DEĞERLI OKURLAR...
Dünyamız kozmik ölçütlere göre genç bir gezegen olsa da taşımak zorunda kaldığı
ve giderek artan nüfus yükü sebebiyle yaşlı ve yorgun bir gezegene dönüşüyor.
Kontrolsüzce artan nüfusun beraberinde getirdiği çok yönlü olumsuz etkiler, başta
su olmak üzere doğal kaynakların sürekli baskılandığı bir sürece yol açtı. Sınırlı
doğal kaynakların sürekli artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, pek de
uzak olmayan bir gelecekte mümkün olmaktan çıkabilir. Zira gelişen ve dönüşen
teknoloji, değişen yaşam tarzının dayattığı yeni ihtiyaçlar, mevcut ihtiyaçların
üzerine sürekli yenilerinin eklenmesine sebep oluyor. Bu durum tarımdan enerjiye,
turizmden ulaşıma kadar hemen her sektördeki mal ve hizmet üretim aşamalarında
kullanılan suyun miktarını her geçen gün arttırıyor. Başka bir ifade ile su ayak izimiz
giderek büyüyor. Su ayak izi kavramı, belli bir zaman diliminde belirli kullanıcıların
üretim ve tüketim süreçlerinde harcadıkları su olarak tanımlanıyor. Sanal su ve
saklı su kavramlarını da içinde barındıran “su ayak izine” ilişkin merak ettiklerinizi
dergimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca DSİ tarafından Cibuti’de inşa edilen Dostluk Barajı’na ilişkin
ülkeden yansımaları almak üzere Cibuti Büyükelçimiz ile yaptığımız röportajı,
HES’lerin ve GAP’ın ülke ekonomisine katkılarını ve su sektörüne ilişkin gelişmeleri
içeren haberlerimizi de bulabilirsiniz.
Keyifle okumanız dileğiyle…

Dergi Adı
Devlet Su İşleri Vakfı Yayını
Su Dünyası Dergisi
İmtiyaz Sahibi
Devlet Su İşleri Vakfı Adına Yönetim
Kurulu Başkanı Mevlüt AYDIN

Yönetim Adresi
İlk Sok. No: 28 Yücetepe / ANKARA
Tel: 0 312 229 85 61
Faks: 0 312 229 84 21
Organizasyon ve Hazırlık

Yayın Kurulu
Mevlüt AYDIN
Kaya YILDIZ
Murat DAĞDEVİREN
Şadiye YALÇIN
Oğuz KASAP
Faruk FIRATOĞLU

Arif DEMİRBAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nizamettin ÇİFTÇİ

Proje ve Yayın Koordinatörü

Genel Koordinatör
Levent YILDIRIM

Editör

Genel Yayın Yönetmeni
Orçun TAŞKIN

Tasarımcı

Yazı İşleri
Ganimet CANEVİ
Burak YALÇIN
Özgül AYOĞLU
Fotoğraf
İsmail ACAR

1

Dijital ve Sosyal Medya
Hasan ANDİŞ
Baskı Takip Sorumlusu
Oğuzhan EROL
Ziya Gökalp Cad. Dr. Mediha Eldem Sok.
No: 38/15 Kızılay/ANKARA

Ajans Başkanı

Genel Koordinatör
Engin YALÇINKAYA

Neslihan GÜRSOY

Ömer ÜNAL

Emrah ANDİŞ
Pakize UYANIKER
Renk Ayrımı
Suphani AKKOÇ
Fotoğraf Editörü
Barış ŞİMŞEK

Tel: 0312 430 70 81
www.arentanitim.com.tr
info@arentanitim.com.tr
Baskı
Epa-Mat Matbaacılık
Ağaç İşleri San. Sit. 1357. Sk. No: 41
İvedik/ANKARA • Tel: 0 312 394 48 63
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Basım Tarihi: 14.11.2019
Su Dünyası Dergisi’nde yayımlanan yazıların ve
fotoğrafların tüm yasal sorumluluğu, metin ve
görsellerin sahibi olan firmalara/kişilere aittir.
Reklamlar, reklam verenin sorumluluğundadır.
Yazı ve Fotoğraflar kaynak gösterilmeden
kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’nın
aylık ücretsiz yayınıdır. Para ile satılamaz.

www.su-dunyasi.com.tr • sudunyasi@dsi.gov.tr

İÇİNDEKİLER 		

SU AYAK İZINI
KÜÇÜLTMEK

TEMMUZ 2019

KISA-KISA

6
TÜNEL DEVREYE
GIRDI 180 KUYU
KAPATILDI

7

2

DSİ YERALTINA
100 BARAJ YAPACAK

8
TÜRKIYE’NIN EN
BÜYÜK İKINCI
İÇMESUYU
PROJESINDE,
GAZIANTEP ŞEHRINE
SU VERILDI

9
TARIM VE
ORMAN ŞÛRASI
DEĞERLENDIRME
TOPLANTISI

10
DÜNYANIN İLK
“TAŞKIN” MÜZESI

42
KAPAK

11
ULUSAL ÖNEME HAİZ
SULAK ALAN SAYISI
56’YA YÜKSELDİ

12

DEV BARAJ SU
TUTMAYA BAŞLADI

15
19

CUMHURBAŞKANIMIZ
YUSUFELİ BARAJI İNŞAATINDA
3

GAP’TAN EKONOMIYE
DEV KATKI

26

22

CIBUTI’YE İLK BARAJ
DSİ’DEN

BARAJ KUZULARINDAN
EKONOMİYE 940
MİLYON TL’LİK KATKI

24

BARAJLARDAN EGE’YE
BEREKET AKIYOR

32

SÜRDÜRÜLEBILIR
KALKINMADAN
SU AYAK İZINE

54

TÜRKİYE’NİN
ŞELALELERİ

4

YENILEME PROJELERIYLE
BÜYÜK SU TASARRUFU
SAĞLIYORUZ
Yenileme çalışmalarımız kapsamında 22 bin hektar sahaya
hizmet veren sulama şebekesi modernize edilmiştir. 78 bin
hektar tarım arazisine hizmet veren sulama şebekesinde ise
inşaat çalışmalarımız devam etmektedir.

Artan nüfus, küresel
ısınma ve iklim
değişikliğinin menfi
etkilerinin giderek
hissedilir seviyelere
ulaşması, plansız
kentleşme ve kirlilik
gibi sebeplerle
üzerindeki baskı
artan tatlı su
kaynaklarımızın
korunmasına yönelik
çalışmalar büyük
önem taşımaktadır.
Tüm bu olumsuz
etkilerin bertarafına
yönelik olarak alınacak
tedbirler kadar bu
süreç ile uyumlu
bir yaşam tarzı
benimsemek de o denli
önemlidir. Bu açıdan,
harcanan su miktarının
bir göstergesi olan su
ayak izimizi küçültmek
alınabilecek en değerli
tedbir olacaktır.
Dünyada ve ülkemizde
suyun sektörlere göre
kullanımı dikkate
alındığında, tarım
sektörü açık ara ön
plana çıkmaktadır.
Ülkemizde sarfedilen
suyun yüzde 74’üne
karşılık gelen 40
milyar metreküp su,
tarım sektöründe
kullanılmaktadır.
Dolayısıyla bu sektörde
uygulanacak tasarrufa

yönelik modern
tedbirler, su ayak
izinin küçültülmesi
bakımından büyük
katkı sağlamaktadır.
Bu doğrultuda 2000’li
yılların başından
itibaren büyük
ölçüde tasarruf
sağlayan modern
sulama sistemlerinin
yaygınlaştırılması için
bir atılım içerisine
girilmiş ve su talebinin
kısıtlanması yönünde
önemli çalışmalar
hayata geçirilmiştir.
Yapılan çalışmalar
meyvelerini vermiş ve
2000’li yılların başında
tarımsal sulamada %6
olan modern sulama
sistemlerinin oranı
%28’e yükseltilmiştir.
Bu oran inşaatı devam
eden projelerimizde
%94 mertebesine
çıkmaktadır.
Kapalı sistem basınçlı
borulu sulamaya
geçilmesi ile iletim
kayıpları minimum
seviye indirilmekte
ve tarla içi sulama
sistemleri ile
önemli ölçüde su
tasarrufu sağlanarak
tarla randımanı
maksimum seviyeye
yükseltilmektedir.
Böylelikle, yağmurlama

Mevlüt AYDIN
DSİ Genel Müdürü

sulamalarda % 35
damla sulamalarda
ise % 65 oranında
su tasarrufu
sağlanmaktadır.
Ayrıca projelerimizde
tarla içi sulama
sistemlerinin
geliştirilmesine
yönelik tasarımlarımız
bulunmaktadır.
Bu çerçevede
çiftçilerimizin suyu
daha kontrollü ve
ölçülü alması amacı
ile tasarlanmış
çoklu çıkış ağzı
projesi uygulamaya
konulmuştur. Bu
tasarım ile her
parsel sahibine
hizmet verecek çıkış
ağızlarına bağlanacak
aparatlar ile çiftçinin
suyu daha sorunsuz
bir şekilde alarak
tarlasına taşıması ve su
kayıplarının azaltılması
amaçlanmıştır.
Bunun yanında
mevcut klasik
sulama sistemlerinin
rehabilitasyonu ile
sulama şebekelerinin
modernizasyonunu
yaptığımız yenileme
projelerini de hayata
geçirmekteyiz. Bu
kapsamda 25 adet
proje tamamlanarak
22 bin hektar sahaya

hizmet veren sulama
şebekesi modernize
edilmiştir. Hâlihazırda
78 bin hektar tarım
arazisine hizmet veren
sulama şebekesinde
ise inşaat çalışmaları
devam etmektedir.
172 bin hektar alana
hizmet verecek 28
projenin proje yapımı
tamamlanmışken,
245 bin hektar
sahaya hizmet
verecek şebekenin
modernizasyonu
ise proje yapım
aşamasındadır.
535 bin hektarlık
sahada ise planlama
çalışmalarımız devam
etmektedir.
Yenileme Projeleriyle;
su tasarrufu sağlamayı,
sulama tesislerinin
fonksiyonlarını
tam olarak yerine
getirmelerini,
çiftçilerimizin
faydalanma süresinin
ve şartlarının
iyileştirilmesini,
işletme ve bakım
faaliyetlerinin
sürdürülebilirliğinin
sağlanmasını ve
toprakta tuzluluk
ve sodyumluluk gibi
sorunların ortaya
çıkmasına mani olmayı
amaçlıyoruz.

5

Kısa-Kısa

TÜNEL DEVREYE GIRDI
180 KUYU KAPATILDI
Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete
girmesiyle Konya’da 180 adet yeraltı kuyusu kapatıldı, bu
sayede her yıl 100 milyon metreküp daha az yeraltı suyu
kullanılacak.
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K

onya yıllık
ortalama
yağış
ve
sahip olduğu ye-

rüstü suyu bakımından
Türkiye

ortalamasının

altında bulunuyor. Bu
sebeple yeraltı suyu tüketimi oldukça yüksek.
Mavi Tünel Projesiyle
stratejik öneme sahip
yeraltı suyu kullanımı
azalmaya başladı. Projenin devreye girmesiy-

le içme suyu temininde
kullanılan 180 adet yeraltı suyu kuyusu ve 2
adet pompa istasyonu
kapatıldı. Bu kuyulardan artık su çekilmiyor.
Bu sayede her yıl 100
milyon metreküp daha
az yeraltı suyu kullanılacak.
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 2018 yılında açılışı yapılan Mavi
Tünel içme suyu isale

hattı ve arıtma tesisinin devre alınmasıyla
Konya’daki musluklardan memba kalitesinde
içme suyu akmaya başladı. Bağbaşı Barajı’nda
depolanan su, 17 kilo-

metre uzunluğundaki
Mavi Tünel vasıtasıyla
Konya Kapalı Havzasına aktarılıyor. Aktarılan
suyun bir kısmı arıtma
tesisine bir kısmı da
sulamaya ayrılıyor.

Kısa-Kısa

DSİ YERALTINA
100 BARAJ YAPACAK
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Barajları Eylem Planı
kapsamında 100 adet Yeraltı Barajı inşa edecek.
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Y

er
üstüne
inşa
edilen
klasik
barajlara
oranla
daha düşük maliyetle
inşa edilebilen yeraltı barajlarının yapımına, ülkemizde 70’li
yıllarda başlanmış ve
11 adet yeraltı barajı
inşa edilerek işletmeye alınmıştı. Başlatılan
eylem planı ile İzmir,
Aydın, Mardin, Ankara, Konya, Çankırı,
Malatya, Elazığ, Edirne, Tekirdağ, Bartın,
Balıkesir başta olmak
üzere birçok şehirde
inşa edilecek barajlarla bu sayı arttırılacak.

Bu kapsamda 2023 yılına kadar 100 yeraltı
barajı tamamlanacak.
100 proje ile yaklaşık 50
milyon m3 su depolanacak, bu suyun tamamının içme suyuna tahsis
edilmesi halinde, 750
bin kişiye içme suyu
sağlanabilecek, tamamının sulamaya tahsis
edilmesi
durumunda
ise 80 bin dekar arazi
sulanabilecek ve yıllık
60 Milyon TL net zirai
gelir artışı sağlanabilecek.
Yeraltı barajları; yüzey
sularının buharlaşma
ve kamulaştırma maliyetinin asgari seviyede

tutularak yeraltı suyunun beslenmesi, bu
sayede yeraltı suyunun
rezerv ve kalite açısından korunması ve özellikle temiz içme suyu
sağlanması maksadıyla
yapılıyor.

Orta Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin
birçok bölgesinde yeraltı barajları yapımının
su ihtiyacının karşılanması ve kuraklıkla mücadelede katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadi
alüvyonlarındaki küçük
boyutlu yeraltı barajları
çoğunlukla kırsal bölgelerdeki küçük yerleşimlerin
içme-kullanma
suyu ihtiyacını, büyük
boyutlu olanlar ise daha
kalabalık yerleşimlerin
ve daha geniş arazilerin
sulama suyu ihtiyacını
karşılamada kullanılacak.

Konuya ilişkin olarak
DSİ genel Müdürlüğü’nde 22.07.2019 tarihinde düzenlenen ve
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin
katılımıyla
gerçekleştirilen
“Yeraltı Barajları Lansman
Toplantısı” ile kamuoyu yeraltı barajları ile
alakalı olarak bilgilendirildi.

Kısa-Kısa

TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK
İKINCI İÇMESUYU
PROJESINDE, GAZIANTEP
ŞEHRINE SU VERILDI
Türkiye’nin içme suyu alanında Melen’den sonra en büyük yatırım
projesi olan ve Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde doğan Göksu
Çayı’nın suyunu Gaziantep’e ulaştıracak Gaziantep Düzbağ İçme
Suyu Projesi tamamlanarak şehre su verilmeye başlandı.
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S

uriyeli
sığınmacıların
da yoğun bir
şekilde
bulunduğu Gaziantep’in içme suyu
temininde sıkıntı yaşamaması adına DSİ
tarafından
geliştirilen Düzbağ İçme Suyu
Projesi’nde mutlu sona
ulaşıldı.
Testlerin
tamamlanmasının ardından Gaziantep’e kaynak suyu
kalitesinde içme, kullanma ve sanayi suyu
verilmeye başlandı.
Göksu Çayından alınacak yıllık 96,60 milyon
metreküp suyu Gazi-

antep’e iletilecek olan
proje kapsamında regülatör, terfi merkezi, yükleme havuzu,
iletim hattı,
dağıtım
hattı ve tünel imalatları bulunuyor. 2017
yılında başlayan inşaat
çalışmaları
çerçevesinde 81.581 metrelik
isale hattının tamamı bitirilerek, hatta
su verildi. Ayrıca proje
kapsamında 13 bin 974
metre iletim hattı, 632
metre terfi hattı, 2 bin
659 metre dağıtım hattı, 400 metre Mizmilli
deplasesi ve 12 bin 78
metre Kartalkaya terfi
yenilemesi olmak üzere
toplam 111 bin 324 metrelik boru hattı döşendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet
Su İşleri Genel Müdürü
Mevlüt Aydın, Düzbağ
Projesi’nde içme suyunun ilk aşamada Göksu Çayı’ndan regülatör
vasıtasıyla alınacağını
söyledi. Genel Müdür
Aydın, “Bu aşamada
Gaziantep suya yüzde
75 mertebesinde daha
uygun maliyetle kavuşacak. Düzbağ Barajı’nın bitmesiyle şehre
verilen su yılda 173,60
milyon metreküpe yükselecek ve tamamen
cazibeyle yani herhangi bir enerjiye ihtiyaç
olmadan
Gaziantepli
vatandaşlarımız bu suya kavuşmuş olacak.”

dedi. Gaziantep Düzbağ
İçmesuyu

İsale

Hattı

Projesi inşaatında genel
iş ilerlemesinin yüzde
90 seviyesinde olduğunu belirten Aydın, bugüne kadar proje kapsamında 1,2 Milyar TL
harcama yapıldığını da
sözlerine ekledi. Aydın;
son olarak “Bu projenin
yapılmasında en büyük
destekçimiz

Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
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TARIM VE ORMAN
ŞÛRASI DEĞERLENDIRME
TOPLANTISI
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ekim ayı içerisinde
düzenlenmesi planlanan “Tarım ve Orman Şurası”na ilişkin
değerlendirme toplantısı, 3 Eylül 2019 tarihinde DSİ Genel
Müdürlüğü’nde yapıldı.
olarak ülkemizin 2023
hedefleri doğrultusunda bu şurada söz sahibi olup katkı sağlamak
amacındayız.
Kurum
olarak hedeflerimiz var
ve inşallah bu hedeflerimize
ulaşacağız.’
dedi.

D

Sİ
Genel
M ü d ü rü Mevlüt
Aydın başkanlığında
düzenlenen toplantıya,
Genel Müdür Yardımcıları Kaya Yıldız, Murat Dağdeviren, Şadiye
Yalçın, Tarım ve Orman
Bakanı Danışmanı Ersin
Topçuoğlu, Daire Başkanları, Daire Başkan
Yardımcıları ile ilgililer
katıldılar.
Toplantının açılışında
kısa bir değerlendirme
konuşması yapan Genel

Müdür Mevlüt Aydın,
“Bilindiği üzere Kasım
ayı içerisinde bakanlığımız tarafından yapılacak ‘Tarım ve Orman
Şûrası’ kurumumuz ve

ülkemiz için son derece
önemlidir. Buradan çıkacak kararlar ülkemizin tarım, orman ve su
konularının anayasası
olacaktır. Bizler de DSİ

Konuşmaların
ardından Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın kısa, orta
ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine
katkı sağlamak amacıyla yapılan Tarım ve Orman Şûrasının çalışma
usul ve esaslarının düzenlenmesi; hedefleri,
işleyişi ve görevlerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların
değerlendirme ve istişaresi yapıldı.
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DÜNYANIN İLK “TAŞKIN”
MÜZESI
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına
dikkati çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla dünyada
bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesi’ni Trabzon’da hayata
geçireceklerini açıkladı.
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B

akan Pakdemirli,
yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin en çok yağış
alan bölgesi olan Doğu
Karadeniz’de yaklaşık
74 bin münferit dere
bulunduğunu
ifade
ederek, bu kapsamda
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından
ülkedeki taşkın olaylarına dikkat çekmek ve
halkı bilinçlendirmek
için dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum
çalışmalarına başlandığını belirtti.
DSİ 22. (Trabzon) Bölge Müdürlüğünde yapılacak müzeden 7’den

70’e herkesin faydalanabileceğini ifade eden
Pakdemirli, “Müzede,
‘taşkına sebebiyet vermemek’,
‘taşkından
korunmak’ ve ‘taşkın
anındaki
davranışlar’ ile ilgili aktivasyon
alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile
dünya genelinde son
yıllarda uygulanmaya
başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin
tanıtılacağı
bölümler
gibi pek çok farklı bölüm yer alacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Doğu
Karadeniz’de,
taşkınlar
konusunda bilinç oluşturmak
maksadıyla, Bakanlığımız ve DSİ olarak bu
projeyi çok önemsiyoruz. Taşkın Müzesi’ni,
Bölge Müdür Vekilimiz
Dr. Emre Akçalı bizzat
kendi projelendirdi. Bu
anlamda fark yaratan
bu proje için, kendisini
ve ekibini tebrik ediyorum. Müzenin inşaat
ihalesine önümüzdeki ay çıkılacak. Müze,
2020 yılında hizmete
sunulacak.”

kontrol

Bakan Pakdemirli, projenin önemine değinerek, şunları kaydetti:
“Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan

Müzede Neler Olacak
Taşkın
Müzesi’nde,
geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve
klasik
taşkın/rusubat

Müzede ayrıca dokun-

tesis

tipleri,

interaktif nehir ve şehir taşkını modeli, heyelan-taşkın etkileşim
modeli, 1929 yılı Of
heyelan/taşkın maketi,
bilgilendirme

sinema

salonu, acil müdahale
timi odası, sanal gerçeklik taşkın odası, taşkın teknik bilgilendirme bölümü, tarihi taşkınlar bölümü, taşkında
davranış

bölümü

ve

erken uyarı simülatörü
yer alacak.

matik harita ile ziyaretçiler evlerinin taşkın
tehdidinde olup olmadığına bakabilecek.
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ULUSAL ÖNEME HAİZ
SULAK ALAN SAYISI 56’YA
YÜKSELDİ
Afyonkarahisar’da Karamık Sazlıkları, Muğla’da Metruk Tuzlası ve
Kayseri’de Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alan Ulusal Öneme Haiz
Sulak Alan olarak tescil edilerek koruma altına alındı.
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T

arım
ve
O r m a n
Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli
Paklar Genel Müdürlüğü
sulak alanlardaki tescil çalışmalarına devam
ediyor. 2014 yılında Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği’nde yapılan
düzenleme ile yürürlüğe
konulan sulak alanların
tescil edilerek korunmasına ilişkin uygulama kapsamında Ramsar
Alanı, Ulusal Öneme
Haiz Sulak Alan ve Mahalli Öneme Haiz Sulak
Alan olarak üç farklı kategoride tescil yapılıyor.
Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun geçtiği-

miz günlerde yaptığı
toplantıda alınan karar
gereğince Afyonkarahisar’da Karamık Sazlıkları, Muğla’da Metruk
Tuzlası ve Kayseri’de
Tuzla Gölü olmak üzere 3 sulak alan Ulusal
Öneme Haiz Sulak Alan
olarak tescil edilerek
koruma altına alındı.
Sulak Alanların
Büyüklüğü 995 Bin
364 Hektar Oldu
Metruk Tuzlası ve Tuzla Gölü, allı turnaların
ülkemizdeki
önemli
konaklama alanlarından biri olması bakımından büyük önem
taşıyor. Karamık Sazlıkları ise Batı Anadolu Bölgesi’nin en tabii

sulak alanlarından biri
olarak içerdiği adacıklar ve turbalık yapısı ile
karbon tutumunun yanı
sıra iklim değişikliğinin
önlenmesinde de katkı
sağlıyor.

yükselirken Sulak Alan-

Bu 3 sulak alanın tescili
ile Ulusal Öneme Haiz
Sulak Alan Sayısı 56’ya

Bu sulak alanların kap-

ların

Korunması

netmeliği

Yö-

kapsamında

belirtilen diğer statülerle birlikte koruma altına alınan toplam sulak
alan sayısı 79’a ulaştı.
ladığı toplam arazi ise
995 bin 364 hektar oldu.

Haber

DEV BARAJ SU
TUTMAYA BAŞLADI
Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olan Ilısu
Barajı’nda su tutma testlerine başlandı. Geçtiğimiz yıl
su tutma aşamasına getirilen barajda, tarihi ve kültürel
varlıkların korunup kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam
ettiğinden su tutma işlemi erteleniyordu.
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Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde dünyanın en
büyük barajı olan Ilısu
Barajı’nda 8 Ağustos
2019 tarihi itibariyle su
tutma testlerine başlandı. Temeli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından
atılan Ilısu Barajı’nın
inşaat çalışmaları 2010
yılında başlamıştı. Ilısu
Projesi, tarihi ve kültü-

rel varlıkların korunup
kurtarılması, çevre ve
yeniden yerleşim çalışmalarını içeren geniş kapsamlı bir proje
olarak hayata geçirildi.
Baraj 2018 yılında su
tutma aşamasına getirilse de devam etmekte
olan ve dünya kamuoyu tarafından da ilgi ve
beğeniyle takip edilen
kültürel varlıkların korunup kurtarılmasına

ilişkin çalışmalar dolayısıyla su tutmaya başlamamıştı.
Dünyaya Örnek Teşkil
Eden Çalışmalar
Gerçekleştirildi
Türkiye, Ilısu Barajı ve
HES Projesi kapsamında tarihi ve kültürel
varlıkların korunması konusunda dünyaya
örnek olacak nitelikte
çalışmalar gerçekleş-

tirdi. DSİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
yürütülen
çalışmalar
çerçevesinde,
ulusal
ve uluslararası bilim
insanlarından
oluşan
komisyonların da görüşleri alınarak konusunda uzman taraflarca
önemli çalışmalar hayata geçirildi. Bu çalışmalar neticesinde Ilısu
Barajı göl alanından
etkilenmeyecek
olan

Haber

Hasankeyf Yukarı Şehir
yeniden düzenlenerek
adeta bir açık hava müzesi haline getirildi.
Baraj göl alanından
etkilenen
Hasankeyf
Aşağı Şehir’de yer alan
ve binlerce ton ağırlığa sahip olan yüzlerce
yıllık tarihi ve kültürel
varlıklar ise son derece
titiz metotlar ve hassas
bir mühendislikle tek
kütle halinde kilometrelerce taşınarak ya da
parçalara ayırılıp nihai
konumunda
yeniden
kurulumu yapılmak suretiyle baraj göl alanından başarıyla çıkarıldı.
Yapımı 540 yıl önceye
tarihlenen Zeynel Bey
Türbesi’nin taşınmasıyla başlayan ve tüm
dünyanın ilgisini Ilısu
Projesi’ne
yöneltmesine vesile olan taşıma
işlemleri kapsamında 7
adet anıt eser baraj göl
alanından çıkarıldı. Bu
eserlerden Zeynel Bey
Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah
Zaviyesi, Er-Rızk Camii
ve Kızlar Camii (Eyyübi
Camii) bütüncül olarak
yani tek parça halinde;
Orta Kapı ise 3 parçaya

ayrılarak nihai konumuna nakledildi. Süleyman Han ve Koç Camileri ise kısmen taşındı
ve taşınamayan kısımları yerinde korundu.
Yine eserlerin taşınamayan kısımlarının bir
örnekleri nihai konumlarında inşa edildi.

Minareler Taş Taş
Söküldü, Tekrar
Örüldü
Zamanın olumsuz tesirlerine rağmen Süleyman Han ve Er Rızk
Camilerinin
ayakta
kalabilen
minareleri ise bütüncül olarak
taşınmasının yapıların

zarar görmesine sebep
olabileceği riskine karşılık sökülerek taşındı.
Minareler, taşları tek
tek sökülerek ve yeni
yerinde aslına uygun
olarak kurulumu yapılmak suretiyle taşındı. Sökülen taşlar tek
tek numaralandırılarak
vinç yardımıyla indirildi. Numaralandırılan
taşlar ise aslına uygun
şekilde
birleştirilmek
üzere Hasankeyf Kültürel Park Alanı’ndaki
Arkeopark’a götürülerek kurulum işlemi tamamlandı.
Kızlar (Eyyubi) Camii,
Ilısu Projesi kapsamında gerçekleştirilen nakil
işlemleri içinde en ağır
tarihi yapı oldu. Batı ve
Doğu bloğu ile kuzey ve
güney duvarları olmak
üzere 4 parça halinde
taşınan 13. yüzyıl eseri Kızlar (Eyyubi) Camii’nin toplam ağırlığı
4960 tonu buldu. Taşınan en ağır parça ise
2300 ton ağırlığındaki
doğu bloğu oldu.
Tarihi caminin taşınması için Dicle Nehri
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üzerinde 12 menfezden oluşan 104 metre
uzunluğunda bir köprü
yapıldı.
Dev Bir Baraj, Modern
Bir Şehir
Ilısu Projesi kapsamında baraj gölünden etkilenecek Hasankeyf ilçesi
de yeni ve daha modern
yerine taşındı. Yeniden
yerleşim
çalışmaları çerçevesinde Yeni ve
Modern Hasankeyf’te
tamamlanan 770 adet
konuttan 710 konut ve
ticaret merkezindeki 98
iş yeri hak sahiplerine
teslim edildi.
Yeniden yerleşim çalışmaları kapsamında
eski Hasankeyf’in yerleşim alanı 500 dekar
iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre
uzaklıktaki 3 bin dekar
alana inşa edildi. Yeşil
alan miktarının arttığı
yeni yerleşim yerinde,
kaymakamlık, belediye hizmet binası, ilçe
jandarma komutanlığı,
ilçe emniyet müdürlü-

ğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek
Yüksekokulu, 25 yataklı
Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda
kurum hizmet vermeye
başladı.
Yeni yerleşim yeri bölge
mimarisine uygun inşa
edildi. Yatay mimarinin uygulandığı alanda
Hasankeyfliler, 30-40
metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek
katlı müstakil modern
evlerde
yaşamlarını
sürdürecek.
Yeniden yerleşim çalışmaları, DSİ tarafından
TOKİ Başkanlığına aktarılan 500 milyon TL
tutarındaki ödenek ile
finanse edildi.
Kendini 5 Yılda Amorti
Edecek
Ilısu Barajı ve HES 6
üniteden oluşan ve toplamda 1200 MW kurulu
güce sahip olan santrali ile yıllık 4 milyar
120 milyon kilovatsaat

elektrik enerjisi üretecek. Bu üretim miktarı ülkemizin 2018
yılı elektrik enerjisi
tüketiminin %1,3’üne,
hidroelektrik
enerjisi
üretiminin ise %6,6’sına denk geliyor. Ilısu
Barajı ve HES’ten elde
edilecek elektrik enerjisinin güncel piyasa
değeri ise yaklaşık 412
milyon ABD dolarına
karşılık geliyor.
Ilısu Barajı ve HES işletmeye
alındığında;
tarımsal sulama, turizm, su ürünleri üretimi, su yolu taşımacılığı ve ulaşım gibi gelir
getirici diğer faaliyetler

hesaba katılmadan yalnızca yerli ve yenilenebilir elektrik enerjisinin
yıllık getirisi dikkate
alındığında tesisin kendisini yaklaşık 5 yıl gibi
kısa bir sürede amorti
edeceği
öngörülüyor.
Bu da tesisin minimum
100 yıl işletmede kalacağı
varsayımından
hareketle, Ilısu Barajı ve HES’in üreteceği
temiz ve yerli elektrik
enerjisi ile baraj gölünden kaynaklanan diğer
faaliyetlerin getirilerinin, 95 yıl boyunca ülke
bütçesinin gelir hanesine yazılacağı anlamına
geliyor.

Haber

CUMHURBAŞKANIMIZ
YUSUFELİ BARAJI
İNŞAATINDA
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tamamlandığında
ülkemizin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve
Hidroelektrik Santrali inşaatını ziyaret ederek incelemelerde
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada baraj inşaatı ve
yeniden yerleşim çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.
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275 metrelik yüksekliği
ile dünyanın en yüksek
barajları arasına girecek olan Yusufeli Barajı’nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam

ediyor. Çift eğrilikli beton gövde sınıfında inşa
edilen barajın gövdesi
de yükselmeye devam
ediyor. Baraj gövdesi
için günlük ortalama

7 bin metreküp beton
dökülüyor. Gövde inşaatı tamamlandığında
dökülen beton miktarı
4 milyon metreküpü
bulacak.

Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
bu özel barajın inşaat
çalışmalarını
yerinde incelemek üzere 24
Ağustos 2019 tarihinde

Haber

sıkıntıları aştık ve baraj
inşaatına devam ettik.”
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kadar her yönüyle bir
barajlar şehri Artvin…”

Yusufeli ilçesine ziyarette bulundu. Rize’den
Yusufeli ilçesine helikopter ile geçen Erdoğan, baraj inşaatını ilk
önce havadan inceledi.
Yusufeli ilçesinde vatandaşlar ile buluşan
Erdoğan burada baraj
inşaatı ve Yusufeli ilçesi
yeniden yerleşim çalışmaları ile alakalı açıklamalarda bulundu.
“Muhteşem Bir Eser
Ortaya Çıkıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli ilçesinde
vatandaşlara
hitaben
yaptığı konuşmada önce
Yusufeli Barajı inşaatına ilişkin bilgiler verdi:
“Biraz önce Yusufeli
Barajı inşaatını helikopter ile inceleme fırsatını buldum. Gerçekten muhteşem bir eser
ortaya çıkıyor. Zaten
Artvin adeta bir barajlar şehri… Dünyada eşi
benzeri olmayan bir şehir… Kullanma suyundan içme suyuna elektrik enerjisine varıncaya

“YURT DIŞINDAN
YURT IÇINE
KADAR PEK ÇOK
ÇEVRE YUSUFELI
BARAJI’NIN
INŞASINA ENGEL
OLMAK IÇIN HER
TÜRLÜ ÇABAYI
GÖSTERMIŞLERDIR.
HAMDOLSUN, BIZ
MILLETIMIZLE
EL ELE VERDIK,
DAYANIŞMA IÇINDE
OLDUK, ELE ELE
VEREREK TÜM
BU SIKINTILARI
AŞTIK VE BARAJ
INŞAATINA DEVAM
ETTIK.”

Yusufeli barajı inşaatı ile ilçenin çok daha
farklı bir konuma tırmanacağını
söyleyen
Cumhurbaşkanı
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Kendi
sınıfında ülkemizin en
büyük, dünyanın ise en
yüksek 3. eseri olacak
Yusufeli Barajı’nı ülkemize kazandırmak için
verdiğimiz mücadelenin
en yakın şahidi sizlersiniz. Baraj inşaatının
sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan gezi
olaylarından tutun da
15 Temmuza kadar tüm
saldırıların hedefindeki yerlerden biri hep bu
eser olmuştur. Yurt dışından yurtiçine kadar
pek çok çevre Yusufeli
Barajı’nın inşasına engel olmak için her türlü
çabayı göstermişlerdir.
Hamdolsun, biz milletimizle el ele verdik,
dayanışma içinde olduk,
ele ele vererek tüm bu

“2021 Yılında Elektrik
Üretimi Başlayacak”
Baraj
inşaatında
%70’lik fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle
devam etti: “Yılda 1
milyar 888 milyon kWh
elektrik enerjisi üretecek bu eser, inşallah
2021 yılının Nisan ayında elektrik üretmeye
başlayacaktır. Görüldüğü gibi önümüzde fazla bir zaman yok. Hızla
ilerliyoruz, bitireceğiz.
Ondan sonra da açılışına geleceğiz. Baraj
da üretilecek elektrik
enerjisinin
ülkemize katkısı 1 milyar 250
milyon TL olacak. Bu
üretim gücüyle baraj,
7 yılda kendini amorti
edebilme kabiliyetine
sahiptir.”
“Lebiderya Bir
Yusufeli İlçesi…”
Yeniden yerleşim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda da bulanan
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bu eser için
Yusufeli çok büyük fedakârlıkta
bulundu.
Baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin
yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık.
Ama şimdi helikopterle
geçerken baktım ki bir
lebiderya… Denize nazır
konutlarımız yapılıyor.
Her şeyiyle muhteşem
bir şehir inşa ediliyor.
Çok dedikodular ortada dolaşıyor fakat siz
oralara
yerleştiğiniz
zaman, ben inanıyorum
ki bize çok dua edecek-

Haber

siniz. Çünkü bütün devlet binaları, okullarıyla
ibadethaneleriyle
alt
yapısıyla üst yapısıyla
muhteşem bir Yusufeli
burada inşa ediliyor.”
dedi.
Yeniden yerleşim çalışmaları tamamlandığında göl manzaralı güzel
bir yaşam alanının ortaya çıkacağını söyleyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan: “Adeta mesire
yerleri ile bambaşka bir
Yusufeli olacak. Mimarisiyle sosyal alanlarıyla her şeyiyle bölgesinin çekim alanı haline
gelecek.” dedi.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan sözlerine şöyle
devam etti: “Projesini
bizzat incelediğim, takip ettiğim bu süreçte
inşallah bütün yüklenici firmalar, onlar da
bize bugüne kadar zorluk çıkarmadılar, başarılı bir şeklîde süreci
devam ettirdiler. Bütün

“ŞIMDI
HELIKOPTERLE
GEÇERKEN BAKTIM
KI BIR LEBIDERYA…
DENIZE NAZIR
KONUTLARIMIZ
YAPILIYOR.
HER ŞEYIYLE
MUHTEŞEM
BIR ŞEHIR INŞA
EDILIYOR.”

kurumlarımız
kendi
görev sahaları ile ilgili konularda hassas bir
çalışma yürütüyorlar.
Bu sürecin sizler için
zor olduğunu biliyorum. Sıkıntılarınızı yakinen takip ediyorum.
Sizler bizim için değerlisininiz. Hiçbir Yusufelilinin mağduriyet
yaşamasına
müsaade
etmeyeceğiz. Baraj, yol
ve yeniden yerleşim inşaatlarımızı biran evvel
bitirip sizleri evlerinize
kavuşturacağız. Buradan sizlere bir de müjde
vermek istiyorum, yeni

yerleşim yerinde hak
sahibi
olmayanların
mağduriyetini
çıkarmakta olduğumuz bir
kararnameyle gideriyoruz. Bu gece bu kararnameyi imzaladım. Bu
kararnameyle birlikte
önümüz ve önünüz daha da açılmış oluyor. Bu
kardeşlerimize de evleri
şimdiden hayırlı olsun.
Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için
Bakanlığımıza ve Devlet Su İşlerine gereken
talimatları verdik veriyoruz. Bu konudaki diğer sıkıntıları da biliyoruz. İnşallah onların da
adil ve makul bir yoldan
hal çaresine bakacağız.
Türkiye’yi Yusufeli Barajı gibi bir abide esere
kavuştururken Yusufeli’ndeki kardeşlerimize
de huzurlu, müreffeh,
aydınlık bir gelecek
sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti
gösteriyoruz, göstereceğiz.”
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olmak üzere toplam
160 MW’lik bir kapasite artışı sağlanacak.
Eğer Yusufeli Barajı yapılmıyor olsaydı mansapta işletme halinde
bulunan üç barajda 160
MW’Iik bir kapasite
azalması ile 467 milyon
kWh yıllık enerji kaybı
meydana gelecekti.
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Yusufeli Barajı İnşaatı
Yusufeli’de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan daha sonra incelemelerde bulunmak
üzere Yusufeli Barajı inşaatına geçti. Burada da
açıklamalarda bulunan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl sonra baraj
gövdesinin tamamlanacağını ve ardından
su tutulmaya başlanacağını söyledi. Yeniden
yerleşim çalışmalarına
da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Bu barajın bir
özelliği var, ne yapıyoruz Yusufeli ilçesini sular altına alıyoruz. Yeni
bir Yusufeli ilçesi inşa
ediyoruz. Lebiderya bir
Yusufeli İlçesi… Şu anda
orada TOKİ’nin yaptığı konutlarla bambaşka
bir Yusufeli ilçesi meydana gelecek. Gerçekten
manzarasıyla yeşiliyle
her yönüyle Yusufeli
halkı çok farklı bir ilçede yaşamanın zevkine
ulaşacak. Ben şu anda
bu eserin inşa sürecini
gerçekten farklı bir heyecanla izliyorum. Yusufeli ilçesi merkezinde
de orada halkla bütün-

leştik. Buraya gelirken
helikopterle inşa edilen
konutları gördüm. İlgili
arkadaşlarıma gerekli
talimatı verdim. Süratle
barajın bitimi ile birlikte
inşallah konutların bitirilmesini de sağlayacağız. Halkımız da bir taraftan bu konutlara yerleşmeye başlayacak.”
Dünyanın En Yüksek
Barajı Olacak
Çoruh Nehri Havzası
Projesi kapsamında inşa edilen Yusufeli Barajı
ve Hidroelektrik Santrali Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde, Artvin’in
70 Km güney batısında inşa ediliyor. Çoruh
Havzası üzerinde inşa
edilen en büyük baraj
olacak Yusufeli Barajı ve HES, Uluslararası
Büyük Barajlar Komisyonunun listesine göre
çift eğrilikli beton kemer barajlar arasında
dünyanın en yüksek
barajı olacak. Yüksekliği
talvegden 225, temelden ise 275 metre olan
baraj, yaklaşık 2.13 milyar metreküp su depolayabilecek. Kurulu gücü 558 megavat (MW)
olan santralle yıllık 1
milyar 888 milyon ki-

YUSUFELI
BARAJI’NDA
DEPOLANACAK
SU SAYESINDE,
DERINER
BARAJI’NDA 100
MW, BORÇKA
BARAJI’NDA 43
MW VE MURATLI
BARAJI’NDA
17 MW OLMAK
ÜZERE TOPLAM
160 MW’LIK BIR
KAPASITE ARTIŞI
SAĞLANACAK.

lovat saat hidroelektrik
enerji üretilecek.
Yusufeli Barajı mansabında bulunan barajların (nehir akış yönüne
göre kendisinden sonra
gelen barajların) hidroelektrik enerji üretimini
de arttıracak. Barajda
depolanan su sayesinde, Deriner Barajı’nda
100 MW, Borçka Barajı’nda 43 MW ve Muratlı Barajı’nda 17 MW

Yusufeli Barajı enerji üretiminin yanı sıra
Çoruh Nehri’nin getireceği rusubatı önemli
ölçüde tutarak mansabındaki barajların işletme ömrünü de uzatacak. Baraj ayrıca Çoruh
Nehri’nden kaynaklanan taşkın riskini de
azaltacak.
2020’de
Tamamlanması
Planlanıyor
Yusufeli Barajı ve HES
Projesi’nin yapım ihalesi, revize kati projelerin hazırlanmasının
akabinde 13.08.2012 tarihinde yapıldı. Yapım
sözleşmesi
22.11.2012
tarihinde
imzalanan
projenin yer teslimi de
21.12.2012 tarihinde yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı. Temeli
26 Şubat 2013 tarihinde Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında 01.04.2014
tarihinde nehir derivasyonu gerçekleştirildi. Baraj gövdesi kazı
ve destekleme çalışmalarına ise 20 Haziran
2014 tarihinde başlandı. 10.07.2018 tarihinde
başlanılan gövde betonu döküm faaliyetlerinin 2020 yılının nisan
ayında tamamlanması
hedefleniyor.

Haber

GAP’TAN EKONOMIYE
DEV KATKI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen,
Cumhuriyet tarihinin en büyük dünyanın da sayılı entegre
projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi
kapsamında işletmeye alınan barajlar ve sulama tesisleri
ekonomiye giderek artan oranlarda katkı sağlıyor.
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Bölgelerarası gelir ve
refah dengesini sağlamak maksadıyla tüm
dünyada
uygulanan
Bölgesel Gelişim Projeleri,
sürdürülebilir
kalkınma adına büyük
önem taşıyor. Bölgesel
Projeler ortaya çıkardığı önemli ölçüdeki
katma değerin yanında

işgücünün yerinde istihdamını
sağlayarak
göçün önlenmesine de
katkı sağlıyor.
Güneydoğu
Anadolu
Bölgemizde uygulanan
GAP, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma bağlamında planlanmış çok
sektörlü, entegre ilk ve

en büyük bölgesel kalkınma hamlesi olarak
ön plana çıkıyor.
GAP; ülkemiz nüfusunun ve yüzölçümünün
% 10’unu teşkil eden
bir alanda, hidroelektrik
potansiyelimizin
%21’ini ve tarım potansiyelimizin % 20’si-

ni kapsıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük
yatırımlarından

biri

olan ve DSİ tarafından
geliştirilen GAP kapsamında 7’si Fırat, 6’sı
da Dicle Havzası’nda
olmak üzere toplam 13
adet büyük proje demeti yer alıyor.

Haber

1500 kilometrenin üzerinde ana kanal yapılarak yaklaşık 600 bin
hektar verimli toprak
sulamaya açıldı.
GAP’ta ana damar niteliğindeki ana kanal ve
tünellerin büyük bölümü tamamlandı, nispeten daha kısa sürede
tamamlanacak
kılcal
damar niteliğindeki şebeke inşaatları ise hızla
devam ediyor.
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GAP kapsamında Atatürk, Karakaya ve Ilısu başta olmak üzere
dünyanın en büyük barajları, 17 km’lik Suruç
Tüneli, 221 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı,
218 km uzunluğundaki
Kralkızı Cazibe Anakanalı başta olmak üzere
dünyanın sayılı tünel ve
sulama kanalları inşa
edildi.
200 Milyar TL’lik
Enerji Üretimi
GAP’ın ülke ekonomisine yaptığı katkı konusunda açıklamalarda
bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli Fırat-Dicle
Havzası’nda sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması
için bugüne kadar 23
adet baraj ve HES’in
işletmeye
alındığını
kaydetti. Bu tesislerin işletmeye alındıkları tarihten itibaren
710 Milyar kilovatsaat
elektrik enerjisi ürettiğini söyleyen Pakdemirli, söz konusu üretimin milli ekonomiye
yaklaşık 200 Milyar TL

katkı sağladığı bilgisini
verdi.
Hidroelektrik santrallerin, kalkınmakta olan
ülkemizin hızla artan
enerji talebinin yerinde,
zamanında ve çevreci
bir şekilde karşılanmasını sağladığının da
altını çizen Bakan Pakdemirli “Türkiye, enerji üretiminde özellikle
son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla yerli ve
yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde önemli bir
mesafe kat etti. Çevreci bir enerji üretim
şekli olan hidroelektrik
enerjiye yönelik yatırım

ve teşviklerimiz bundan sonra da sürecek.
Dış ticaret açığında büyük payı olan enerji ithalatını ancak bu yolla
yani yerli kaynakların
devreye
alınmasıyla
aşabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
600 Bin Hektar Saha
Sulamaya Açıldı
GAP kapsamında enerji
üretiminin yanı sıra sulama suyu sağlayan barajlar, bölgede yaklaşık
600 bin hektar alanın
sulanmasını
sağlıyor.
Projenin temel eksenini oluşturan sulama
yatırımlarının sürdüğü
bölgede, bugüne kadar

GAP tüm üniteleriyle
tamamlandığında elde
edilecek yıllık gelirin;
sulamada 2,2 milyar
dolar, enerjide 4 milyar
dolar, içme suyunda
505 milyon dolar olmak
üzere toplam 6,705
milyar dolara yükseleceği öngörülüyor. Ayrıca proje kapsamında
istihdam edilen çalışan
sayısı da 1 milyon 270
bine yükselecek. GAP’ın
bütün üniteleriyle 2023
yılında tamamlanması
hedefleniyor.
Suruç’ta ‘Su’ Tersine
Göç Başlattı
GAP kapsamında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan, Türkiye’nin

Haber

en büyük, dünyanın ise
sayılı sulama tünellerinden Suruç Tüneli,
bölgede kentten köye
tersine göç başlattı.
Suruç Ovası’ndaki köylerde yaşayan çok sayıda vatandaş, yaklaşık
30 yıl önce yeraltı su
seviyesinin
çekilmesi ve işsizliğin artması
gibi gerekçelerle kent
merkezine ve çevre illere göç etti. İş bulmak
amacıyla başka illere
göç eden yüzlerce çiftçi,
Türkiye’nin en büyük,
dünyanın ise en büyük
5’inci sulama tüneli konumundaki Suruç Tüneli aracılığıyla ovaya
5 yıl önce su verilmeye
başlanmasıyla yeniden
baba ocaklarına dönmeye başladı.
Suyun gelmesi, tarımsal destek ve teşviklerin devreye alınması
ile bölgede ekonomik
getirisi yüksek ürünler
yetiştirilmeye başlandı. Özellikle pamuk gibi
endüstri bitkileri yoğun
bir şekilde üretilmeye
başlandı.
Hâlihazırda
bölgede başta pamuk
olmak üzere sebze ve
meyve ekiliyor.
Suruç’ta
sulamadan
önce 2008 yılında 25
bin metrekare alanda
pamuk üretimi yapılırken, 2018’de bu alan
237 bin 242 metrekareye çıktı. Bunun yanında
ikinci ürün olarak mısır
üretimi yapılıyor. Arazisi az olan çiftçiler ise
ağırlıklı olarak sebze
ekiyor. Özellikle patlıcan ve biber üretimi
yapılıyor.

Sudan Önce Köyü
Beğenmiyorlardı
Suruç’ta ikamet eden
Ziraat mühendisi Fahri Yağmur ovaya suyun gelmesiyle ilçenin
çehresinin değiştiğini
söyledi. Yağmur: “Daha önce bir köyde yüzde
10’luk bir kesim çiftçilik
yapabilirken şimdi ise
yüzde 100’lük bir kesim
çiftçilik yapıyor. Su tamamen ovayı değiştirdi. Şehir dışında daha
önce çalışmak zorunda kalan vatandaşların yaklaşık yüzde 80’i
arazilerine döndü. Şimdi kendi topraklarında
çalışıyor.” dedi.

Suyla beraber yüzlerce
kişiye iş kapısı açıldığına dikkat çeken Yağmur, “Suyun gelmesiyle bütün köylerde nüfus arttı hatta Suruç’ta
trafik sorunu bile oldu.
Çok kalabalıklaştı. Çiftçimiz daha güzel şeylere layıktır. İnşallah
ürünlerden daha fazla
verim alır. Herkes mutlu, umutlu ve herkesin
beklentisi güzel.” şeklinde konuştu.

yaklaşık yüzde 20 nüfus
artmıştır. Sudan önce
köyü beğenmiyorlardı.
Su gelmez diyorlardı.
Şimdi su geldi herkes
tarlasına geldi.” İfadelerini kullandı.

Yağmur, “İlçemiz daha
önce sürekli göç veriyordu ama son 4 yıldır sürekli göç almaya
başladı. Geçen yıla göre Çaykara köyümüzde

Arazilerini
değerlendirmek için köye döndüklerini belirten Caymaz, “Su gelmeden
önce buğday ekiyorduk.
Allah’ın rahmetine kalmıştı. Kuyusu olan tarlalarına farklı ürün ekiyordu. Kuyusu olmayan
ise buğday, mercimek,
arpa ekiyordu. Köy ile
şehirdeki yaşam arasında çok fark var.
Köyde işin, aşın olsa
şehirden kat kat güzeldir. Kentteki yaşam
artık çok zor. Her yönüyle köy daha rahattır.
Havasıyla suyuyla çok
farklıdır.” diye konuştu.

Bilge köyünde çiftçilik
yapan Mahmut Caymaz
da sulama projesinden
önce Şanlıurfa merkezde yaşadığını aktararak,
suyun gelmesiyle köye
dönüş yaptıklarını ve pamuk ektiklerini söyledi.
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BARAJ KUZULARINDAN
EKONOMİYE 940
MİLYON TL’LİK KATKI
Enerjiden tarıma, içme suyu temininden taşkın korumaya
kadar birçok alanda ülke ekonomisine hizmet veren baraj ve
göletler, su ürünleri üretimine de zemin hazırlayarak hem
vatandaşlarımıza yeni bir gelir kapısı açıyor hem de nesli
tükenme tehlikesi altında olan türlerin devamlılığını sağlıyor.
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Ülkemizdeki baraj ve
göletlerde doğal olarak
yaşayan ve ekonomik
olarak değer taşıyan
yaklaşık 30 farklı balık türü bulunuyor. Bu
doğal türlerin destek-

lenmesi ve balıkçılık
faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi
maksadıyla DSİ’ye ait
7 adet Su Ürünleri İstasyonunda çalışmalar
yürütülüyor.

DSİ Su Ürünleri İstasyonlarında yılda yaklaşık 30 milyon pullu
sazan (Cyprinus carpio)
ve 2 milyon civarında
Şabut balığı (Tor grypus) üretiliyor. Yine

ekonomik değeri yüksek olan Karaca mersini
(Acipenser gueldenstaedtii) ve Sivriburunun
(Acipenser
stellatus)
anaç adayı olarak bakım ve besleme çalış-

Haber

malarına Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy Su
Ürünleri İstasyonlarında devam ediliyor. Bu
çerçevede, yayın balığı
(Silurus glanis) üretimi ise ülkemizde ilk
kez DSİ Keban Barajı Su
Ürünleri İstasyonunda
yapıldı.
Ekonomiye Yıllık 940
Milyon Lira Katkı
Etütleri tamamlanmış
ve stok tespiti yapılmış baraj göllerinde
DSİ tarafından belirlenen program dâhilinde
düzenli olarak balıklandırma da yapılıyor.
DSİ tarafından bugüne
kadar 235 baraj gölü ve
çok sayıda gölete toplam 575 milyon değişik
türde balık bırakıldı. Bu
kapsamda yıllık olarak ortalama 30 milyon
pullu sazan yavrusu
yaklaşık 120 baraj gölü
ile 30 adet gölete bırakılıyor. Şabut balığı ise
havzaya özgü olması
nedeniyle Atatürk ve
Karakaya Baraj Göllerine bırakılıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım
ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli Baraj
göllerinin, tarımsal sulama ile ülkemizin gıda
güvenliğinin teminatı
olduğunu
belirterek,
“Barajlar ve göllerimiz
aynı zamanda balıkçılık
faaliyetlerine de zemin
hazırlıyor. Bu çerçevede
DSİ’nin kullanımında
bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen
su ürünleri üretiminin
ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940
milyon TL’yi buluyor”
dedi
2018’de
Yetiştiricilikten 110
Bin Ton Üretim Yapıldı
Baraj ve göletlerde yürütülen
yetiştiricilik
faaliyetleri neticesinde 2018 yılında 110 bin
ton su ürünleri üretimi
yapıldığını vurgulayan
Pakdemirli “Bu üretimin ekonomik değeri
880 milyon TL’yi buluyor. Ayrıca, ticari avcılık yoluyla üretime açı-

lan 179 baraj gölünde
2018 yılında 14 bin ton
çeşitli türde su ürünü
elde edildi. Bu üretimin
ekonomik değeri de 60
milyon TL civarında”
açıklamasını yaptı.

Bakan
Pakdemirli,
DSİ’nin uygun gördüğü
baraj gölleri ve göletlerde özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de sözlerine ekledi.
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BARAJLARDAN EGE’YE
BEREKET AKIYOR
Ege Bölgesinde 120’yi aşkın sulama projesi ile yaklaşık 2
milyon 300 bin dekar araziye can suyu veren DSİ, bu yaz ülke
ekonomisine yaklaşık 1 milyar 900 milyon liralık katkı sağladı.
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DSİ 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde İzmir’de
37,
Manisa’da
36,
Uşak’ta ise 40 ayrı projede sulama yapılıyor.
3 ilde toplam 2 milyon

227 bin 770 dekar araziye can suyu verilirken; çiftçiye de 1 milyar
894 milyon 334 bin lira
katkı sağlanıyor.

İzmirli Çiftçiye 706
Milyon Lira
İzmir’de sulanabilir tarım arazisinin %72’si
modern sulamaya açılırken, arazi toplamı

ise 918 bin 730 dekara
ulaştı. Baydağ Barajı’ndan Ödemiş Ovası’nda
yaklaşık 120 bin dekarlık verimli araziye, Kınık Sağ Sahil Sulaması

Haber

ile Bakırçay Ovası’nda 112 bin 410 dekarlık araziye,
Bayındır
Burgaz Barajı Sulaması
ile de 30 bin 520 dekar
araziye can suyu veriliyor. DSİ Projelerinin
İzmirli çiftçiye 2019 yılındaki katkısı ise 706
milyon 142 bin lira olacak.
DSİ Manisa Ovasına
Hayat Veriyor
DSİ son yıllarda yaptığı yatırımlarla Manisa’daki verimli arazinin
% 81’ini modern sulamaya açmayı başardı.
Şehzadeler
kentinde
tam 1 milyon 252 bin
860 dekar arazi DSİ
Projeleri ile sulanıyor.
Uygun sulama maliyetleri ve artan verimlilik
ile üreticinin yüzünü
güldüren DSİ, bu yıl
Manisa’da ülke ekonomisine 37 projede toplam 1 milyar 62 milyon
586 bin lira katkı sağlayacak.
Uşak’ın %75’i
Sulanıyor
Uşak’taki verimli arazilerin yaklaşık % 75’ini
modern sulama ile tanıştıran DSİ, projeleri

ile 126 bin 180 dekar
araziye hayat veriyor.
DSİ Projelerinin Uşak
ekonomisine bu yılki katkısı ise yaklaşık
125 milyon 606 bin lira
olacak.

Saniye Saniye
İzleniyor
Diğer taraftan “Sulama
Ölçüm Tesisleri Projesi” ile Ege Bölgesi’nin
67 ayrı noktasındaki su
akışı online olarak takip

ediliyor. Konuya ilişkin
açıklamalarda bulunan
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ”Bu yıl barajlarımızdaki doluluk
oranları geçen yıla göre
daha iyi seyretti. Ancak
bu suyumuzun bol ve
sınırsız olduğu anlamına gelmez. Kurduğumuz
son teknoloji ürünü sistem ile içme ve sulama
suyundan, Petkim ve
Kula Termik Santraline
verilen sanayi suyuna
kadar anlık olarak takip
ediyoruz. dedi.
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CIBUTI’YE İLK
BARAJ DSİ’DEN
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Afrika kıtasında
gerçekleştirdiği su temin çalışmaları kapsamında Cibuti’de
ülkenin ilk barajı olacak Dostluk Barajı’nı tamamlamak
üzere… Cibuti’de yaşayan insanlar için bu baraj ne ifade
ediyor? Ülkeden Baraja ilişkin izlenimleri Türkiye’nin Cibuti
Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya ile gerçekleştirdiğimiz
röportaj ile almaya çalıştık.
26
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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
çalışmalar neticesinde
yaklaşık 2 milyon kişiye
temiz içme ve kullanma
suyu temin edildi. Öte
yandan Afrikalı mühendislere su temini
konusunda verilen eğitimlerle Afrika’nın su
potansiyelini değerlendirebilecek insan kaynaklarının yetiştirilmesine de katkı sağlandı.
Türk Halkına
Teşekkürlerini İletti
DSİ Cibuti’de 2017 yılında inşasına başladığı
Ambouli-Dostluk Barajı inşaatında ise sona
geldi. Cibuti nüfusunun
%75’nin yaşadığı aynı
isimli başkentini taşkın zararlarından koruyacak ve içme suyu
temin edecek barajda
%90’lık fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Baraj henüz tam
olarak tamamlanmamış
olmasına rağmen 30
Eylül 2019 tarihinde Cibuti’de meydana gelen
selin felakete dönüşmesine mani oldu. Bu
gelişme üzerine Cibuti
Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh Türk
halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a teşekkürlerini bildirdiği bir mesajı

partisinin facebook hesabından paylaştı.
Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk
ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında
işbirliğinin geliştirmesi
kapsamında inşa edilen
ve ülkenin ilk barajı olacak
Ambouli-Dostluk
Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte ülkenin
başkenti, Ambouli deresinin taşkınlarından korunacak, bunun yanında
yeterli ve temiz içme ve
kullanma suyuna kavuşacak.
Diğer taraftan Türkiye
baraj inşaatı için toplam 17,5 milyon avroluk nakdi hibe sağladı. Baraj İnşaatına
ilişkin hibe anlaşması
24.07.2016
tarihinde
Cibuti Hükümeti Ekonomi ve Maliye Bakanı
ile Büyükelçimiz tarafından imzalanmıştı.

AMBOULI-DOSTLUK
BARAJI HENÜZ
TAM OLARAK
TAMAMLANMAMIŞ
OLMASINA
RAĞMEN 30 EYLÜL
2019 TARIHINDE
CIBUTI’DE
MEYDANA GELEN
SELIN FELAKETE
DÖNÜŞMESINE
MANI OLDU.
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(doğu) Afrika’nın stratejik uç noktasındadır.
Yemen ile deniz sınırı
bulunmaktadır.
Kara
komşuları ise, Etiyopya, Somali ve Eritre’dir.
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Tamamlanma aşamasına getirilen Ambouli
Dostluk Barajı’na ilişkin olarak barajın Cibuti halkı için önemi,
Ülkedeki yansımaları,
Türkiye’nin Cibuti’deki
diğer faaliyetleri ve genel olarak Cibuti Cumhuriyeti hakkında bilgi
almak üzere Cibuti Büyükelçisi Salim Levent
Şahinkaya ile bir röportaj gerçekleştirdik.
Sayın Büyükelçi Cibuti
Cumhuriyeti hakkında
kısaca bilgi verir
misiniz?
950 bin civarında olduğu tahmin edilen
nüfusunun
%99’u
müslüman olan Cibuti, coğrafi konum olarak, Kızıldeniz’in Hint
Okyanusuna
açıldığı

“DOĞAL
KAYNAKLARI
(MADEN,
PETROL, SU VS.)
SINIRLI, TARIM
FAALIYETLERI
KISITLI, YETIŞMIŞ
INSAN GÜCÜ
YETERSIZ CIBUTI,
HASSAS STRATEJIK
KONUMUYLA,
AVRUPA VE
ASYA’YA AÇILAN
KAPI OLMASININ
YANI SIRA SON
DÖNEMLERDEKI
LIMAN VE
DEMIRYOLU
YATIRIMLARIYLA
AFRIKA’NIN EN
ÖNEMLI GIRIŞ
NOKTALARINDAN
BIRI HALINE
GELMIŞTIR.”

Doğal kaynakları (maden, petrol, su vs.) sınırlı, tarım faaliyetleri
kısıtlı, yetişmiş insan
gücü yetersiz Cibuti,
hassas stratejik konumuyla, Avrupa ve
Asya’ya açılan kapı olmasının yanı sıra son
dönemlerdeki
liman
ve demiryolu yatırımlarıyla Afrika’nın en
önemli giriş noktalarından biri haline gelmiştir. Cibuti’nin bölge
açısından önemi her
geçen gün artmaktadır.
Cibuti, gelecekte mümkün olan bütün alanlarda bölge merkezi haline
gelmeyi hedeflemekte,
turizmde ve diğer hizmet sektörlerinde söz
sahibi olmayı ve Doğu
Afrika ticaretinin üretim (montaj) merkezi
haline gelmeyi arzu etmektedir. Geleceğe yönelik ekonomik planlarını bu yol haritası üze-

rinden yapmakta olup,
ilk aşamada Etiyopya,
Somali gibi bölge ülkeleriyle zaten var olan
(kabile, sosyal, toplumsal vs.) yakınlıklarını konsolide etmeye
çalışmaktadır.
Türkiye ile Cibuti
arasındaki siyasi,
ekonomik ve kültürel
ilişkiler hakkında bilgi
alabilir miyiz?
İki ülke arasındaki ilk
önemli temas 16-17
Ocak 2009 tarihlerinde Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar
Guelleh’nin Türkiye’yi
ziyaretiyle
olmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 23-25 Ocak 2015
tarihlerinde Cibuti’ye
gerçekleştirdiği ziyareti
takiben Cibuti Cumhurbaşkanı 19-20 Aralık
2017 tarihlerinde Türkiye’ye gelmiştir. Cibuti
Cumhurbaşkanı Ismail
Omar Guelleh, ayrıca 9
Temmuz 2018 tarihinde
gerçekleştirilen, Sayın
Cumhurbaşkanımızın
yemin törenine katılmıştır.
Ülkemiz ile Cibuti arasındaki ekonomik ilişkiler esasen potansiyelinin altında seyretmekte olup, ülkemiz
tarafından gerçekleştirilen yatırım projelerine dayanmaktadır.
Önümüzdeki dönemde
Cibuti’de
kurulması
öngörülen Türk Özel
Ekonomi
Bölgesi’nin
gerek Cibuti, gerek bölge ülkeleriyle ekonomik
ilişkilerimize ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir.

Cubuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh’in Türkiye ziyareti, 19-20 Aralık 2017
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Cibuti halkı, ortak din
ve geçmiş temelinde, ülkemize ve Sayın
Cumhurbaşkanımıza derin bir muhabbet
beslemektedir.
Türk
kültürüne ait her türlü paylaşım ve etkinlik
Cibuti halkı tarafından
ilgiyle takip edilmekte, Cibutili öğrenciler
sıklıkla ülkemizi tercih
etmektedirler.
İki ülke arasındaki
siyasi, ekonomik
ve kültürel ilişkileri
geliştirmek amacıyla
gerçekleştirilen ve
gerçekleştirilmekte
olan projeler hakkında
bilgi alabilir miyiz?
Cibuti ile ilişkilerimizi
geliştirmek adına gerçekleştirilen en önemli
projelerden bir tanesi
Ambouli havzasına yapılmakta olan “Dostluk
Barajı” inşasıdır.

“CIBUTI’YE
YAPILAN
ULUSLARARASI
YARDIMLAR
ARASINDA
TÜRKIYE OLDUKÇA
AYRICALIKLI
VE ÖNEMLI BIR
KONUMA SAHIPTIR.
“DOSTLUK
BARAJI” INŞAATI
BAŞTA OLMAK
ÜZERE, ÜLKEMIZ
TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTIRILEN
YARDIMLAR
CIBUTI’NIN YAŞAM
KALITESINE
ÖNEMLI KATKILAR
SAĞLAYACAKTIR.”

Ayrıca, “Cibuti’de Özel
Ekonomik Bölge (ÖEB)
Kurulmasına
İlişkin
Mutabakat Zaptı” 2014
yılında imzalanmıştır.
Cibuti’yi ülkemizin Doğu Afrika’ya giriş kapısı
haline getirecek bu girişimle, iki ülke arasında stratejik ekonomik
ortaklık tesis edilmesi
planlanmaktadır.
Sayın
Cumhurbaşkanımızın 2015’teki ziyareti sırasında karar
altına alınmış bulunan
ve yapımı Diyanet Vakfı tarafından üstlenilen
cami projesinin inşaatı
2019 yılı Nisan ayında
tamamlanmıştır. Resmi
açılış için tarih beklenmektedir. Söz konusu
cami, daha açılmadan,
Cibuti’nin en görkemli
eserlerinden biri haline
gelmiştir.
Türkiye Maarif Vakfı’nın Cibuti’deki ku-

ruluşu 10 Eylül 2017
tarihli
anlaşma
ile
tamamlanmıştır.
İlk
etapta anaokulu seviyesinde
2017-2018
eğitim yılının 2. yarıyılında faaliyete geçen
okul için arsa tahsisine
ilişkin talebimiz Cibuti
makamlarınca
uygun
bulunmuştur. Bu arsaya
Maarif Vakfı tarafından
bir eğitim kompleksi
inşası öngörülmektedir.
Ayrıca, 10-18 Mart 2018
tarihleri arasında düzenlenen sağlık haftası
çerçevesinde, 11 tıbbi
branştan 19 doktorumuzun (4’ü Profesör,
9’u Doçent veya Yardımcı Doçent) Cibuti’ye
gelerek Cibuti’li hastalara, Başkent Cibuti’deki Peltier, Balbala
ve Dar Al Hanan Hastaneleriyle, Arta Hastanesi’nde muayene ve
ameliyatlar gerçekleştirmişlerdir.

29

Haber

Cibuti’ye yapılan
uluslararası yardım ve
destekler konusunda
Türkiye’nin ayrıcalıklı
bir yeri var mı?
Cibuti’ye yapılan uluslararası yardımlar arasında Türkiye oldukça
ayrıcalıklı ve önemli
bir konuma sahiptir.
“Dostluk Barajı” inşaatı başta olmak üzere, ülkemiz tarafından
gerçekleştirilen
yardımlar Cibuti’nin yaşam kalitesine önemli
katkılar sağlayacaktır.
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Cibuti su sektörüne
yapılan yatırımlar
bakımından ne
durumda? Ülkede
barajlar ve benzeri su
yapıları inşa ediliyor
mu?
Cibuti’de su sektörüne
yapılan yatırımlar, daha çok AB fonuyla gerçekleştirilen su arıtma
ve atık su tesisleri gibi
projelere dayanıyor, ülkemiz tarafından yapımı
gerçekleştirilen baraj inşaatı, esasen bu anlamda
bir ilktir. Tamamlandığında “Dostluk Barajı”,
Cibuti’nin ilk ve tek barajı olacaktır.
İki ülke arasında
imzalanan “Su
Alanında İşbirliği
Anlaşması” esas
alınarak 5 Mart
2017’de yapımına
başlanan ve inşaat
çalışmalarını DSİ’nin
yürüttüğü, başkent
Cibuti’deki Ambouli
Dostluk Barajı
tamamlanmak üzere.
Bu baraj Cibuti Halkı
için neden önemli?
Öncelikle söz konusu

baraj ülkenin ilk barajı
olacağı için tarihi önem
arz edecek ve ülkemizin
Cibuti’ye verdiği değe-

DOSTLUK BARAJI
ÜLKENIN ILK
BARAJI OLACAĞI
IÇIN TARIHI ÖNEM
ARZ EDECEK
VE ÜLKEMIZIN
CIBUTI’YE VERDIĞI
DEĞERIN BIR
GÖSTERGESI
OLACAKTIR.

rin bir göstergesi olacaktır. Dostluk barajı,
sel sularını tutarak bölge halkını su baskınlarından koruyacak ve
barajın çevresi, topraklarının %90’ı çöl olan
Cibuti’de, nadir tarıma
elverişli alanlardan biri
haline dönüşecektir.

Ambouli Dostluk Barajı
faaliyete geçtiğinde
bölge halkının yaşam
kalitesini nasıl
etkileyecek?
Ambouli Dostluk Barajı
bölge halkının yaşam
kalitesini son derece
olumlu etkileyecektir.
Bölge halkı suya daha
rahat ulaşacak, tarımsal üretim mümkün
hale gelecek ve sıklıkla
yaşanan su baskınları
son bulacaktır.
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Cibuti halkı ve basını,
Türkiye’nin Cibuti
halkına verdiği
bu desteği nasıl
karşıladı? Toplumdaki
yansımaları hakkında
bilgi alabilir miyiz?
Basında yer verilen
haberlerden örnekler
vermeniz mümkün
mü?
Cibuti halkı ve basını
Türkiye’nin Cibuti halkına verdiği bu desteği büyük bir mutluluk

ve minnet duygusuyla
karşıladı. Baraj inşaatı,
her seviyeden temasımızda ve halkla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde sıklıkla gündeme
gelmekte ve muhataplarımız teşekkürlerini
vurgulamaktadırlar.
Basın ise inşaatı yakından takip etmekte,
inşaatta kat edilen her
ilerleme haber olarak
basında yer almaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBILIR
KALKINMADAN
SU AYAK İZINE
Çevre sorunları istisnasız yerküredeki bütün ülkeleri, insanlığı tehdit eden sorunlar
olarak kabul ediliyor ve bu konudaki tartışmalar ışığında sürekli yeni kavramlar
ortaya atılıyor. Gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içerisinde
yaşamasını sağlamak üzere küresel olarak eyleme geçme çağrıları yapılıyor.
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“Sürdürülebilir
Kalkınma”, temelleri 1987
yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve
Kalkınma
Komisyonu’nun hazırladığı Ortak Geleceğimiz Raporu’nda ortaya çıkan bir
kavram.
“Bruntland
Raporu”
olarak da bilinen belge,
ekonomik etkinliklerin
hali hazırdaki hız ve
nitelikte devamının insanın dünya üzerindeki
varlığı açısından “sürdürülemez” olduğunu
tespit ediyor.
Bu çerçevede “sürdürülebilir kalkınma”
bir çıkış noktası olarak
öneriliyor ve gelecek
kuşakların
ihtiyaçlarını
karşılayabilme
olanağından ödün vermeksizin
günümüz
kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir
kalkınma modeli olarak
tanımlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBILIR
KALKINMA;
GELECEK
KUŞAKLARIN
IHTIYAÇLARINI
KARŞILAYABILME
OLANAĞINDAN
ÖDÜN
VERMEKSIZIN
GÜNÜMÜZ
KUŞAKLARININ
IHTIYAÇLARINI
KARŞILAYABILECEK
BIR KALKINMA
MODELI OLARAK
TANIMLANIYOR.

Sürdürülebilir kalkınma Avrupa Birliği’nin
(AB) en temel amaçlarından birisi olarak AB
çalışmalarında gittikçe
önem kazanan bir konudur. AB “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımının üye ülkelerde
uygulanmasını desteklemek amacıyla bağlayıcı bir strateji oluşturmuş durumda.
AB Ortak Araştırma
Merkezi (Joint Research CenterJRC) AB‘nin
sürdürülebilir kalkınma
hedefini özel ve kamu
sektörlerinde
yaşam
döngüsü bazlı düşünme ve analizinin yaygınlaştırılması bazında
desteklemektedir.
2001’de
kabul
edilen “AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”, politik, ekonomik,
toplumsal ve çevresel
dinamikler çerçevesinde 2005 yılında revize
edildi. Bu strateji kapsamında;
Sürdürülebilir kalkınma hedefine

ulaşılmak üzere 169
amaç içeren 17 adet
iddialı
Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi belirlenmiştir. Bu hedeflerden 6.’sı “Temiz Su ve
Sıhhi Koşullar” olarak
belirlenmiştir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 6. Hedefi şu şekilde detaylandırmaktadır: “Su kıtlığı, dünya
genelinde
insanların
%40’tan fazlasını etkiliyor; iklim değişikliği sonucunda küresel
ısınma nedeniyle, zaten kaygı verici düzeyde olan bu oranın daha
da yükseleceği tahmin
ediliyor. 1990 yılından bu yana 2,1 milyar
insanın daha iyi su ve
sıhhi koşullara erişmesi
sağlanmış olmakla birlikte, güvenli içme suyu
kaynaklarının azalması, tüm kıtaları etkileyen büyük bir sorundur.
2011 yılında 41 ülke
su sıkıntısı yaşamıştır; bunların 10’unda

“AB
SÜRDÜRÜLEBILIR
KALKINMA
STRATEJISI”
KAPSAMINDA
BELIRLENEN 17
HEDEFIN 6.’SI
“TEMIZ SU VE
SIHHI KOŞULLAR”
OLARAK
BELIRTILIYOR.

yenilenebilir temiz su
kaynakları
tükenmek
üzeredir ve artık alternatif kaynakları kullanmak zorundalar. Artan
kuraklık ve çölleşme
nedeniyle bu trendler
daha da kötüye gitmektedir. 2050 yılına kadar,
her dört insandan en az
birinin, sık sık yaşanan
su sıkıntısından etkileneceği tahmin ediliyor.
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2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna
kavuşmasını sağlamak
için, altyapıya yatırım
yapmak, sıhhi tesisleri inşa etmek ve her
düzeyde hijyeni teşvik
etmek zorundayız. Su
kıtlığını
hafifletmek
istiyorsak,
ormanlar,
dağlar, sulak alanlar ve
nehirler gibi suyla bağlantılı
eko-sistemleri
korumak ve eski haline
getirmek
zorundayız.
Ayrıca, gelişmekte olan
ülkelerde su verimliliğini teşvik etmek ve
arıtma teknolojilerini
desteklemek için uluslararası işbirliğine de
ihtiyaç var.”
Bu hedeflere ulaşabilmek için ürün ya da
üretim
süreçlerinin
çevresel etkileri hakkında somut değerlendirmeler ortaya koya-

bilmek oldukça önemli
bir husus. Yaşam döngüsü analizi de bu değerlendirmeyi yapabilmek için geliştirilmiş
yöntemlerden biri.

YAŞAM DÖNGÜSÜ
ANALIZI (YDA),
EN ÖZET
HALIYLE, ÜRÜN
VE SÜREÇLERIN
HAMMADDELERIN
ELDE EDILMESI,
IMALATI,
KULLANIMI,
NIHAI BERTARAF
VE ARADAKI
TÜM SEVKIYAT
AŞAMALARI DÂHIL,
YAŞAM SÜRELERI
BOYUNCA YOL
AÇTIĞI ÇEVRESEL
ETKILERI
DEĞERLENDIRME
YÖNTEMIDIR.

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), en özet haliyle, ürün ve süreçlerin
hammaddelerin
elde
edilmesi, imalatı, kullanımı, nihai bertaraf
ve aradaki tüm sevkiyat
aşamaları dâhil, yaşam
süreleri boyunca yol açtığı çevresel etkileri değerlendirme yöntemidir.
Bu aşamalarda yer alan
tüm enerji, su ve madde
girdilerinin ve açığa çıkan atık ve emisyonların
kapsamlı
envanterleri
derlenerek bir arada değerlendirilir ve ürünlerin
potansiyel çevresel etkileri hesaplanır.
ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) ile

SETAC (Çevre Toksikoloji ve Kimya Örgütü)’ın paralel ve birbirini destekleyen çalışmaları YDA yönteminin
içerdiği belirsizliklerin
önemli ölçüde azaltılmasına ve uluslararası
düzeyde çok daha kabul
edilebilir bir duruma
gelmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
Su ayak izi hesaplamaları da yaşam döngüsü
prensiplerine
dayanmaktadır ve ürün, süreç
ve kurumların ayak izi
hesaplamalarına
dair
temel kural ve prensipler ISO 14046:2014
standardında yer almaktadır. Bu yöntem
ile doğrudan ve dolaylı
su girdi-çıktılarına ek
olarak, su kalitesini etkileyen hava ve toprak
emisyonları da ele alınmaktadır (ISO, 2014).
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SUYA
BIRAKTIĞIMIZ İZ:

“SU AYAK İZİ”
GÖKŞEN ÇAPAR

TUĞBA KUTLU

HAZAL AYDOĞDU KAYADELEN

ANKARA ÜNIVERSITESI SU YÖNETIMI
ENSTITÜSÜ
ANKARA ÜNIVERSITESI SOSYAL
BILIMLER ENSTITÜSÜ SU POLITIKALARI
VE GÜVENLIĞI ANABILIM DALI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU
İŞLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER
ENSTITÜSÜ SU POLITIKALARI VE GÜVENLIĞI
ANABILIM DALI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER
ENSTITÜSÜ SU POLITIKALARI VE GÜVENLIĞI
ANABILIM DALI

1. Giriş
Su, tüm canlıların yaşam kaynağı, iki hidrojen ve bir oksijen
elementinden oluşan,
basit bir kimyaya sahip
ancak eşsiz yapıda bir
moleküldür. Ayrıca suyun kendine has, varoluşundan kaynaklanan
içkin bir değeri vardır.
Su, yenilenebilir ve doğada kaybolmayan bir
maddedir; ancak sınırsız değildir. Bu nedenle
korunması, değer verilmesi, kirletilmemesi
ve dikkatli kullanılması
gerekir.
Su kıtlığı, dünya genelinde
insanların
%40’tan fazlasını etkilemektedir.
Küresel
ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle, zaten
kaygı verici düzeyde
olan bu oranın daha
da yükseleceği tahmin
edilmektedir. 1990 yılından bu yana 2,1 milyar insanın daha iyi su

ve sıhhi koşullara erişmesi sağlanmış olmakla birlikte, güvenli içme suyu kaynaklarının
azalması, tüm kıtaları
etkileyen büyük bir sorundur. 2050 yılına kadar, her dört insandan
en az birinin, sık sık
yaşanan su sıkıntısından etkileneceği öngörülmektedir. Bu nedenle, su kaynaklarımızı
iyi yönetmeli; mümkün
olduğu kadar kirletmeden, verimli, adil ve israftan kaçınacak şekilde kullanmalıyız.
Birleşmiş Milletler tarafından
insanların
daha iyi koşullarda yaşaması için belirlenen
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 maddeden oluşmakta ve bunlardan altıncısı “Temiz
Su ve Sıhhi Koşullar”
üzerine odaklanmaktadır. Madde 6, 2030
yılına kadar herkesin
güvenilir ve erişilebilir

içme suyuna evrensel
ve eşit biçimde erişiminin güvence altına
alınmasını,
kirliliğin
azaltılmasını ve bütün
sektörlerde su kullanım
etkinliğinin artırılmasını
hedeflemektedir.
Bu hedefe ulaşmak için
su kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir.
Su verimliliğini sağlamak için, herhangi bir amaçla suyu ne
kadar
kullandığımızı
bilmemiz gerekir. Günümüzde insanlar içmek, yemek pişirmek,
duş almak, temizlik
yapmak,
mal-hizmet
üretimi, tüketimi ve ticareti için çok fazla su
kullanmaktadır. Bu faaliyetlerin her biri için
ne kadar su kullandığımızı bilirsek, verimlilik ve sürdürülebilirlik
sağlamak için kullandığımız su miktarını
azaltmayı başarabiliriz.

Bu amaçla çeşitli göstergeler geliştirilmiştir.
Su ayak izi, su kullanımına işaret eden ve
su kaynakları üzerinde
yarattığımız baskının
boyutu ile ilgili olan bir
göstergedir.
2. Su Ayak İzi
Kavramı, Tanımlar ve
Örnekler
Su ayak izi kavramı,
ilk olarak 1993 yılında
Prof. Tony Allen tarafından kurak ülkelerde
yaşayan insanların gıda ihtiyaçlarının nasıl
karşılandığını anlamak
için ortaya atılan sanal
su veya saklı su kavramından sonra geliştirilmiştir. Bu konsepte
dayanarak 2002 yılında
Prof. Arjen Hoekstra
tarafından (UNESCO-IHE’ de çalıştığı dönem)
malların ve hizmetlerin
üretimi sırasında, tüm
tedarik zinciri boyunca
kullanılan su miktarı-
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Şekil 1

nın bir ölçüsü olarak su
ayak izi kavramı geliştirilmiştir.
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“Su ayak izi”, temiz
su kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak
ne kadar, ne zaman,
nerede ve ne amaçla kullandığımızı veya kirlettiğimizi işaret
eden bir göstergedir.
Günlük ihtiyaçlarımızı
karşılarken bile doğal
su kaynaklarımıza ne
kadar baskı yaptığımızı
gösterir. Ayrıca burada önemli olan, suyun
nereden ve ne zaman
alındığıdır. Yani su kıtlığı olan bir yerden alınıyorsa, sorunlara yol
açabilir ve önlem almak
gerekebilir. Su ayak izi,
farklı birimlerle ifade
edilebilir: m3/ton (üretim), m3/ha (ekilen arazi), m3/TL.
Su ayak izimiz tahmin
ettiğimizden çok daha
fazladır. Çünkü sadece içmek ve temizlik
için doğrudan kullandığımız su değil, ayrıca yediğimiz gıdalar,
giydiğimiz kıyafetler,
kullandığımız mal ve
hizmetlerin üretimi ve
bize ulaştırılması aşamalarında
kullanılan
suyu da dolaylı olarak

tüketiyoruz. Örneğin,
bir bardak süt 200 litre,
bir portakal 50 litre, bir
elma 70 litre, bir dilim
peynirli ekmek 90 litre, bir porsiyon patates
cipsi 185 litre, bir patates 25 litre ve bir hamburger 2400 litre su gerektirir (Şekil 1). Günümüzde hemen hemen
herkesin sahip olduğu
bir akıllı telefonun üretilmesi için ise 910 litre
suya ihtiyaç vardır.
Mavi, Yeşil ve Gri Su
Ayak İzi
Su ayak izinin üç bileşeni vardır; mavi, yeşil
ve gri. Bunlar, kullanılan suyun kaynağını bize gösteren bileşenlerdir. Bu sayede, su kullanımının ne durumda
olduğu ile ilgili bilgi
sahibi oluruz.
Mavi su ayak izi, yüzey
veya yeraltı sularından
çekilen,
buharlaşan,
üründe kalan, farklı bir
kaynağa veya farklı bir
zamanda geri dönen
suyun miktarını gösterir. Sulu tarım, sanayi
ve evsel su kullanımı
mavi su ayak izi içeren
faaliyetlerdir.
Yeşil su ayak izi, mal
ve hizmetlerin üretimi süresince tüketilen
yağmur suyu ve top-

rak neminin hacmini
gösterir. Bu su, yağışla
gelip bitkinin kök bölgesinde
depolanan,
buharlaşan veya bitkinin kendi bünyesinde
bulundurduğu
sudur.
Tarım, bahçe bitkileri
ve orman ürünleri yetiştiriciliği yeşil su ayak
izi içeren faaliyetlerdir.
Gri su ayak izi, su kaynağına çeşitli yollarla
aktarılan kirletici yükün belirli bir su kalite
standardına göre asimile edilmesi için gerekli
olan tatlı su hacmini
ifade eder. Kirleticiler,
noktasal kaynaklardan
doğrudan su kaynağına
atılabilir, dolaylı olarak
yüzey akışı ile topraktan
veya yayılı kaynaklardan sızıntı yoluyla suya
karışabilir.
Doğrudan ve Dolaylı
Su Ayak İzi
Bir hizmet, proses, sektör, kurum, ürün, birey
veya toplumun su ayak
izi hesaplaması yapılırken doğrudan ve dolaylı
su ayak izleri de hesaplanır. Doğrudan su ayak
izi, bireylerin doğrudan
kullandıkları su miktarıdır. Örneğin, her birey günde ortalama 2
litre su tüketir. Dolaylı
su ayak izi ise, tüketilen ürünlerin üretimi

sırasında kullanılan su
miktarını gösterir. Örneğin, bir bifteğin masamıza gelene kadar
geçtiği süreçleri inceleyecek olursak; hayvanın beslenmesi için
üretilen yem bitkisinin
yetiştirilmesinde kullanılan yeşil ve/veya mavi su, bitkinin doğrudan
su ayak izidir. Ancak, bu
su bifteği tüketen bireyin dolaylı su ayak izine
dâhildir. Büyükbaş bir
hayvanın ömrü boyunca
içtiği su, onun doğrudan
su ayak izidir, ancak bu
da benzer şekilde bifteği
tüketen bireyin dolaylı
su ayak izine dahildir.
Özetle, dolaylı su ayak
izine hayvanın bu bitkiyle beslenmesi, yetiştirilmesi, işleneceği
yere ulaşması, gıdanın işlenmesi, satıcıya
ulaşması,
satılması,
nakliyesi ve tüketicinin
alması ve tüketmesi sırasında kullanılan tüm
sular dâhildir. Bu süreçte bütün su ayak izleri hesaba katılarak net
bir sonuç bulunur (Water Footprint Network,
2019, Çapar, 2019).
Su Ayak İzi
Değerlendirme
Aşamaları
Su ayak izi değerlendirmesinin 4 aşaması vardır: 1) hedef ve kapsam
belirlenmesi, 2) hesaplama aşaması (yeşil, mavi ve gri su ayak
izleri), 3) sürdürülebilirlik değerlendirmesi,
4) tepki geliştirmesi.
İlk aşamada; nasıl bir
hedefin koyulduğu ve
bir sonraki adımda ne
yapılacağı, çalışmanın
hangi kapsamda gerçekleştirileceği belir-
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dir (TÜİK). Türkiye’de
1996-2005 yılları arasında kişi başına düşen
su ayak izi 1.642 m3 /
yıl iken, 2006-2011 yılları arasında 1.977 m3 /
yıla çıkmıştır. Ayrıca
sanal suyu da dikkate aldığımızda Türkiye’de bir kişinin günlük
doğrudan ve dolaylı su
tüketiminin 5.416 litre
olduğu görülmektedir
(WWF Türkiye, 2014).
Buradan da anlaşıldığı
üzere, hem doğrudan
tüketilen hem de dolaylı olarak ithal ettiğimiz mal ve hizmetler
aracılığıyla
tüketilen
su miktarı giderek artmaktadır.

Büyükbaş bir hayvanın ömrü boyunca içtiği su, onun
doğrudan su ayak izidir, ancak bu da benzer şekilde bifteği
tüketen bireyin dolaylı su ayak izine dahildir.

lenir. İkinci aşamada;
gerekli veriler (küresel
veri tabanları veya yerel
veriler) toplanır ve uygun yöntemlerle mavi,
yeşil ve gri su ayak izi
hesaplamaları yapılır.
Üçüncü aşamada; çevresel sürdürülebilirlik,
kaynak verimliliği ve
adil paylaşım ölçüsünde
değerlendirmeler yapılır. Son aşamada ise;
daha iyi bir su yönetimi, azaltılmış su ayak
izi, uzun dönem sürdürülebilirliği sağlanmış
havzalar, paydaşların
bir araya getirildiği entegre yönetim için neler
yapılabileceği,
hangi stratejik eylemlerin
önceliklendirilmesi gerektiği planlanır.

Dünyanın Su Ayak İzi
Dünya’nın su ayak izi
ortalama 1385 m3/yıldır. ABD’nin ortalama
yılda kişi başı su ayak
izi 2842 m3 tür. Bu, kişi başı günlük ortalama
7786 litre suya karşılık
gelir. Çin’in ise ortalama su ayak izi yılda
kişi başına 1071 m3’tür.
Bu da kişi başı günlük
ortalama 2934 litre su
demektir.
Türkiye’ye
baktığımızda kişi başı 1.642m3 /yıl olan su
ayak izi, dünya ortalamasının yaklaşık %20
üzerindedir.
Türkiye’de içme ve kullanma amacıyla günlük kişi başına düşen
su miktarı 216 litre-

Bireylerin Su Ayak İzi
Waterfootprint.org sitesi üzerinden bireysel su ayak izi basit ve
ayrıntılı hesap olmak
üzere iki şekilde hesaplanabilmektedir.
Basit
hesaplamada;
ülke, cinsiyet, et tüketim alışkanlığı ve yıllık
gelir bilgileri girilerek
yıllık ortalama su ayak
izi hesaplanır. Örneğin;
Türkiye’de
yaşayan,
ortalama miktarda et
tüketen ve yıllık geliri
35 Bin Türk Lirası olan
bir kadının, yıllık ortalama su ayak izi basit
hesap yöntemiyle 1299
m3 çıkmaktadır. Basit
hesaplama yönteminde yalnızca bu bilgiler
girilerek kaba bir sonuç elde edilmektedir.
Mekonnen ve Hoekstra’
nın 2011 yılında yapmış
olduğu ulusal su ayak
izi raporuna göre ise;
Türkiye’de, kişi başı günlük ortalama su

ayak izi 3.5 m3 (yıllık
ortalama 1278 m3) olarak hesaplanmıştır. Bu
da yukarıda su ayak izi
hesaplanan bireyin ülke
ortalamasına yakın bir
tüketimi olduğunu göstermektedir.
Ayrıntılı
hesaplama
yönteminde ise gıda tüketim alışkanlıklarından evsel su kullanım
alışkanlıklarına kadar
çeşitli sorulara verilen yanıtlarla, gerçeğe
daha yakın sonuçlar
elde edilebilmektedir.
Yukarıda basit hesaplama yöntemine örnek
olarak verilen bireyin
daha ayrıntılı bilgilerini
girdiğimizde farklı bir
sonuç elde edebiliriz.
Bu bireyin bulaşıklarını
elde yıkaması, arabasını sık sık yıkaması ve
diş fırçalama sırasında
suyu açık bırakması gibi alışkanlıklara sahip
olduğunu varsaydığımızda su ayak izi de
daha yüksek çıkacaktır.
Bu şekilde yaptığımız
hesaplamada yıllık 1474
m3 su ayak izi hesaplanmıştır ve bu da günlük alışkanlıklarımızın
su ayak izimiz üzerinde
ne kadar etkili olabileceğini göstermektedir.
3. Sanal Su ve Su
Tasarrufu
Sanal su, tarım veya
endüstri
ürünlerinin
üretim sürecinde tüketilen toplam suyu
gösterir. Bir ürün, bir
ülke/bölge tarafından
ithal/ihraç edildiğinde,
su da sanal olarak ithal/ihraç edilmiş olur.
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Türkiye, 2014). Küresel fındık ticaretinin
%70-75’inde söz sahibi
olan ülkemizde fındık
üretiminin su ayak izi
dünya ortalamasından
%10 daha azdır. Fındıkta olduğu gibi kayısıda
da dünyanın en büyük
üreticisi olan Türkiye,
küresel kuru kayısı ticaretinin %74’ünü karşılar. Kuru kayısı üretiminin su ayak izi de
dünya ortalamasından
%60 daha azdır (WWF
Türkiye, 2014).
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Günlük alışkanlıklarımız su ayak izimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir

Su kıtlığı çeken ülkeler
için düşünülmüş olsa
da, günümüzde kendi
su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak
isteyen ülkeler tarafından tercih edilmektedir.
Üretim aşamasında bol
su isteyen (su yoğun)
çeşitli ürünler, başka bir ülkede yerel su
kaynaklarını kullanarak
üretilmeye başlanmıştır. Bu ürünleri ithal
ederek, az su gerektiren
ürünleri de ihraç ederek
su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak
mümkündür. Sanal su
ithalatı, hem kısıtlı su
kaynakları olması sebebiyle hem de yerel su
kaynaklarını ve arazi
mevcudiyetini korumak
istemeleri
sebebiyle
tercih edilmektedir. Örneğin, tüm Avrupa’nın
su ayak izinin %40’ı
kendi sınırları dışında-

dır. Bunun aksine Hindistan ve Paraguay’ın
su ayak izinin ise yalnızca %3’ü kendi sınırları dışındadır.
Bir ürün ithal edildiğinde, su ayak izinin
düşük olduğu bir yerden su ayak izinin yüksek olduğu bir yere akış
gösteriyorsa; bu küresel
ölçekte su tasarrufunun
sağlandığını gösterebilir. Küresel ölçekte
bakıldığında, ithal eden
ülkelerde, eğer ithal
edilen tüm tarımsal
ürünler yerinde üretilseydi, 2407 milyar
m3 su ihtiyacı olacaktı.
Bu ürünler, ihraç eden
ülkelerde yalnızca yılda 2038 milyar m3 su
ile üretilmektedir. Bu
şekilde küresel su kaynaklarından yılda 369
milyar m3 tasarruf edilmektedir
(Mekonnen

and

Hoekstra,

2011).

Bu tasarruf oranı, tarımsal üretimin küresel
su ayak izinin %4’üne
denktir

(8363

milyar

m /yıl).
3

Türkiye’nin Sanal Su
Akışı
Türkiye’nin ihraç ettiği iki önemli ürün fındık ve kayısıdır (WWF

Türkiye, ABD pamuğunun ve Rusya buğdayının
ithalatçısıdır.
Pamuk %20’lik payla
ithalatın su ayak izinin
en büyük parçasıdır.
Türkiye, buğdayda hem
ithalatçı hem de ihracatçıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin,
ithalatı fiyat düzenlemelerinde bir araç olarak kullandığı; stok fazlası olduğunda, uluslararası tahıl pazarına
buğday ihraç edildiği,
arz açığı olduğunda ve
buğday unu ihracatına
girdi oluşturmak ama-

Kuru kayısı üretiminin su ayak izi dünya ortalamasından
%60 daha azdır.
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Dünyada, ABD, Kanada, Norveç ve bunun gibi birkaç ülke haricinde, su kıtlığı çeken ülkeler çoğunluktadır.

cıyla buğday ithal edildiği rapor edilmektedir
(WWF Türkiye, 2014).
4. Su Ayak İzini
Azaltmak için Öneriler
Dünyada su zengini
olan birkaç ülke (ABD,
Kanada, Kuzey ve Batı
Avrupa gibi) haricinde
su kıtlığı çeken ülkeler
çoğunluktadır. Türkiye’de kişi başına düşen
yıllık kullanılabilir su
miktarını ele aldığımızda (1.519m3), su zengini
bir ülke olmanın aksine
su stresi çektiğimiz açık
bir şekilde görülmektedir. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) 2030
yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını
öngörmüştür.
Bu durumda mevcut
su kaynaklarının tahrip edilmediği şartlar

üzerinden
tahminler
yapıldığında; 1.519 m3
olan değerin 1.120m3
civarına düşeceği ve ülkemizin su fakiri ülkeler arasında yer alacağı
söylenebilir (Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü,
2019). İklim değişikliği
ise, tüm dünyayı etkileyen ve gelecekte de
uzun dönem etkilemesi beklenen büyük bir
tehdittir. Su kaynakları
üzerinde olumsuz pek
çok etkisi bulunmaktadır. İklim değişikliğine uyum kapsamında
su verimliliği çok daha
büyük bir önem kazanmaktadır.
Su ayak izimizi azaltmak ve su kaynaklarını
sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için farklı
sektörlerdeki paydaş-

ların işbirliği yapması gerekir. Bireyler, iş
dünyası ve kamu/kamu
dışı paydaşlar açısından
değerlendirdiğimizde
aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir:
1. Bireylerin kendi su
ayak izlerini hesaplayarak su kaynakları üzerinde ne kadar
baskı yarattığını, ne
kadar suyu kullandığını ve kirlettiğini
görmesi gerekir. Bireyler, su ayak izini
azaltmak için daha
iyi yaşam alışkanlıkları edinebilir, ufak
değişikliklerle büyük
farklar yaratabilir, su
konusunda etkin olan
sivil toplum kuruluşlarına destek olabilir,
daha bilinçli alışveriş
yaparak gereksiz tüketimden kaçınabilir.

2. Çiftçiler
tarımda
vahşi sulama yerine
modern sulama tekniklerini yaygınlaştırabilir. Yerel iklim
koşullarına göre ürün
deseni tercihi yapılabilir. Tarımda su verimliliğini artırmak
yani birim üretim
başına su ayak izini
azaltmak su kaynakları üzerindeki baskıların azaltılmasına
yardımcı olacaktır.
3. İş dünyasında şirketler su ayak izlerini hesaplayarak su
kaynakları üzerindeki etkilerini görebilir, tedarik zincirleri
süresince ne kadar
su kullandıklarını ve
kirlettiklerini, bunun
etkisini ve risklerini
belirleyebilir. Bulun-
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Tarımda vahşi sulama yerine modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, su ayak izinin
azaltılması ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimi için büyük bir fayda sağlar

dukları
havzaların
su durumunu iyileştirmek için harekete geçebilirler. Diğer
şirketlerle bir araya
gelerek ortak sözleşmeler imzalayabilir
ve destek verebilirler.
Ayrıca şirketler, su
ayak izi az olan veya
iyileştirilmiş sistemler kullanarak ürettikleri
ürünlerinin
piyasaya sunumunda
da, bunu pazarlama
stratejisi olarak kullanabilir, toplumdaki
imajlarını güçlendirebilirler.
4. Karar vericiler açısından ise; havzaların su ayak izlerini
hesaplayıp su kaynaklarının durumunu tespit edebilir,
önlemler alıp risk
analizleri yapabilir,

bu riskleri ortadan
kaldıracak düzenlemeler
yapabilirler.
Kamu-kamu dışı iş
birlikleri
kurulabilir. Farklı sektörlerde
stratejiler geliştirilerek su politikalarına entegre edilebilir.
Dengesi bozulmuş ve
zarar görmüş olan
tatlı su ekosistemleri öncelikli olarak
rehabilite
edilerek,
ekolojik
sorunlara
sebebiyet
vermesi
engellenebilir. Ayrıca
toplumun bu konuda
bilinçlendirilip eğitilmesi için de programlar oluşturulabilir. Yağmur suyu, atık
su ve deniz suyu gibi
alternatif su kaynaklarının
kullanımını
yaygınlaştırmak için

çeşitli düzenlemeler
yapılabilir.
Sonuç olarak; dünya
üzerindeki mevcut tatlı
su kaynaklarının yetersizliği, su kaynaklarının evsel, endüstriyel
ve tarımsal kullanımı
sonucunda oluşan kirlilik, hızlı nüfus artışı
ve iklim değişikliği gibi
sebeplerle su kaynaklarının
sürdürülebilir
yönetimi büyük önem
kazanmıştır. Su ayak
izi kavramı, su verimliliği sağlamada önemli
bir araç olarak yardımcı
olabilir. Mevcut su kaynaklarımızı
korumak
ve yeterli miktarda ve
kalitede suyu miras bırakmak, her kesimden
bireyin ve kuruluşun
gelecek nesillere olan
borcudur.
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SU AYAK
İZINI

KÜÇÜLTMEK
Dünyamızın %70’i suyla kaplı olsa da tatlı su oranı sadece
%3, ekosistem ve insanın kullanımına elverişli olan kısım ise
%1’den daha az. Su kaynakları sanayileşmenin artışı, nüfus
artışı, iklim değişikliği, tüketim politikaları gibi nedenlerle
baskı altında ve kaliteli suya erişim gittikçe zorlaşıyor. Bu
gerçeklerden yola çıkarak elimizdeki tatlı su kaynaklarının
sürdürülebilir kullanımını sağlamak üzere çalışmalar yapmak
kaçınılmaz hale geliyor.
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Dosya

Sarı Nehir

44

“Tatlı su kıtlığı küresel
sistemik bir risk olarak algılanıyor. Dünya Ekonomik Forumu,
2012’den bu yana geçen son yedi yıllık risk
raporlarında, su krizlerini küresel ekonomiye potansiyel etkisi
açısından en büyük beş
riskten biri olarak gösteriyor. Son zamanlarda
yapılan bir araştırma,
küresel nüfusun üçte
ikisinin yılın en az bir
ayında şiddetli su kıtlığı koşulları altında yaşadığını gösteriyor. Bu
insanların yaklaşık yarısı Çin ve Hindistan’da
yaşıyor. Dünyada yarım
milyar insan tüm yıl
boyunca şiddetli su kıtlığına maruz kalıyor.
Aşırı su tüketimi ise
oldukça yaygın küresel bir sorun. Çin’deki
Sarı Nehir ve ABD’deki
Colorado Nehri gibi nehirler artık okyanusla

buluşmuyor. Yol boyunca, bu nehirlerden
gelen su, çiftçilere,
endüstrilere ve evlere
tedarik etmek için çekiliyor. Orta Asya’daki
Aral Denizi ve İran’daki Urmiye Gölü, yukarı
havza su kullanımının
bir sonucu olarak neredeyse ortadan kalktı.
Tüm kıtalarda yeraltı
suyu rezervleri endişe
verici oranlarda tüketiliyor.
Su kirliliği de dünyada
oldukça yaygın bir sorun. Tarımda kullanılan
gübreler ve pestisitler,
nehirlerle buluşarak su
kirliliğine neden oluyor ve su kalitesi standartlarını ihlal ediliyor.
Bangladeş ve Çin’deki
birçok akarsu, giyim
sektöründen kaynaklanan atık sular nedeniyle
kırmızı, mor veya mavi
renklerde akıyor.” (UN
Chronicle, Mart 2018)

Massachusetts

Tek-

Su, genellikle tarımda

noloji Enstitüsü (MIT)

(sulama), enerji sek-

araştırmacıları

(Sch-

töründe, sanayi sektö-

diğerleri,

ründe ve hanehalkı kul-

losser,
2014)

ve

tarafından

ya-

lanımı ile tüketiliyor.

pılan bir araştırmaya

Küresel olarak su kay-

göre, dünyada öngö-

naklarının

rülen 9,7 milyar insan

%69’u tarımsal amaç-

nüfusunun

yaklaşık

yaklaşık

larla kullanılırken, bu

%50’sinin 2050 yılı iti-

miktarı %19 ile sanayi

barıyla orta derecede

sektörü (enerji, ticari ve

stresli su kaynağı ko-

endüstriyel

şullarına sahip olması

ve %12 ile hanehalkı

bekleniyor.

kullanımı izliyor.

sektörler)

GIDA VE TARIM

ENERJİ, TİCARİ VE
ENDİSTÜRİYEL SEKTÖRLER

İÇME SUYU VE
EVSEL KULLANIM

%69

%19

%12

Kaynak: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, TSKB Ekonomik Araştırmalar

Dosya

Küresel su kullanımına
paralel olarak,
Türkiye’de de su,
çoğunlukla tarımsal
sulama faaliyetleri
tarafından tüketiliyor.
2018 yılı
Türkiye su kullanımı

54

milyar m3
olarak gerçekleşti.
Türkiye’de kullanılan
toplam suyun

40
milyar m3’ü
sulama

7
milyar m3’ü
içme-kullanma

7
milyar m3’ü
Sanayide kullanılıyor.

Tarımsal Su
Kullanımında Tasarruf
Yöntemleri
Ülkemiz yarı kurak iklim bölgesinde yer alır
ve yağışlar bölgelere ve mevsimlere göre
farklılık gösterir. Yıllık
yağış ortalaması 574
mm iken kişi başına
düşen yıllık su miktarı
1380 m3’tür ve ülkemiz su kısıtı olan ülkeler kategorisinde yer
alır. Küresel bir sorun
olan iklim değişikliği
ve kuraklık nedeniyle
su varlığımız azalma
eğiliminde, buna karşın
nüfus artışına paralel
olarak su talebinde artış söz konusu. İklim
değişikliğinin
etkileri
nedeniyle
Türkiye’de
ve dünyada yüzey suyu
kaynaklarında, kar depolamasında ve yeraltı suyu potansiyelinde
azalma tahmin ediliyor.
Bu durum sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın
verimli
kullanımının
geleceğimiz için hayati

önem taşıdığını gözler
önüne seriyor.

İKLIM
DEĞIŞIKLIĞININ
ETKILERI
NEDENIYLE
TÜRKIYE’DE
VE DÜNYADA
YÜZEY SUYU
KAYNAKLARINDA,
KAR
DEPOLAMASINDA
VE YERALTI SUYU
POTANSIYELINDE
AZALMA TAHMIN
EDILIYOR. BU
DURUM SULAMA
BAŞTA OLMAK
ÜZERE MEVCUT SU
KAYNAKLARIMIZIN
VERIMLI
KULLANIMININ
GELECEĞIMIZ IÇIN
HAYATI ÖNEM
TAŞIDIĞINI GÖZLER
ÖNÜNE SERIYOR.

Tarımda suyun gelişigüzel ve bilinçsizce
kullanımı toprak ve su
kaynaklarına büyük zararlar veriyor. Bilinçsiz
sulama tarım arazilerini tarım yapılamaz hale
getiriyor ve verim kayıplarına neden oluyor.
Bilinçsiz yapılan sulama sonucunda bir yandan aşırı su verilerek
toprak erozyonu, taban
suyu yükselmesi, tuzlanma veya çoraklaşma
gibi çevresel sorunlara
neden olunurken doğal kaynakların sürdürülebilirliği
tehlikeye
giriyor, diğer yandan
sulamanın gecikmesiyle bitkide stres oluşturularak verim ve gelir
kayıpları yaşanıyor.
Sürdürülebilir su kaynakları
yönetiminde
yüzey suyu kullanım
miktarının sınırlandırılması ve sulama sistemlerinin etkinliğinin
arttırılması
oldukça
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önemli. Tarımda kullanılan su miktarının
küresel su kaynakları
içindeki oranı düşünüldüğünde daha az
sulama suyu, az işçilik, drenaj ve tuzluluk
sorunu yaratmayacak,
verim ve kaliteyi arttıracak sulama sistemlerinin
kullanımının
önemi her geçen gün
artıyor.
Yağmurlama
ve özellikle damlama
sulama yöntemleri ile
az su uygulamalarıyla
bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlanabiliyor. Tarımda su ayak izimizin
azaltılmasında bu yöntemlerin kullanılması
oldukça önemli.
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Tarımda kullanılan sulama yöntemleri içerisinde en fazla su kaybı
% 35-% 65 arasında
gerçekleşen yüzey su-

lama yönteminde oluşur. Yağmurlama ve
damla sulamada ise su
kaybı % 5-% 25 aralığında gerçekleştiğinden
yüzey sulama yöntemine kıyasla ciddi oranda
tasarruf sağlar.
DSİ Tarımsal
Sulamada Verimliliği
Arttırma Çalışmalarına
Hızla Devam Ediyor…
Tarımda kullanılan sulama
yöntemlerinin
modernize edilmesi su
tasarrufunda en önemli
başlık. Bu nedenle taŞebeke Tipleri

rımsal sulamada verimliliğin
artırılması
çalışmaları kapsamında
DSİ borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını temel politika
olarak kabul ediyor.
2003 yılından itibaren
ülkemizde kapalı sistem sulamala projelerine hız verildi. DSİ
sulama projeleri, su
kaynağından çiftçi su
alma vanasına kadar
bir bütün olarak projelendiriliyor. Projelerde
amaç suyun daha kont-

rollü, sistemli ve kayıp
kaçağı azaltacak şekilde
kullandırılması.
Kapalı sistem sulamanın yaygınlaşması
kapsamında yenileme
projeleri de hızla devam ediyor. Özellikle
İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya
ve Ege bölgelerinde su
kaynaklarının
kısıtlı
olması sebebiyle tarıma elverişli alanların
sulu tarıma ulaşması
daha zor. Bu nedenle
DSİ aynı birim sudan
daha fazla tarım alanı-

2003 Yılı Öncesi

2019 Yılı

2023 Hedeflerimiz

Klasik Sistem

%46

%34

%25

Kanaletli Sistem

%48

%38

%27

%6

%28

%48*

Kapalı Sistem

* 2023 yılı itibariyle 8,5 milyon ha. alanın sulu tarıma açılması durumunda
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nın sulanmasını sağla-

Yenileme

yacak kapalı sistemlere

tamamlanmasıyla

ül-

gerileyerek dünya or-

geçilmesinde bu böl-

kemizde, tarımda kul-

talamasının altında bir

gelere öncelik veriyor.

lanılan su oranında, %

oran hedefleniyor.

Aşama

projelerinin

74’ten % 65 seviyesine

Proje Adedi

Proje Alanı (ha)

İnşaatı Tamamlanan

25

22 003

İnşaatı Devam Eden

20

78 015

Proje Yapımı Tamamlanan

28

172 406

Proje Yapımı Devam Eden

57

245 400

Planlaması Devam Eden

74

535 149

204

1 052 973

TOPLAM

(DSİ’nin Sulama Şebekelerini Yenileme Çalışmalarında Son Durum)

n aatı
Tamamlanan
25
n aatı Devam Eden
20

Planlaması
Devam Eden
74
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Proje Yapımı
Tamamlanan
28

Proje Yapımı
Devam Eden
57

(DSİ’nin Sulama Şebekelerini Yenileme Çalışmalarında Son Durum)

Klasik sulama sistemlerinde 8 ha sulama alanına saniyede ortalama
30 lt su verilirken modern sulama yöntemlerinden yağmurlama ve
damlama sulamada 8
ha’a saniyede ortalama
10 lt su veriliyor. Böylelikle 2/3 oranında su
tasarrufu sağlanıyor.
Kapalı sistem basınçlı
borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildi ve tarla
içi sulama sitemleri ile
önemli ölçüde su tasar-

rufu sağlanarak çiftlik
randımanı maksimum
seviyeye
yükseltildi,
böylelikle, yağmurlama
sulamalarında % 35 ve
damla sulamalarında %
65 oranında su tasarrufu sağlandı.
DSİ projelerinde, tarla
içi sulama sistemlerinin
geliştirilmesine
yönelik, çiftçilerin suyu
daha kontrollü ve ölçülü
alması amacı ile tasarlanmış, çoklu çıkış ağzı
projesini
uygulamaya koydu. Böylece her
parsel sahibine hizmet

verecek, çıkış ağızlarına bağlanacak aparatlar
ile çiftçinin suyu daha
sorunsuz bir şekilde
alarak tarlasına taşıması ve su kayıplarının
azaltılması sağlanacak.
Elde edilen su tasarrufu
ve yeni sulama projeleri
ile sulamaya açılan alan
2018 yılı sonu itibariyle 6,6 milyon hektara
ulaştı. Bu arazilerde
uygun ziraat usülleri ve
deseniyle tarım yapılması durumunda yıllık
49,8 milyar TL. zirai
gelir artışı sağlanması
bekleniyor.

TARIMDA
KULLANILAN
SULAMA
YÖNTEMLERININ
MODERNIZE
EDILMESI SU
TASARRUFUNDA EN
ÖNEMLI BAŞLIK.
BU NEDENLE
TARIMSAL
SULAMADA
VERIMLILIĞIN
ARTIRILMASI
ÇALIŞMALARI
KAPSAMINDA DSİ
BORULU SULAMA
SISTEMLERININ
YAYGINLAŞTIRILMASINI TEMEL
POLITIKA OLARAK
KABUL EDIYOR.

Dosya

DSİ PROJELERINDE
TARLA IÇI SULAMA
SISTEMLERININ
GELIŞTIRILMESINE
YÖNELIK,
ÇIFTÇILERIN SUYU
DAHA KONTROLLÜ
VE ÖLÇÜLÜ
ALMASI AMACI ILE
TASARLANMIŞ,
ÇOKLU ÇIKIŞ
AĞZI PROJESI
UYGULAMAYA
KONULDU.
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Ayrıca DSİ, ülkemizin
enerji politikalarındaki “enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması
ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının
enerji
dağılımındaki oranının
arttırılması”
stratejisine uyumlu olarak,
terfili sulamaların işler hale getirilmesi ve
bugüne kadar yapılmış
olan yatırımların faydaya dönüşmesi maksadıyla Güneş Enerjisi
Santrali (GES) yapımı
ile ilgili çalışmaları tamamladı ve Adıyaman
Samsat Pompaj Sulaması ile pilot saha çalışmasına başladı.
DSİ’nin suyu ve enerjiyi
daha verimli kullanmaya yönelik çalışmaları
devam ederken insanlık
geçmişten gelen kazanımlarını yeniden değerlendiriyor. Tek bir
sisteme bağlı olmayan
farklı yöntemlerle sulama ihtiyacını karşılayan ekolojik bahçeler
gittikçe yaygınlaşıyor.

Ekolojik Bahçeler
Doğanın insanlara sunduğu kaynakların giderek azalması ve kirlenmesi insanları yeni
çözümler
üretmeye,
doğanın bize öğrettiklerini yeniden keşfetmeye
yöneltiyor.
Ekolojik bahçeler bu çabalardan biri ve oldukça
etkili. İyi tasarlanmış
bahçeler olumsuz hava
koşullarına, susuzluğa
dayanıklı hale getirilip
bereketini sürdürebiliyor, enerji ve su kaynaklarından
tasarruf
edebiliyor. Suyu bilgece
kullanan, dayanıklı ve
sağlıklı bahçe ekosistemleri yaratılabiliyor.
Bu bahçeler, otomatik
fıskiyeler gibi tek bir
sisteme bağımlı değil.
Bahçenin su ihtiyacı
birden fazla yolla karşılanıyor. Nem tutucu
malç katmanı, suyu
tutan zengin bir toprak
üretimi ve güvenilir bir
sulama sistemiyle destekleniyor bahçe.
Ekolojik bahçeler suyu
toprakta tutmayı hedefler çünkü toprak
maliyeti en düşük su

DOĞANIN
INSANLARA
SUNDUĞU
KAYNAKLARIN
GIDEREK AZALMASI
VE KIRLENMESI
INSANLARI YENI
ÇÖZÜMLER
ÜRETMEYE,
DOĞANIN BIZE
ÖĞRETTIKLERINI
YENIDEN
KEŞFETMEYE
YÖNELTIYOR.
EKOLOJIK
BAHÇELER BU
ÇABALARDAN
BIRI VE OLDUKÇA
ETKILI.

deposudur. Humus ve
diğer organik maddelerle zenginleştirilmiş
toprak, ıslandıkça kendi
ağırlığının birkaç katı
su tutabilir ve toprakta tutulan nem kolay
buharlaşmaz.
Toprağa karıştırılacak kompost topraktaki organik
madde oranını artıracak
ve yaşayan, çok miktarda su tutabilen toprak
elde edileceğinden sulama ihtiyacı azalacaktır. Topraktaki organik
madde %1’den %2’ye
çıkarsa sulama ihtiyacı
%75 azalıyor. Organik
madde suyu görünce
sünger gibi şişiyor.
Toprağı Sekilemek ve
Yağmur Hendekleri
Yağmur hendekleri, en
basit tanımıyla su toplamaya yönelik olarak
tasarlanmış uzun, sığ
çukurlar,
hendeklerdir. Ormandaki kalın
bir malç tabakasının su
toplama ve su tutma becerilerini taklit ederler.
Yağmur hendekleri sürüklenen toprakları toplar, sel yatağı oluşumlarını engeller, yağmur
suyunu toplar ve süzer.
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EKOLOJIK
BAHÇELER SUYU
TOPRAKTA
TUTMAYI
HEDEFLER ÇÜNKÜ
TOPRAK MALIYETI
EN DÜŞÜK SU
DEPOSUDUR.
Ekolojik bahçeler yağmur
hendeklerinin
de kullanımıyla kendi kendini sulayacak
şekilde
tasarlanıyor.
Hendekler yağmur suyunun akışını durdurur
ve suyu toprağın içine
yönlendirir.
Yağışlar
bittikten sonra hendekler topraktaki nemi
tutar ve müthiş bir fark
yaratır.
Ekolojik Bahçelerde
Bitkilerin
Konumlandırılması
Ekolojik
bahçelerde
mevcut su miktarına
uygun bitkilerin kullanılması su tasarrufu
stratejisi için oldukça
önemli bir unsur. Yerel iklime uygun yerli
bitkilerin seçimi, kuraklığa dayanıklı türleri
seçmek, daha fazla su

EKOLOJIK
BAHÇELER YAĞMUR
HENDEKLERININ
DE KULLANIMIYLA
KENDI KENDINI
SULAYACAK
ŞEKILDE
TASARLANIYOR.

isteyen türleri bahçelerin suya yakın bölümlerine ya da yağmur
hendeklerine
dikmek
ekolojik bahçe tasarımı
stratejilerinden bazılarıdır. Bahçenin daha
uzun süre ıslak kalan,
yüzey akıntılarının biriktiği yerleri belirlenir,
daha çok suya ihtiyaç
duyan bitkiler buralara
ekilir.
Yoğun Ekim
Ekolojik
bahçelerde
toprağı gölgelemek ve
buharlaşmadan
kaynaklı su kayıplarını
önlemek için bitkilerin
yoğun şekilde ekimi
tercih edilir. Böylece
sıcaklığın toprağa ulaşması engellenerek buharlaşmanın yüzde 60
oranında önüne geçilebilir. Bitkilerin birbirine
gölge yapması sağlanarak su kaybı azaltılır.
Malçlama
Malç uygulaması toprak yüzeyinin ışık geçirmeyen bir materyalle
örtülmesidir. Toprağın
üzerini örtmekte kullanılan tüm materyallere

MALÇ UYGULAMASI
TOPRAK YÜZEYININ
IŞIK GEÇIRMEYEN
BIR MATERYALLE
ÖRTÜLMESIDIR.

malç adı verilir. Tahılların sap ve samanı,
ağaçların
yaprakları, talaşı ve kabukları,
öğütülmüş budama artıkları, tohumsuz samanlar, deniz yosunu
gibi sınırsız malzeme
malç materyali olarak

kullanılabilmektedir.
Organik malç malzemeleri yağmur suyunu
emer ve toprağa humus
kazandırır. Su ayak izini azaltmak açısından
önemi; toprağın nemini uzun süre muhafaza
ettiğinden sulama miktarı azaltılmış, sulama aralığı da artırılmış
olur. Toprak yüzeyinde
kaymak tabakası oluşumunu önler. Yaklaşık 10
santimetre büyüklüğünde taşlar da malç olarak
kullanılabilir. Sabahları
havadaki çiyi toplayarak
toprağa aktarır ve sıcak
havalarda bitki köküne
serinlik, soğuk gecelerde
ise ısı verir.
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Hızlı
kentleşmeyle
kentlerde
geçirimsiz
yüzeylerin
oluşması
yağmur sularının yeraltı sularına karışmasını, suyun doğal döngüsünü ciddi şekilde
engelliyor ve şehirlerde
sellere, su baskınlarına
neden oluyor. Yağmur
suyunun en verimli depolama yöntemi olan
toprakta depolanabil-
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KLINOPTILOLIT
SUYUN TOPRAKTA
DAHA UZUN
SÜRE KALMASINI
SAĞLAR VE TARIM
ILACI KULLANIM
MIKTARINI
AZALTIR.
Alternatif Bir Yöntem:
Klinoptilolit(Zeolit)
Suyu toprakta depolamak amacıyla kullanılan
alternatif bir yöntem
de tarımda klinoptilolit kullanımı. Zeolitler
volkanik küllerin su ortamında değişime uğraması sonucunda oluşan
minerallerdir.
Kısaca
klino olarak da bilinen
Klinoptilolit, doğal zeolitlerden dünyada rezerv
olarak en çok bulunan
ve teknolojik özellikleri
en iyi olan zeolit türlerinden biri ve ülkemizde
bu türün kaynağı oldukça zengin. Klinoptilolit
tarımda birçok fayda
sağlayan bir mineral.

Toprakta bozunmadan
uzun süreli ve dengeli
kalır. Böylece su kullanımında yüze 10-12
tasarruf sağlanır. Suyun toprakta daha uzun
süre kalmasını sağlar
ve tarım ilacı kullanım
miktarını azaltır.
Yağmur Suyu Hasadı
İklim değişikliği, ortalama sıcaklıktaki değişikliğin neden olduğu
yağış miktarı ve şeklindeki değişiklikler, ülkemizi de birçok çevre
sorunuyla karşı karşıya
bırakmıştır. İklim değişikliği sonucu bazı
bölgelerde oluşan ani
ve aşırı yağışlar, bazı
bölgelerde ise kuraklık
ve çölleşme riski, su
kaynaklarındaki azalma
gibi nedenler yeni iklim
koşullarına uyum sağlamak açısından yağmur hasadının önemini
arttırıyor.
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı
Temmuz
2019’da Karadeniz İklim Değişikliği Eylem
Planı’nı açıkladı. Eylem

Planı kapsamında bölgenin engebeli yapısı
nedeniyle
yağışların
sellere dönüşmesi gibi
afet risklerinin artması,
can ve mal kayıplarının
yaşanması
sebebiyle önceliğin Karadeniz
Bölgesine verildiği ifade
edildi. Karadeniz İklim
Değişikliği Eylem Planı’nında temel maddeler arasında yağış
suları ve kanalizasyon
sularının ayrık sistem
haline dönüştürülmesi ve bölge genelinde
yol yapımında geçirgen
materyaller
kullanılmasının teşvik edilmesi
yer alıyor.

İKLIM DEĞIŞIKLIĞI
SONUCU BAZI
BÖLGELERDE
OLUŞAN ANI VE
AŞIRI YAĞIŞLAR,
BAZI BÖLGELERDE
ISE KURAKLIK
VE ÇÖLLEŞME
RISKI, SU
KAYNAKLARINDAKI
AZALMA GIBI
NEDENLER
YENI IKLIM
KOŞULLARINA
UYUM SAĞLAMAK
AÇISINDAN
YAĞMUR
HASADININ
ÖNEMINI
ARTTIRIYOR.
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mesini sağlamak için;
yeşil çatı ya da eko
çatılar, yağmur suyu
iniş borusunun atıksu
kanalından ayrılması,
yağmur suyu toplama
ve yeniden kullanım
sistemleri (su tutma
tankları), doğal yağmur
suyu drenaj sistemleri
(biyolojik yağmur hendekleri, bitkili yağmur
hendekleri),
yağmur
suyu çiçeklikleri, bordür genişletme ve sızma bahçeleri, yağmur
suyu havzaları (alıkoyma ve tutma havzaları,
göletler), etkili peyzajlama ve sulama (kuru
peyzaj, yerli dikim,
malçlama, gölgeleme),
geçirimsiz yüzeylerin
alanlarını azaltmak ve
geçirgen kaplama kullanmak (geçirgen asfalt, beton ve yapısal
çim- kaplama sistemleri) oldukça etkin çözüm yöntemleri.
Yağmur suyu başta çatılar olmak üzere, otopark gibi açık alanlardan, yollardan, bina ve
duvar çevresindeki drenaj borularından toplanabilir. Ekolojik bir
bahçede, yılda 100 santimetre yağış alan bir
bölgede olduğu varsayılırsa, 90 metrekarelik
çatıdan yılda 90 ton su
toplanabilir ve bu miktar 90 metrekarelik bir
bahçenin 250 günlük su
ihtiyacını karşılayabilir.
Depolanan yağmur suları binaların çevresindeki parkların ve bahçelerin sulanmasında
ve binaların soğutulmasında kullanılabiliyor. Bu işlem bina so-

ğutmasında kullanılan
enerjide %25 oranında
tasarruf sağlıyor. Evsel su kullanımının
%25’ini oluşturan rezervuarlarda ve hatta araç yıkamada yine
yağmur suyundan yararlanılıyor.
Yağmur
suyunun alternatif su
kaynağı olarak kullanılması su ayak izimizin
küçültülmesinde
etkili bir yöntem.
Gri Su
Foseptik atığı dışında
kalan evsel atık su gri
sudur. Basit teknoloji
kullanılarak ve düşük
maliyetlerle kurulan gri
su konut sistemleriyle
mutfak, banyo ve
çamaşırda kullanılan
suların sulamada
değerlendirilmesi
mümkün.
TÜİK verilerine göre
belediyeler tarafından
içmesuyu şebekesine
çekilen kişi başı günlük
ortalama su miktarı 217
litre olarak hesaplandı.
DSİ verilerine göre
ülkemizde yıllık içme

kullanma suyu miktarı 7 milyar metreküptür. İçme
kullanma suyunun yüzde 25’inin rezervuarlarda
kullanıldığını düşünürsek, yeniden kullanılabilecek
gri su miktarının ne kadar ciddi bir miktar olduğu
daha net anlaşılıyor.

Evsel Su Tüketimi
Kurulacak basit sistemlerle gri suyun atıksu hattına bağlanmadan doğrudan bahçe sulamasında ya
da rezevuarlarda kullanılması mümkün. Gri suyun
arıtılmasıyla kullanım alanı da genişlemiş olacaktır.
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Sanayide Suyun
Kullanımı ve Su
Tasarrufu
1992
yılında
Dublin’de düzenlenen “Su
ve Çevre Uluslararası
Konferansı”nda ilk kez
suyun ekonomik bir
meta olarak değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektiği belirtildi.
Su, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarının
sağlanmasında oldukça
önemli bir unsur.
Dünyada
kullanılan
tatlı suyun yaklaşık
%20’si endüstride kullanılıyor. Ülkemizdeki
oran da dünya ortala-

masına yakın. Avrupa
ülkelerinde ise çekilen
suyun ortalama %40’ı
endüstride kullanılıyor.
Bu rakamlardan enerji
üretiminde kullanılan
su miktarı düşüldüğünde ülkemizde endüstriyel su kullanımı %4’e
Avrupa ortalaması ise
%10’a düşüyor.
Su ve enerji birbirinden
farklı düşünülemeyecek iki değer. Enerji
üretiminde su özellikle termik santrallerin
soğutma sistemlerinde büyük miktarlarda
kullanılıyor. Tüm dünyada en önemli enerji

kaynağı olan petrolün
çıkarılmasında 1 varil
için 2 ile 10 varil arası
su kullanılıyor. Enerji üretimi için biokütle
kullanımının gün geçtikçe artması ise enerji
için suyun daha yoğun
bir şekilde kullanılması anlamına geliyor.
Güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde kömür
bazlı enerji üretimi ve
nükleer enerji üretimi
gibi yöntemlere oranla
çok daha az miktarda
su kullanılsa da su olmadan enerji üretimi
şimdilik mümkün görünmüyor. Su ve enerji
ilişkisi göz önüne alın-

dığında su ayak izimizi
küçültmek için enerji
tasarrufunun
önemi
tartışmasız hale geliyor.
Sanayi tesislerinde yağmur hasadı yapılması,
yer altı suyu ve diğer su
kaynakları yerine arıtılmış atık suyun kullanımı, su kaynaklarının
endüstriyel
atıklarla
kirletilmemesi, sanayi
tesislerinde daha az su
tüketecek veya tamamen susuz çalışan kuru
üretim teknolojileri ve
proseslerin tercih edilmesi, basınçlı ve düşük
hacimli hortum başlık-
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DÜNYADA
KULLANILAN TATLI
SUYUN YAKLAŞIK
%20’SI
ENDÜSTRIDE
KULLANILIYOR.
ÜLKEMIZDEKI
ORAN DA DÜNYA
ORTALAMASINA
YAKIN. AVRUPA
ÜLKELERINDE ISE
ÇEKILEN SUYUN
ORTALAMA %40’I
ENDÜSTRIDE
KULLANILIYOR. BU
RAKAMLARDAN
ENERJI
ÜRETIMINDE
KULLANILAN
SU MIKTARI
DÜŞÜLDÜĞÜNDE
ÜLKEMIZDE
ENDÜSTRIYEL
SU KULLANIMI
%4’E AVRUPA
ORTALAMASI ISE
%10’A DÜŞÜYOR.

Dosya

ları, otomatik kapatma sistemleri, düşük
su tüketimli spreyler, tank temizliği için
sprey toplar, sıcak suyla yıkama yerine buhar
ve ultrasonik temizlik
gibi uygulamalar ve en
önemlisi enerji tasarrufuna yönelik atılacak
adımlar, sanayideki su
ayak izinin küçültülmesinde anlamlı farklar
yaratacaktır.
Su Ayak İzinin
Küçültülmesinde
Bireysel Önlemler
Endüstriyel ve evsel su
kullanımında su tasarrufuna yönelik geliştirilen
teknolojileri
kullanmak hem bireysel çıkarlarımıza hem
de gezegenimizin sürdürülebilir yaşam koşullarının oluşmasına
hizmet ediyor. Yaşam
alanlarımızda kullandığımız sistemlerdeki
kayıp kaçakların önlenmesi, tuvaletlerde düşük akımlı rezervuarların kullanılması, duşta
geçirilen sürenin kısaltılması, havalandırıcılı
düşük akımlı muslukların tercih edilmesi, çamaşır makinesini tam
doldurduktan
sonra
kısa programları tercih
ederek çalıştırmak gibi
birçok pratik önlemle
su tüketimimizi azaltmak mümkün.
Suyu verimli kullanmakla ilgili tüm tasarruf yöntemlerinin yanı
sıra, su ayak izimizi
küçültmek adına tüketim alışkanlıklarımızı
yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Tüm
dünyada
yaygınlaşan
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kullan-at kültürü su
kaynaklarımızı
hızla
tüketmeye devam ediyor. Bir tişörtün üretiminde 2500 litre su
kullanıldığını
düşünürsek ihtiyacımız olmadığı halde aldığımız
her ürünle su kaynaklarımızın yok olmasına
bireysel katkı sağlamış
oluyoruz. Bir bireyin su
ayak izinin yarısından
fazlası tükettiği gıdalardan kaynaklanıyor.
Bir dilim ekmeğin su
ayak izi 40 litre iken,
1 kg sığır etinin üretiminde ise 15.000 litre
su kullanılıyor. Ülkemizde günde 5 milyon
ekmeğin çöpe gittiğini
düşündüğümüzde “su
ayak izimizi küçültmek
için yapılacak çok şey
var” diyebiliriz.

BIR BIREYIN SU AYAK IZININ
YARISINDAN FAZLASI TÜKETTIĞI
GIDALARDAN KAYNAKLANIYOR.
BIR DILIM EKMEĞIN SU AYAK
IZI 40 LITRE IKEN, 1 KG SIĞIR
ETININ ÜRETIMINDE ISE 15.000
LITRE SU KULLANILIYOR.

Haber

TÜRKİYE’NİN
ŞELALELERİ
Türkiye’nin her yerinde ayrı güzellikte birçok şelale bulunmakta. Karşısına geçip baktığınızda doğanın bir mucizesini görmek bir yana sanki
doğanın sesi de gelir kulağınıza. Yarı masal yarı gerçek bir anın içinde
bütün stresinizi atarsınız o manzara karşısında. Uzaklardan ve yükseklerden gelen coşkun su, adeta ruhunuzu arındırır.
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Sizi oralara götüremesek de sayfalarımızda bu güzel manzaralara yer
vererek aklınıza düşürmek istedik. Kim bilir belki de bir gün fırsatını
bulup oralara kaçarsınız. Gezip görmekle bitmeyecek Türkiye’mizin bu
güzelliğinin de farkında olalım ve tüm doğa gibi şelaleleri de koruyalım.

Haber
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Haber
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MANAVGAT
ŞELALESI

M

anavgat’ın 3 km kuzeyindedir. Irmak suları 3-4 m’lik bir falezden düşer. Bu, normalde bir şelale için alçak sayılabilecek
bir yükseklik ama geniş bir alanda debisi yüksek bir şelaledir.
Çevresindeki sosyal tesisler de bölgede daha fazla zaman geçirilmesine imkan tanıyor.

Haber
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DÜDEN
ŞELALELERI

A

ntalya şehir merkezine 8 km uzaklıktadır. Diğerlerinden faklı özelliği şelalede bir mağara olmasıdır. Dünyanın dört bir tarafından
ziyaretçi çeken şelale bu mağaradan 10 km sonra Lara’dan Akdeniz’e dökülür.

Haber
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YERKÖPRÜ
ŞELALESI

K

onya merkezine 110 km, Karaman’a 60km mesafededir. Göksu
Nehri üzerindeki bu şelale, çevresi en doğal kalmış şelalelerden biridir. Bu civarda piknik yapılabilecek alanlar keyifli zamanlar için
ziyaretçilerini bekliyor.

Haber

59

ERFELEK
ŞELALELERI

S

inop’a yaklaşık 45 km mesafede yer alır. Erfelek Şelaleleri veya Tatlıca
takım şelaleleri isimleri ile duyabilirsiniz. İrili ufaklı 28 tane şelale yer
almaktadır bu bölge üzerinde.

Haber
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GELINTÜLÜ
ŞELALESI

A

yder Yaylası’ndaki bu şelale Rize il merkezine 90 km mesafededir.
Bu tabiat harikasının ilgi çeken adı görenlerin şelaledeki suyun düşüşünü gelin tülüne benzetmesinden gelir.

Haber
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TORTUM
ŞELALESI

E

rzurum’un Tortum ilçesindeki güzellik, 22 metrelik genişlikten ve
48 metre yükseklikten düşer. Düşen suların oluşturduğu gökkuşağı
ve dev kazan, bu doğal anıtı eşsiz bir hale getirir. Piknik alanı ve
şelalenin altına inen merdivenlerden yapılan izleme balkonu vardır.

Haber
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GIRLEVIK
ŞELALESI

E

rzincan’a 14 km mesafededir. Piknik alanları ve lokantaları ile oldukça hareketli bir bölgedir. Gidenlerin huzur bulduğu ve her mevsim farklı güzelliklere bürünen şelale, özellikle günübirlik tatiller
için tercih ediliyor.

Haber
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DARENDE
GÜNPINAR ŞELALESI

M

alatya’nın Darende ilçesinin 10 km kadar uzağındadır. 40-45
metre mesafeden akan şelale kaynağından çıktıktan sonra
kayalar arasında oldukça hızlı akmaktadır. Bu mesafeden ve
bu hızla akan suyun yere düşüş anı seyredenleri de heyecanlandırmaktadır.

Haber

SSzlere
rahat ve huzurlu
bbr ortam sunuyoruz
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G.M.K. Bulvarı No: 135 Maltepe / ANKARA
Tel: + 90 (312) 230 86 86
Fax: +90 (312) 229 23 24
E-Maal: nfo@@lccressdence.com

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
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