahçeleri’nin birbirinin
üzerinde yer alan ve bu

GÜNÜMÜZDE
DE KENT
MERKEZLERINDE
ARAZI
MALIYETLERININ
ÇOK YÜKSEK
OLMASI ÇATI
BAHÇELERININ
KENTLERDEKI
YEŞIL ALAN
ALTERNATIFLERINDEN

BIRI OLMASINA
NEDEN OLUYOR.
Babil’in Asma Bahçeleri

şekilde yükselen kübik
şekildeki
direklerden
meydana geldiği, ağaç
ve bitki yetiştirebilmek
için içlerinde toprak
dolu çukurlar oluşturulduğu ve duvarlarından aşağıya sarkan bitkiler ve ağaçlar olduğu
anlatılmış.
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Günümüzde

de

merkezlerinde

kent
arazi

maliyetlerinin çok yüksek olması çatı bahçelerinin kentlerdeki yeşil
alan alternatiflerinden
biri

olmasına

oluyor.

neden

Kente ve bina

sakinlerine birçok fayda sağlayan bu yöntem
Asya ve Avrupa ülkelerinde

gittikçe

yay-

gınlaşıyor. Yarattıkları
rekreasyon

imkanıyla

insan psikolojisi üzerinde olumlu etkiler yaratmanın yanı sıra, çatı
bahçeleri binaların ısı
izolasyonunu artırarak
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ısınma
maliyetlerini,
havadaki toz, duman
seviyesini ve gürültü
kirliliğini azaltmaktadır. Ayrıca çatıda biriken yağmur suyunu
içinde tutarak kentsel
altyapının karşılaması
gereken su yükünü hafifletiyor ve biriktirilen
yağmur suyu da daha
sonra sulama için kullanılabiliyor.
Japonya’da tren istasyonlarının çatılarında
bir kent tarımı projesi
geliştirilmiş. (Soradofarm Projesi). Projenin uygulandığı istas-

yonları kullananlar 3
metrekarelik
alanlar
kiralayarak,
ekipman
desteği de alabildikleri bu alanlarda sebze
yetiştiriciliği yaparak
günün stresini atabiliyorlar.
Çatı bahçelerinin kent
tarımı için kullanımına bir başka güzel örneği de New York’ta
kent tarımıyla uğraşan
“Brooklyn Grange” adlı
bir grup gerçekleştiriyor. New York City’de
bulunan 2 çatı üzerinde dünyanın en geniş
topraklı çatı çiftliklerini

işletiyorlar ve yıllık 22.5
tonun üzerinde ürün
yetiştiriyorlar. Çatılarda oluşacak ekstra toprak yükünü azaltmak
amacıyla, ortalama 25
cm derinliğinde, çatılar
için özel geliştirilmiş
hafif toprak (Rooflite
Soil) kullanıyorlar. Çatı
bostanlarının yalnızca birinde biriktirdikleri yıllık 3.8 milyon
litre yağmur suyunu
da yeniden kullanıma
kazandırıyorlar. Ayrıca New York’ta birçok
çatıya yerleştirdikleri
kovanlarla arıcılık yapıyorlar.
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Dikey Tarım
Dünya nüfusunun artışı, tarım alanlarının
yetersiz kalışı nedeniyle başta Singapur, Japonya, Amerika olmak
üzere dünyanın pek çok
bölgesinde
enerjisini
güneşten ve rüzgardan
sağlayan, dikey tarım
tesislerinin
arttığını
söyleyebiliriz.
Dikey
tarım; tek bir parçadan
oluşan saha üzerinde
çok katlı olarak inşa
edilen, birim alandan
yüksek verim almayı
hedefleyen bir yöntemdir. Dikey tarımda 40
kata kadar düzenekler
planlanabiliyor. Özetle;
kent tarımına uygun
alanlarda;
gökdelenlerde, apartmanlarda,
teraslarda ve küçülmüş
arazilerde farklı materyal ve sistemler geliştirilerek tarım ürünleri

geliştirilmesi fikri diyebiliriz. Kapalı alanlarda
yapılan dikey tarımda
genellikle
hidroponik
(topraksız) yöntem tercih ediliyor.
Hidroponik tarım, toprak olmadan durgun su
kültürü içinde uygulanan bir tarım biçimidir.
Bitkiler topraktaki besinlerin yerine bitkinin
ihtiyacı olan mineralleri

KAPALI ALANLARDA
YAPILAN DIKEY
TARIMDA
GENELLIKLE
HIDROPONIK
(TOPRAKSIZ)
YÖNTEM TERCIH
EDILIYOR.

içeren bir besin solüsyonundan faydalanırlar.
Bundan dolayı, toprağın tamamında mineral
aramak yerine, bitkiler
besinleri kolay bir şekilde ve direkt olarak
besin
solüsyonundan
alabilirler. Hidroponik
metodda tüm yıl boyunca kapalı bir yerde
güneş ışığı olmadan da,
yapay ışıklandırma ile
ürün yetiştirilebiliyor.
Bitkiler toprakta olduğundan yüzde 50 daha
hızlı büyüyor çünkü besin ve suya daha kolay
ulaşabiliyorlar. Bu teknikle 500 metre karelik
alandan
alınabilecek
verim 50 metrekare’den
elde edilebiliyor ve normal bir tarım arazisinde üretim yapıldığında
harcanan suyun yüzde
1’i kullanılıyor. Bitkiler
hastalıklardan arınmış
bir ortamda böcek ilacı

kullanılmadan yetiştiriliyor. Mars ve Ay’da kalıcı insan kolonilerinin
yaşaması için çalışmalar yapılırken bu yöntemle sebze meyve yetiştiriciliği planlanıyor.
Topraksız tarım ülkemizde henüz yaygın
olmasa da bu konuda
çalışmak isteyen girişimcilere devlet desteği
verilmektedir.

TOPRAKSIZ TARIM
ÜLKEMIZDE HENÜZ
YAYGIN OLMASA
DA BU KONUDA
ÇALIŞMAK ISTEYEN
GIRIŞIMCILERE
DEVLET DESTEĞI
VERILMEKTEDIR.
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Kent Tarımında Yeni
Çözümler
Yeni bir iş modeli olarak kentsel tarım alanları inşa eden şirketler
doğuyor. İsveç merkezli
bir şirket İsviçre ve Hollanda’da kullanılmayan
fabrikaları ya da iş merkezlerini kentsel tarım
alanları olarak tasarlıyor ve yeniden tasarlanan bu mekanlarda
sebze yetiştiriciliğinden
balık üreticiliğine kadar
birçok tarım faaliyeti
gerçekleştiriliyor.
Mobilya ve ev dekorasyonu konusunda dünya
devi olan bir marka ise
kent tarımına artan ilgiyi fark edip, çok katlı otoparkı andıran ve
çok az yer kaplayan bir
bahçe yapısı tasarlamış.
Arka bahçenize birkaç
metrekarelik alana kurabileceğiniz bu yapı
ışık ve su dağıtımına
müsait bir şekilde ta-

YENI BIR IŞ
MODELI OLARAK
KENTSEL TARIM
ALANLARI INŞA
EDEN ŞIRKETLER
DOĞUYOR.

sarlanmış. Bu sayede
tüm katlar eşit derecede
ışık ve su alabiliyor. Birkaç metrekarelik alanda bir mahallenin besin
ihtiyacını karşılayacak
tarım yapılabiliyor.
Almanya merkezli dikey tarım yapan bir
firma ise ürettiği dikey platformları mar-

ketlere yerleştiriyor ve
hidroponik
yöntemle
üretimin marketlerde
yapılması ve ürünlerin
herhangi bir nakliye
masrafı olmadan doğrudan tüketiciye ulaşması sağlanıyor. Bu
sistemin restoranlarda,
otellerde, hastanelerde
hatta evlerde kullanılması planlanıyor.

Dosya

OFIS BINASINDA
HIDROPONIK VE
TOPRAKLI TARIM
YÖNTEMLERIYLE
280 TÜRÜN
ÜZERINDE SEBZE,
MEYVE, ÇIÇEK
VE ŞIFALI BITKI
YETIŞTIRILIYOR
VE BU ÜRÜNLER
KAFETERYADA OFIS
ÇALIŞANLARINA
SERVIS EDILIYOR.
Ofis Çiftçiliği
Japonya merkezli, insan kaynakları alanında çalışan bir şirketin
(Pasona) Tokyo’da bulunan merkez binası
çevreci bir anlayışla ve
kentsel çiftlik alanı olarak tasarlanmış.

Binanın dış yüzeyini
kaplayan bitkiler kışın
binanın güneş almasını engellememek için
yapraklarını döken türlerden seçilmiş. Yazın
ise yapraklar gölgelenmeyi sağladığı için binada klima kullanılmı-

yor ve enerji tasarrufu
sağlanıyor.
Ofis binasında hidroponik ve topraklı tarım
yöntemleriyle 280 türün
üzerinde sebze, meyve,
çiçek ve şifalı bitki yetiştiriliyor ve bu ürünler
kafeteryada ofis çalı-

şanlarına servis ediliyor.
Pasona’da yapılan tarım
faaliyeti şirketin karbon
ayak izini azaltıyor.
Çalışanların %80’i bu
ortamda
çalışmanın
onlara enerji verdiğini ve performanslarını
arttırdığını söylüyor.
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KENT
ARICILIĞI
HAZIRLAYAN

ÖZGÜL AYOĞLU
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Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl
yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir
hayvan, hiçbir insan olmaz.”
(Albert Einstein, 1949)
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Bal arıları ve yaban
arıları bitki örtüsüyle oluşturdukları ortak
yaşamla eko-sistemimiz için oldukça önemli. Arılar tarımsal üretimde bitkilerin ihtiyacı
olan tozlaşmayı sağlayarak ürün miktarı ve
kalitesinde büyük artış
sağlıyorlar.
Kırsalda yapılan arıcılık faaliyetlerinin yanı
sıra kent arıcılığı tüm
dünyada sosyal projeler
olarak kabul edilmeye başladı. İnsanların
arılara olan ilgisini ve
kent arıcılığı faaliyetlerini arttırmak amacıyla birçok ülkede çeşitli
festivaller, etkinlikler

düzenleniyor ve kent
arıcılarının sayısı giderek artıyor.
Bu isimlerden biri de
Paris’in en iyi balını
üreten bir Türk; Volkan TANACI.
Tanacı ile Paris’in merkezinde yaptığı kent
arıcılığı ve elde ettiği
başarılar üzerine bir
röportaj yaptık.

PARIS’IN
MERKEZINDE KENT
ARICILIĞI YAPAN
VE PARIS’IN EN IYI
BALINI ÜRETEN
VOLKAN TANACI
ILE BIR RÖPORTAJ
YAPTIK.

Volkan Bey bize Fransa’ya gidiş hikayenizi
anlatır mısınız?
Çukurova üniversitesi
Fransızca Öğretmenliğinden mezun olduktan
sonra bölümümle alakalı kadro açılamamasından dolayı çok farklı

bir sektör olan bankacılığa yöneldim, özel bir
bankada çalıştım, fakat
Fransızca ve Fransızca
Bölümü
öğretmenlerimle bağlarımı koparmadım.
Fransızcayı
unutmamak için bölümüm aracılığıyla bir
mail arkadaşı edindim
ve o mail arkadaşım
şimdiki hayat arkadaşım oldu ve Paris’te yasamaya karar verdik.
Fransa’da arıcılık yapmaya nasıl başladınız?
Geçmişte bu konuyla
ilgili deneyiminiz var
mıydı?
Paris’e geldikten sonra
tabi ki bir adaptasyon
dönemi yaşıyor insan.

Dosya

Birçok farklı iş yaptım.
Bir yıl sonra tekrar yolum Paris’te bankacılık
sektörüne düştü, açıkçası Türkiye’den beri
bankacılık çalışmaktan
mutluluk duymadığım
bir sektördü. Aklımda
hep bir değişiklik yapma, doğayla iç içe bir
is bulma fikri vardı ve
bu fikir aylar geçtikçe
içimde büyümeye başladı. Paris’te bir bankada ev kredileri bölümünde
çalışıyordum.
Şu an düşününce şansımdan diyorum; 2008
yılında Amerika’da bir
ev kredileriyle ilgili
büyük bir kriz yaşandı. Çalıştığım bankada
sözleşmem uzatılmadı.
Fransız bir arkadaşım
bana arıcılık yapmamı
tavsiye etti ki o da mesleğini değiştirmiş arıcılık yapmaya başlamış
biriydi. Bana eski çalıştığı yerde sezonluk bir
işçi aradıklarını, tecrü-

beli olmanın gerekmediğini, patronun genç
ve istekli birini aradığını söyledi ve beni eski iş
yerine götürdü. Alice’in
harikalar diyarı gibi bir
köydü. 6 yıl boyunca
çalışacağım yer ve macera böyle başladı.
Paris’te arıcılık yaygın
bir faaliyet mi?
Son 5 yılda çok yaygınlaştı. Bugün Paris’te
1500’ e yakın arı kovanı
ve yüzlerce amatör arıcı
var. Hatta Paris bal arılarının başkenti olarak
anılıyor.

PARIS BAL
ARILARININ
BAŞKENTI OLARAK
ANILIYOR.

Kentte arıcılık yapmanın kırsal alanda arıcılık yapmaktan farkı
nedir? Zorlukları ya da
kolay tarafları neler?
Özünde aynı iş olsa da
tabi ki bazı farklılıklar var. Bir kere şehirde insanların içinde bu
mesleği yapıyorsunuz,
çok daha dikkatli olmak
zorundasınız, jestlerinizin sakin olması ve
seçiminizi
yaptığınız
arı ırkının sakin bir ırk
olması önemli. Kırsalda
çok daha rahat çalışabiliyorsunuz ve yer sorunu olmuyor. Paris’te çatılara 5 ya da en fazla 10
kovan koyabiliyorsunuz.
Bir de işin merdiven
çıkma, pencereden geçme zorlukları olabiliyor.
Ama şu da bir gerçek ki
arılar şehirde kırsala
göre çok daha mutlular.
Bunun en büyük sebebi
ise kırsalda olan zirai
ilaçların şehirde olmaması ve bununla birlikte arı ölümlerinin daha
az yaşanması.
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ŞU DA BIR GERÇEK
KI ARILAR ŞEHIRDE
KIRSALA GÖRE ÇOK
DAHA MUTLULAR.
BUNUN EN BÜYÜK
SEBEBI ISE
KIRSALDA OLAN
ZIRAI ILAÇLARIN
ŞEHIRDE
OLMAMASI VE
BUNUNLA BIRLIKTE
ARI ÖLÜMLERININ
DAHA AZ
YAŞANMASI.
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Paris oldukça kalabalık bir şehir, kovanlar
yakın çevrede yaşayan
insanlar için tehdit
oluşturuyor mu, kovanların yakın çevresinde yaşayan insanlardan olumlu ya da
olumsuz nasıl tepkiler
aldınız?
Evet Paris kalabalık bir
şehir, yaz mevsiminde
sadece Paris’te Fransa nüfusundan çok arı
dolaşmakta ama bugüne kadar hiçbir önemli
sorunla karşılaşılmadı. Ben 3 yıldır Paris’te
arıcılık
yapıyorum.
Hastanelerden restoranlara, bakım yurtlarından otellere kadar
çok yerde arı kovanlarım var, şu ana kadar
önemli hiç bir olay veya
tepkiyle karşılaşmadım.
Paris halkı arılarla yasamaya alıştı.

Kovanları yerleştireceğiniz yerleri seçerken
özel olarak dikkat ettiğiniz bir husus var mı?
Kovanları yerleştireceğim yerlere girişin kolay olması önemli seçim yapmam için, bazı
yerlere merdiven dayayarak çıkmak gerekiyor
bu tarz yerleri tercih
etmiyorum.
Paris’in bazı semtlerinde çok kovan ve az çiçek
oluyor. Bu açıdan semtler de seçim için önemli
bir etken. Bunun dışında çok da dikkat ettiğim
detay yok diyebilirim.

PARIS HALKI
ARILARLA
YAŞAMAYA ALIŞTI.

Şu anda kaç adet kovanla üretim yapıyorsunuz?
50’nin biraz üstünde
kovanım var. İleride
Paris dışına da kovan
koyarak bu sayıyı arttırmayı düşünüyorum.
Şehirde tarım ya da
arıcılık
konusunda
hava kirliliğinin ürünü
nasıl etkileyeceği soru
işareti olarak karşımıza çıkıyor. Deneyimlerinize dayanarak bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Bu Parisli’lerin de bana
ilk sorduğu sorular
arasında ama cevap
çok şaşırtıcı: Rahatlıkla şunu söyleyebilirim
ki şehir balı kırsal bala
nazaran çok daha temiz. Yapılan bilimsel
bir araştırmaya göre
dünya ballarının yüzde

YAPILAN BILIMSEL
BIR ARAŞTIRMAYA
GÖRE DÜNYA
BALLARININ YÜZDE
75’INDE ZIRAI
ILAÇ KALINTISI
BULUNUYOR VE
ŞEHIR BALI BU
ILAÇ BULUNMAYAN
YÜZDE 25’IN
IÇINDE.

2018 Yılının sonunda ise Paris ve yakın
şehirlerinin de içinde
bulunduğu Fransa’nın
en büyük bal yarışmalarından birinde gümüş
madalya kazandı Paris
balımız.
Ve 2018 yılında Paris
Belediyesi CityBzz Paris balına “Fabriqué à
Paris” adında bir kalite
belgesi verdi. Böylece
Paris Belediyesi’nden
kalite belgesi almayı
başaran ilk bal oldu Paris balımız.
75’inde zirai ilaç kalıntısı bulunuyor ve şehir
balı bu ilaç bulunmayan
yüzde 25’in içinde.

de düzenlenen Ulusla-

Her yıl ürettiğim ballara zirai ilaç kalıntısı,
egzoz gazı kalıntısı ve
4 çeşit ağır metal testi
yaptırıyorum ve bal paradoksal bir şekilde çok
temiz çıkıyor. Yalnız
ben değil birçok arıcı ve
sendika da bu tarz testleri yaptırıyor ve her
defasında balımız temiz
raporu alıyor.

de ürettiğim Paris balı

rarası Apimondia Fuar
ve

Bal

yarışmasında

çiçek balı kategorisingümüş madalya alarak
dünya ikincisi seçildi.
Çok mutlu olduğum ve
gurur duyduğum olay
ise 2017 yılında Apimondi’nin

Türkiye’de

düzenlenmiş olması ve
bu ödülü kendi ülkemde
almamdı.

Paris’te ürettiğiniz ballarla çeşitli ödüller aldınız. Bize bu ödüllerden bahseder misiniz?
2016 yılında şirketim
CityBzz i kurduğumda
Büyük Paris Metropolü
1.Bal Yarışmasında Paris çevresinden gelen
85 ayrı bal arasında altın madalya kazanarak
Paris Metropolü’nün en
iyi balı ödülünü aldım.
Ardından 2017 yılında
2 yılda bir farklı ülke-

ALDIĞIM ÖDÜLLER
PARIS’TE BÜYÜK
YANKI UYANDIRDI
VE PARIS BALINA
BÜYÜK DEĞER
KATTI. BIR TÜRK
OLARAK ÜLKEM
INSANI ADINA ÇOK
GURURLANDIM.
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da
bilinçlendirmeleri
gerekiyor. Çünkü artık
şu bir bilimsel gerçeklik ki arılar şehirlerde
daha mutlular ve koloni ölümleri kırsala göre
çok daha az. Bu konuda
farkındalık
yaratmanın şehir arıcılarının
önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum.
Bu ödüller Paris’te büyük yankı uyandırdı ve
Paris balına büyük değer kattı. Bir Türk olarak ülkem insanı adına
çok gururlandım tabi ki.
Elde ettiğiniz bal kalitesini neye borçlusu-
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nuz?
Öncelikle işimi ve arılarımı çok sevmem sanırım. Daha sonrasında
balın üretimini baştan
sona geleneksel yöntemlerle
ısıtmadan,
makine dahi kullanmadan, hiçbir kimyasal
eklemeden, tamamen
doğal yollardan elde
ediyor olmam önemli
bir etken oluyor. Tabi ki
Paris’in çiçek çeşitliliğinin bala diğer ballara nazaran çok ayrı bir
aroma veriyor olması
da çok önemli bir etken.
Şehirde arıcılık yapmak isteyenlere önerileriniz neler?
Gönülden dilerim ki şehir arıcılığı Türkiye’de
her ilde yaygınlaşır.
Öncelikle mesleği iyi
öğrendiklerinden emin
olmalılar ve en azından bir yıllık bir kırsal
tecrübesinden
sonra

şehirde arıcılığa başlamaları gerekir. Bir
diğer tavsiyem şu ki
şehirde arıcılık yapmak
isteyenler
öncelikle
çevrelerini bu konuyla
ilgili bilinçlendirmeli.
Şehir arıcılığının taşıdığı önemli görevler
var ve şehirde arıcılık
yapacak olan insanlar
bu önemli misyonu taşıyacak ve yayacak olan
insanlar olacaklar.
Bir şehrin ekosisteminin
düzenlenmesi,
daha yeşil daha çiçekli şehirler için arılara
ihtiyacımız var. Şehir
arıcılarının
insanları
arıların önemi ve şu an
yaşanan arı ölümlerinin sebepleri hakkın-

Geleceğe yönelik, kent
arıcılığıyla ilgili Türkiye’de gerçekleştirmek istediğiniz projeler var mı?
Paris’te
geliştirdiğim
CityBzz şehir arıcılığı
konseptini Türkiye’de
de uygulamak, gençlere farklı bir iş imkanı sağlayabilmek ve
Türk halkına arıların
olağanüstü dünyasını
eğlenceli bir şekilde tanıtmak gibi bir hayalim
var. Umuyorum ki bunu
zamanı geldiğinde gerçekleştireceğim.
Sizin eklemek istediğiniz başka bir konu
var mı?
Öncelikle şunu içtenlikle belirtmek isterim ki,

sizden şehir arıcığıyla
ilgili bir röportaj isteği
geldiğinde
gerçekten
çok mutlu oldum. Bu
konuda DSİ’nin duyarlı
olması çok ama çok güzel bir haber oldu benim için. Umuyorum ki
şehir arıcılığı yakın zamanda Türkiye’de yasal
bir zemine oturtulur ve
bu konuda insanların
duyarlılığı artar. Nasıl ki Paris gibi İstanbul’dan kat kat küçük
bir şehirde insanlar
1500’e yakın kovan ile
sorunsuz yaşıyorsa bir
gün Türkiye’nin farklı
illerinde de bu güzellik gerçekleşir. Bugün
arılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar.
Arıların korunabilmesi
için öncelikle onların iyi
tanınması, insan hayatına kattıkları değerin
iyi bilinmesi çok önemli. Bu anlamda şehir
arıcılığı
farkındalığın
arttırılması anlamında
önemli bir rol oynuyor
tüm dünyada.
Tekrardan

davetiniz

için teşekkür ederim.

YAŞAM TARZI

YÜZEN ÜLKE:

BANGLADEŞ

Bangladeş’in dünyanın en büyük nehir deltasına sahip
olması su kaynakları ve tarım için büyük bir avantaj
gibi görünse de, muson ikliminin hâkim olduğu ülkede
yılın on ayı yağan muson yağmurları nedeniyle zaman
zaman ülkenin dörtte üçüne varan bir kısmı sular
altında kalıyor. Ancak bu sorun artık çözümsüz değil…
Sy: 50

Su Merdivenleri:
Baoriler
Sy: 60

Yaşam Tarzı

YÜZEN ÜLKE:

BANGLADEŞ
50

Bangladeş’in dünyanın en büyük nehir deltasına sahip olması
su kaynakları ve tarım için büyük bir avantaj gibi görünse
de, muson ikliminin hâkim olduğu ülkede yılın on ayı yağan
muson yağmurları nedeniyle zaman zaman ülkenin dörtte
üçüne varan bir kısmı sular altında kalıyor. Ancak bu sorun
artık çözümsüz değil…

HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN

Yaşam Tarzı
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Önümüzdeki birkaç
yıl içinde tamamen
sular altında kalacağı
öngörülen Kiribati’de
kum torbalarıyla kurulan
bir set.
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2015 yılı Aralık ayında Paris’te “Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında gerçekleştirilen ve dünyayı
iklim değişikliği konusunda bir araya getiren
“Paris İklim Değişikliği
Zirvesi” milat niteliği
taşıyacak birçok kararı
bünyesinde barındıran
“Paris Antlaşması”yla
neticelenmişti.
İklim
değişikliğiyle
uyum ve sera gazı salımıyla mücadeleyle ilgili
tarihi kararların alındığı Zirve’nin en çarpıcı
çıktılarından biri ise
küresel ısınma sınırının
2 dereceden 1,5 dereceye çekilmesi halinde
dahi Kiribati ve Marshall Adaları’nın kısa
zamanda tamamen sular altında kalacağının
kaçınılmaz olmasıydı.

İKLIM
DEĞIŞIKLIĞIYLE
UYUM VE SERA
GAZI SALIMIYLA
MÜCADELEYLE
ILGILI TARIHI
KARARLARIN
ALINDIĞI PARIS
İKLIM DEĞIŞIKLIĞI
ZIRVESI’NIN
EN ÇARPICI
ÇIKTILARINDAN
BIRI; KÜRESEL
ISINMA SINIRININ
2 DERECEDEN
1,5 DERECEYE
ÇEKILMESI
HALINDE DAHI
KIRIBATI VE
MARSHALL
ADALARI’NIN
KISA ZAMANDA
TAMAMEN
SULAR ALTINDA
KALACAĞININ
KAÇINILMAZ
OLMASIYDI.

100 bin kişinin yaşadığı Kiribati Adaları’nda suların yükselmesi
sebebiyle evlerini terk
etmek zorunda kalanlar genelde baş ada olan
Tarawa’ya göç ediyor.
Burada da yükselen
suların gelişini engellemek için kum torbalarıyla setler yapıyorlar.
Küresel ısınma ve iklim
değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden
biri de Güney Asya ülkesi Bangladeş. 164,6
milyonluk
nüfusuyla
dünyanın en kalabalık
sekizinci ülkesi konumunda olan Bangladeş,
kilometrekare
başına
1115 kişilik nüfus yoğunluğu ile Maldivler
’den sonra on birinci
sırada yer alıyor. Nüfus ve nüfus yoğunluğu
bakımından sıralamalarda ilk sıralarda yer
alan ülke, dünyanın en

büyük nehir deltasına
da sahip…
Bangladeş’in dünyanın
en büyük nehir deltasına sahip olması su
kaynakları ve tarım için
büyük bir avantaj gibi
görünse de, muson ikliminin görüldüğü ülkede muson yağmurları
nedeniyle yılın ortalama 9 ayında ülkenin
büyük bir bölümü sular
altında kalıyor. Sular
altında kalan kısım zaman zaman yüzde 75’e
kadar
yükselebiliyor.
Büyük ölçüde tuzluluğa ve tarım arazilerinin
sular altında kalmasına neden olan muson
yağmurları, zaten siyasi karmaşanın yoğun olması nedeniyle
istikrara kavuşamayan
Bangladeş ekonomisinin, tarımsal ihracatın
artarak düzelmesini ve
ülkenin
kalkınmasını
güçleştiriyor.
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BANGLADEŞ’IN
DÜNYANIN EN
BÜYÜK NEHIR
DELTASINA
SAHIP OLMASI SU
KAYNAKLARI VE
TARIM IÇIN BÜYÜK
BIR AVANTAJ GIBI
GÖRÜNSE DE,
MUSON IKLIMININ
GÖRÜLDÜĞÜ
ÜLKEDE YILIN ON
AYI YAĞAN MUSON
YAĞMURLARI
NEDENIYLE ZAMAN
ZAMAN ÜLKENIN
DÖRTTE ÜÇÜNE
VARAN BIR KISMI
SULAR ALTINDA
KALIYOR.
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Sidr Kasırgası’nın uydudan çekilen fotoğrafı. (2007) Kaynak: NASA

Ülke tropik kasırgalara
çok sık maruz kalıyor.
Onlarca can kaybına
neden olan, yüz binlerce insanı evsiz bırakan kasırgalar da, zaten
fakir olan ülke halkının
hayatını daha da zorlaştırıyor. 2007 yılında
gerçekleşen “Sidr Kasırgası” 1100 can kaybına ve 500 binden fazla
kişinin evsiz kalmasına
neden olurken, 2016 yılında gerçekleşen “Roanu” kasırgası 24 can
almış ve 500 bin kişiyi
evsiz bırakmıştı. Ülkenin kasırgalar nedeniyle en büyük can kayıpları 1970 ve 1991 yılında
gerçekleşti. 1970 yılındaki kasırgada 500 bin
kişi can verirken, 1991

yılındaki fırtınada 143
bin kişi hayatını kaybetti.
Ülkede su baskınları ve
tuzlanma, sağlıklı içme
suyu teminini de güçleştiriyor. Akarsulardaki
kirlilik oranının yük-

sekliği ise bu durumu
daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.
İklim şartları, yüksek ısı
ve nem oranı da mikroorganizmaların hızla
gelişimine uygun bir
ortam hazırlayarak sıtma tifo, Dang Humması

Nehirlerdeki kirliliği gözler önüne seren bir kare.

ve kolera gibi tehlikeli
bulaşıcı hastalıklara ve
neticesinde çok sayıda
ölüme neden oluyor.
Bangladeş’te özellikle
içme sularındaki yoğun
arsenik miktarı, içme
suyu kaynaklı zehirlen-
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Güneş enerjisi panelleriyle ihtiyacı olan enerjiyi kendisi üreten bir yüzen okul.

me ve ölümlere neden
oluyor. Dünya sağlık
Örgütü tarafından yapılan
incelemelerde
başkent Dakka’nın içme
suyunda arsenik olduğu
tespit edildi.
Yoğun yağışlar neticesinde meydana gelen su
baskınlarının tarımdan
eğitime, ekonomiden,
sağlık sektörüne kadar birçok alanda büyük olumsuz etkileriyle
yıllarca mücadele eden
ama bu konuda kayda
değer bir başarı elde
edemeyen Bangladeş,
artık suyla mücadele
etmekten ziyade, ona
uyum sağlamaya ve
onunla yaşamayı öğrenmeye mecbur kaldı.
Suyu bertaraf edemeyeceğini anlayan Bangladeş’in, yüzen okullar,
yüzen tarlalar, yüzen
hastaneler ve yüzen
pazarlar yaparak suya

uyum sağlamaya başlamasıyla eğitim, sağlık
ve tarım faaliyetlerinde
iyileşmeler gözlenmeye
başlandı.
Birleşmiş
Milletlerin
İnsani Gelişim Raporu’na göre 80’li yıllarda

SUYU BERTARAF
EDEMEYECEĞINI
ANLAYAN
BANGLADEŞ’IN,
YÜZEN OKULLAR,
YÜZEN
TARLALAR, YÜZEN
HASTANELER VE
YÜZEN PAZARLAR
YAPARAK SUYA
UYUM SAĞLAMAYA
BAŞLAMASIYLA
EĞITIM, SAĞLIK
VE TARIM
FAALIYETLERINDE
IYILEŞMELER
GÖZLENMEYE
BAŞLANDI.

yüzde 20’lerin altında olan Bangladeş’teki
okuryazarlık oranının,
2015 yılında 58,8’e yükseldiği belirtildi. Ancak
bu oran yine de çok yetersiz olarak değerlendiriliyor. Zira aynı yıl
dünyanın okuryazarlık
ortalaması yüzde 80’lerin üzerinde, ülkemizin
okuryazarlık ise oranı
yüzde 96,5’ti.
Yüzen okullar sayesinde eğitim seviyesinde
iyileşmeler
gözlenen
ülkede, yüzen bahçe ve
yüzen tarlalar sayesinde ülke ekonomisinin
büyük ölçüde üzerine
kurulu olduğu ve işgücünün yaklaşık yarısının
çalıştığı tarım sektöründe de ciddi anlamda
iyileşmeler gözleniyor.
Yüzen Tarlalar
Zaten fakir olan ülkenin, bir de muson

ikliminden dolayı tarım yapamayacak hale
gelmesi çiftçileri yeni
çözüm yolları aramaya
itti. Zira aşırı yağışlardan dolayı tarım alanlarının

sular

altında

kalması nedeniyle tarım yapamayan çiftçiler, muson yağmurları
başladığında aç kalmamak için göç ediyor
ve başka işler aramak
zorunda

kalıyorlardı.

Ancak bu kriz öylesine bir fırsata dönüştü
ki, çiftçiler ürünlerini,
hem 3 kat daha hızlı,
hem de böcek ilacı kullanmadan elde etmeye
başladılar.

Bu

durum

çiftçilerin hasat sayısını
artırırken, daha lezzetli ve daha sağlıklı sebzeler elde etmelerine
imkân sağlıyordu. Tüm
bunların gerçekleşmesi
ise “yüzen tarlalar” ile
mümkün oldu.
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Neden?
Muson yağışları nedeniyle göçe ve iş aramaya mecbur kalan çiftçiler, yağışlı mevsimde
de (ki bu yılın ortalama
9 ayı demek) ürün yetiştirebilmenin yollarını aramaya başladılar.
Aradıkları çözümün su
baskınlarına karşı korunaklı olması gerekiyordu. Bu yüzden yüzme kabiliyetine sahip
bir tarlaya ihtiyaçları
vardı. Bu arayış, tüm
yönleriyle müthiş bir
neticeyle
sonuçlandı.
Çünkü çiftçiler doğaya
karşı çözümü yine doğada bulmuşlardı…
Nasıl?
Bitkilerin su üstünde yüzebileceğini bilen
çiftçiler, uzun ve geniş
yapraklı su bitkilerini
kökleriyle beraber koparıp, gövde ve yaprak
kısmını birbirinin üs-

tüne karşılıklı olarak
katlayarak sal biçiminde yüzer tarlalar elde
ettiler. Tamamen bitkilerden oluştukları için
de su üstünde rahatlıkla yüzebiliyor, dolayısıyla başka yerlere de
yüzdürülerek götürülebiliyorlar. Bu durum
çiftçilere tarlalarını istedikleri yerde konumlandırabilme özgürlüğü
sağlıyor.
Tüm bu güzel yanlarının yanı sıra, bu yüzer
tarlalara ekilen tohumların ekilme yöntemleri
de diğerlerinden farklıydı. Zira tohumlar,
toprağın içine değil,
bitki artıkları ve bitkiler topak yapılıp, içine
tohumun
yerleştirilmesi ve bu topağın da
yüzer tarlaya yerleştirilmesiyle
ekiliyordu.
Bu yöntemle tohumlar
yetişmek için topra-

ğa ve gübreye ihtiyaç
duymadıkları gibi, zararlılardan korunmak
için de böcek ilaçlarına muhtaç değillerdi.
Çünkü özellikle bitki
artıkları gübre vazifesi
görüyordu. Bu da hem
sulu ortamda hem de
doğal gübreye maruz
kalan sebzelerin hem
daha sağlıklı olmasını
sağlıyor, hem de kuru
ortamda 3 ayda yetişen bir sebzenin yüzen tarlalarda sadece
1 ayda yetişebilmesine
imkân tanıyordu. Kuru
ortamda 1 hasat yapılabilirken, yüzer tarlalar
sayesinde çiftçiler 3 kez
hasat yapabiliyorlardı.
Bu sırlarını
saklamıyor, aksine
yayıyorlar…
Çiftçiler bu doğal ve
etkili yöntemi sadece
kendilerine saklamıyor,
bunu Bangladeşli diğer

ÇIFTÇILER DOĞAL VE
ETKILI OLAN YÜZER
TARLA YÖNTEMINI
KENDILERINE
SAKLAMIYOR, BUNU
BANGLADEŞLI
DIĞER ÇIFTÇILERLE
DE PAYLAŞARAK
ONLARI DA MUSON
YAĞMURLARINDAN
KAYNAKLANAN
ÇARESIZLIKTEN
KURTARIYOR. HER
GEÇEN YIL ARTAN
YÜZEN TARLALARIN
SAYISI, ÜLKE
TARIMI ADINA DA
UMUT VERICI BIR
GELIŞME OLARAK
DEĞERLENDIRILIYOR.
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Kayıklarıyla pazara satış yapmaya gelen Bangladeşli çiftçi ve tüccarlar.

çiftçilerle de paylaşarak
onları da muson yağmurlarından kaynaklanan çaresizlikten kurtarıyor. Her geçen yıl
artan yüzen tarlaların
sayısı, ülke tarımı adına
da umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Yüzen tarladan yüzen
pazara…
Bangladeş’te

sadece

tarlalar değil, pazarlar da yüzüyor. Yüzen
tarlalarda

yetiştirilen

ürünler yüzen pazarlarda satılıyor. Yetiştirdikleri ürünleri kayıkla-

ra dolduran çiftçiler ve
tüccarlar nehir boyunca
kurulan pazarlarda kayıklarıyla satış yapıyor.
Yani suda yetiştirdiğini
yine suda satıyor.

deri ve çay ihraç eder-

Bangladeş’in
ihracat ve ithalatı ne
durumda?
Türkiye
Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı bilgilerine göre Bangladeş
en fazla hazır giyim,
jüt (ıhlamurgillerden,
Hindistan’da ve Bangladeş’te yetişen, lifleri ip, çuval yapımında
kullanılan bir bitki.) ve
jüt ürünleri, dondurulmuş deniz ürünleri,

leri ve demir çelikten

ken, ithal kalemleri ise
petrol yağları, pamuk,
tekstil

makineleri

ekipmanları,

ve

plastik

mamüller, tarım ürünoluşuyor.
Ülkenin en çok ihracat yaptığı ülkelerde
ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri alıyor.
Sıralamada ABD’yi Almanya, Birleşik Krallık,
Fransa İspanya, Kanada
ve İtalya takip ediyor.
Türkiye ise Bangladeş’in en fazla ihracat
yaptığı sekizinci ülke.

ZATEN FAKIR
OLAN ÜLKENIN,
BIR DE MUSON
IKLIMINDEN
DOLAYI TARIM
YAPAMAYACAK
HALE GELMESI
ÇIFTÇILERI YENI
ÇÖZÜM YOLLARI
ARAMAYA ITTI.
ANCAK BU KRIZ
ÖYLESINE BIR
FIRSATA DÖNÜŞTÜ
KI, ÇIFTÇILER
ÜRÜNLERINI,
HEM 3 KAT DAHA
HIZLI HEM DE
BÖCEK ILACI
KULLANMADAN
ELDE ETMEYE
BAŞLADILAR.
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre iki ülke arasındaki 2005-2015 yıllarını
kapsayan ticaret hacmi, ithalat ve ihracat rakamları ise şu şekilde:
Yıl

İhracat

İthalat

Ticaret Hacmi

2005

90,7

100,0

190,8

2006

92,0

168,4

260,4

2007

63,0

245,7

308,7

2008

69,5

447,7

517,2

2009

134,7

523,6

658,3

2010

169,5

844,7

1014,2

2011

132,2

896,0

1028,2

2012

214,1

766,3

980,5

2013

195,5

1004,4

1199,9

2014

148,5

1028,8

1177,5

2014

76,2

633,7

709,9

2015

111,3

623,0

734,4

Türkiye - Bangladeş İlişkileri
Türk ve Bengal ulusları arasındaki ilişkiler, hem Bangladeş Halk Cumhuriyeti’nin, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önceye dayanan köklü bir geçmişe sahip. Kurtuluş Savaşımız sırasında maddi ve manevi birçok
yardımda bulunan Güney Asya Müslüman halklarından biri de Bengalliler’di.
Yine, Kurtuluş Savaşı devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben Bangladeş’in ulusal şairi Kazi Nazrul İslam
tarafından kaleme alınan “Kamal Pasha” adlı destan Bengalliler’in Atatürk’e
ve Türk Milleti’ne göstermiş olduğu teveccühün bir göstergesi. Kazi Nazrul İslam’ın 1921 tarihli “Kamal Pasha” destanından bir bölüm:
“Ey kahırlı ananın yiğit oğlu,
Kemal Kardeş,
Kararlıydı, kararlı ve kızgın,
Düşman siperlerinde bir telaş, bir bozgun,
Canını kurtarmak beyhude oyun.
Harikalar yarattın Sen Kemal, harikalar,
Harikalar yarattın, Sen, Kemal Kardeş, harikalar.”
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BANGLADEŞ’TE
SADECE
TARLALAR DEĞİL,
PAZARLAR DA
YÜZÜYOR. YÜZEN
TARLALARDA
YETİŞTİRİLEN
ÜRÜNLER YÜZEN
PAZARLARDA
SATILIYOR.
YETİŞTİRDİKLERİ
ÜRÜNLERİ
KAYIKLARA
DOLDURAN
ÇİFTÇİLER VE
TÜCCARLAR NEHİR
BOYUNCA KURULAN
PAZARLARDA
KAYIKLARIYLA
SATIŞ YAPIYOR.
YANİ SUDA
YETİŞTİRDİĞİNİ
YİNE SUDA
SATIYOR.
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SU MERDİVENLERİ:

BAORİLER
60

Suyun mimari alanı nasıl şekillendirdiğinin en açık
göstergeleri baoriler. Hintçe’de baoli (baori), bawdi, kalyani
ve ayrıca pushkarani olarak adlandırılan merdivenler, derine
indikçe azalan bir dizi basamaktan oluşan havuz veya su
kuyularını meydana getiriyor.

HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN
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H

int kültüründe
su hem
toplumsal yapının hem de mimari yapının şekillenmesinde
büyük rol oynadı. Ayrıca inançlarda da suyun
izleri görülebiliyor. Zira
Hindularda ölülerin yakılıp, küllerinin Ganj
Nehri’ne
serpilmesi
bu durumun en bariz
örneklerinden. Suyun
mimari alanı nasıl şekillendirdiğinin en açık
göstergeleri ise baoriler.

oluşan havuz veya su
kuyularını meydana getiriyor. Koruma altında
olan bu su yapıları, hem
tarihi hem de mimari açıdan büyük öneme
sahip. Ayrıca bu yapılardan bazıları suyun
seviyesini yükseltmek
için su çarkına da sahip.

Hintçe’de baoli (baori),
bawdi, kalyani ve ayrıca pushkarani olarak
adlandırılan merdivenler, derine indikçe azalan bir dizi basamaktan

Sağladığı fayda açısından önemi tartışılmaz
olan bu su yapıları,
aynı zamanda estetik
bakımdan da dikkatleri
üzerine çekiyor.

Yaygın olarak Batı Hindistan da bulunan baorilere, Pakistan’a kadar
uzanan Hint Yarımadasının diğer kurak bölgelerinde de yer yer
rastlanabilir.

Diğer depolama yöntemlerinde olduğu gibi
baorilerde
maksat,

de

temel

yağışlardaki

mevsimsel

dalgalan-

malar nedeniyle oluşan susuzluk ile başa
çıkmak. Ayrıca bu sistemler yeraltı sularına
ulaşımı kolaylaştırması
bakımından da önemli
bir yere sahip.

KAPALI OLARAK DA
INŞA EDILEBILEN
BAORILER
SAYESINDE,
DEPOLANAN SUYUN
BUHARLAŞMASININ
BÜYÜK ÖLÇÜDE
ÖNÜNE GEÇILIYOR
VE MUHTEMEL SU
KAYIPLARI EN AZA
INDIRGENIYOR.

Kapalı olarak da inşa
edilebilen baoriler sayesinde, depolanan suyun
büyük

buharlaşmasının
ölçüde

önüne

geçiliyor ve muhtemel
su kayıpları en aza indirgeniyor. Baoriler bir
su yapısından çok daha
fazlasıydı, zira bu sıra
dışı yapılar dini tören-
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edildi. İndus Vadisi’nde
bulunan kalıntılar ise
baorilerin tarihinin çok
daha eskilere dayanabileceğinin ve VII. Yüzyıldan çok daha önce
baorilerin İndus Vadisi
Uygarlığı
tarafından
tasarlanmış ve inşa
edilmiş olabileceğinin
mühim bir göstergesi.
Hindular tarafından bir
sanat yapısı olarak da
tanımlanan
baoriler,
Müslüman egemenliğinde daha gözde idi.
XI. - XVI. Yüzyıllar arasında baorilerin inşası
zirveye ulaştı.

ler ve sosyal toplantılar
için de uğrak mekânlardandı. Ayrıca dini
mozaik olarak çeşitli
dinleri ve inanç şekillerini bünyesinde barındıran Hindistan’da
baoriler de nasibini alıyordu. Kimileri bereket
için tanrıçalarına hediyeler ve adaklar sunuyor ve dualar ediyordu
burada. Baorilerde yer
alan süsler ve mimari
detaylar; kent mimarisini de etkiledi. Bu etki
anıtlarda açık bir şekilde görülebiliyor.
Tarihi MS 600 yılına
kadar ulaşan baoriler,
Hindistan’ın kuzeyindeki Rajastan eyaleti
boyunca binlerce inşa

Hint Yarımadasındaki
İngiliz
egemenliğinde, yönetim suyun temizliğinden memnun
değildi, bu amaçla yapılar yerini borular ve
pompalara bıraktı. Ancak sanatsal, tarihi ve
estetik bakımdan gözdeliğini yitirmeyen baoriler, Babür işgalinde
dahi zarar görmemişken, İngiliz İdaresinde

dini törenlerin ve sosyal faaliyetlerin terk
edilmesiyle eski renkli
günlerinden çok daha
uzakta kaldı.

SAĞLADIĞI FAYDA
AÇISINDAN ÖNEMI
TARTIŞILMAZ OLAN
BAORILER, AYNI
ZAMANDA ESTETIK
BAKIMDAN DA
DIKKATLERI
ÜZERINE ÇEKIYOR.
HER YIL ON
BINLERCE TURIST
BU MIMARI
HARIKASI YAPILARI
ZIYARETE GELIYOR.

Depreme dayanıklı olarak inşa edilen bu su
yapıları Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğünde bir depremde
dahi en küçük bir zarar
görmedi.
Hint kültüründe önemli
bir yere sahip olan baoriler arasında bir tanesi
hem mimari, hem tarihi hem de teknik bakımdan diğerlerinden
daha ön planda:
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Chand Baori’nin girişinde yer alan kitabe

Chand Baori
Chand
Baori,
Hindistan’ın
Rajasthan
eyaletindeki Abhaneri köyünde yer alan
merdiven kuyusu ile
ünlü bir yapı. Harshat Mata Tapınağı’nın
tam karşısında olan bu
merdiven kuyusu, M.S.
9. yy’da inşa edilmiş.
Zeminin 30 metre kazılması ile yapılmış 13
katlı bir bina olan bu
yapı, toplam 3500 dar
merdiven içeriyor.

HARSHAT MATA
TAPINAĞI’NIN
TAM KARŞISINDA
OLAN CHAND
BAORI, M.S. 9.
YY’DA INŞA EDILDI.
ZEMININ 30 METRE
KAZILMASI ILE
YAPILMIŞ 13 KATLI
BIR BINA OLAN BU
YAPI, TOPLAM 3500
DAR MERDIVEN
IÇERIYOR.

Yandaki kitabede şu
ifadelere yer veriliyor
“19,5 metre derinliğinde, girişi kuzeyden ve
kare olarak planlanan
Chand Baori, Nikumbha
Hanedanı Kral Chanda
(Chandra)
tarafından
MS 8-9 yüzyıllar arasında inşa ettirildi. Üç
bir yanı bulunan çift
inişli merdivenlerden
meydana geliyor. Kuzey tarafı ise kirişlerle
desteklenen çoklu depolamalı koridorlardan
ve Mahishasurmardini
ile Ganeşa’nın
(Hint
Tanrıçası) resimleriyle
bezenmiş balkonlardan
oluşuyor. Çevre duvarı,
yan veranda ve girişteki
köşk sonradan eklenmiştir.”
Bir labirent edasında
insan eliyle simetrik bir
şekilde yapılan “Chand
Baori” 3500 basamak-

tan oluşan kuyu 30
metre derinliğinde. 1200
yıllık bir yapı olduğu
tahmin edilen Chand
Baori Muson Yağmurları sırasında tepesine
kadar su doluyor. Yılın
birçok mevsiminde yeraltı suyundan dolayı
kurumayan kuyu Hindistan’da gezilebilecek
en ilginç yerlerden biri.
Hindistan’ın en ünlü
simgelerinden en az
Tac Mahal kadar ünlü
olan yapı klasik Hint
mimarisinin tüm dokunuşlarını üzerinde barındırıyor. Kuyulardan
farklı olarak bu merdiven kuyuları, insanların
merdivenleri kullanarak su seviyesine daha
rahat ulaşmalarını sağlıyor. İklim veya çevre
şartlarına göre bu merdiven kuyularının üstü
kapatılabiliyor.

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

