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Sevgili Su Dünyas› Okurlar›,
Yeni yılın ilk buluşmasının mutluluğunu yaşadığımız bu sayımızda Ankara, Burdur, Mersin ve
Antalya'da gerçekleştirilen temel atma merasimlerini sizler için izledik. Kıtaları suyolu ile
birbirine bağlayan boğaz geçiş tünelinin hikâyesinin anlatıldığı yazımız ile barajlar ve deprem
makalesinin devamını da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Su Dünyası ekibi olarak 2011 yılının tüm okurlarımıza mutluluk ve sağlık getirmesini temenni
ederek dergimizi keyifle okumanızı diliyoruz.
Su Dünyas›

İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve
Fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’nın
aylık ücretsiz yayınıdır.
Para ile Satılmaz.

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

De¤erli Okurlar,
56 yıllık mazisinde ülkemizin gururu olma mertebesine erişmiş tesislerin
de yer aldığı yüzlerce baraj, gölet, sulama, taşkın koruma, içme suyu
temini tesisini inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunan Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğümüz geçmişine yakışır bir yılı daha geride
bırakmanın mutluluğu içerisindedir. 2010 yılında 303 adet tesis hizmete
alınarak 147 bin hektar arazinin sulanması, 4,3 milyon vatandaşımıza
ilave içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve 20 000 hektar arazinin
taşkın zararlarından korunması sağlanmıştır.

zararlarından korunmuş ve ihtiyaç duydukları mevsimde sulama suyuna
kavuşmuştur.

Bilindiği gibi 2010 yılı Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından “Taşkınla
Mücadelede Seferberlik Yılı” ilan edilmiş idi. Bu çerçevede Ulusal Taşkın
Sempozyumu'nun ikincisi Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın çok geniş katılımıyla
Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Bu sempozyum ile taşkınla mücadele
hususunda topyekûn bir bilinçlenme sağlanması adına önemli bir adım
atıldı.

2008 yılında yürürlüğe konulan GAP Eylem Planı ile alakalı çalışmalara
da 2010 yılında süratle devam edilmiştir. 2010 yılında ise 10.980 hektar
alan sulamaya açılmıştır. 2010 yılında GAP Eylem Planından önce inşaatı
sürdürülen 10 adet işten; 13 455 hektar tarım arazisine sulama suyu
temin edecek Yukarı Harran Ovası Sulaması ile 28 683 hektar tarım
arazisini sulayacak Harran Ovası Sulaması 6. Kısım projeleri GAP Eylem
Planı ile artırılan ödenekler sayesinde 2010 yılında tamamlanmıştır. 87
km uzunluğundaki Yukarı Harran Ovası Ana Kanalı da tamamlanmıştır.
İçme ve Kullanma Suyu Temini çalışmaları kapsamında 2010 yılında
Zonguldak, Adıyaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Çankırı, Siirt, Bayburt,
Çanakkale, Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir şehirlerimizde yaşayan
4 milyon 300 bin vatandaşımıza 443 milyon m3 ilave içme ve kullanma
suyu temin edilmiştir. Çeşitli projelerde toplam 83 bin metre içme suyu
borusu döşenmiştir.

2010 yılında “Taşkınla Mücadelede Seferberlik Yılı” çerçevesinde ülkemizin
dört bir tarafında 252 adet taşkın koruma tesisi ile yaklaşık 20 bin
hektar sahanın taşkın zararlarından korunması sağlanarak
vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti temin edildi. Ayrıca Bölge
Müdürlüklerimizce hazırlanan Taşkın koruma Projeleri sayısı 2009 yılında
103 adet iken 2010 yılında yine Taşkınla mücadelede seferberlik
kapsamında 248 adede yükseltilmiş olup bir önceki yıla oranla %140
mertebesinde artış olmuştur.
2010 yılında 18 adet baraj hizmete alınmıştır. Bu barajlardan 2 tanesi
özel olarak üzerinde durulması gereken barajlardır. Çine Adnan Menderes
Barajı'nın açılışıyla 141 yıllık özlem sona ermiştir. Geçmişi 1860'lı yılların
sonuna kadar uzanan Çine Adnan Menderes Barajı silindirle sıkıştırılmış
beton gövde kategorisinde Avrupa'nın en yüksek barajı unvanını
kazanmıştır.
Diğer barajımız ise Balıkesir'de inşa edilen Havran Barajı'dır. Havran
Barajı göl alanında kalan ve bölgedeki yarasaların yaz tüneği olarak
kullandığı İnboğazı Mağarası'na alternatif olarak üst katlarda yapay bir
mağara oluşturmak maksadıyla barajda su tutulması
2 yıl süreyle ertelenmiş, yöredeki yarasaların yapay mağaraya geçişini
müteakip barajda su tutulmuştur. Böylelikle hem yarasalar için yeni bir
habitat oluşturulmuş hem de yöre çiftçisi baraj sayesinde taşkın

2010 yılında gerçekleştirilen bir diğer önemli çalışma ile Ilısu Barajı
inşaatı dolayısıyla hayata geçirilen Ilısu Köyü konutları hak sahiplerine
teslim edildi. 31.10.2010 tarihinde düzenlenen merasim ile de 48 konutun
anahtarları Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından
vatandaşlarımıza verilmiştir.

2010 yılında Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği kapsamında 50
adet hidroelektrik santral işletmeye alınarak işletmedeki tesis sayısı
130'a ulaşmıştır. 2010 yılı içerisinde bu tesislerden parasal karşılığı 500
milyon $ düzeyinde olan 5 milyar kWh enerji ülke ekonomisine
kazandırılmıştır. 2010 yılı içerisinde toplam kurulu gücü 1 000 MW olan
127 adet proje için firmalar ile Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmıştır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz 2011 yılında da bu çalışmalarına
var gücüyle devam edecektir. 2011 yılında toplam 355 adet tesisi
milletimizin hizmetine sunmayı planlamaktayız. Bu tesislerin 24 adedi
baraj ve HES, 43 adedi sulama, 36 adedi gölet ve gölet sulaması, 20
adedi içme suyu temini geri kalan 232 adedi de taşkın ve rusubat kontrolü
maksatlıdır.
Haydar Koçaker
DSİ Genel Müdürü
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K I SA Antalya Serik'in İçmesuyu Meselesi Çözülüyor

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Antalya'nın Serik ilçesindeki ilçe merkezi ve 8 beldeyi
kapsayan grup içme suyu projesiyle alakalı
düzenlenen bilgilendirme toplantısına iştirak etti.
Toplantıda konuşma yapan Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Eroğlu, 2011 yılının yatırım yılı ilan
edildiğini ve birçok barajın temelinin atılacağını
vurgulayarak, bir sonraki gelişinde Gazipaşa
Gökçeler ve Alanya'daki Dim Barajı sulamasının
temelinin atılacağını kaydetti.
Milli park alanı olması sebebiyle Manavgat'a bağlı
Taşağıl ve Beşkonak'tan Serik'e içme suyu
verilememesi meselesinden daha önce haberi
olmadığını dile getiren Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın talimatıyla meselenin çözüldüğünü

belirterek, ''70 milyon liralık maliyeti var ama Serik
ve bu çevre için helal olsun. Ne yapsak azdır'' diye
konuştu.
Serik ve beldelerini kapsayan içme suyu meselesinin
1942 yılından bu yana devam ettiğini ifade eden
Prof. Dr. Eroğlu, şunları söyledi:
''Meselenin artık kangren olduğunu gördüm. Milli
park, kaynak denilerek su bir türlü verilemiyor.
Oturdum, teker teker inceledim, gelen debiler nedir,
yıllara göre değişimi nedir? Ne ihtiyaç var. Saniyede
bin 24 litre ihtiyaç var ama o kaynağın debisine
baktığımız zaman 28-30-40 katı. Neticede
vekillerime ifade ettim, 28'de bir alınacak suyun
hiçbir zararı yok. Milli park alanı olduğu için üstün
kamu yararı kararı gerekiyormuş. 'Bundan daha
büyük üstün kamu yararı kararı mı olur mu' diye
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düşündüm. Sayın Başbakanımızın talimatıyla
yıldırım hızıyla yatırım programına konuldu.''
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, 2040 ve
2050 yılına kadar yerleşim alanlarının su problemini
kökünden halledeceklerini belirterek, meselenin
ç öz ü mü n d e n d u yd u ğ u mu t l u l u ğ u t a r i f
edemeyeceğini ifade etti. Serik ve ilçelerine verilecek
suyun menba suyu gibi olduğunu ve doğrudan
içilebileceğini söyleyerek, ''Para sıkıntısı yok, en kısa
zamanda temeli atılır. Her şeyi hazır'' dedi.

Antalya Yatırımları
Antalya için devasa yatırımlar yaptıklarını belirten
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
şehri turizmin merkezi haline getirdiklerini,
dünyanın en önemli kongre merkezi haline getirmek
istediklerini de vurgulayarak, ''Sadece bizim
yaptığımız yatırımlar 2003'ten beri 900 trilyonu
aşıyor. 542 milyon lira sadece DSİ yatırım yapmış''
diye konuştu.
Antalya'nın mavi bayraklı plaj sayısı açısından
dünyada ilk 4'e girdiğine işaret eden Prof. Dr. Eroğlu,
ilin Türkiye'de en çok ağaçlandırılan bölge olduğunu,

bu yıl 9 bin 300 hektar alanda 7.5 milyon fidanı
toprakla buluşturacaklarını ifade etti.
Türkiye genelinde yapılması planlanan 6 meteoroloji
radarından birinin Kumluca'ya kurulacağını
söyleyen Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Eroğlu,
Özel Çevre Koruma alanlarında da kıyı düzenlemesi
gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
2003 yılından bu yana Antalya'ya Sağlık
Bakanlığının 281 milyon lira tutarında yatırım
yaptığını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 318,5
milyon liralık tarımsal destek sağladığını, Milli
Eğitim Bakanlığının ise kente 4 bin 640 yeni derslik
kazandırdığını vurgulayarak, ''Çevre ve Orman
Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı Antalya'ya hizmet
için adeta yarışıyor'' değerlendirmesinde bulundu.
Ulaştırma Bakanlığının şehre 2003 yılından bu yana
1.1 milyar liralık yatırım yaptığının altını çizen Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, 267 kilometre bölünmüş yolun
tamamlandığını ve kısa zamanda Antalya'ya hızlı
trenin geleceğini vurguladı ve TOKİ'nin de
Antalya'ya 3 bin 22 konut inşa ettiğini ifade etti.
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K I SA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KUŞ TÜRLERİNİ VE KAPLUMBAĞALARI
KORUMA ALTINA ALIYOR…

Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu tarafından 2010 yılında başlatılan Göksu
Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ile Tür
İzleme ve Koruma Projesi tamamlandı.
Göksu Deltasında yapılan çalışmalar neticesinde
332 kuş türü ve 442 bitki türü kaydedildi. Türkiye'de
sadece Göksu Deltası'nda ürediği bilinen nesli Dünya
çapında tehdit altında olan yaz ördeğinin 3-7 çiftinin
ürediği saptandı.
Ayrıca Saz Horozunun Deltadaki popülasyonu,
popülasyonunda ki değişimleri, habitat seçimi ve
üreme biyolojisi gözlemlenmiştir.
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Bununla birlikte yürütülen çalışmalarda; deltada
20-30 çift Turaç'ın ve nesli tükenme tehlikesi altında
olan türlerden Pasbaş patka' nın Göksu Deltası'nda
Akgöl'de ürediği kaydedildi.

Göksu Deltası kumsalında 2010 yaz döneminde,
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun
bizzat takibiyle yürütülen deniz kaplumbağalarını
izleme ve koruma çalışmaları esnasında toplam 209
adet yuva tespiti yapılmıştır. Bunlardan Caretta
caretta türüne ait 185 yuva, Che -lonia türüne ait
23 adet yuva ve bir adet de Trionyx triunguis türüne

ait yuva tespit edilmiştir. Tespit edilen 209 yuvanın
93 adeti tam ve 9 adeti ise yarım olmak üzere 102
adeti predasyona uğramış olup, 107 adeti ise sağlam
olarak takip edilmiştir. Bu yuvaların 40 adeti kuluçka
alanlarına taşınarak, 11 adeti de kum altı
kafesi ile koruma altına alınmıştır.
Kaplumbağalara ait toplam 554 adet yuvasız
çıkışların ise 509 adeti Caretta caretta türüne
ait, 39 adeti Chelonia mydas türüne, 6 adeti
ise Trionyx triunguis türüne ait olduğu tespit
edilmiştir.
Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre
Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanlarda
ulusal ve evrensel ölçeklerde bölgenin sahip
olduğu; tabii ve kültürel kaynakların tespiti,
bu kaynakların korunma ve kullanma kriterlerinin
hassas bir şekilde belirlenmesi maksadıyla
çalışmalarını bütün hızıyla sürdürmektedir.
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K I SA Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İspanya Büyükelçisi
Cristobal Gonzalez Aller'i Makamında Kabul Etti

İspanya Büyükelçisi Cristobal Gonzalez Aller'i
makamında ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirten Çevre ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, “İspanya ile aramızdaki başarılı
şekilde devam eden işbirliğimizin artmasını istiyoruz.
Daha önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
yaptığım dönemde İspanyol şirketleriyle birlikte
çalıştık. Görevine kısa süre önce başlayan sayın
büyükelçinin, ikili işbirliğimizin artmasına katkı
sağlayacağı düşüncesindeyim. İspanya'nın bir
Akdeniz ülkesi olması münasebetiyle iklim
konularında her ne kadar ilişkilerimiz mükemmel
olsa da bunu daha da geliştirebiliriz. İspanya ve
Türkiye arasındaki rakamlarda her alanda artış
olduğunu görüyorum, bu rakamları büyütmek için
çalışabiliriz.” Dedi.
Orman yangınlarıyla mücadele de başarılı bir ülke
olduklarını belirten Çevre ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;
“İspanya'nın da nehir izleme konusunda ileri
seviyede olduğunu biliyoruz siz de bu alanda bilginizi
bize aktarabilirsiniz. Orman yangınlarıyla mücadele
de öncü bir ülkeyiz. Birçok ülkeden bu konuda talep
alıyoruz ve birçok ülkeye bu sistemi kuruyoruz.
İspanya'ya da bu konuda yardımcı olmaktan
mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.

İspanya Büyükelçisi Cristobal Gonzalez Aller ise
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr Veysel Eroğlu'nun
içten karşılamasından duyduğu memnuniyeti
belirterek, İspanya için Türkiye'nin her konuda
öncelikli ülke konumunda olduğunu vurguladı.
Özellikle Bakanlığın alanına giren hususlara özel
önem verdiklerini dile getiren Büyükelçi, Türkiye
ile çevre için her alanda birlikte çalışmaya devam
etmeleri gerektiğini ifade etti.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun
çevre konusunda çok deneyimli olduğunu ve Avrupa
Birliği konusunda ortak çalışmalara
yürütebileceklerini belirten Büyükelçi Aller, rüzgâr
enerjisi gibi sürdürülebilir enerji konusunda da
önümüzdeki dönemde işbirliğinin artacağına
inandığını söyledi.
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EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ TAMAMLANDI.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Milli
Prodüktivite Merkezi personeline yönelik düzenlenen
“Eğiticilerin Eğitimi Semineri” tamamlandı.
21.01.2011 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Namık
Kiper Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle
katılımcılara eğitim sertifikası verildi. Devlet Su
İşleri (DSİ) Genel Müdürü Haydar KOÇAKER,
DSİ Genel Müdür Yardımcıları, MPM Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Deryal, MPM Eğitim
Bölüm Başkanı Yıldız Artar ile eğitime katılan
yöneticiler törende hazır bulundu.
Eğiticilerin Eğitimi Semineri, DSİ Makine İmalat
ve Donatım Dairesi Başkanlığı Etlik Eğitim Merkezi
Tesislerinde 10-14 Ocak 2011 ve 17 -21 Ocak 2011
tarihlerinde iki grup halinde 5'er gün süreli olarak
düzenlendi. Eğitim programının her iki grubunda
d a M i l l i P ro d ü k t i v i t e M e rk e z i ' n i n d ı ş

eğitmenlerinden Dr. Serpil Samur eğitici olarak
görev aldı.
Bu eğitimle, 2011 ve daha sonraki yıllarda Genel
Müdürlüğümüzde düzenlenecek hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin istenilen hedefe ulaşması için
eğitimlerde ders vermek üzere eğitici olarak görev
alacak personelimizin öğretim yöntem ve teknikleri
konusunda bilgilerinin artırılması ve becerilerinin
geliştirilmesi hedeflendi.
58 personelin katıldığı eğitim programında; yetişkin
eğitimi, etkili iletişim kurma becerisi, grup dinamiği,
beden dili, etkili sunuş yapma, bir eğiticinin sahip
olması gereken özellikler, eğiticinin eğitim ortamında
karşılaşabileceği zorluklar ve başa çıkma yöntemleri
gibi temel konu başlıklarında uygulamalı olarak
bilgiler aktarıldı.
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Gerede Projesi'nin
Bakan Eroğlu:
“Bir şehri
susuz bırakmanın
maliyeti, o şehre su
getirmenin
maliyetinden
fazladır.”

‹mza Merasimi
Gerçekleştirildi.

Ankara şehrimizin içme suyu meselesini 2050 yılına
kadar çözecek Ankara İçme suyu II. Merhale Projesi
Gerede Sistemi”nin imza merasimi gerçekleştirildi.

DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker, Kamu Kurum
ve Kuruluşlarının Genel Müdürleri ve çok sayıda
basın mensubu katıldı.

İmza merasimine Çevre ve Orman Bakanı Sayın
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çevre ve Orman Bakanlığı
Müsteşarı Lütfi Akça, Ankara Milletvekilleri,
Japonya Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,

Gerede projesi, Bolu İlinin sınırları dâhilinde yer
alan Gerede İlçesinin kuzeydoğusundan başlamakta,
güneye doğru ilerlemekte ve Ankara İlinin sınırları
dâhilindeki Çamlıdere Barajı'nda son bulmaktadır.
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Proje ile Gerede Havzası'ndan gelecek 226 milyon
m3/yıl su Gerede-Ulusu Deresi üzerinde teşkil
edilecek olan Işıklı Regülatörü ile çevrilerek
31,6 km uzunluğunda 4,5 m çapında iletim tüneli
vasıtasıyla Çamlıdere Baraj Gölüne cazibeli olarak
aktarılacaktır.
Proje çerçevesinde inşa edilecek 31,6 km
uzunluğundaki İletim Tüneli Ülkemizin en uzun
tüneli olacaktır.
Gerede Sistemi çerçevesinde inşa edilmesi planlanan
tesisler;
a) Işıklı Regülâtörü
b) Su İletim Tüneli; 31,6 km
c) 3 adet Havalandırma Şaftı;
d) Tünel Giriş ve Çıkış Yapıları ile Tünel Çıkışı
Ulaşım Yolu'dur.

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

büyükşehir kriteri kaldırıldı ve DSİ'nin içme suyu
çalışmaları Belediye teşkilatı olan yerlerini de kapsadı.
Ayrıca 81 şehir merkezinin içme suyu meselesini
2040-2050 senesine kadar çözmek için büyük bir
eylem planı hazırlandı. Hiçbir şehrimizi susuz
bırakamayız. Bir şehri susuz bırakmanın maliyeti
o şehre su getirmenin maliyetinden fazladır. Susuzluk
büyük bir felakettir. Şu an bütün Türkiye'de
çalışmalar yapılıyor. Ankara'da 2007 yılında büyük
bir sıkıntı yaşandı. Son 100 yılın en büyük kuraklığı
yaşandı. 2007 yılında Başbakanımızın talimatıyla
Ankara'nın içme suyu meselesini yıldırım hızıyla
ele aldık. Yapılan çalışma ile Ankara'ya süratle temin
ettik.
Daha sonra Gerede Sistemi'ni ele aldık. Bu konuda
ASKİ ve DSİ bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar
neticesinde yatırım maliyeti azaldı. Japon
Hükümeti'ne de teşekkür ediyorum. Çok uygun
kredi temin ettiler. Proje ile alakalı olarak yaşanan
tereddütleri de kaldırdık. Danışman hizmetini
DSİ'nin yapması konusunda da anlaştık ve daha
uygun bir fiyatla bu işi yaptık. Bu proje Türkiye ile
Japonya arasındaki ilişkilerin daha da iyileşmesine
katkı sağlayacaktır. Bugün Ankara için tarihi bir
gün. Çünkü bu tünel Türkiye'nin en uzun isale
hattı. Ankara'nın 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacı
kalmayacak.

Japonya Büyükelçisi Nobuaki
Tanaka:
Gerede İçme suyu Temini imza merasiminde
konuşan Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr.
Veysel EROĞLU “ Bugün Ankara şehrimize uzun
vadeli içme suyu temini konusunda önemli bir adım
atmış bulunmaktayız. Su hayattır. 1968 yılında 1053
sayılı Kanunla Büyükşehirlere içme suyu temin
etmek görevi DSİ'ye verilmişti. 2007 yılında
Başbakanımızın talimatıyla Kanun revize edildi ve

İmza Merasiminde bir konuşma yapan Büyükelçi
“Gerede İçme suyu Temini Projesini Ankara'da
bulunduğum 3 sene zarfında inceleme fırsatım oldu.
Göreve başladığım ilk zamanlarda projenin akıbeti
belli değildi. Bu projeye başlanması ve bugün imza
aşamasına gelinmesi sevindiricidir. 2007 yılında
Ankara'da büyük bir içme suyu sıkıntısı yaşandı.
Aslında bu sadece Ankara'nın da meselesi değildi.

Su Dünyası Ocak 2011

Bütün Dünya bu sıkıntıyı yaşadı. Japonya olarak
Gerede Projesi'ni destekliyoruz. Türkiye son
zamanlarda çok büyük başarılara imza atmış bir
ülkedir. Bu projede Türkiye'nin büyüklüğüne yakışır
bir projedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek

Başkentin su ihtiyacını karşılamada önemli yer
tutacak olan Gerede Sistemi'nin yapım sözleşmesi
imza töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Gökçek "Ankara bundan 3 sene önce çok
ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyaydı. Bugün ise
Ankara için gerçekten mutlu bir gün. 2007 yılında
yaşanan çok büyük kuraklık sonrasında Kesikköprü
Projesi'ni rekor denecek bir sürede gerçekleştirdik.
Sayın bakanımızın desteğiyle o günlerde
Kesikköprü'den suyu getirdik. Ama özellikle son iki
yıl içerisinde Cenab-ı Allah çok iyi yağmur verdi.
Bugün itibarıyla barajlarımızda 665 milyon
metreküp suyumuz mevcut. Yaklaşık 2 yıl hiç yağmur

yağmasa bizim suyumuz yeter.
Gerede Projesi'yle yılda 200 milyon metreküpün
üstünde ilave su alınacak. Bu Ankara için mükemmel
bir olay. Şu anda Türkiye'de mevcut kentler
içerisinde su garantisi en büyük olan il Ankara'dır.
Elimizde bulunan Kesikköprü ile birlikte Ankara'nın
2050'ye kadar herhangi bir sıkıntısı gözükmüyor.
Ben bu konuda Ankara'ya yapmış oldukları
hizmetlerden dolayı başta Sayın Başbakanımız
olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığımıza, DSİ
Genel Müdürlüğü'ne şükranlarımı sunuyorum ve
emeği geçen herkese Ankaralılar adına teşekkür
ediyorum.

DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker:
Sözlerine 1968 yılından bu yana DSİ tarafından
gerçekleştirilen içme suyu temini faaliyetlerinden
bahsederek başlayan Koçaker şunları söyledi:
“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün içme
suyu faaliyetlerine başladığı 1968 yılından bugüne
kadar, 39 şehrimizde 81 adet içme suyu barajı,
23 şehrimizde toplam 1458 km isale hattı
18 şehrimizde 26 adet içme suyu arıtma tesisi
yapılmıştır.
Bu tesislerden, yılda yaklaşık 3,2 milyar m3 Avrupa
Birliği standartlarında arıtılmış içme ve kullanma
suyu 28 milyon vatandaşımızın hizmetine
sunulmaktadır.
İçme suyu maksatlı yapılan barajların depolama
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kapasite ise 18 milyar 604 milyon m3’tür. Şehir
merkezlerimizin içme suyu bakımından sıkıntı
çekmemesi ve ihtiyaç olan tesislerin yapımına
zamanında başlanabilmesi için, Çevre ve Orman
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun
talimatları ile 2007 yılında 2008-2012 yıllarını
kapsayan “81 şehir merkezinin İçme-Kullanma ve
Sanayi Suyu Temini Eylem Planı” hazırlanmış ve
çalışmalara başlanmıştır. Daha sonra bu plan
yeniden revize edilerek 2010-2014 yılları için Eylem
Planına dönüştürülmüştür. Bu eylem planının hedefi,
şehir merkezlerimizin asgari 2040 yılına kadar olan
su ihtiyaçlarının, yapılacak tesislerle karşılanmasıdır.
Bugün ise bu eylem planı çerçevesinde Ankara
Şehrimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını
karşılayacak olan Gerede Sistemi inşaatının yapım
sözleşmesi Sayın Bakanımızın uğurlu elleriyle
imzalanacaktır.
Bu sözleşmeyle; Işıklı Regülâtörü, 31.592 m
uzunluğunda Su İletim Tüneli, 3 adet Havalandırma
Şaftı, Tünel Giriş ve Çıkış Yapıları ile Tünel Çıkışı

Ulaşım Yolunun yapımı gerçekleştirilecektir.
Gerede Sisteminin İnşaat ihalesi 10 Aralık 2010
tarihinde 229 milyon 426 bin 110 Türk lirasına
yapılmıştır. İşin yapım süresi 1460 gündür.
Gerede Ulusu Çayı üzerine inşa edilecek Işıklı
Regülâtörü, 31.592 m uzunluğu ile Ülkemizin en
uzun Tüneli özelliği taşıyacak olan 4,5m iç çapındaki
tünel vasıtasıyla, yılda ortalama 226 milyon m3 su,
Çamlıdere Barajı'na aktarılmış olacaktır.
Konuşmaların ardından imzalar atılarak merasim
sona erdi.
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HABER

HABER
Naras Barajı sulama
ve taşkın koruma
faydasının yanı sıra
Oymapınar Barajı’nın
enerji üretimini de
arttıracak.

Naras Baraj›'n›n
Temeli At›ld›.

2003 yılından itibaren 920 adet tesisi hizmete alan
DSİ Genel Müdürlüğü, Antalya şehrinde inşa
edilecek Naras Barajı'nın temel atma merasimiyle
hizmetlerine yenilerini ekledi.
Temel atma merasimine; Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Milletvekilleri, DSİ
Genel Müdürü Haydar KOÇAKER, basın
mensupları ve vatandaşlarımız iştirak etti.

Naras Barajı
Manavgat Çayının en önemli kollarından birisi olan
Naras Çayı üzerinde yer alan Naras Barajı, 16 Mart
2010 tarihinde 45 milyon 858 bin Türk Lirasına
ihale edilmiştir. Arkasında azami 113 milyon m3 su
biriktirecek olan baraj inşaatı 23 Temmuz 2013
tarihinde tamamlanacaktır.
677 bin 825 m3 gövde hacminde, temelden 78 m
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yüksekliğinde silindirle sıkıştırılmış beton dolgu
tipinde inşa edilecek olan Naras Barajı ile toplam
7 075 hektar tarım arazisi cazibe ile sulanacaktır.
Böylece pompajlı sulamanın getirdiği enerji maliyeti
ortadan kalkacağı gibi su sarfiyatı da azalacaktır.
Projenin diğer bir maksadı da taşkın korumadır.
Bilindiği gibi Manavgat Çayı'nın en önemli
kollarından biri Naras Çayı'dır. Taşkın dönemlerinde
Manavgat ve Naras Çaylarından gelen sularının
taşması neticesinde Manavgat ilçemizde taşkın
hadiseleri yaşanmakta, yerleşim alanları, tarım
alanları, turistik tesisler zarar görmektedir. Ancak
Naras Barajı'nın yapılması ile beraber Naras Çayı
kontrol altına alınacak ve bundan sonra Manavgat
ilçemizde su taşkınları yaşanmayacaktır.
Ayrıca, Naras Barajı'nın tamamlanması ile,
Oymapınar Barajı daha yüksek su kotunda
işletilebilecek ve yılda 20 milyon kWh mertebesinde
daha fazla enerji üretimi sağlanmış olacaktır.

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Temel atma merasiminde bir konuşma yapan Çevre
ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu
"Bugün Antalya şehrimiz için çok önemli bir gün.
Önemli bir projenin temelini bugün atıyoruz.
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Antalya'ya büyük önem vermekte ve bu projeyi
dikkatle takip etmektedir.
Antalya için 4 büyük projenin olmazsa olmaz
olduğunu bilmekteyiz. Bunlardan ilki olan Naras
Barajı'nın temeli bugün atılıyor. Gazipaşa Gökçeler
Barajı'nın ihalesi yapıldı, barajın kısa süre içinde
temeli atılacak, Kıbrısçık ve Küçük Aksu Barajlarının
da projeleri hazırlandı, zamanı gelince temelleri
atılacak.
Alanya'daki Dim Barajı'nın sulaması da ihale edildi.
Başbakanımız, '2011 yılı Antalya'mız için
yatırımlarda hükümetimizin hamle yılı olacak' dedi.
Sadece Antalya'ya değil bütün Türkiye'ye hizmet
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veriyoruz. 2003'ten bu yana 900'den fazla tesisi
tamamlayarak hizmete soktuk. Bu tesislerden
194'ünün baraj ve gölet, geri kalanının ise taşkın
koruma, sulama tesisi olduğunu, 28-30 şehre içme
suyu götürdüklerini, 1 milyon hektardan fazla alanı
sulamaya açtığını belirtmekte fayda var.
Katı atık arıtma tesislerine büyük önem verdik.
Daha önce 20 milyon kişinin katı atığı toplanırken
bu rakam bugün ikiye katlanmıştır. 41 milyon
vatandaşımızın katı atıkları düzenli toplanıp bertaraf
ediliyor. Atıksu arıtma tesislerine, kanalizasyona
büyük önem veriyoruz. Çünkü çevreye yaptığımız
1 kuruşluk ya da 1 TL'lik yatırım, sağlık
harcamalarında, ilaç masraflarında, doktor
harcamalarında 10 misli tasarrufa sebep oluyor.
Bizim yaptığımız her yatırım toplum sağlığı
açısından çok önemlidir. Hatta sağlıkta buna
koruyucu hekimlik denir. Dolayısıyla biz Çevre ve
Orman Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığının
koruyucu hekimlik hizmetlerini yapıyoruz.

Önceki dönemlerde atıksuların üçte biri toplanırken
bugün bu oran yüzde 70'ler seviyesindedir.
Hedefimiz bu oranı yüzde 90'a yükseltmektir.
Hopa'dan İskenderun'a kadar 198 limanda atıklar
toplanıyor ve denizler temizleniyor. Bu da
'Antalya'nın neden Mavi Bayrakta dünya
dördüncüsü olduğunu açıklıyor. Denizlerimizi temiz
tutuyoruz. Dünyanın en güzel ve temiz plajları
Türkiye'de olacak.
Türkiye'nin her yerinde 116 noktada hava kalitesini
otomatik olarak ölçülmekte. Çevrede nereden nereye
geldik. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum, altını
çizerek söylüyorum, şu ana kadar gelmiş geçmiş
hükümetler içinde en çevreci hükümet bizim
hükümetimizdir. Bunu açık şekilde ilan ediyorum,
iddia eden varsa buyursun. Halep oradaysa arşın
Antalya'da.
1 Ocak 2008'de dünyanın en büyük ağaçlandırma
ve erozyon kontrol seferberliği başlatıldı ve 2012
sonuna kadar 2 milyon 300 bin hektar alan

Su Dünyası Ocak 2011

ağaçlandırılmış olacak. Bu Ülkemiz ve gelecek
nesiller adına büyük kazançtır.
Naras Barajı'nı hızla tamamlamak için silindirle
sıkıştırılmış beton dolgu kullandık ve böylece 104
milyon metre küp su bu barajda biriktirilecek. Baraj
aynı zamanda ilçeyi taşkından koruyacak ve 70 bin
750 dekar alanda cazibeli sulama yapılacak.

DSİ Genel Müdürü Haydar KOÇAKER
Temel atma merasiminde bir konuşma yapan
KOÇAKER “Hepimizin iyi bildiği gibi yarı kurak
coğrafyada yer alan Ülkemizde yağış miktarının ve
zamanının bölgelere göre farklılık göstermesi, suyun
baraj ve göletlerde depolanmasını zorunlu
kılmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli
içme suyuna, gelişmekte olan sanayimizin enerjiye,
tarımımızın modern sulamaya olan ihtiyacı, DSİ'nin
inşa ettiği su depolama tesislerinin, ülkemiz
ekonomik ve sosyal hayatı açısından ne kadar önemli
ve vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır.

Barajlar;
Şehirlerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını
karşılamak,
Sanayi için gerekli kullanma suyunu temin etmek,
Hidroelektrik ener ji üretimi sağ lamak,
Yerleşim yerlerini araziyi taşkın zararlarından
korumak,
Nehir rejimlerini tanzim etmek,
Su ürünleri yetiştirmek,
Mesirelik alan olarak kullanmak gibi sayısız faydalar
sağlamaktadır.
Manavgat Çayının en önemli kollarından birisi olan
Naras Çayı üzerinde yer alan Naras Barajı, 16 Mart
2010 tarihinde 45 milyon 858 bin Türk Lirasına
ihale edilmiştir. Arkasında azami 113 milyon m3 su
biriktirecek olan baraj inşaatı 23 Temmuz 2013
tarihinde tamamlanacaktır.
677 bin 825 m3 gövde hacminde, temelden 78 m
yüksekliğinde silindirle sıkıştırılmış beton dolgu
tipinde inşa edilecek olan Naras Barajı ile toplam
7 075 hektar tarım arazisi cazibe ile sulanacaktır.
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Böylece pompajlı sulamanın getirdiği enerji maliyeti
ortadan kalkacağı gibi su sarfiyatı da azalacaktır.
Projenin diğer bir maksadı da taşkın korumadır.
Bilindiği gibi Manavgat Çayı'nın en önemli
kollarından biri Naras Çayı'dır. Taşkın dönemlerinde
Manavgat ve Naras Çaylarından gelen sularının
taşması neticesinde Manavgat ilçemizde taşkın
hadiseleri yaşanmakta, yerleşim alanları, tarım
alanları, turistik tesisler zarar görmektedir. Ancak
Naras Barajı'nın yapılması ile beraber Naras Çayı
kontrol altına alınacak ve bundan sonra Manavgat
ilçemizde su taşkınları yaşanmayacaktır.
Ayrıca, Naras Barajı'nın tamamlanması ile,
Oymapınar Barajı daha yüksek su kotunda
işletilebilecek ve yılda 20 milyon kWh mertebesinde
daha fazla enerji üretimi sağlanmış olacaktır.
Suya sevdalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
çalışanları, suyun önemini bilmekte, bir damla
suyumuzu bile israf etmeyecek şekilde, Halkımızın

ihtiyacı olan suyu ihtiyacı olduğu zamanda sağlamak
için çalışmalarına şevk ve heyecanla devam
etmektedir.
Konuşmasını, ‘destekleri ile bizlere her zaman güç
veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'a, Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Prof.
Dr. Veysel Eroğ lu'na, Sayın Valimize,
Milletvekillerimize, DSİ mensubu kıymetli mesai
arkadaşlarıma, yüklenici firmanın değerli yönetici
ve çalışanlarına, aziz milletimize ve emeği geçen
herkese şimdiden şükran ve teşekkürlerini’ sunarak
tamamlayan DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker
ve Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr.
Veysel Eroğlu ve milletvekilleri ile birlikte Naras
Barajı'nın temel atma merasimini
gerçekleştirmişlerdir.
Temel atma merasiminin ardından gelecek kuşaklara
yemyeşil bir Türkiye bırakmak adına ağaç dikimi
gerçekleştirildi.

Su Dünyası Ocak 2011

DSİ’den
HABER

Burdur’a ‹ki Dev Tesis
Burdur’un verimli
tarım arazileri suyla
buluşuyor.

Burdur'un verimli tarım arazilerinde sulu tarıma
imkân sağlayacak Karaçal Barajı ve Bucak Ovası
Sulaması'nın da aralarında bulunduğu Kamu
Kurum ve Kuruluşları tarafından hizmete alınan
49 adet tesisin açılışı Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
Açılış merasimine Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf,
İçişleri Bakanı Prof. Dr. Beşir Atalay, Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanı Prof. Dr.
Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Burdur Valisi Süleyman Tapsız, Milletvekilleri, DSİ
Genel Müdürü Haydar Koçaker, basın mensupları
ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

ovasında 50 000 dekar tarım arazisinin sulanması
hedeflenmiştir.
Karaçal Barajı'nın ihalesi 1992 yılında yapılarak
1993 yılında inşaatına başlanmıştır. 2003 yılına
kadar % 33'lük fiziki gerçekleşme sağlanan baraj
inşaatı 2003 yılından sonra ödenek teminindeki
artışlara paralel olarak hızla tamamlanmış ve su
tutulmuştur.
Karaçal Barajı sulaması projeleri tamamlanmış
olup, K araçal Sulaması İnşaatı ihalesi
04 Şubat 2011 tarihinde yapılacaktır. İnşaatın
tamamlanması ile 50 000 dekarlık Yazı Ovası'nda
kapalı sistemle yağmurlama ve damlama sulama
mümkün olacaktır. Söz konusu ovada 13 000 000
TL yıllık gelir artışı beklenmektedir.

DSİ tarafından tamamlanan tesisler

Burdur Karaçal Barajı:
Burdur ilinin 20 km batısında Bozçay üzerinde inşa
edilen 76 hm3 depolama kapasiteli baraj ile yazı

Burdur Bucak Ovası Sulaması:
Bucak ilçesinin 6 km kuzey batısında Onaç çayı
üzerinde inşa edilen 17,5 hm3 depolama kapasiteli
Onaç 2 Barajı ile Bucak ilçe Merkezi, İncirdere ve
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Üzümlübel köylerine ait yaklaşık 20 000 dekar
arazisinin sulanması hedeflenmiştir.
İnşaatı 2005 yılında tamamlanan Onaç 2 Barajı'nda
depolanacak sular ile Bucak ovasında 20 000 hektar

sahanın sulanmasını sağlayacak kapalı sistem sulama
şebekesi inşaatı 19.10.2010 tarihinde tamamlanarak
geçici kabulü yapılmıştır. Sulama sahasında
9 000 000 TL yıllık gelir artışı beklenmektedir.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan:
Bugün burada bu açılış töreni ile bir kalemde tam
49 yatırımı resmi olarak hizmete alıyoruz. Burdur
tarih boyunca her zaman eğitime önem verdi,
okumayı, öğrenmeyi, öğretmeyi en büyük değer,
en büyük zenginlik olarak gördü. Dikkatinizi
çekiyorum daha 1882 yılında Burdur'da 23 medrese,
3 kütüphane, 1 rüştiye mektebi, 23 sıbyan okulu
bulunuyordu. Derviş Mehmet paşa tarafından
Burdur'a inşa edilen kütüphane Osmanlıdaki en
önemli kütüphanelerden biriydi. Burdur ilim
adamlarıyla âlimleriyle gönül insanlarıyla evliyasıyla
bilime verdiği değerle sadece Osmanlı da değil tüm
dünyada ün salmıştı… Şimdi buradan bütün
Burdurlu kardeşlerime söylüyorum, bu ülkede eğer
üniversiteyi Burdur hak etmiyor ise neresi hak ediyor.
Burdur'da bir üniversite olmayacak da nerede
olacak. Eğitime, bilime, bilgiye bu kadar sevdalı bir
şehir üniversitesiz olabilir mi? Biz olamaz dedik.
Biz Burdur üniversiteyi fazlasıyla hak ediyor dedik
2006 yılında geçmişin burdur Milletvekili istiklal

şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un adına
burada üniversitemizi kurduk. Bugünde Burdur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yeni
fakültelerini, yeni birimlerini hizmete alıyoruz.
Ayrıca Burdur'da üniversite öğrencilerimize hizmet
verecek iki büyük yatırımı iki öğrenci yurdunu
hizmete açıyoruz. Burdur merkezde 500 kişilik,
Burdur Bucak'ta da 500 kişilik 2 modern öğrenci
yurdumuzun buradan resmi olarak öğrencilerimize
kazandırıyoruz.Sağlıkta Burdur'da Temmuz 2008
itibariyle aile hekimliğine geçtik. Burdur'da sağlık
hizmetleri için 69 milyon TL harcadık. Sadece bina
inşa etmedik, bu binaları modern cihazlarla da
donattık.
TOKİ aracılığı ile Burdur'da bugüne kadar 1368
konut uygulaması başlattık ve tamamlayarak
sahiplerine teslim ettik.772 konutla ilgili proje ve
ihale çalışmalarımız devam ediyor. Bütün
projelerimiz tamamlandığında Burdur'da toplam
2140 konut yapmış olacağız. Aynı şekilde 3 okul,
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3 spor salonu ve 2 ticaret merkezini de Burdur'a
kazandırmış olacağız. 2002 yılına kadar Burdur'da
sadece 47 km bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna
8 yılda 128 km daha ekledik. 2005 yılında Burdur'a
doğalgazı getirdik. Şu an hem sanayide hem
konutlarda, şebeke yayılarak geliyor.
Tarım da çiftçilerimize 309 trilyon destek verdik.
Toplam 162 trilyon hayvancılık desteği verdik.
Türkiye istikrarla güvenle kalkınıyor. Çok güzel bir
ivme yakaladık. Dünya artık Türkiye'ye hayran
hayran bakıyor. Ve bu işi nasıl başardınız diyorlar.
Şimdi hedef 2023 te Dünya'nın ilk 10 ülkesi arasında
bir Türkiye…
Şimdi Karaçal Barajı'nın açılışını yapacağız.
Bildiğiniz gibi burası 1993 de başladı ama
yürütemediler. Geldik işte biz bitirdik. Görüyorsunuz

gövde ortada, artık su tutmaya başladı ve su doluyor.
İşte biz buyuz…
İnşallah 11.11.2011'de de sulamayı bitiriyoruz. Ve

sulama tesislerini de o zaman açacağız. Hayırlı
olsun... Ömrünüz su gibi uzun olsun…
Burdur'a bu güzellikler yakışır. Yavrularımıza,
öğrencilerimize layık odalar, salonlar… Tabi biz
öğrencilerimize verdiğimiz bu bursları, kredileri
kendi cebimizden vermiyoruz, bu zaten sizin…
Milletimin, milletimizden aldığımızı tekrar
milletimize geri iade ediyoruz. Hayırlı olsun… “

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu:
‘Böylesine güzel ve anlamlı bir açılış merasiminde
bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Tarihi çok eskilere dayanan Burdurumuzda
olmaktan ve Sayın Başbakanımız tarafından İstiklal

Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün
75. ve İstiklal Marşımızın kabulünün 80. yıldönümü
olan 2011 yılının da Mehmet Akif Ersoy yılı ilan
edilmiş olması bu ziyareti ayrıca anlamlı ve önemli
kılmaktadır.
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Burdur eğitim ve öğretim alanında başarılı bir
kenttir, kentte derslik başına ilköğretimde 16,
ortaöğretimde 23 öğrenci düşmektedir. Burdur
eğitim ve öğretim alanında yapılan bu güzel
yatırımların karşılığını her zaman ölçme ve
değerlendirme sınavlarında dereceye girerek
göstermiştir'
Bugün burada açılışı yapılan bütün tesislerin
Burdur'a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni
ediyorum.

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu:
“Sayın Başbakanım, malumlarınız üzere Bakanlık
olarak kendimize büyük hedefler belirledik ve tek
tek hayata geçiriyoruz. Hükümet olarak Türkiye'yi
nasıl 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi
arasına taşımayı hedefliyorsak, Biz de Çevre ve
Orman Bakanlığını 2012 yılına kadar dünyadaki

bakanlıklar arasında 12. sıraya yükseltmeyi
hedefliyoruz. Zati Âlinizden aldığımız destek ve bu
inançla muvaffak olacağız inşallah.
2010 senesi içerisinde Bakanlığıma bağlı
kurumlarımızla tamamladığımız 174 tesisinin büyük
kısmını, Zatı Âlinizin iştirakleriyle gerçekleştirdiğimiz
toplu merasimlerle aziz milletimizin hizmetine
sunduk.
Bugün burada yine Bakanlığıma bağlı DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlan Karaçal
Barajı, Bucak Ovası Sulaması ile Orman Genel
Müdürlüğü tarafından tamamlanan Mehmet Akif
Ersoy Kent Ormanı'nın açılışını diğer tesislerle
b i rl i k t e Z at i Â l i n i z i n u ğ u rl u e l l e r i y l e
gerçekleştireceğiz.
Burdurlu kardeşlerimin çok iyi bildiği gibi yapımına
1992 yılında başlanan Karaçal Barajı aradan yıllar
geçmesine rağmen 2003 yılına gelindiğinde sadece
yüzde 33' ü bitirilmişti.
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Biz gelir gelmez, diğer yarım kalan barajlarda
olduğu gibi bu barajın yapımını da hızlandırdık.
Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz barajda
11 Kasım 2009 tarihinde su tutulmaya başlanmıştır.

Barajı'nı da 2009 yılı sonunda tamamladık. Belkaya
Barajı Sulamasının ise şu anda yüzde 95'i bitmiştir.
2.690 hektar araziyi sulayacak olan projemizi 2011
yılı Mayıs ayına yetiştireceğiz inşallah.

153.100.000 TL'ye mal olan bu baraj sayesinde
sulama tesisleri tamamlandığında yıllık 13.000.000
TL gelir artışı sağlanacaktır.

Ayrıca 17 adet taşkın koruma tesisini 2003-2010
döneminde tamamlayarak birçok yerleşim yerini
ve araziyi taşkın zararlarından koruduk. 10 adet
taşkın koruma ve 3 adet taşkın rusubat kontrol
projemiz ise devam etmektedir.
Görüyorsunuz aynı kadro aynı genel müdürlüklerle
yıllarca bitirilemeyen işleri bitirmek ve siz değerli
kardeşlerimizin hizmetine sunmak bizlere nasip
oldu. Buradaki fark zihniyet farkıdır. Biz temel atıp
unutanlardan olmadık. Temel atarken gün ve saat
verdik ve takipçisi olduk. Netice ortada Su
yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu
kırarak 2003-2010 yılları arasında 194 adedi baraj
ve gölet olmak üzere 900'den fazla tesisi tamamladık.
Aziz milletimizin hizmetine sunduk.

Açılışını gerçekleştireceğimiz diğer tesisimiz ise
Bucak Ovası Sulaması'dır. 2005 yılında
tamamladığımız Burdur ili Bucak ilçesinde yer alan
Onaç 2 Barajı'ndan kapalı sistemle sulanacak olan
Bucak Ovası Sulaması inşaatını da 2010 yılı sonu
itibarı ile tamamladık.
11.500.000 TL'ye mal olan ve 1.953 ha tarım
arazisini sulayacak bu sulama tesisi ile yıllık
9.000.000 TL gelir artışı sağlanacaktır.
Gölhisar ilçesi Çamköy köyü ile Çavdır ilçesi
Küçükalan ve Büyükalan köyü arazilerini sulayacak
olan ve inşasına 1993 yılında başlanan Belkaya

Türk Milletinin ve Burdurluların gönlünde çok özel
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bir yeri olan Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Burdur
Milletvekili olarak vazife yapmış (1920-1923); milli
şairimizin hatırasına duyduğumuz saygının ifadesi
olarak Burdur'da 2. kent ormanımızı Mehmet Akif
Ersoy adıyla oluşturduk.
Burdurlu kardeşlerime verdiğim söz üzerine
çalışmaları bizzat takip ederek hızlandırılması
talimatını verdim.
100 dekarlık alana sahip, şehir merkezine hâkim
bir tepe olan Susam Tepe mevkiine kurulan kent
ormanı ile hem şairimizin aziz hatırasını yaşatmış
hem de vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri ve
dinlenecekleri bir ortam sunmuş olacağız.”

DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker:
“Bugün birazdan Başbakanımızın uğrulu elleriyle
hizmete alacağımız 2 tesisin 1 adedi baraj, 1 adedi
ise sulama tesisidir.
Temelden 70 m yüksekliğinde zonlu toprak dolgu
tipinde inşa edilen 76 milyon m 3 depolama
kapasitesine sahip Karaçal Barajı'nın yapımı 1993
yılında başlamış olup, 2003 kadar barajda % 33'lük
fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
2003'den sonra Hükümetimiz tarafından temin
edilen ödeneklerle baraj hızla tamamlanmış ve
Burdur'lu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
153 milyon TL'ye mal olan baraj ile 5 000 hektar
tarım arazisi suya kavuşacaktır.
Hizmete alacağımız diğer bir tesis ise Bucak Ovası
Sulamasıdır. İnşaatı 2005 yılında tamamlanan 17,5
milyon m 3 depolama hacmine sahip Onaç
2 Barajı'ndan temin edilecek su ile Bucak Ovası'nda
1953 hektar sahanın kapalı sistem sulama şebekesi
ile sulanması sağlanacaktır. 11 milyon 500 bin TL'ye
m a l o l a n bu t e s i s l e b ö l g e d e ya ş aya n

vatandaşlarımızın daha az su ile daha bol ürün elde
etmesi sağlanacaktır. Hizmete alacağımız bu iki
tesis bölgede yaşayan vatandaşımızın milli gelirine
yılık ilave 22 milyon TL'lik katkı yapacaktır.
Sözlerime son verirken, destekleri ile bizlere her
zaman güç veren başta Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Orman Bakanımız
Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na, şükranlarımı
sunuyor, hizmete alacağımız bu tesislerin ülkemize
ve siz saygıdeğer Burdurlulara hayırlı olmasını
diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”
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HABER

HABER

Bakan Eroğlu:
“Bu proje ile
çiftçimizin yüzü gülecek,
daha az su ile
daha fazla gelir
elde edilecek.”

Pamukluk Baraj›’n›n
Temeli Atıldı.

Mersin şehri Tarsus ilçesinde inşa edilecek ve
18 600 hektar tarım alanını sulayacak Pamukluk
Barajı'nın temeli atıldı.

Güzeloğlu, DSİ Genel Müdürü Sayın Haydar
Koçaker, basın mensupları ve vatandaşlarımız iştirak
etti.

Temel atma merasimine; Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Milletvekilleri Kürşat
Tüzmen, Ali ER, Mersin Valisi Hasan Basri

Pamukluk Barajı: Mersin'in Tarsus ilçesinin 30 km
kuzey batısında inşa edilecek olan Baraj ile yılda
128 milyon m 3 içme suyu temin edilecek,
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68 milyon kWh/saat hidroelektrik enerji üretilecek
ve 18 600 hektar tarım arazisi sulanacaktır.
Projenin tamamlanması ile birlikte yıllık
191 200 000 TL yıllık net gelir artışı sağlanacak ve
6 000 kişiye istihdam imkanı yaratılacaktır.

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Konuşmasına bugün temeli atılacak projenin Mersin
ve bölge için önemine değinerek başlayan Eroğlu
“Baraj bölgede yer alan bereketli arazilerin
sulanmasını sağlayacaktır. Bu proje ile çiftçimizin
yüzü gülecek, daha az su ile daha fazla gelir elde
edilecektir.
Hükümetimiz iktidara geldiği günden beri hızla ve
gece gündüz ayırmadan çalışmakta, Türkiye'ye
önemli kazanımlar sağlamaktadır.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2023
yılı ile alakalı önemli bir hedef gösterdi. İktidarda
olduğumuz günden beri enflasyon oranı yüzde
33'lerden neredeyse sıfır noktasına geldi. Türkiye'nin
hemen her yerini bölünmüş yollarla sardık. Yani
biz başkalarının hayal dahi edemediklerini
gerçekleştiriyoruz.
Pamukluk Barajı'nın faaliyete geçmesiyle başta
Tarsus olmak üzere Mersin'in genelinde tarımsal
sulamadan içme suyuna kadar hemen her alandaki
ihtiyaçları karşılanacak. Bu baraj Mersin için önemli.
Çünkü Anadolu tabiriyle 'bu topraklarda adam
eksen biter.' Yılda belki 2-3 kez hasat elde edilir.
Böyle bir potansiyele sahip yerde barajların önemi
yadsınamaz.
DSİ gurur duyulacak bir kurumdur. DSİ,
hükümetimiz döneminde 900'den fazla tesisi açarak,
milletimizin hizmetine sundu. Bunların içinde 194
tane baraj var. Bir milyon hektardan fazla alanda
sulama yapılarak 25 milyon vatandaşımızın ayağına
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su getirdik. Bildiğiniz gibi Mersin ve Tarsus'ta
derelerden su taşkınları oluyordu. Bu sorunların ve
sıkıntıların da hepsini çözdük. Tabi ki, daha yapacak
çok işimiz var. Hükümetimiz de gece gündüz
çalışıyor.
Pamukluk Barajı geç kalmış bir barajdır. Belki
30-40 sene önce yapılması gereken bir barajdı.
Çünkü bu baraj, 18 bin 600 hektarlık bir alanı
sulayacak. Artık çiftçilerimiz elektrik parası
ödemeden cazibe suyuyla tarlalarını sulayacak.
Tarsus ve Mersin bölgesi büyüyor, bu bölgenin içme
suyu ihtiyacı var. Buraya da 128 milyon metreküp
yılda içme, kullanma ve sanayi suyu verilecek. Ayrıca
bölgede, su sporları ve yayla turizmin gelişmesine
de büyük katkıları olacak olan barajın insanlarımıza
çok büyük faydaları olacak.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
13 Ekim 2013'de saat 13.13'te barajda su tutulmaya
başlanması yönünde yetkililerden söz aldı.

DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker
Konuşmasına temeli atılacak Pamukluk Barajı ile
alakalı bilgi vererek başlayan Koçaker “05 Aralık
2009 tarihinde 74 milyon TL bedelle ihale edilen
ve 18.600 hektar tarım alanının sulanmasını, yılda
68 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilmesini ve
128 milyon metreküp içme suyu temin edilmesini
sağlayacak Pamukluk Barajı, Pamukluk Çayı
üzerinde yer almaktadır.
Temelden 135 m yüksekliğinde Önyüzü Beton
Kaplı Kaya Dolgu Baraj tipinde inşa edilecek olan
Baraj tamamlandığında 191 Milyon 200 bin Türk
Lirası yıllık net gelir artışı sağlanacak ve 6 bin kişiye
istihdam imkânı yaratılacaktır.
Suya sevdalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
çalışanları, suyun önemini bilmekte, bir damla
suyumuzu bile israf etmeyecek şekilde, halkımızın
ihtiyacı olan suyu ihtiyacı olduğu yerde ve zamanda
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sağlamak için çalışmalarına şevk ve heyecanla devam
etmektedir.
Sözlerime son verirken, destekleri ile bizlere her
zaman güç veren başta Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Orman Bakanımız
Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na, Sayın Valimize,
Milletvekillerimize, DSİ mensubu kıymetli mesai
arkadaşlarıma, yüklenici firmanın değerli yönetici
ve çalışanlarına, aziz milletimize ve emeği geçen
herkese şimdiden şükran ve teşekkürlerimi sunuyor,
Temelini atacağımız bu tesisin Ülkemize ve siz
saygıdeğer Mersinlilere hayırlı olmasını diliyor,
sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Konuşmaların ardından, Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Mersin Valisi Hasan Basri
Güzeloğlu, Mersin Milletvekilleri Kürşad Tüzmen
ve Ali Er ile DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker
platformdaki butonlara basarak, temele ilk harcı
koydu.
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MAKALE

Kıtaları Birleştiren Su Tüneli

Cumhuriyet tarihimizin
en kapsamlı
içme suyu projesinin
en önemli ayağı
tüm ayrıntılarıyla
bu makalede...

Büyük İstanbul İçme Suyu, İkinci
Merhale Projesi, Melen Sistemi
Boğaziçi Tünel İnşaatı
İstanbul içerisinde 685 milyon m3'ü yüzey (baraj,
göl ve bentler) ve 30 milyon m3'ü de yeraltısularından
olmak üzere toplam 715 milyon m3 içme suyu

başına 276 litre su tüketimi baz alındığında
11 milyon nüfusun günlük ihtiyacını karşılayabilmesi
için yılda 1.1 milyar m3 suya ihtiyaç vardır. Oysa
2005 yılında bu nüfusa erişilmiş olup kent nüfusu
büyümeye devam etmektedir. Bu günkü nüfus artış
hızının süreceği varsayımıyla 2025 yılında İstanbul
ili nüfusunun 22 milyonu aşacağı tahmin edilmekte
olup kente yakın su kaynaklarının bu nüfusa
yetmeyeceği açıkça görülmektedir.

üretilmektedir. Ayrıca Istranca derelerinden yıllık
ortalama 235 milyon m3 su temin edilmektedir.
Böylece İstanbul ilinin yıllık reel içme ve kullanma
suyu 950 milyon m3 olup kişi başına ortalama brüt
su tüketimi günlük 235 litredir. İSKİ Master
Planında 2040 yılına kadarki projeksiyonlarda kişi
başına öngörülen brüt 276 litre tüketimin net
234 litre olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. Kişi

Bu bağlamda Kentin acil su ihtiyacını biran önce
karşılayabilmek için planlanan Yeşilçay Sistemi
31 Mayıs 2003 tarihinde hizmete girmiştir. İstanbul
şehrinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu
ihtiyacını karşılamak maksadıyla geliştirilen
Melen Sistemi ile İstanbul'a ilk aşamada yılda
268 milyon m3 ( 8,5 m3/sn ), 3. aşama sonunda ise
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yılda 1.180 milyar m3 su temin edilerek şehrin 2040
yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Boğaziçi tüneli, 6,15 m kazı çapında, deniz
seviyesinin 135 m altından geçen 5551 m
uzunluğunda Ayazağa girişinden % 7,4 eğimle
2347 m, daha sonra 1081 m yatay olarak %0,14
eğimle devam etmekte ve 145 m derinliğinde,
8,1 m çapındaki şafta ulaşmaktadır.
Tünel kazısı;“Herrenknecht” marka hem kapalı
modda (EPB) hem de açık modda çalışabilen bir
TDM ile yapılmaktadır.
Tünel güzergâhı boyunca ana litoloji olarak kireçtaşı,
kumtaşı ve çamurtaşı tabakaları ile temsil edilen
Kartal ve şeyl ara katkılı kireçtaşı, resifal kireçtaşı
katmanlarından oluşmuş Dolayoba formasyonu yer
almaktadır. Bu birimler yer fay kontrollü diyabaz
daykları ile kesilmiş durumdadır. Boğaz altında örtü
kalınlığının an az olduğu kritik kesimde, tünel kotu
üzerinde yaklaşık 30 metre kalınlığında denizel
alüvyon, bunun altında ise yaklaşık 35 metre
kalınlığında ana kaya bulunmaktadır.

1 GİRİŞ
Büyük İstanbul İçmesuyu, II. Merhale Projesi,
Melen Sistemi 7 inşaat, 3 imalat, 1 enerji temini
olmak üzere 11 ayrı iş grubundan oluşmaktadır. Bu
çalışmada Sözleşme Paketi 7, Boğaziçi Tüneli İkmal
İnşaatı işinde yapılan çalışmalar anlatılmaktadır.
Boğaziçi Tüneli İkmal İnşaatı, boğazın altından
Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirecek ve böylelikle
Melen çayı'nın suyunu İstanbul'un Avrupa yakasına
taşıma imkânı sağlanmış olacaktır. Tünelin uzunluğu
yaklaşık 5,5 km dir. Tünel, İstanbul merkezinin
yaklaşık 15 km kuzeyinden, Asya yakasında Beykoz
kıyılarının, Avrupa yakasında ise Tarabya kıyılarının
altından geçmektedir. Tünel Açma Makinesi (TDM)
ile açılmış olan kesimindeki kazı çapı 6,15 m dir.
Boğaziçi Tüneli İkmal İnşaatında TDM, İstinyeDerbent girişinden itibaren % 7,4 eğimle 2347 m,
daha sonra % 0.14 eğimle 1081 m yatay olarak
devam etmekte ve 145 m derinliğinde, 8,1 m
çapındaki şafta ulaşmaktadır (Şekil 1). Ortaçeşme
tarafından ise 2100 m'lik kesim del-patlat yöntemiyle
açılmıştır.

Şekil 1. Melen Sistemi
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İşin adı (Sözleşme No)

Niteliği

SP-1

Regülatör Terfi Merkezleri

SP-2

İsale Hattı (70 km Boru Ø 2500 mm)

SP-3

İsale Hattı (70 km Boru Ø 2500 mm)

SP-4

İsale (12 km Tünel + 5,5 km Kondüvi)

SP-5

Arıtma Sistemi (720 bin m3/gün)

SP-6

İsale (10 km Tünel + 7 km Boru)

SP-7

İsale (5,5 km Tünel)

SP-8

Boru Temini

SP-9

Boru Temini

SP-10

Boru Temini

SP-11

Enerji Temini

Tablo 1. Melen Sistemi İş Grupları

2 JEOLOJİK DURUM
Boğaz Tüneli'nin Avrupa yakasında Devoniyen
yaşlı ayrışmamış, yer yer az ayrışmış kumtaşı,
kireçtaşı ve çamurtaşı ardalanmalı (Kartal
Formasyonu), Asya yakasında ise DevoniyenSiluriyen yaşlı karstik kireçtaşları (Dolayoba
Formasyonu) yer almaktadır.
Dolayoba Formasyonu orta ve kalın katmanlı
çoğunlukla massif görünümlüdür. Yer yer etkin
erimeli, erime boşlukları terra roza ile doludur.
Litolojik olarak büyük bölümü ile şelf tipi neritik
karbonatlardan oluşur. Formasyonun değişik
düzeylerinde ince kil arakatkılar ile arada koyu gri
renkli, ince tabakalı, laminalı mikritik seviyeler ve
üst kesiminde ise alacalı, düzensiz, kaba yumrulu
kireçtaşı katmanları yer alır. Resifal kireçtaşları; bol
mercan, krinoid ve brakyopodlu, pembemsi, yer
yer morumsu renkli, biyoklastik kireçtaşıdır.
Kartal Formasyonu büyük bölümüyle, mikalı
şeyillerden oluşur; Belirli kesimlerinde, özellikle üst
düzeylerinde kireçtaşı arakatkılıdır. Bol brakyopod,

trilobit vb makrofosil kapsamıyla kolaylıkla
tanınabilmektedir.

3. GÜZERGÂH ARAŞTIRMALARI
Boğaziçi Tünel güzergâhında, ilk olarak 1997 yılında
5 adet temel sondaj ve jeofizik etütler yapılmıştır.
Yapılan sondajların ve jeofizik çalışmaların
değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan kaya
batimetri haritasında, tünelin geçeceği kaya ortam
içerisinde tünel ekseninden daha derinlere ulaşan
çukur bölgeler tespit edilmesi sebebiyle, 2002 yılında
kaya üst kotunun daha yukarıda olduğu BeykozTarabya güzergahında, deniz üstünden 3 adet,
toplam 442,45 m temel araştırma sondajları
yapılmış, elde edilen parametreler ile Jeoteknik Veri
Raporu olarak hazırlanmıştır Araştırmaların değişik
aşamalarında güzergahın kara kesiminde, 200 m
derinliğe kadar 31 adet sondaj kuyusu açılmıştır.
Tünel güzergâhının değişik kesimlerinde, 16 kuyu
Asya tarafında, 7 kuyu Avrupa tarafında ve 8 kuyu
deniz bölümündedir. Tünelin açılacağı kesimlerdeki
jeolojik-hidrolojik şartlarının araştırılması maksadıyla
çok sayıda kaya zemin testleri yapılmıştır.
Boğaz Tüneli'nin Avrupa yakasında Devoniyen
yaşlı ayrışmamış - az ayrışmış ardalanmalı kumtaşı,
kireçtaşı ve çamurtaşı tabakaları, Asya yakasında
ise Devoniyen-Siluriyen yaşlı yer yer karstik
kireçtaşları yer almaktadır Bu birimler yer yer
diyabaz daykları ile kesilmiş durumdadır. (Şekil 2).
Tünelin İstanbul Boğazı altında kalan en kritik
kesiminde tünel kazı kotu üzerinde 30 metre denizel
alüvyon, 35 metre ana kaya bulunmaktadır. Tünelin
kazı kotu ve üzerinde yapılan basınçlı su testlerine
göre, ortam geçirimsiz olup gerek su geliri, gerekse
duraylılık yönünden önemli sorunların olmayacağı
tahmin edilmektedir.
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Şekil 2. Boğaziçi Tüneli Deniz Sondajları

4.TDM ÖZELLİKLERİ
Modern TDM donanımı ile tünel açmada kullanılan
yüksek düzeyde verimli ve ekonomik yeni teknolojiler,
yoğun kent yapılaşmasının koşulları içinde ve
madenciliğin zor jeolojik şartlarında söz konusu
olan riskleri azaltmaya imkân vermektedir. Boğaziçi
Tünelinde “Herrenknecht” marka hem kapalı
modda (EPB) hem de açık modda çalışabilen
mekanize bir tünel kazı makinesi kullanılmıştır.
Deniz seviyesinden 135 m aşağıda emniyetle
çalışacak şekilde dizayn edilmiş olan TDM yapısı
ve tipi, sistematik zemin ıslahı ihtiyacını en aza
indirecek şekildedir. Ayrıca, kazı aynası ilerisine
sistematik kılavuz sondaj açılmasını ve zemin ıslahını
sağlayacak donanıma sahiptir. Söz konusu
donanımın bütünü içerisinde vidalı taşıyıcı (screw
conveyor) sistemi de yer almaktadır. Bu teknoloji
değişken zemin şartlarında kullanılmaktadır, yani
aşınmayı azaltmak için TDM hem sert kaya
kesimlerde açık modda kullanılabilmekte, hem de
stabil olmayan gevşek zeminlerde gelen suyu

dengelemek için kapalı modda çalışabilmektedir.
Açık moddan kapalı moda geçiş kolay
yapılabilmektedir. Yeraltı su seviyesinin çok yüksek
olduğu en elverişsiz hallerde bile, zemin durumu
ile ilgili ölçümler makinenin içinden
yapılabilmektedir. (Şekil-3)
TDM, delme işini stabil hale getiren, toprak kazı
ve yüklemesi yapan, prekast kaplama elemanların
montajını yapan, donanımın tümünü hareket ettiren
ve tünelin kaplamasının arkasına kontak enjeksiyonu
yapabilen mekanizmalarla ve düzeneklerle teçhiz
edilmiştir. Ayrıca yağlama ve sızdırmazlık, soğutma,
yeraltı su deşarjı ve donanım kumanda sistemleri
bulunmaktadır. Diğer taraftan su oranı yüksek
gevşek zemin geçilirken karıştırılması için köpük
jeneratörü de mevcuttur. Tünel açma makinesinin
bütünü içinde ön keşif amaçlı ileri araştırma delgisi
için iki düzenek yer almaktadır. Bu düzenekler, ileri
araştırma delgisi süresince karşılaşılacak zemin
şartları ile ilgili parametrelerin elde edilmesi yanı
sıra, gerektiğinde eğimli ve düz ileri enjeksiyon
yapabilme kabiliyetine de sahiptirler.

37

38 Su Dünyası Ocak 2011

TBM'in nakliye ve ulaşım sistemi, 100 kW gücündeki
beş adet multiservis dizel araçtan oluşmaktadır.
Makinelerden iki adedi blok, boru ve malzemelerin
taşınması içindir, iki adedi harç taşımak için, bir
adedi ise insan taşımak içindir. Mekanize
donanımlarla tünel inşa etmenin hızını etkileyen
en temelli etkenlerden biri, pasanın taşıma işinin
organizasyonudur. Pasanın vagon ile taşınması,

zaman olarak bir delme sürecinin yarısı kadar
zaman almaktadır, diğer yandan da tünelin uzunluğu
büyüdükçe, inşaat hızı büyük ölçüde düşmektedir.
Sözü edilen projede geleneksel taşıma sistemlerinin
yerine, yük akışlarını birbirinden ayıran yeni bir
teknolojik taşıma sistemi uygulanacaktır. Çıkan
pasanın tünel dışına taşınması sürekli taşıyıcı bant
sistemi ile yapılacaktır.

Şekil 3. Melen Projesi için Seçilen TDM ve kazı ortam

5.ÇALIŞMALAR VE İLERLEME DURUMU
Tünel güzergâhı dik yamaçları olan vadilerden
geçmektedir, bu vadilerin üzerlerinde ise büyük
çapta yapılaşma mevcuttur. Boğaz Tüneli'nin TBM
yardımıyla açılacak yaklaşık 3200 m kısmı karada
ve 1500 m'lik bölümü deniz kesiminde yer
almaktadır.
Boğaz Tünelinde; TBM Giriş, Derbent Portali
(Sarıyer İstinye), Şaft olarak Beykoz (Serviburnu),
Çıkış portali ise (Beykoz Ortaçeşme) olmak üzere
üç ağızdan çalışmalar yapılmıştır.

Avrupa yakasında Derbentte, Tünel Delme
Makinesinin kazıya başlayacağı noktaya ulaşmak
için 7,5 m çapında ve 220 m uzunluğunda yaklaşım
tüneli inşa edilmiştir. Derbent Çıkış tarafından
Tünel Delme Makinesi ile 6,15 m çapında, 3145
m uzunluğunda ve yaklaşık %7,4 ve % 0,14
eğimlerle -135 kotunda Beykoz saftı ile birleşmiştir.
TDM ile kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
Tünelin içersine St 52 malzemeden yapılan çelik
borular ile daimi kaplama yapılmıştır. Boğaz Geçiş
tünelinin üzerindeki deniz seviyesi dikkate alınarak
kaplamanın et kalınlığı 14mm, 16mm, 18mm,
20mm olmak üzere projelendirilmiştir. (Foto-
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1)Kaplama için kullanılacak Çelik saç levha kesilerek
her iki yönü Sa 2 _ seviyesinde kumlanıp 40 μ
kalınlığında astar boya sürülmüştür. Levhalar
üzerindeki gerekli deliklerin, kaynak ağızlarının
açılması yapılmış, makina da otomatik olarak
bükülerek toz altı kaynak yöntemi ile birleştirilmiş
ve 4.00 metre çapında 9.00 metre uzunluğunda
borular oluşturulmuştur. Levhaya verilen formun

imalat, nakliye, kaplamanın döşenmesi sırasında
korunabilmesi herhangi bir ovalleşmenin olmaması
ve ileride sistemin işletilmesi sırasında olası vakumları
karşılayabilmesi için borunun dışına berkitmeler
yapılmıştır. Borunun imalatı sırasında yapılan
kaynak; tahribatsız kontrol yöntemleri ile test
edilmiştir.

Foto-1: Boru montajı ve kaynak çalışmaları
İlk olarak tünelin % 7,4 eğimli olan bölgesindeki
kurbdan başlanarak Derbent girişine doğru kaplama
yapılmak üzere boru döşenmesine başlanılmıştır.
Boru et kalınlığına göre boruların ağırlığı14000 ile
21000 kg arasında değişmektedir. Montaj sırasında,
borunun ağırlığı ve tünelin eğimi nedeniyle ortaya
çıkabilecek sorunları önlemek ve iş güvenliğini
sağlayabilmek için özel bir araç geliştirilmiştir.
Araç stok sahasında borunun içine girerek hidrolik
sistemle boruyu kaldırmış ve tünele götürmüştür.
Tünelin içersinde geri geri giderek önceki döşenen
borunun içine girmiş ve getirdiği borunun montajı
aracın üzerindeki hidrolik sistem yardımı ile

kumanda edilerek yapılmıştır. Montaj tamamlanınca
gaz altı yöntemi ile kaynak birleştirmesi yapılmış
ve tahribatsız yöntem ile test edilmiştir. Tünelin
diğer tarafının kaplaması Orta çeşme girişinden
aynı araç kullanılarak yapılmıştır. 5551 m tünel
boyunca yapılan kaplamaların toplam ağırlığı 11.390
ton dur. Boru montajının hemen arkasından olmak
üzere kaplama arkasına beton dökümü ve daha
sonra kontak ve boşluk enjeksiyonu, enjeksiyon
tapalarının montajı, kaynağı yapılmıştır. Kaplamanın
iç yüzeyi her türlü imalat artığı ve kirden
temizlenerek yüzeyi Sa 2 _ seviyesinde kumlanıp
1000μ yaş film kalınlığında içme suyuna uygun
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kalite ve standart da epoksi ile boyanmıştır.
Beykoz Saftı, su hattında yapılacak bakım için,
ulaşım ve su boşaltmak, inşaat sırasında Tünel
Delme Makinesini dışarı çıkarmak maksadıyla,
planlanmıştır. Beykoz Şaftının stabilite sorunu
yaşanabilecek üst kesimi, 12 m çapında açılmış ve
40 adedi donatılı toplam 80 adet kesişen kazıktan
oluşan 20 m uzunluğunda diyafram duvar inşa
edilmiştir. 20'inci metreden sonra 8 m çapında
145 m derinliğinde olan Beykoz Şaftında kazı
çalışmaları tamamlanmıştır.
Ortaçesme Portalinden, del-patlat metodu ile
5,14 m çapında, 2100 m uzunluğunda ve %7,38
eğimli olarak -135 m kotunda Beykoz Saftı ile
birleşen tünel açılmıştır. Ortaçesme portalinden
yapılan çalışmalarının tamamlanmasını müteakip,
çelik kaplama montajı ve betonlama çalışmaları da
bitirilmiştir. Ortaçeşme Del-patlat tünelinin tapa
kaynak çalışmaları ve çelik boru enjeksiyon
çalışmaları bitirilmiştir.

Boğaz Tüneli'nin su altında kalan bölümünün taban
kotu yaklaşık olarak -135m'dir ve bu derinlikte
üzerindeki kaya et kalınlığı yaklaşık 35 m olacaktır.
Tünelin kara bölümünde eğimi % 7,44, deniz
bölümündeki eğimi ise % 0,14 olarak planlanmıştır.
Boğaz Tüneli'ndeki su deşarjı, kontrol, muayene ve
teknik bakım ve TDM çıkışı gibi amaçlar için Beykoz
kıyısında bir drenaj şaftı öngörülmüştür. Söz konusu
şaftın çapı 8,1 m, derinliği ise yaklaşık 145 m'dir.
Tünel güzergâhı, esas olarak kaya içinden geçmekle
birlikte, fay zonları, zayıf çatlaklı zemin ve karstik
zonlara sahiptir. Ancak TDM zayıf zemin
koşullarında ve/veya çok çatlaklı kaya ortamlarda,
çalışmasına olanak sağlayacak, sıkışmasını önleyici
tedbirler alınabilmesini sağlayan ekipmanlarla teçhiz
edilmiştir. Tünel açma makinesinin bütünü içinde
ön keşif amaçlı ileri araştırma delgisi için iki düzenek
yer almaktadır. Bu düzenekler, ileri araştırma delgisi
süresince karşılaşılacak zemin koşulları ile ilgili
parametrelerin elde edilmesi ve gerektiği durumlarda
ileri enjeksiyon yapılmasına olanak sağlamaktadır.
İleri delgiler, zemin kosullarının izin verdiği
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durumlarda 40 m olarak yapılmış, her ileri delgi
en 7 m bindirmeli olarak tamamlanmıştır. Zemin
mukavemetinin artırılması gerektiğinde veya delgi
sondajı sırasında öngörülenden fazla su gelmesi
tespit edilen yerlerde, ilerleme aynasının ilerisinde
fizür enjeksiyonu yapılmış ve başarıya ulaşılarak
uygun kazı ortamı koşulları sağlanmıştır.

7. SONUÇLAR
Bu bildiride Melen Su Projesi Boğaziçi Tünel İnşaatı
ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Tünel güzergâhı
dik yamaçları olan vadilerden geçmektedir, bu
vadilerin üzerlerinde ise büyük çapta yapılaşma
mevcuttur. Boğaz Tüneli'nin TDM yardımıyla
açılan yaklaşık 3200 m kısmı karada ve 1500 m'lik
bölümü deniz kesiminde yer almaktadır. Boğaz
Tüneli'nin Avrupa yakasında Devoniyen yaşlı
ayrışmamış, az ayrışmış ardalanmalı kumtaşı,
kireçtaşı ve çamurtaşı tabakaları (Kartal
Formasyonu), Asya yakasında ise DevoniyenSiluriyen yaşlı karstik kireçtaşları (İstinye

Formasyonu) yer almaktadır. Tünelin İstanbul
Boğazı altında kalan en kritik kesiminde tünel kazı
kotu üzerinde 30 metre denizel alüvyon, 35 metre
ana kaya bulunmaktadır. Tünel kazısı için
Herrenknecht marka hem kapalı hem de açık modda
çalışabilen bir TDM seçilmiştir. Tünel kazısı ve
segment kaplama işlemleri için 406 gün sürmüştür.
Bugün itibariyle, Derbent, Ortaçeşme şaftı ve
Ortaçeşme Giriş portalindeki kazı, destekleme,
boşluk enjeksiyon, çelik kaplama montaj çalışmaları
ve etrafının betonlaması ile, çelik boru enjeksiyon
ve çelik boru boya çalışmaları tamamlanmıştır.
Beykoz şaftı -70 kotuna kadar doldurulmuştur. Şaft
doldurma çalışmaları devam etmektedir. Melen
Projesi kapsamında yapılacak branşman noktaları
ile ilgili olarak İSKİ ile mutabakata varılmış ve
Müşavir Firmaya ilgili projelerin hazırlanması
talimatı verilmiştir.
Melen isale hattı boyunca, Avrupa tarafındaki İstinye
şantiyesinden, Hacıosman da yapılması planlanan
depoya bağlantı yapacak olan Q4 branşmanı ve
Asya tarafındaki Kaymakdondurun mevkiindeki
Kirazdepoya bağlantı yapacak olan Q2 branşmanı
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çalışmaları devam etmektedir.
Melen Sisteminin Avrupa yakası dağıtım deposu
olarak planlanan 20 000 m3'lük kapasiteye sahip
Hacıosman Depoya bağlantıyı sağlayacak Q4
branşmanına ait projeler tamamlanarak onaylanmış
olup bu branşmanın yapımına Boğaz Tüneli
Yaklaşım Galerisinde başlanmıştır. 2500 mm çapında
olan Q4 branşman hattı 500 000 m3/gün lük debiyi
taşıyacaktır. Q2 branşmanı ise nihai durumda
200 000 m 3 /gün lük debiyi taşıyacaktır.
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''Çevre Alan›nda
Kapasite Geliﬂtirme Projesi''
HABER

HABER

AB Müktesebatında
gerek kapsamı gerekse
yüksek uyum maliyeti
sebebiyle çevre
sektörü en zorlu
fasıldır.

kapsamında

'Düzenleyici Etki Analizi
Konferans›' Düzenlendi

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından ''Çevre Alanında Kapasite Geliştirme
Projesi'' kapsamında gerçekleştirilen ''Düzenleyici
Etki Analizi Konferansı''na iştirak etti.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
burada yaptığı konuşmada Avrupa Birliği

Müktesebatında çevre başlığının, pek çok kurum
ve kuruluşu ilgilendiren, gerek kapsamı gerekse
yüksek uyum maliyeti sebebiyle oldukça zor bir
sektör olduğunu belirtti.
Türkiye'de çevre kirliliğinin önlenmesini, insan
sağlığının ve tabii kaynakların korunmasını, böylece,
toplumun temiz bir çevrede huzurlu ve güvenli bir
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şekilde yaşamasını hedef alan çok sayıda yasal
düzenlemenin mevcut olduğunu vurgulayan Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; “Avrupa
Birliği Müktesebatının üstlenilmesi için gerekli uyum
ve uygulama çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam
etmektedir” dedi.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
“AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyen
Türkiye, çevre konusunda köklü ve kalıcı reformlar
ile AB standartlarına ulaşmayı hedeflemektedir.
Çevre Faslı müzakerelere açılan 12. fasıl olmuştur.
Avrupa Birliği'ne daha önce üye olan ülkelerin
müzakere sürecine bakıldığında ise bu faslın sonlara
doğru açılan bir fasıl olduğu görülmektedir” diye
konuştu.
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)'nın, 2007 yılı
programına “Çevre Alanında Kapasite Geliştirme
Projesi” sunulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu,
Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda
gerçekleştirilmekte olan proje faaliyetlerinin Bölgesel
Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi tarafından
yürütüldüğünü hatırlattı.
İkinci yılını tamamlamak üzere olan ve toplam 36
ay sürecek “Çevre Alanında Kapasite Geliştirme
Projesi”nin faaliyetlerinin 4 ana eksen üzerinde
tasarlandığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunlardan ilki; kamu kurumlarına yönelik Avrupa
Birliği Çevre Mevzuatına ilişkin eğitimlerin,
çalıştayların ve teknik gezilerin düzenlenmesi ve
teknik desteğin sağlanmasıdır.
Diğer bir faaliyet ekseni; Avrupa Birliği çevre
direktiflerinin etkilerinin değerlendirilmesi için
eğitimlerin düzenlenmesi ve pilot düzenleyici etki
analizi ve sektörel etki analizi çalışmalarının
yapılmasıdır.
Üçüncü olarak; yerel çevre yönetim kapasitesinin
güçlendirilmesi için eğitimlerin ve çalıştayların
düzenlenmesi ve Yerel Çevre Eylem Planlarının
hazırlanmasıdır.
Son faaliyet ekseni ise, sivil toplum kuruluşları ve

özel sektör gibi diğer kilit paydaşlara eğitimlerin
düzenlenmesidir.”
Avrupa Birliği Çevre Müktesebatına uyumun
önümüzdeki süreçte, üretimi ve faaliyetleri, çevreyi
etkileyen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektörün önemli yatırımlarda bulunulmasını
gerektireceğini ifade eden Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu hususların Avrupa Birliği
ile ilişkilerde olduğu kadar, özellikle vatandaşların
hayat kalitesinin artırılması açısından da önem
taşıdığını belirtti.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün itibarıyla, gerek Çevre Alanında Kapasite
Geliştirme Projesi çerçevesinde gerekse Avrupa
Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 1.
Bileşeni kapsamında finanse edilen yaklaşık 10 adet
proje çerçevesinde, yaklaşık 15 direktife odaklı
düzenleyici etki analizi çalışması yer almaktadır.
Bu çerçevede; Düzenleyici Etki Analizi
çalışmalarının bütün taraflarca sahiplenilmesi son
derece faydalı olacaktır. REC Türkiye Ofisi'ne de
düzenlediği eğitimler ve bugün oluşturulan geniş
katılımlı platform için teşekkür ediyorum.”
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, konferansın ardından basın
mensuplarının Allianoi Antik Kenti'nin üzerinin
örtülmesine ilişkin bir sorusu üzerine, “Devlet Su
İşleri, o dönem Kültür Bakanlığına müracaat ederek
yapılması gerekeni sormuş, burada bir arkeolojik
kazı yapılması ve bütün masraflarının da DSİ
tarafından karşılanması kaydıyla gerekli müsaade
verilmiş. Burada Peri Kızı adında bir heykel var,
bir mozaik var, bir de sütun var. Bunlardan ibaret.
Ben, DSİ Genel Müdürü olduğumda baraj yıllardan
beri bekliyordu. Ben bizzat yerine giderek kazı
çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedim.
Çünkü bölgedeki vatandaşların barajın gecikmesi
sebebiyle yılda 50 milyon TL gibi bir maddi kayıpları
sözkonusuydu. Çalışmalarımız bu çerçevede devam
etti ama birden bire Allianoi diye bir şey ortaya
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atıldı. Bilemiyorum, ben tarihçiyim ama arkeolog
değilim. Kazı yapan, tarihi eserleri çıkaran koruyan
biziz. Buralar zaten toprak altındaydı. Burayı
koruma altına aldık, herhangi bir tahribat sözkonusu
değil. Arzu edilirse, baraj ömrünü tamamladıktan,
sonra tekrar çıkarılması mümkün. Roma
döneminden kaldığına göre, yıllardır demek ki
toprak altında. Birkaç yüzyıl daha toprak altında
kalmasının bize göre bir mahsuru yok” diye konuştu.
“Allianoi ile alakalı dava sonuçlanmadan çalışmanın
gereğinden daha hızlı yapıldığı söyleniyor. Bu konuda
ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine ise, şunları söyledi:
''Biz kime soracağız, yavaş mı çalışalım diyeceğiz.
Neticede önümüzde bir görevimiz var. O barajı bir
an önce bitirmek, bir an önce orada suyu tutup
vatandaşa su vermenin gayreti içinde olacağız.
Gerekli korumayı yapmışız, ne yapacaktık, kime
soracaktık? Bunu herhalde takdir edecek biziz.
Normal süresi içinde, gayet tekniğine uygun yapıldı.
İstenilen malzeme kullanıldı. Korumak için her
türlü masraf yapmaktan da kaçınılmadı. Bundan
daha güzeli olur mu? Kusura bakmasınlar. Hangi

eseri koruyorlar? Biz koruyoruz, koruyan biziz.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarihi eserleri, tabiat
varlıklarını koruyan bir bakanlıktır. Tabiat varlıkları
konusunda mütehassıs biziz ama kültürel varlıklar,
tarihi eserler, arkeolojik kazılar konusunda Kültür
ve Turizm Bakanlığı, koruma kurulları onlar ne
istiyorsa yapmakla mükellefiz ve onu da yaptık.
Bundan daha güzeli var mı? Onlardan daha mı iyi
bilecek başkaları?''
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Türkiye’de
Erozyon Kontrolü Çal›ﬂmalar›
HABER

HABER
Türkiye
akarsu havzalarında
yaygın olarak
yaşanan sellerin
en önemli sebebi
havzalardaki bozulan
denge ile birlikte
erozyondaki artıştır.

Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki
örtüsünün yok olmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı,
yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü,
toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler,
erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.
Özellikle ülkemizde tahribatı büyük boyutlara ulaşan
su erozyonu, erozyon çeşitleri içerisinde en
önemlisidir. Su erozyonundan sonra diğer erozyon
çeşitlerini önem sırasına göre; rüzgar, çığ, heyelan,
deniz dalgaları ve buzullar olarak sıralayabiliriz.
20nci yüzyıl ekonomik ve teknolojik gelişmeler
açısından baş döndürücü gelişmelere sahne olmuştur.
Küresel ekonomideki bu gelişmeler ve dünya
nüfusundaki artışla birlikte tabii sistemler ve
kaynaklar üzerindeki baskılarda aynı oranda artmış,

temel çevre göstergeleri daha çok bozulmuştur.
Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak hayvancılık,
orman ve tarım ürünlerine olan talepte artmakta,
sonuçta marjinal alanlarda tarım yapılmakta,
meralar bozulmakta ve or man alanları
daralmaktadır. Bu durum toprak erozyonunun
artmasına, toprağın üretkenliğinin azalmasına sebep
olmaktadır. Ekosistemdeki bozulmalar insanoğlunu
kuraklık, açlık, susuzluk, erozyon, sel, taşkın, hava
kirliliği gibi birçok problemle karşı karşıya
getirmektedir.
Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim,
topografya ve toprak şartları, ülkemizin arazi/toprak
bozulmasına ve erozyona karşı hassasiyetini
artırmaktadır.
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Tarım alanlarındaki çoraklaşma, ormanlık ve mera
alanlarındaki tür çeşitliliğinin ve doğal yapının
bozulması, yanlış ve gaye dışı arazi kullanımı
uygulamalarından kaynaklanan erozyon ile toprak
kaybı önemli boyutlara ulaşmıştır. Tabii etkenler
ise erozyonu artırıcı etki yapmakta, erozyonla
mücadeleyi zorlaştırmaktadır.
Türkiye'de ilk ağaçlandırma çalışmaları 1937

başlamış, ancak uygulamalar 1955 yılına kadar
düşük seviyelerde seyretmiştir. 1969 yılında kurulan
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel
Müdürlüğü ile planlı ve programlı bir şekilde gittikçe
artan bir tempo ile ağaçlandırma ve erozyon
kontrolu çalışmaları sürdürülmektedir. Orman
Teşkilatınca 2009 yılı sonuna kadar 5.912.371
hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolu,

bozuk ormanların iyileştirilmesi ve orman içi mera
ıslahı çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan
809.649 hektarı erozyon kontrolu çalışmasıdır.
Ancak, diğer çalışmalarında erozyonu önleme gayesi
bulunmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda erozyon kontolu
çalışmalarına büyük hız verilmiştir. 1946-2002 yılları
arasında 57 yıllık dönemde 470.243 hektar erozyon
kontrolu çalışması yapılmış iken 2003-2009 yılları
arasındaki 7 yıllık dönemde 339.700 hektar çalışma
yapılmıştır.
Türkiye akarsu havzalarında yaygın olarak yaşanan

sellerin en önemli sebebi havzalardaki bozulan
doğal denge ile birlikte erozyondaki artıştır.
Özellikle havzaya düşen yağışların yüzeysel akışa
geçerek sel ve taşkın oluşumuna sebebiyet vermesini
engelleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu
tedbirlerin en önemlisi sel havzalarının üst
kısımlarında, yani su toplama bölgesinde
uygulanacak erozyon kontrolu tedbirleridir.

49

50 Su Dünyası Ocak 2011

Böylece, sel ve taşkın olayı, daha başlangıç
aşamasında önlenecek, aynı zamanda ana sel
deresinde yapılacak pahalı tesislerin de güvencesi
olacaktır. Üst havzada yapılacak erozyon

konrolu önlemleri ile sel ve taşkın oluşumu
başlangıç aşamasında durdurulabilecek veya
yavaşlatılabilecektir.
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel
Müdürlüğü, bazı örnek projelerde görüldüğü gibi
sel önleme amaçlı erozyon kontrolu projelerinin
yanı sıra ağaçlandırma ve erozyon kontrolu
çalışmaları ile uzun yıllar başarılı uygulamalar
yapmış olup birçok bölgemizde erozyonla
mücadele ederek, dolayısıyla sel ve taşkın
oluşumunun önlenmesine yardımcı olmuştur.
AGM' ce uygulanan bazı önemli projeler:
Tokat-Behzat Deresi Erozyon Kontrolu Projesi,
Akşehir-Teke Deresi Erozyon Kontrolu Projesi,
Ankara- Yeşil Kuşak Projesi, Çakıt Çayı Projesi,
Kahramanmaraş-Ahırdağı Yeşil Kuşak
Ağaçlandırma Projesi, Aydın-Büyük Menderes
Projesi, Batı Karadeniz Sel ve Deprem Felaketi
Acil Yardım Projesi, Doğu Anadolu Su Havzası
Rehabilitasyon Projesi, Senirkent ve Sütçüler
Erozyon Kontrolu Projesi, , İzmir Karşıyaka
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Akşehir 1962
Erozyon Kontrolu Projesi, İstanbul-Çatalca Terkos
Durusu Kumulu Projesi , Fethiye-Kumluova Projesi
Kaş-Ovagelemiş Projesi, Beyoba-Sazoba Erozyon
Kontrolu Projesi, Anadolu Su Havzaları
Rehabilitasyon Projesi

yer almıştır.
Ülkemizin %27,2 si ormanlarla kaplıdır. Ancak bu
ormanlarımızın %49'u iyileştirmeye muhtaçtır.

Türkiye Dünya'da Orman Varlığını
Artıran Nadir Ülkelerden Biridir.
Dünyada orman varlığının azalmasına karşın,
1963-1972 dönemi envanter sonucuna göre 20.2
Milyon hektar olan orman varlığımız, 2009 yılı
sonu itibariyle 21.4 Milyon hektara ulaşmıştır.
1973 yılından itibaren 37 yılda orman varlığını
1,2 milyon hektar artıran Türkiye, Dünya'da
orman varlığını artıran nadir ülkelerden biridir.
FAO'un 2005 yılı raporuna göre, ülkemiz dünyada
en fazla ağaçlandırma yapan ilk 10 ülke arasında
Akşehir 2009
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Hedefimiz ormanlarımızı en kısa sürede iyileştirmek
ve orman alanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında
en az %30'a çıkartmaktır.
Çalışmalara hız verilmesi için Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolu Seferberliği ilan edilmiş ve kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel ve
tüzel kişiler ile toplumun bütün kesimlerinin de
ağaçlandır ma çalışmalarına katılımlarının
sağlanması gayesi ile “2008-2012 yıllarını kapsayan
“Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği
Eylem Planı” hazırlanmıştır. Başbakanlığın 2007/28
nolu Genelgesi ile de yürürlüğe girmiştir.

“Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu
Seferberliği” kapsamında beş yılda;
2 milyon 300 bin hektar alanda
ağaçlandırma, erozyonla mücadele
ve ormanların iyileştirilmesi
çalışmaları yapılarak, 2 Milyar 300
Milyon adet fidan dikilmesi
planlanmıştır.
2,5 yılda 1,3 milyon hektar alanda çalışma yapılarak
program hedefleri aşılmıştır. Milli Ağaçlandırma
Seferberliğine kamu kurum ve kuruluşlarının yanı
sıra sivil toplum kuruluşlarımız ile halkımız büyük
destek vermişlerdir.
Ağaçlandırma Seferberliği ile ağaçlandırma,
erozyonla mücadele ve ormanların iyileştirilmesi
çalışmalarının yanı sıra karayolları, okullarımız,
hastane ve sağlık ocaklarımızda büyük bir hızla
ağaçlandırılmaktadır.

2008 ve 2009 yılında;
• 13.387 adet okul bahçesi,
• 4.829 adet ibadethane ve mezarlık,
• 3.134 kilometre karayolu ile 1.586 kilometre köy yolu,
• 750 adet hastane ve sağlık ocağı bahçesi ağaçlandırıldı.
Eylem Planı ile; orman varlığımız artacak, bozuk
orman alanları iyileştirilecek, erozyon azaltılacak,
su kaynakları korunacak, fidan dikme alışkanlığı
yaygınlaştırılacak, baraj, göl ve göletlerin rusubatla
dolması önlenecek, sel ve taşkınlar azalacak, iklim
değişikliği ve çölleşmenin etkileri en aza indirilecek,
bozulan doğal denge yeniden tesis edilerek, gelecek
nesillere yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakılacaktır.

54 Su Dünyası Ocak 2011

MAKALE

Türkiye’nin Tektoniği

Ülkemizde çok sayıda
diri fayların mevcudiyeti
Türkiye’yi
sismik aktivitesi
çok yüksek olan bir
coğrafya haline
getirmektedir.

Anadolu'nun büyük bir kısmı Türkiye plağı üstünde
yer alır. Güneyde Arap plağı ve Afrika plağı Türkiye
plağının altına dalmağa çalışırlar. Bu iki plak
birbirinden Ölü Deniz Fayı (ÖDF) ile ayrılır. Arap
plağı ile kuzey-doğusundaki Van plağını BitlisZagros Bindirme Zonu (BZBZ) ayırır (Şekil 6).
Türkiye plağı ile kuzeyindeki Karadeniz plağı
arasındaki sınır Kuzey Anadolu Fayı'dır
(KAF).Yaklaşık 1 500 km uzunluğunda olan bu fay
genellikle doğu - batı istikametinde uzanır. Doğuda
Karlıova yakınlarında başlayıp bütün Anadolu'yu
kat ettikten sonra İzmit Körfezi'nden Marmara
Denizi'ne dalar, bir süre denizin tabanında devam
ederek Trakya'ya varır, Trakya'nın güney batı
köşesini keserek Saros Körfezi'nde Ege Denizi'ne
ulaşır (Şekil 7). Bazı uzmanlar KAF'ın Karlıova'nın
güney doğusuna doğru bir mikdar devam ettiğini
düşünüyorlar. Hatta bazıları KAF'ın Güney-Doğuya

doğru devam ederek İran'ın Kuzey-Batısındaki
“Recent New Fault” ile birleştiğini iddia ediyorlar.
Kuzey Anadolu Fayı sağ doğrultu atımlı, echélon
tipi bir faydır. Kırılan bir segment bir sonraki
segmenti tetikler. Bu açıdan Kuzey Anadolu Fayı
Kaliforniya'daki San Andreas Fayına çok benzer.
Her iki fayın yaşı, uzunluğu, kayma hızı ve
doğruluğu hemen hemen aynıdır (Şekil 8). Kayma
hızı GPS gözlemlerine göre yılda ortalama 24 ± 2
mm olan KAF çok aktif olup, Türkiye'de vuku
bulan en büyük depremleri üreten fay olmuştur.
Bunlar arasında 1939 Erzincan depremi (7.9), 1999
İzmit (7.4), 1999 Düzce(7.1), 1957 Abant (6.8), 1951
Kurşunlu (6.8), 1944 Bolu-Gerede (7.5), 1949
Karlıova (7.9?), 1943 Tosya-Ladik (7.2), 1967 BoluMudurnu (7.0), 1942 Niksar-Erbaa (6.9), 1966
Varto(6.6), 1992 Erzincan (6.5) depremleri sayılabilir.
(12)

Şekil 6. Türkiye ve Civarındaki Tektonik Plakalar
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Şekil 7. Kuzey ve Doğu Anadolu Fayları (MTA)

Şekil 8. Kuzey Anadolu ve San Andreas Fayları
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Kuzey Anadolu Fayından sonra ülkemizde en
şiddetli depremleri üreten kaynak Doğu Anadolu
Fayıdır (DAF) Doğuda Karlıova yakınlarında hemen
hemen Kuzey Anadolu Fayı ile aynı noktada başlar
ve genellikle Güney-Batı istikametinde Akdeniz'e
doğru uzanır. Bazı uzmanlara göre Akdeniz'in
tabanında aynı güneybatı yönünde bir süre devam
ettikten sonra Kıbrıs'ın güneyinden bir kavis çizerek
batıya doğru uzanır. Diğer bazı uzmanlara göre
DAF Kahramanmaraş'ın güneyinde Güneye doğru
yönelerek Antakya civarında Ölü Deniz Fayı'nın
kuzey uzantıları ile birleşir (Şekil 7). DAF'ın Türkiye
topraklarındaki toplam uzunluğu yaklaşık 600
km'dir. Kayma hızı jeolojik verilere göre 8.3 mm/yıl,
GPS ölçümlerine göre 9 ± 1 mm/yıl'dır. (13)
Doğu Anadolu Fayı'nın ürettiği en şiddetli deprem
büyüklüğü tarihi kayıtlara göre 7.4 olarak tahmin

edilmiştir. DAF tarafından üretilmiş büyük depremler
arasında 1513 Tarsus-Malatya (7.4), 1544 ZitunMalatya (6.7), 1789 Palu (7.0), 1866 Kulp (7.0),
1874 Gölcük Gölü (7.1), 1893 Malatya Güneyi
(7.1), 1905 Malatya (6.8), 1971 Bingöl (7.0)
depremleri sayılabilir.
Ölü Deniz Fayı'ndan kaynaklanan en büyük
depremler M.Ö. 64 ve M.S. 499 veya 500 yıllarında
Antakya civarında vuku bulmuş 7.5 büyüklüğünde
depremlerdir. Gene Antakya civarında tarihi
çağlarda cereyan etmiş 7.3, 7.2, 7.1 ve 7.0
büyüklüğünde depremler vardır. 7.5 ve ona yakın
büyüklükte başka depremler daha güneyde Suriye
topraklarında da vuku bulmuştur.
Bu çok büyük ana fayların dışında, Ege Bölgesi'nde,
Doğu Anadolu'da, hatta Orta Anadolu'da çok sayıda
başka diri faylar da mevcuttur (Şekil 9).

Şekil 9. Türkiye Diri Fay Haritası

Yukarıda izah edilen plak tektoniği ve ülkemizde
çok sayıda diri fayların mevcudiyeti Türkiye'yi sismik
aktivitesi çok yüksek olan bir coğrafya haline
getirmektedir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

tarafından hazırlanmış Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritası Şekil 10'da görülmektedir.
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Şekil 10. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası
Son 20-30 senede fayların toplam uzunluğu, kırılma
uzunluğu, kırılma alanı, deprem başına maksimum
deplasman, fayın kayma hızı ve sismik momenti ile
deprem büyüklüğü (Magnitude) arasındaki
bağlantıyı gösteren ampirik yöntemler geliştirilmiştir
(Hanks ve Kamamori-1979; Kamamori-1983;
Bonilla, et all.-1984; Slemmons, et all.-1989; Wells
ve Coppersmith-1994); Hanks ve Bakun- 2002 (14),
(15), (16), (17), (18) ve (19)). Tabiatiyle yaklaşık
sonuçlar veren bu münasebetlerden biz L. Reiter'in
tavsiye ettiği Slemmons ve arkadaşlarının grafiğini
kullanarak Türkiye'de baraj projelerinde kullanılacak
deprem ivmelerini Türkiye şartlarına uygun, gerçekçi
bir şekilde sınırlamaya çalıştık (Şekil 11) (5).
Slemmons grafiği aslında bir fayın atım hızına
dayanarak, o faydan kaynaklanacak depremlerin
çeşitli tekerrür periyodlarına karşı gelen maksimum
büyüklüklerini tahmin etmek için verilmiştir. Ancak
biz burada deprem büyüklüğünü aramıyoruz. Onu
biliyoruz. Kuzey Anadolu Fayının şimdiye kadar

kırılan en uzun segmenti 360 km'dir ve bu kırılmanın
doğurduğu depremin büyüklüğü 7.9'dur. Bu deprem
1939'da Erzincan'da vuku bulmuştur ve
paleosismolojik araştırmalara göre Anadolu'da
1668'lerden beri yaşanmış en büyük depremdir.
Türkiye'de en şiddetli depremlerin kaynağı Kuzey
Anadolu Fayı olduğundan, 7.9 veya 8.0 bütün
Anadolu'da olabilecek en büyük depremlerin üst
sınırını teşkil eder. (Burada hatırlatmakta fayda var
ki. 8.0 büyüklüğünde bir deprem 7.0 büyüklüğünde
bir depremin yaklaşık 10 katı şiddetlidir, 9.0
büyüklünde bir deprem de 8.0 büyüklüğünde bir
depremin yaklaşık 10 katıdır.) (Şekil 12) (6).
Biz deprem büyüklüğünü bildiğimiz için, Slemmons
grafiğini tersine kullandık. Tekerrür periyoduna
karşı gelen deprem büyüklüğü yerine, deprem
büyüklüğüne karşı gelen tekerrür periyodunu aradık.
Kuzey Anadolu Fayının kayma hızı ortalama 24
mm/yıl olduğuna göre, bu grafikte 7.9 büyüklüğüne
karşı gelen tekerrür periyodu (return period)
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görüldüğü gibi yaklaşık 140-150 senedir, 8.0
büyüklüğüne karşı gelen yaklaşık 170-180 senedir,
yuvarlak olarak 200 sene denilebilir (Şekil 11). Diğer
taraftan tarihi kayıtlara göre bu süre yaklaşık 300
yıldır (12). Eğer biz Kuzey Anadolu Fayından
kaynaklanacak Muhtemel Maksimum Deprem
(MCE) için probabilistik hesapta tekerrür

periyodunu 475 yıl alırsak emniyetli tarafta kalmış
oluruz. Zira 1 : 475 ihtimaline karşı gelen deprem
büyüklüğü 8.7 olur (Şekil 11). Böylece biz Türkiye'de
meydana gelmiş en büyük depremin büyüklüğünden
0.8 birim kadar daha büyük bir depreme göre hesap
yapmış oluyoruz. Bu 1939 Erzincan Depremi'nden
yaklaşık 8 misli daha şiddetli bir deprem demektir.

Şekil 12. Slemmons Grafiği
Doğu Anadolu Fayının şimdiye kadar ürettiği en
şiddetli depremin büyüklüğü 7.4 olmuştur. Bu
büyüklüğün tahmininde biraz abartma olması
muhtemeldir. Bazı uzmanlara göre yaşanmış en
büyük depremin magnitüdü daha çok 7.2'ye
yakındır. Fayın kayma hızı GPS ölçümlerine göre
9.0±1.0 mm/yıl'dır. Aynı Slemmons grafiğinde 7.4

büyüklüğünden çıkılan düşey doğrunun 9mm/yıl
hızını kestiği nokta 180-190 yıllık bir tekerrür
aralığına denk gelmektedir. 7.5 büyüklüğüne tekabül
eden tekerrür periyodu da 220-230 yıl olur (Şekil
11). Yuvarlak olarak 250 yıl denebilir. Tarihî kayıtlara
göre DAF'dan kaynaklanan yıkıcı depremlerin
tekerrür periyodu 314 ilâ 626 yıl arasında
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değişmektedir (13). Burada da, KAF'da önerildiği
gibi, probabilistik yöntemle hesaplanacak MCE için
tekerrür periyodunu 475 yıl alırsak, buna tekabül
eden deprem büyüklüğü 8 civarındadır (Şekil 12).
Bulunan 8 değeri bilinen en yüksek deprem
büyüklüğünden en az 0.6 birim daha büyüktür.

Yâni DAF üzerinde probabilistik yöntemle 475 yıllık
bir tekerrür periyodu kullanarak hesaplanacak
MCE'nin büyüklüğü tarihî Tarsus-Malatya
Depreminden en az 6 kat daha büyük olacaktır.
Dolayısıyla 475 yıllık bir tekerrür periyodu Doğu
Anadolu Fayı için de aşırı emniyetli bir seçimdir.

Şekil 12. Deprem Büyüklüğü ve Enerji İlişkisi
Ölü Deniz Fayının kuzey uzantıları Antakya
yakınlarına varmaktadır. Bu fayın kayma hızı 10
mm/yıl, ürettiği en yüksek deprem büyüklüğü
7.5'dur. Yukarıdaki grafik işlem bu fayda tekrarlanırsa
sonuçlar DAF'ta elde edilen sonuçlara çok yakın
çıkacaktır. Antakya Bölgesi'nde de 475 yıllık bir
tekerrür periyodu çok emniyetli olacaktır.
Bu durumda diyebiliriz ki, eğer deprem kaynağı
olarak aktif bir fay alınıyorsa veya arka plan sismik
bölge 1. derece bir deprem bölgesinde ise
probabilistik yöntemle hesapta tekerrür periyodunu

475 yıl veya daha az seçmek Türkiye'deki barajların
emniyeti açısından fazlasıyla yeterli olur.
(Unutulmamalıdır ki, Âfet İşleri Genel
Müdürlüğünün 1997'de yayınladığı Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası 475 yıl tekerrür periyodu ile
hesaplanan depremlere dayanmaktadır.) Eğer baraj
yerimiz aktif faylardan çok uzak ise, deprem kaynağı
olarak arka plan sismik bölge kullanılıyorsa, 3., 4.
ve 5. derece deprem bölgelerinde tekerrür periyodu
olarak 2475 yılı denemek daha uygun olabilir. Ancak
bu durumda tahmin edilecek MCE'nin “epicentre”

59

60 Su Dünyası Ocak 2011

daki büyüklüğü o bölgede yaşanmış en büyük
deprem magnitüdüne yarım birim eklenerek
bulunan değerden daha yüksek çıkıyorsa hesap
doğru değil demektir. Tekerrür periyodu, makûl bir
s o nu ç ve re c e k ş e k i l d e k ü ç ü l t ü l m e l i d i r.
İç Anadolu'da yer alan 5. derece deprem bölgesinde
bilinen en büyük depremin magnitüdü 4.2 olduğuna
göre burada hesap sonu bulunacak MCE 4.2 + 0.5
= 4.7'den büyük olmamalıdır.
4. derece deprem bölgelerinden İç Anadolu'da
4.6 + 0.5 = 5.1, Güney-Doğuda Kilis'in doğusunda
4.1 + 0.5 = 4.6, Karadeniz kıyısında Sinop civarında
4.3 + 0.5 = 4.8, Doğu Karadeniz'de Trabzon-Rize
civarında 4.9 + 0.5 = 5.4'den büyük olmamalıdır.
İç Anadolu'da 4. derece deprem bölgesinin bir kolu
Kuzey-Doğuya Sivas'a doğru uzanmaktadır. Bu
kolu 3. derece deprem bölgesi olarak düşünmek
daha doğru ve daha emniyetli bir yaklaşım olabilir.
İç Anadolu'da 3. derece deprem bölgesinde
hesaplanan MCE 5.9 + 0.5 = 6.4, Karadeniz
Bölge'sinde 5.5 + 0.5 = 6.0, Güney-Doğuda AntepUrfa-Mardin şeritinde 5.0 + 0.5 = 5.5'den büyük
olmamalıdır.
2. derece deprem bölgelerinde, uzak bile olsa, hem
en yakın fay hattına göre, hem arka plan sismik
bölgeye göre hesap yapılmalıdır. Bu ikinci hesapta,
tekerrür periyodu mühendisin takdirine bağlı olarak
475 yıldan fazla alınabilir. Burada da seçilen
periyodun o bölgede vuku bulmuş en büyük deprem
magnitüdü + 0.5'den daha büyük bir depreme
tekabül etmemesine dikkat edilmelidir. Bu
geçilmemesi gereken tavan değerler İç Anadolu'nun
batısında Afyon-Kütahya-Eskişehir dolaylarında
6.2 + 0.5 = 6.7, doğusunda Adana'dan Tunceli'ye
kadar uzanan şeritte 5.8 + 0.5 = 6.3, Karadeniz ve
Kuzey-Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Ağrı
civarında 6.3 + 0.5 = 6.8, Adıyaman-DiyarbakırŞırnak şeritinde 5.3 + 0.5 = 5.8, belki 6.0 alınabilir.
1. derece deprem bölgeleri büyük ve aktif faylar
boyunca uzanır. Prof. Dr. Nafi Toksöz Konaktepe
barajı için yaptığı çalışmada Kuzey Anadolu Fayının

üretebileceği MCE'nin büyüklüğünü 8.0, Doğu
Anadolu Fayınınkini 7.5 olarak almıştır (19). Bu
kabuller son derece makûldür. Antakya civarında
Ölü Deniz Fayının uzantıları için 7.6 alınabilir. Ege
Bölgesinde 1. dereceye giren yerlerde 7.0, İç
Anadolu'nun ortasında 6.5, Doğu Anadolu'da 6.7
ile 7.0 arasında almak düşünülebilir.
Bizim şahsî kanaatımıza göre Kuzey Anadolu Fayı
“Bolu'nun doğusu” ve “Bolunun batısı” diye ikiye
ayrılarak mütalâa edilebilir. Bolu'nun doğusunda
Fay genellikle tek çizgi olarak devam eder ve
ortalama kayma hızı yılda 24 mm'dir. Doğuda
kırılan en büyük segment uzunluğu 360 km olmuş
ve 7.9 büyüklğünde Erzincan Depremini üretmiştir.
Batıda kırılan en büyük segment 155 km'dir ve 7.4
büyüklüğünde İzmit- Gölcük Depremini
tetiklemiştir. Bolu'nun batısında Fay kollara ayrılır
ve kayma hızı bu kollar arasında paylaşılır. Burada
ortalama kayma hızı yılda 24 mm'nin altındadır:
Bolu'nun hemen batısında 12 mm, Mudurnu
Vadisinde 6 mm, Düzce Fay'ında 10 mm ve Gölcük
Fay'ında 17.1 mm'dir. Dolayısıyla, bu kesimde
KAF'ın üretebileceği İnanılır Enbüyük Deprem
Bolu'nun doğusunda üretilebilecek 8.0
büyüklüğünden daha küçük olur. Muhtemelen
7.6'dan daha büyük olmaz. Tabiatiyle burada inşa
edilecek barajlar için deprem risk analizleri
yapılırken sorumlu mühendis bölgenin tektonik
durumunu ciddî olarak incelemeli, MCE'yi doğru
olarak belirlemelidir. Onun tâyin edeceği MCE'nin
büyüklüğü 7.6'dan farklı olabilir.
MCE için yukarıda verilen limit değerler tavsiye
(suggestion) mâhiyetindedir. Esas olan mühendisin
tecrübesi ve akl-ı selimidir.
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Ağacı,
Meyvesi ve
Yağıyla

Zeytin
S a b a h k a h va l t ı l a r ı n ı n s o f r a l a r ı m ı z d a k i
vazgeçilmezlerinden biri olan zeytin; yağıyla, türlü
türlü yemek ve salatalara tad katar. Şifa kaynağı
olan ve bu tarihsel ve dini kökleri olan kutlu bir
meyvedir. Zeytin meyve midir? Evet meyvedir.
Bitkilerin çiçek açtıktan sonra içersinde tohum
barındıran oluşumu o bitkinin meyvesidir. Dolayısı
ile zeytin ağacıda çiçek açar ve tozlaşma sonucunda
oluşan zeytinde onun meyvesidir. Sebze olarak
bildiğimiz salatalık, biber, patlıcan da birer meyvedir
aslında. Sebzeler ise bitkinin yenilebilen çeşitli
bölümleridir. Patatesin ve havucun köklerini,
ıspanağın yapraklarını, enginar, barnıbahar, brokoli
gibi bitkilerinde çiçeklerini yeriz bunlarda sebzedir.
Zeytin ağacı yetiştirilmesi zahmetli bir ağaçtır.
Ortalama ömrü 300-400 yıldır. Zeytin ağacının ana
vatanı konusunda çeşitli tartışmalar bulunmakla
birlikte, ana vatanının, Güneydoğu Anadolu
bölgesinin güneyleri olduğu yolunda kuvvetli deliller
bulunmaktadır. Mu'minûn suresinin 20. âyetinde
zeytinin ana vatanının bu bölge olduğuna işaret
edilmektedir. İlk defa bu bölgelerde hasadı yapılmaya
başlanan zeytin ağacı; kuzeyde, Anadolu üzerinden

Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya; güneyde, Mısır
üzerinden Kuzey Afrika'ya yayılmıştır. 16. yüzyılda
Kuzey Amerika ve Latin Amerika ile birlikte Çin'e
ve Japonya'ya ulaşmıştır. Zeytin ziraatinin 6.000
yıldan beri yapıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte
yapılan arkeolojik çalışmalarda, Ege Denizi'ndeki
Santorini adasında 39.000 yıllık zeytin ağacı
fosillerine rastlanmıştır. Yine yapılan bir arkeolojik
çalışma, İzmir'in Urla ilçesi yakınlarında bulunan
antik Klazomenai şehrinin, zamanının önemli bir
zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi olduğunu
göstermiştir. Dünyada yaklaşık on milyon hektar
arazi üzerinde 900 milyondan fazla zeytin ağacı
vardır. Bu ağaçların % 98'i Akdeniz ülkelerinde
bulunmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü
rakamlarına göre, ülkemizde 100 milyona yakın
zeytin ağacı bulunmaktadır; bunların % 90 kadarı
meyve verir. Ülkemizde zeytin üretimi, daha çok
Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa ve
Çanakkale'de yoğunlaşmıştır. Türkiye'de 400 bin
aile, geçimini doğrudan zeytincilikten sağlamaktadır.
Zeytin ağacı sadece meyvesi ile değil; dalı, yaprağı
ve kökü ile de üreticisine katkıda bulunmaktadır.
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Sürekli yeşil kalan zeytin yaprakları, budama sonrasında
kurutulmakta ve sonra hayvan yemi olarak
kullanılmaktadır. Bu yapraklardan halk tıbbında
kullanılan çeşitli ilâçlar da yapılmaktadır. Budanmış
zeytin dallarından, yumru şeklinde dışa taşan ve
budama ile çıkarılan köklerinden önemli miktarda
yakacak elde edilmektedir.
Zeytin meyvesi bu güzel ağacın meyvesidir demiştik.
zeytin ağacı, iklim ve kültür özelliklerine dayanarak
bir sene çok, bir sene az ürün verir. Zeytin meyvesi
sofralık ve yağlık olmak üzere iki şekilde değerlendirilir.
Ülkemizde üretilen zeytinin % 70'i yağlık, %30'u
sofralık olarak kullanılmaktadır.
Bir zeytin tanesi, 2-12 gram ağırlığında olabilir. Bunun
% 13-30'u çekirdek, % 66-85'i etli kısım ve % l,5-3,5'i
kabuktan oluşur. Sofralık zeytinin kabuğu ince,
çekirdeği daha küçüktür.
Zeytin ağacı (Olea europea) narin bir ağaçtır. Ağır ve
zahmetli büyümesine karşın oldukça uzun ömürlüdür.
Bir zeytin ağacının ortalama ömrü 300-400 yıldır,
ancak 3 bin yaşında zeytin ağaçlarına da rastlanmıştır.
Bu nedenle zeytin ağacının adı mitoloji ve botanikte
“ölümsüz ağaç”tır.
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Derinlere uzayan kökleri sayesinde kalkerli, çakıllı,
taşlı ve kurak topraklarda yetiştirilmeye elverişli
olan zeytin ağacı için en verimli ortam yazları sıcak,
kışları ise ılıman geçen iklimlerdir. Çünkü zeytin
ağacı ışığı, güneşi ve 15° C üstündeki sıcaklığı sever.
Yıllık ortalama 220 mm yağış zeytin ağacının verimli
bir şekilde büyümesi için yeterlidir. Zeytin ağacı
genellikle rakımı düşük coğrafyalarda yetişir. Ancak
denizden 1000 metre yükseklikte de zeytin tarımı
yapılabilmektedir. Çalı görünümündeki zeytin
ağacının yapraklarının üst yüzü koyu, alt yüzü ise
gümüş rengindedir. Yapraklar mükemmel bir düzen
içinde dalın iki tarafından karşılıklı olarak çıkar.
Ortalama 40 - 50 cm. genişliğindeki gövde çürümeye
karşı çok dayanaklıdır. Ağaç yaşlanınca yamrulardan
gelişen yeni uçlar gövdeyi tazeler. Ortalama boyu
4 - 10 m olan zeytin ağacı bir yıl bol, bir yıl az ürün
verir. Çiçek verme mevsimi kuzey yarım kürede
Nisan - Haziran ayları arasındadır. Yeşil zeytinler
Ağustos ayı sonundan Kasım ayı başına kadar olan
süre içinde olgunlaşır.
Zeytin hasatında toplama şekilleri binlerce yıldan
bu yana neredeyse hiç değişmemiş, asırlar boyunca
elle toplama ya da silkme yöntemi kullanılmıştır.
Bir de, yere düşmüş zeytin meyvelerini toplama
yöntemi vardır. Hasat, Kasım ile Mart ayları
arasında yapılır.
Ancak genel yöntem silkmedir. Elle toplamada,
sağma veya taraklama yöntemi, yerden toplamada
ise merdane veya fırça kullanılır. Günümüzde zeytin
hasadında makineden de (sarsma ve yerdeki
meyveleri emici ekipmanlarla toplama)
yararlanılmaktadır. Uygulamada en fazla emek
gerektiren yöntem, elle toplamadır. Saatte en fazla
9-10 kilogram zeytinin toplandığı bu yöntem, meyve
sağlam ise en iyi kalitede zeytinyağı üretilmesini
sağlar
Yeşil zeytinin yenebilen 100 gramı, 144 kalori enerji
sağlar. Ayrıca 13,5 gram yağ, 2,8 gram karbonhidrat,
1,5 gram protein, 90 miligram kalsiyum, 2 miligram

demir ve 300 ünite A vitamini ihtiva eder. Siyah
zeytinin yenebilen 100 gramı ise, 207 kalori enerji
sağlar. Ayrıca bu tip zeytinde 21 gram yağ, 1,1 gram
karbonhidrat, 1,8 gram protein, 77 miligram
kalsiyum, 1,6 miligram demir ve 60 ünite A vitamini
depolanmıştır. Her iki zeytin türünde daha düşük
miktarlarda diğer vitaminler ve mineraller de
bulunmaktadır.
Zeytin, önemli bir yağ kaynağı olmakla birlikte Avitamini, demir ve kalsiyum muhtevası bakımından
da önem taşımaktadır. Zeytinin besleyici özellikleri
bilim çevrelerince çok ayrıntılı bir şekilde
incelenmiştir. Besleyiciliği hususunda herkes bilgi
sahibi olmuştur.
Zeytinin yapısında bulunan ve yakın zamana kadar
dikkate alınmayan bir grup madde üzerinde, son
yıllarda önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Bu maddeler zeytinin yapısındaki proteinler
içerisinde bulunmaktadır. İtalya'da yapılan bir
araştırmada, zeytinin yapısında bulunan ve
polifenoller denen bir grup madde içerisinde
bulunan sekoiridoidlerin, mikroorganizmalar üzerine
olan tesirlerini incelemişlerdir. Çalışmaları
sonucunda bu maddelerin insanların solunum ve
sindirim sisteminde hastalık yapan bazı
mikroorganizmalar üzerinde büyümeyi engelleyici
veya yavaşlatıcı etkisi olduğunu belirlemişlerdir. Bu
gözlemlere dayanarak, zeytin ve zeytinyağındaki
bu hazır antibiyotik potansiyelden faydalanılarak,
bazı maddelerin, yeni antibiyotikler geliştirilmesi
açısından önemli bir kaynak olabileceği ileri
sürülmüştür.
Zeytinyağına gelince, zeytinden elde edilen en
önemli ürün olan zeytinyağı, dünyada yılda 1,6-2,6
milyon ton civarında üretilmekte ve bunun % 7580 kadarı üretici ülkeler tarafından tüketilmektedir.
Geriye kalan % 20-25'lik kısım ise, milletlerarası
pazarlara sunulmaktadır.
Zeytinyağı, zeytinin ezilip sıkılması ve karasu denen
kısmının ayrıştırılması ile elde edilir. Zeytinyağı elde
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edilmesi tamamen fiziksel yollarla olup, kimyasal metotlar içermemektedir. Zeytinyağı
kültüründe, binlerce yıldan bu yana değişmeyen başka bir gelenek de zeytinden yağ
çıkarma yöntemidir. Bunun nedeni zeytinyağının, zeytinlerin soğuk presten geçirilmesiyle
elde edilmesi ve hiçbir kimyasal işleme gerek duymadan yenilebilmesidir. İşte bu
yüzden, bugün hâlâ Ortadoğu'da rastlanan zeytin üretme yöntemiyle, yaklaşık 6 bin
yıl önceki zeytinyağı elde etme yöntemi arasında hiç fark yoktur: Zeytinler ezilerek
hamur haline getirilir. Daha sonra bu hamur sıkılır veya presten geçirilir. En sonunda
ise yağ, zeytin meyvesinin suyundan (karasu) ayrıştırılır. 19. yüzyılın başında ise
teknolojinin gelişmesiyle hidrolik pres makinelerine geçildi. Bugün hidrolik pres
makinelerinin yanı sıra, zeytin hamuruna hiç pres uygulamadan merkezkaç kuvvetiyle
zeytinyağı elde etmeyi sağlayan makineler de kullanılıyor. Bunların içinde de en yaygını
“kontinü sistemi”.
Kontinü sisteme, tam otomatik sistem denir. Önce zeytinler türlerine göre ayrılır. Huni
adlı çukura dökülen zeytinler makine sistemiyle yapraklardan temizlenir ve kırıcıda
ezilip kırılır (makine, üçbin devirle çekirdeği unufak eder). Buradan çıkan hamur,
karıştırma yoğurmadan sonra su verilir, posa ve şırası ayrıştırılır. Şıradan da yağ ve
karasu ayrıştırılıp, yağ filtre tankına alınır, son tortuları ayıklanıp dinlenme tankına
bırakılır. Buradan doğal yağ güğümlere, teneke ve şişelere doldurulur. Yağdan geriye
kalan prina tekrar öğütülüp sabun yapmada kullanılır. Prina posasına pelet denir ve
yakacak, yakıt olarak kullanılır.
Başlıca üç çeşit zeytinyağı bulunmaktadır. Naturel zeytinyağı, çiğ olarak tüketilebilen
en kaliteli zeytinyağıdır. Daha çok salata ve soslarda kullanılır. Rafine zeytinyağı; fizikî
usullerle rafine edilerek, lezzeti artırılan ve asit oranı düşürülen yağ çeşididir. Rafine
zeytinyağı daha çok, pişirilen yemeklerde kullanılır. Ayrıca Rusya ve Amerika gibi
zeytinyağı tadına alışık olmayan ülkelerde kullanılmaktadır. Rafine yağa %10-20
oranında natürel yağ eklenmesi ile elde edilen Riviera tipi zeytinyağı ise; daha çok,
kızartmalarda ve pişirilen yemeklerde kullanılmaktadır.
Meraklısı için basit yöntemlerle nasıl zeytinyağı yapılabilir, onu da tarif edelim.
Zeytinyağı için zeytin sıkılır, hamuru çıkarılır, şırası elde edilir. Şırada su ve yağ karışıktır.
Yağ, su ve tortudan ayrıştırılır. Sıkma için havan, dibek, ezme havuzu, tokmak, ayakla
ezme, merdane, patos, delip, yuvgu, değirmentaşı, torku, falaka, pres, kontinü adlarıyla
sistemler geliştirilmiştir. Bazı yörelerde elle sıkmadan suyağı, suzeyti; ayakla sıkmadan
ayakyağı denilen saf zeytinyağı hala üretilmektedir.
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Çuvalda sıkılmayı beklerken kendiliğinden akan yağa burunyağı, gözyağı
denir. Bez çuvala kese, kazana dağar, kazan karıştırmaya yarayan kabak
kepçeye çomça, şaraphaneye sıkanak, teknelere innaz denir. Basit sıkmada
siyah zeytinde 20 kilodan 4 kilo saf yağ çıkar. Basit usulde, Ekim-Aralık
ayında zeytin toplanır, dal ve yapraklardan çamur ve topraktan temizlenir,
çuvala konur, hortumla yıkanıp temizlenir. Çuvaldaki zeytin bir zemin
üzerinde ağaç tokmakla kırılır, iki gün bekletilir, sonra ayakla ezilir,
bir defa kuru sonra suyla ezilir ve yalaka şırası çıkartılır. Üste çıkan
yağ kepçeyle alınır kazana konur, dinlendirilir. Tortusu dibe çöker,
bundan sabun yapılır, üstteki temiz yağ kaplara doldurulur. Dağ
köylerinde karayağhanelerde mengene ile sıkılır. Yağhaneye tasirhane,
masara da denir. Zeytin sineğinden hastılıklı olan zeytinden çıkarılan
yağa kıymalı yağ denir. Lodos ve poyrazda yapılan sıkma, yağ asidini
yükseltir.
Saklanması: Zeytinyağı ışık, sıcak, hava, zaman faktörlerinden etkilenir.
Alırken ve saklarken, kapalı ve ışıksız yerde korunmalıdır. Serin bir yerde
durmalıdır. Buzdolabına konulmaz. Cam ve koyu renkli olan şişeler tercih
edilmelidir. Hava almamalıdır. Zeytinyağı bekledikçe bozulur. Sızma tipi salatalar
ve cacıkta, doğal tip kızartmalar ve yemeklerde kullanılır. Kızartmalarda birkaç kere
aynı yağ kullanılabilir.
Zeytinyağının % 99,8'i trigliserid denen yağlardan oluşmaktadır. Bunların %14'ü
doymuş yağ asitlerinden, % 72'si tekli doymamış yağ asitlerinden, %12'si çoklu doymamış
yağ asitlerinden oluşmaktadır. Bir kilogram zeytinyağında ayrıca 300 miligram fenoller
ve 150 miligram tokoferoller bulunur. Diğer yemeklik yağlarla karşılaştırıldığında
zeytinyağında, tekli doymamış yağ asitlerinden oleik asidin çok yüksek nispetlerde bulunduğu
görülmüştür.
Zeytinyağının yüksek miktarlarda tüketildiği Akdeniz ülkelerinde, kalb-damar hastalıkları ve
kanser vakalarının daha düşük oranlarda olması dikkat çekicidir.
Kalb ve damar hastalıklarının oluşumunda kolesterolün rolü iyi bilinmektedir. Kolesterol, kanda LDL ve
HDL denen iki grup lipoprotein tarafından taşınmaktadır. HDL ile taşınan kolesterol karaciğerde daha
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çok yıkıma uğrayarak kalb ve damar hastalığı gelişme riskini
azaltmaktadır. LDL ile taşınan kolesterol ise, kalb ve damar
hastalıklarının bir numaralı sebebidir.
Bu yüzden insanlarda LDL'nin düşük, HDL'nin yüksek
olması, kalb ve damar hastalıklarına karşı koruyucu tesir
gösterecektir. Zeytinyağına dayalı beslenmede LDL'nin
düşük olması ve HDL seviyelerinin yüksek kalması, kalb
ve damar hastalıklarının gelişme riskini azaltan en
önemli sebeptir.
Şeker hastalığı, vücudumuzda insülin hormonunun
eksikliğine bağlı olarak kan şekeri dengesinin
bozulmasına ve kandaki şeker düzeyinin ani olarak
yükselip düşmesine yol açan bir hastalıktır. Son yıllarda
yürütülen bazı araştırmalar, zeytinyağının, şeker
hastalığının vücutta neden olduğu bazı rahatsızlıkları
önlemede yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.
Bunlardan en önemlileri, kalp ve damar hastalıklarıdır.
Şeker hastalığına bağlı olarak, kandaki kolesterol miktarı
yükselir. Zeytinyağı ise, kolesterolü kontrol altında
tutarak, kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı
olur.
Şeker hastalığının bir başka yan etkisi ise, sindirim
sırasında daha fazla oksidan maddenin açığa çıkmasına
yol açmasıdır. Daha önce de dediğimiz gibi, zeytinyağı,
içerdiği antioksidanlar sayesinde oksidanların olumsuz
etkilerini büyük ölçüde azaltır. Zeytinyağı ayrıca, kan
şekerinin kontrol edilmesine de katkıda bulunur. Sonuç
olarak, zeytinyağı, şeker hastaları için son derece uygun
bir yağdır.
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Çocuklar için beslenme, yetişkinler için olduğundan
çok daha önemlidir. Çünkü, çocukluktaki beslenme,
tüm yaşamı etkiler. Yaşamın ilk yıllarında beynin
sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, beslenmeyle
doğrudan bağlantılıdır. Çocuk beslenmesinde yağlar,
yaşamsal bir rol oynar. Zeytinyağı, bu açıdan da
vazgeçilmez bir besindir.
Yaşamın temel koşulu, vücut hücrelerinin sürekli
olarak kendilerini yenileyebilmeleridir. Çocukluk
ve gençlik dönemlerinde çok hızlı olan hücre
yenilenmesi, yaş ilerledikçe azalır ve yavaşlar.

Beslenme ile yaşlanma arasında güçlü bir ilişki
vardır. Besinler vücudumuzda enerjiye çevrilirken
oksidan denilen bazı maddeler açığa çıkar. Hücre
gelişimini olumsuz yönde etkileyen oksidanlar,
yaşlanma sürecini de hızlandırır. Antioksidan adı
verilen bazı maddeler ise, oksidanların olumsuz
etkisini ortadan kaldırır. Başta E vitamini olmak
üzere çok sayıda antioksidan madde içeren
zeytinyağı, hücreleri yeniler, doku ve organların
yaşlanmasını geciktirir.
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Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan bir başka
sorun da, kireçlenmedir. Aralarında kalsiyumun da
bulunduğu bazı mineraller, kireçlenmeyi önler.
Zeytinyağı, bu minerallerin vücuttaki etkisini
artırarak kireçlenmeye karşı önemli bir rol oynar
Zeytinyağının kanser oluşma riskini azaltması ise,
bünyesine konan fenollerin güçlü antioksidan tesirine
bağlanmaktadır. Bu maddelerin antioksidan tesirleri
sebebiyle, DNA hasarına yol açabilecek olan
maddeleri nötralize ettikleri ve DNA üzerindeki
hasarın tamirine yardımcı oldukları
düşünülmektedir. Almanya'da yapılan bir
araştırmada ise, zeytinyağı kullanımının sağlık
üzerine tesirlerini değerlendirdikleri bir derleme
çalışmasında; bu yağın bünyesinde bulunan
fenollerin antioksidan hususiyetleri sebebiyle bazı
kanserlerin (kalın bağırsak, meme ve deri) ve koroner
kalb hastalıklarının gelişmesini engellediğini
bildirmişlerdir.
İspanya'da yapılan bir araştırmada, zeytinyağının
faydalarını değerlendirdikleri bir makale
yayımlamışlardır. Bu makalede, zeytinyağının;
kandaki LDL kolesterolü azaltırken HDL kolesterolü
artırdığı ve kalb hastalığı riskini azalttığını; özellikle
trigliserid metabolizmasına olan tesiriyle kalın
bağırsak ve meme kanseri riskini azalttığını;
inflamatuvar sitokinler üzerindeki düzenleyici tesiri
ile romatoid artrit gibi otoimmün hastalık oluşumunu
azalttığını; safra kesesinin düzenli boşalmasını
sağlaması sebebiyle kesede taş oluşma riskini
azalttığını ve ayrıca mide üzerine olan tesirleri
sebebiyle, burada ülser oluşma riskini azaltırken,
mevcut ülserin de iyileşmesini kolaylaştırdığını
bildirmişlerdir.
Japonya'da yapılan bir diğer araştırmada, kanser
yapıcı ultraviyole ışınlarına maruz bırakılan farelerde
deriye uygulanan zeytinyağının tesirlerini
incelemişlerdir. Fareleri üç gruba ayırarak, birinci
gruba zeytinyağı sürülmezken, ikinci gruba ışınlama

öncesi, üçüncü gruba ışınlama sonrası zeytinyağı
sürmüşlerdir. Kanser yapıcı ışınlara maruz
bırakıldıktan sonra, zeytinyağı sürülen grupta, çok
daha düşük oranlarda kanser geliştiğini
gözlemişlerdir.
Zeytinyağı kalbimiz, damarlarımız, kanser ve daha
birçok rahatsızlık için şifa deposudur. Zeytinyağının
henüz keşfedilmemiş başka özelliklerinin de
olduğuna inanılmaktadır. Bu özellikler ortaya
çıktıkça, tüketimi daha da artacak, bunun yanı sıra
yeni ilâç ve tedavi metotlarının geliştirilmesi için
yol gösterici olacaktır. Ayrıca ilâç ve kozmetik
sanayiinde katkı maddesi olarak yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Zaten halk arasında da yıllardan
beri birçok saç ve deri hastalığında zeytinyağı
kullanılmaktadır.
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Suyun
Kapal›
Dünyas›nda
Yaﬂam
Evlerin ya da işyerlerinin bir köşesinde, içinde küçük ve renkli
balıkların oynaştığı, yeşil yosunların arasında dolaştığı, bazen bir
anda ortaya çıkan su kabarcıklarının bu fonu hem sesi hem de
görüntüsüyle tamamladığı akvaryumlar suyun evlerdeki estetik
yansımlarından biridir. “Suyun” diyoruz, çünkü sözcük Latince'den
gelmektedir ve kökü “su”dur; “-ryum” belli bir boyuta sahip yaşam
alanı demektir. Öyleyse ister küçük bir kavanoz, ister büyük bir
cam hazne, isterse duvardan duvara yapılıp kocaman binalara
adını vermiş olsun, her akvaryum daha çok kapalı alanlardaki
estetize edilmiş su ekosistemidir.
Bir akvaryum alıp, suyun ve balıkların ev ortamındaki bu hoş
birlikteliğine başlamayı düşünenler için birkaç tavsiyemiz olabilir.
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Bunları baştan özetlersek:
1) Akvaryum Suyunun düzenli değiştirilmesi
gerekmektedir. Akvaryum suyunun kesinlikle
hepsinin değiştirilmemesi lazımdır. Akvaryum
suyunda zamanla balıklarınıza yararlı olan bakteriler
ürer. Bu bakterileri biz göremeyiz ancak balıklar
için çok önemlidir. Siz bütün suyu değiştirdiğiniz
taktirde bu bakteriler yok olur gider. Balıkların yeni
suya adaptasyonu biraz daha gecikir. Bu yüzden en
kesin çözüm haftada bir kez akvaryum suyunun
%30'nu dip çekim hortumları ile almaktır. Eğer dış
motorunuz var ise 1-2 ay arası dış motor temizliğinin
yapılması; iç motorunuz var ise haftada bir kez iç
motor temizliğinin yapılması ve ikinci haftanın
sonunda iç filtre süngerinin değiştirilmesi gerekir.
Akvaryum suyunu değiştirmek sahip olduğunuz
balıkların daha sağlıklı ve mutlu olmasının
yollarından biridir.
2) Akvaryum içinde oksijeni eksik etmememiz
gerekmektedir. Balıkların en büyük yaşam kaynağı
oksijendir. Oksijenin olmadığı bir suda balık yada
oksijensiz yapamayan canlılar yaşayamazlar. Bu
yüzden akvaryumunuzu boyutu ne olursa olsun bir

hava motoru ve bir hava taşı alıp balıklarınıza
oksijeni sağlamanız gerekir. İç filtre ile de hava
sağlanabilir ama ne kadar sağlıklı olduğuna dair
farklı görüşler vardır. Hava motorunun günde en
az 12 saat açık kalması gerekmektedir. Hatta çok
kaliteli bir hava motoru satın alarak 24 saat açık
bırakmanız daha iyi olabilir. Balıklarınız büyüdükçe
oksijen ihtiyaçları da artar. Tabi ki iç filtre yada dış
motor için saat süresi verilmez. Onlar 24 saat açık
kalmak zorundadırlar.
3) Akvaryumdaki balıklarına düzenli yem verilmesi
gerekmektedir.
4) Akvaryum ışıklandırması önemlidir. Akvaryum
bitkileri de doğada bulunan bitkiler gibi fotosentez
yaparlar bu yüzden ışığa ihtiyaçları vardır. Yalnız
gün ışığı akvaryum bitkilerine zarar vermektedir.
Bu yüzden suni aydınlatma sistemleri ile
fotosentezlerinin sağlanması lazımdır. Ayrıca yapay
aydınlatma akvaryum estetiğine de katkıda bulunur.
Yalnız akvaryum boyutları ile ışık şiddetinin ayarı
iyi yapılması gerekir. Ufak bir akvaryuma ışık şiddeti
fazla olan lambalarla aydınlattığınızda akvaryum
içinde ki canlılar için problem oluşturur. Genelde
akvaryumlarda grolux lambalar kullanılır. Günde
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10-12 saat arasında akvaryum ışığını açık tutmanız
idealdir. Birde otomatik lambaları açıp kapatan
sistemler vardır. Bunları da kullanırsanız balıklarınız
düzene daha çabuk girer ve ışıktan korkup
saklanmazlar.
5) Akvaryum balığın için en doğal ortamı sağlamak
gerekmektedir. Önce bir akvaryum satın alarak
işe başlamak gerekmektedir. Standart
boyutlarda,standart geometrik şekillerde
akvaryumlar bulabilirsiniz.İsterseniz kendi istediğiniz
ölçülerde de akvaryum yaptırabilirsiniz.
Başlangıçta 80-100 litre su barındıran akvaryum
ile başlamanızı öneririz.80*40*40cm (uzunluk *
genişlik * yükseklik) bu boyutlar idealdir.
Akvaryumunuzun kalitesi çok önemlidir. Unutmayın
akvaryumunuzun boyutları yüksek olursa suyun
yaptığı basınçta o denli büyük olacaktır. Bu yüzden
akvaryumunuzun cam kalınlığına dikkat etmenizi
öneririz. Akvaryumun silikonlarının da sağlamlığı
gereklidir.Cam kalınlığı ve silikondan dolayı sıkıntı
yaşarsanız sonuçları feci olabilir (Örneğin, 100lt
suyun bir anda evinize boşalması gibi). Sağlam bir
akvaryum sahibi olduktan sonra akvaryumun yerinin
şeçimi aşamasına gelirsiniz. Akvaryumun direk

güneş ışığı almaması gerekir.
Çünkü yosunlanmaya yol
açar. Odanızda rahat

izleyebileceğiniz bir
y e r d e
olmasında fayda vardır.
Fa z l a a y a k
altında olmaması iyidir,
çünkü balıklar
çok yakınlarında fazla
hareketten
hoşlanmazlar; rahatsız
o l a b i l i r l e r.
Akvaryumun heryerden ı ş ı k a l m a m a s ı d a
önemlidir, balıklar çok fazla ışığı sevmezler. Bu
yüzden duvara yaslamanızı idealdir. Akvaryumun
tabanını balık seçimine göre ister kum isterse ufak
çakılla doldurabilirsiniz.Yalnız kumun quartz kum
yada kireçsiz dere kumu olmasına dikkat etmek
gerekmekteir. Genelde tanelerinin kalınlıkları da 24mm arasında olursa daha iyi olur. Akvaryumunuza
alacağınız canlıların geneli 24-28 derece arası su
sıcaklığını severler. Bu yüzden ısıtıcıya ihtiyaç
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duyulur. Günümüzde çok kaliteli ısıtıcılar ile suyun
sıcaklığı sabit tutabilmektedir. Ani ısı kayıpları yada
yükselmeleri balıklarınızın ölümüne sebep olmaktadır
bu yüzden ısıtıcı ciddi öneme sahiptir.
6) Akvaryum balıklarınızın yemlenmesine dikkat etmeniz
gerekmektedir. Piyasadan hazır yem de alabilir, evinizde
kendiniz de yapabilirsiniz. Örneğin, Akvaryum balıklarını
beslemede piyasada satılan çok çeşitli kuru yemler bulunmaktadır.
Akvaryum balıkçılığına yeni başlamış olanların, kaliteli bir yemi
devamlı satın alarak kullanmaları en emin ve kolay yoldur. Fazla
miktarda balık bulunduran kişiler ise kendileri yem yapmak
isteyebilirler. Bu konuda pek çok formül önermek mümkün ise
de başarılı olduğu kanıtlanmış aşağıdaki karışımı tavsiye
edebiliriz. Bu yem için gerekli olan malzemeler şunlardır.
Karaciğer %13, pişirilmiş hububat (nişasta, un, vs.) %40,
kıyılmış karides veya balık unu %24, ıspanak %17, tuz
%2. Önce karaciğer sinir ve zarlarından temizlenir.
Küçük parçalar veya küpler halinde kesilir.
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Çok az bir su ile 20 dakika kadar kaynatılarak
pişirilir. Ciğerler alınır ve aynı su içerisinde, eğer su
yeterli bulunmazsa bir miktar daha su ilave edilerek
diğer malzemelerle birlikte iyice pişirilir. Böylece
un parçalanmış ve lapa haline gelmiş olacaktır.
Soğuyan ciğer mikser (karıştırıcı) içerisinde iyice
küçük olacak şekilde parçalara ayrılır ve karışıma

ilave edilir. Karışım ya et makinasınde (çok koyu
ise) veya delikli kaptan geçirildikten sonra iyice
ezilerek homojen bir hamur haline getirilir. Diğer
bir deyişle, hangi yöntemle olursa olsun karışımın
homojen bir pelte haline gelmesi sağlanır. Pişirme
işlemi bittikten sonra karışım, var ise kurutma
dolabında, yok ise açık havada yayvan tepsilere ince
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şekilde yayılarak iyice kurutulur. Kuruyan karışım
öğütülüp toz haline getirildikten sonra artık hazır
demektir. Bu yem elekten geçirilerek iri olan parçalar
büyük balıklara, toz olanları ise yavru balıklara
verilerek kullanılabilinir. Cam kaplara konan yem
uzun süre saklanarak kullanılabilinir.
Akvaryum severlik herhalde sonu olmayan bir uğraş.
İnsan her gün yeni bir tecrübe kazanıyor. Suyun
bize kazandırdığı böyle bir canlı yaşam alanını
evlerimizin oturma odalarında görmek tabii büyük
bir keyif. Diğer yanda yaşayan balıklarla yaşar
olmak, onlar hasta olduklarında üzülmek, onlar
suyun içinde süzüldükçe bakışlarımızla dahi olsa
onlarla beraber yüzmek bize akvaryum sahibi
olmanın bütün zorluğunu unutturan güzel anlar.
Özetle, yaşamak, yaşatmak ve yaşadığımız çevreye
karşı sorumluluklarımızı bir küçük akvaryumun
perspektifinden de olsa canlı tutmak güzel.
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